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مجلة األستاذ

أزمة الهوية في الخطاب النقدي العربي
أ.م.د :حسن سالم هندي
جامعة األنبار /كمية التربية لمبنات – قسم المغة العربية
الممخص:

ُيعد التحدي الذي تواجيو أمتنا عمى مستوى ىويتيا وخصوصيتيا مف أخطر أشكاؿ التحدي وأكثرىا فتكا في

كياف األمة ،ويبدو ىذا ماثبل في النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية ويتضح عمى أشده في الجوانب الفكرية
واألدبية والثقافية ،واألدوات المسؤولة عف تقويميا أال وىي النقد الذي يعاني مف أزمة تتعمؽ بيويتو وانتمائو .وتبدو
مبلمح ىذه األزمة في عدة اتجاىات :منيا ما يتعمؽ بتأثير المذاىب والمناىج النقدية الوافدة التي ال تتفؽ في
منطمقاتيا وتصوراتيا وأفكارىا مع طبيعة األدب العربي وخصوصيتو ،ومنيا ما يتعمؽ بمغة النقد ذاتيا التي تحولت
بفعؿ الترجمة والغموض والتوعر إلى أزمة أخرى تحوؿ دوف فيـ النصوص النقدية ،ترتبط معيا فوضى عارمة عمى

مستوى استعماؿ المصطمحات وتعريبيا مما أضاؼ إشكالية جديدة وأزمة أخرى .يأتي ذلؾ كمو في اطار موقؼ غير
واضح مف التراث عمى نحو عاـ والتراث النقدي عمى نحو خاص..
تعاضدت ىذه القضايا وغيرىا عمى تغيب النظرية النقدية الموحدة  ،فأضحى النقد العربي بسبب تبعيتو لمنقد
الغربي فيو عبارة عف أراء متفرقة وجيود مبعثرة ال يجمعيا منيج ،وال تمتزـ بمذىب .ويسعى البحث مف خبلؿ

رصيد ىذه العقبات الى إصبلح الخمؿ ورصد الزلؿ بغية تقويـ النقد وتصحيحو لموصوؿ إلى منجز نقدي يمثؿ ذاتنا

وىويتنا ويحفظ لنقدنا خصوصيتو وىويتو وانتمائو.

المقدمة:

يتسـ العصر الراىف بأنو عصر التقنيات والمعمومات اليائمة التي استطاعت تحويؿ العالـ إلى

قرية صغيرة ،سقطت فيو كؿ شروط الخصوصية ،وتحطمت فيو أغبلؿ المركزية المعرفية الداعية
لبلستغناء بذاتيا وتراثيا عف اآلخريف  ،جاء ذلؾ وراء صرخات الغرب المستمرة ودعواتيـ لعالمية

المعرفة ،والثقافة والديف ،وتأكيدىـ عمى األبعاد اإلنسانية ،تحت ستار حقوؽ اإلنساف والمجتمع
الدولي والمدني ...وفي ظؿ ىذا الواقع المنفتح لممعرفة والثقافة كاف البد أف تنتشر ثقافة األخر

وتروج بوصفيا نتاجاً واقعاً متطو اًر ومتقدـ  ،ومما زاد في سرعة انتشارىا انيا جاءت في سياؽ

الييمنة الغربية عمى مختمؼ مجاالت الحياة  ،قابميا تخمؼ الواقع العربي في مختمؼ مجاالت
الحياة ايضا  ،فكاف مف العسير في ظؿ ىذه الظرؼ أف تسمـ ىوية األمة مف العوارض ،أو أف

تستقؿ بشخصيتيا كامؿ االستقبلؿ ،أو أف يكوف لنا منجز نقدي واضحة اليوية واضح القسمات

غير ىجيف ،أو أف يخرج جيؿ كامؿ مف النقاد الممتازيف مف أمة متخمفة فكرياً وسياسياً واقتصادياً

واجتماعياً؛ ألف النقد األدبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بيوامش الحرية ،ومدى االنفتاح االجتماعي والتقدـ
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العممي واالقتصادي ..فكاف الخطاب النقدي

(*)

أشد المياديف تأث ار وأكثرىا قبوال وترحيبا بالمنجز

النقدي الغربي ؛فمف الصعوبة-في ظؿ ىذا الواقع -اف يحبس النقد نفسو في صومعة بمنأى عف
التأثير والتأثر عف الجيد النقدي العالمي ،زيادة عمى أف ثقافة بعض النقاد وأطروحاتيـ النقدية

متأثرة بالفكر الغربي أصبل الذي قدـ في ىذا الجانب جيدا نقديا متمي از ينسجـ مع منطمقاتو الفكرية
والفمسفية ،ويتفؽ مع خصوصيتو  ،وحتما في ظؿ ىذه التصور أف تحدث قطيعة معرفية بيف نقدنا

العربي المعاصر وجذوره العربية واإلسبلمية الخالصة التي تتشكؿ منيا ىوية األمة ،لتموح في األفؽ
بوادر أزمة تيدد النقد عمى صعيد ىويتو ،في وقت لـ تستطع االصوات النقدية المحافظة -التي

ترفض الفكر الغربي جممة وتفصيبل -أف تقدـ نظرية نقدية تحصف النقد العربي مف المناىج النقدية
الوافدة ،وتتفؽ مع خصوصية االدب العربي  ،كما غابت عندنا منيجية التوظيؼ و آلية االنتقاء

واالنتخاب مف الصالح في الفكر الغربي .ليظؿ -بالمقابؿ -الميداف مفتوحا أماـ النقد المتأثر

بالغرب الذي لـ يفمح ىو االخر -وعبر عقود خمت  -أف يبمور رؤية نقدية ناضجة  ،فيو إلى األف
يعاني مف جممة إشكاالت منيا :ذوباف ىويتو وخصوصيتو الفكرية وتبلشي معالـ شخصيتو،
وابتعاده عف الموضوعية ،ونزوعو النزعة الذاتية التي غيبت الوحدة المنيجية  ،فمكؿ ناقد مدرستو
ومنيجو الخاص يقمده ويقتفي أثره ،وىذا ما يفسر كثرة المناىج النقدية الوافد وتعددىا إلى درجة لـ

تسمح بتبمور نظرية نقدية موحدة ،فضبل عف ذلؾ فإ ّف لغة الخطاب النقدي تعاني مف الغموض
والتعقيد والتعالي واالرستقراطية ،والمنيج البحثي النقدي يرفض أف ي ِ
دخؿ التقييـ الديني واألخبلقي
ُ
ضمف عمؿ النقد ،في الوقت الذي يقؼ فيو مف التراث مواقؼ متفاوتة ،فيو تارة يقر عمى -مستوى

التنظير -بأىمية التراث ،وتارة يرفض فيو التراث جممة وتفصيبل ،ويحممو أوزار التأخر في المياديف
كافة ،وىو في االحواؿ كميا ال يعمد الى قراءة الموروث قراءة كاممة بؿ يعتمد عمى االنتقاء والقراءة
الجزئية لمموروث النقدي بحسب ما يستدعيو الموقؼ الذاتي وتفرضو المصمحة التي يرجوىا في

حدت مف فعاليتو،
اثبات حكـ أو نفيو .ىذه المواقؼ المتناقضة وغيرىا مف القضايا ىي التي ّ
وجعمتو يعاني مف غربة ،ويمر بأزمة تيدد ىويتو وكيانو وذاتو.
ويبدو أف مبلمح ىذه االزمة النقدية بدأت مف خارج السياقات النقدية ،أو الخطاب النقدي مف

خبلؿ وجود شرخ عميؽ في الثقافة العربية بيف فريقيف أو معسكريف يرفضاف االنسجاـ وااللتقاء،

فيحرماف نفسيييما مف منيجية سد الخمؿ وتصويب الزلؿ والمراجعة  ،واالنتفاع مف التنوع الفكري
(*)

أخذ مفيوـ الخطاب باالتساع الى الحد الذي صار معو يشتمؿ عمى التوجيات والرؤى واالفكار الفردية والجمعية

التي تتجسد بالتعبير الشفاىي او الكتابي او السموؾ العممي ..بدليؿ قولنا –مثبل -الخطاب السياسي العربي
والخطاب الفمسفي و الخطاب االدبي والخطاب النقدي العربي والمقصود فيو شيء اعـ مف قولنا السياسة العربية او

النقد العربي .لذا فأف الباحث فضؿ استعماؿ مصطمح الخطاب ليذه االعتبارات.
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الحاصؿ بيف الطرفيف؛ لتتحوؿ وجو كؿ فريؽ أو معسكر الى ازمة بحد ذاتيا  ،فمعسكر يرتد إلى
الماضي ويغمؽ بصره عف الحاضر وعف طبيعة العصر ومشكبلتو وطرائقو في اإلبداع ،ويتغنى بما

فعؿ األجداد مف النقاد والمبدعيف ،ويباىي بإنجازىـ مف دوف مشاركة حقيقية في إنجاز راىف ،وكأنو
ىو الذي أنجز وأبدع ،وينحي بالبلئمة عمى ما يستجد في الشاطئ اآلخر أو حتى في المنطقة

العربية ،ويتسمح بالتراث والتراث لديو محض وىـ؛ فميس التراث نقطة متعينة في الزمف ،وليست

حاج اًز افتراضياً ،بؿ ىو ممتد فينا حتى المحظة الحاضرة .والمعسكر اآلخر فريؽ شدا شيئاً مف
المعرفة النقدية الغربية باطبلعو عمى بعض المصادر األساسية بمغتيا األصمية أو المترجمة ،ولـ
يفطف إلى تطور حركة الفكر وامتداده منذ فجر التاريخ ،ونسي أف يتأمؿ التطور والتداخؿ وأف يفطف

إلى األشباه والنظائر ،وأف يحمؿ الواقع بمعطياتو الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ،وأف
يعايف اإلبداع عامة والنقد عمى نحو خاص مف منظور العبلقة بيف األنا واآلخر ،أو التأثير والتأثر

في جدلية متبادلة ال تكتفي برؤية األمر مف زاوية األخذ والسمخ واالستنساخ ( .)1وتجاىؿ ىذا
الفريؽ خ صوصية الواقع العربي األدبي والثقافي واالجتماعي وراح يغرؼ مف المنجز النقدي الغربي

دوف بصيرة أو روية ،ويحاوؿ قس ار اخضاع االدب العربي لقوانيف ىذه المناىج والنظريات متناسيا

أف ىذه المناىج والنظريات ىي نتاج واقع مختمؼ تقؼ ورائيا اسباب فمسفية وعقدية وتاريخية
واجتماعية تخص امة بعينيا  .ومشكمة الفريقيف انيما يرفضاف وجود ازمة اصبل ،واف اعترؼ

احدىما -عمى استحياء -بوجود ازمة ما  ،فأنيا في عرفو تتعمؽ بوجود االخر في الساحة النقدية
العربية  ،بؿ ربما ارتبطت عند فريؽ منيـ شروط االبداع بإزاحة االخر وتقويضو تماما مف حياة

الناس(*) ،لذا إ ّف الجيد العربي النقدي قد انشغؿ كثي ار بالمعارؾ النقدية والسجاؿ  ،وتحوؿ قسـ منو
الى نقد ذاتي محض يفتقر الى الموضوعية.

(*)

مف أمثمة ىذا الفريؽ أدونيس الذي يرى :اف النقد العربي القديـ يدور كمو حوؿ معرفة مدى التطابؽ بيف كبلـ

الشاعر والحؽ أي بيف الشعر واألخبلؽ والديف ،لذلؾ فاف معيار الصحة الشعرية ػ بحسب ذلؾ الموروث ػ كاف
معيا ار إسبلميا أخبلقيا يحاوؿ اف يدرؾ تماسؾ النظاـ الديني وتطابؽ الشعر معو  ،فالنقد بحسب تمؾ النظرة القديمة
كما يرى ادونيس فف اكتشاؼ الوحدة بيف الشعر والواجب األخبلقي واالجتماعي  ،وأدونيس يضع ىذا الكبلـ بوصفو
نتيجة استقرائية مفروغ منيا وخبلصة لممتف النقدي القديـ كمو  ،لذلؾ ػ فمف وجية نظر أدونيس ػ يجب اف تتغير
النظرة إلى النقد بالثورة عميو لتغيره جذريا .ولف يتـ ذلؾ اال بشطب الديف واالخبلؽ مف عرؼ الناس ...ينظر:
الثابت والمتحوؿ ص87
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مف ىنا تأتي ىذه المحاولة في قراءة منجزنا النقدي مف قراءة نقدية ترمي الى البناء وسد
الخمؿ ،ولف نختمؼ مع احد في توصيؼ العنواف بػ(ازمة النقد أو نقد النقد او قراءة نقدية)

(*)

او بأي

صيغة اخرى يرىا القارئ اكثر مناسبة  ،فالميـ عندنا اف ال يتحوؿ وصفنا الى اتياـ او ادعاء او
مبالغة يقصد منيا تقويض الجيود النقدية المعاصرة ،والحط مفِ شأف المنجز النقدي المعاصر.

فيذا عكس ما ترجوه الدراسة التي تطمح الى المراجعة والنقد ،والتأشير الى مكامف العطب

بموضوعية وحياد ،بغية الوصوؿ إلى منجز نقدي يمثؿ ذاتنا وىويتنا ،ويحفظ لنقدنا خصوصيتو
وىويتو وانتمائو ..واذا لـ يعترؼ احد بوجود ازمة ما  ،أو اف االمر مبالغ فيو ،فأننا النعدـ مف

التأشير عمى بعض معالميا وارىاصاتيا رجاء أف ال تتحوؿ ىذه االرىاصات الى أزمة فعمية في

المستقبؿ ،ىذا أف سممنا جدال بعدـ توافرىا .وقد تـ ضبط معالـ ىذه االزمة بعنوانات متعددة مع

(*) عرؼ النقد األدبي في العصر الحديث مجموعة مف التحوالت الكبرى ،لعؿ مف أىميا ظيور خطاب نقدي يجعؿ
مف النقد نفسو موضوعا لمتفكير والتحميؿ ،وبالرغـ مف أف ىذا النشاط قديـ في الممارسة النقدية العربية ،إال أف

التنظيرات الحديثة ىي التي سعت إلى االرتقاء بو إلى درجة الكياف المعرفي النوعي ضمف كيانات العموـ اإلنسانية

وتأتي محاولة عبد العزيز قمقيمة في كتابو( :نقد النقد في التراث العربي) في مقدمة المحاوالت التأصيمية العربية
الحديثة التي اىتمت بالبحث عف جذور (نقد النقد) في التراث النقدي العربي القديـ ،مع أف الصورة النيائية التي
توصؿ إلييا لمفيوـ (نقد النقد) ال تتجاوز تمؾ الكتب النقدية التي ألفيا أصحابيا منتقديف كتبا نقدية أخرى :ثـ تأتي

محاولة نبيؿ سميماف (مساىمة في نقد النقد االدبي) وثبلثية عبد العزيز حمودة (المرايا المحدبة والمرايا المقعرة
والخروج مف التيو) وغيرىا الكثير مف الدراسات.
اال اف االرىاصات االولى ليذا الموف مف النقد بدأت في مرحمة زمنية متقدمة تعززت بظيور كتاب طو حسيف "في
الشعر الجاىمي" ،الذي يعتبر أوؿ مشروع عممي يؤسس لبداية "نقد النقد" دوف أف يستعمؿ المصطمح .لكف حدود ىذا

الوعي لـ ترسـ بدقة إال مع العقد السادس بعد ظيور خطاب "أزمة النقد" الذي أباف عف حاجة النقد إلى تجاوز نفسو
.وبيذا وقؼ "نقد النقد" عمى عتبات جديدة ،جعمتو أداة لمتصحيح ،وميزتو عف النقد ،وتاريخو ،وتياراتو وقد مرت ىذه

المرحمة بعدة مسميات اال اف مضمونيا واحد فمف مرحمة غياب المصطمح مع حضور الممارسة الى مصطمح نقد
النقد الى مرحمة استعماؿ مصطمح اقؿ حدة واكثر تمطفا مثؿ :قراءة نقدية او قراءات نقدية وصوال الى مصطمح(أزمة
اليوية) الذي اثرنا استعمالو لدقتو في التعبير عف اشكالية النقد في واقعنا الراىف والنسجامو مع ىدفنا مف البحث

،وربما يشعر لقارئ بنوع مف المبالغة في صيغة العنواف اال اف االمر في تقدير الكثير مف الباحثيف ومنيـ الدكتور
عمي عباس عمواف قد تجاوز االزمة كما يذكر في احد مقالتو" :الحاؿ أكبر مف األزمة ،ذلؾ أف األزمات ترتبط

بمرحمة زمنية سرعا ف ما تتييأ ظروؼ وقوى ومتغيرات تساعد عمى حؿ األزمة .لكف الذي يعيشو النقد العربي أكبر
مف أزمة ،أنيا حاؿ مف عدـ التوازف المريع ،لـ يستطع الحداثيوف تقديـ المقنع والبديؿ ولـ يستطع التقميديوف كذلؾ

تقديـ الثبات المتميز األصيؿ .حاؿ البلتوازف ىذه ال تبشر بخير ألنيا تضع كؿ االشياء عمى خط أفقي مف الرداءة
والجودة ،والقوة ،والضعؼ" مف مقالة لمدكتور عمي عباس عمواف في مجمة الحزب الشيوعي العراقي بتاريخ  88ايار
 8112تحت عنواف النقد يعيش اكبر مف ازمة.
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االقرار اف جدائؿ وحبائؿ ىذه االزمة عصية عمى الفرز واالنقساـ ألنيا متداخمة الى حد بعيد  ،لكف
لدواع منيجية وشكمية حددت باالتي:

المذاىب الغربية بيف الرفض المطمؽ والقبوؿ المطمؽ ،ولغة الخطاب النقدي ،والذاتية والموضوعية ،
وغياب النظرية النقدية  ،وموقؼ النقد مف التراث .وأخير ال يدعي ىذا الجيد المتواضع اإللماـ

بإشكاالت النقد كميا ،وحسبو انو أثار جممة مف القضايا المتعمقة بيوية النقد المعاصر ومستقبمو،

وترؾ أخرى لجيود بحثية أكثر شموال .
معالم االزمة:

أوالً /المذاهب والنظريات الغربية بين القبول والرفض:
(حتمية التأثر واسبابه):

إف اتصالنا بالثقافة الغربية الحديثة عموما جاء في سياؽ الييمنة الغربية بمختمؼ صفاتيا
ّ
واشكاليا عمى مجالنا الحضاري ،مف ىنا ال غرابة اف يتأسس الخطاب النقدي والثقافي العربي
الحديث بمختمؼ اشكالو وعناصره وموضوعاتو عمى ىاجس التعرؼ عمى الحضارة الغربية  ،ومف

ثـ التعريؼ بيا لدى المتمقي العربي؛ ( )8وفي الغالب فأف شروط اتصالنا بالغرب كانت "مفروضة"

عمى النخب العربية في المجاالت كميا مف قبؿ األخر الغربي  ،ونقوؿ أنيا مفروضة ال بمعنى اف
ىذا االخر كاف يجبر المثقؼ العربي عمى تبنييا وترويجيا ،وانما بمعنى اف تطور أشكاؿ الوعي
بوضعيات التخمؼ الحضاري الذي يعيشو المجتمع العربي كاف يتطمب مف ىذه النخب التواصؿ مع

االنجازات الفكرية والعممية والمعرفية الغربية كي تطور خطابيا الثقافي

()2

في الوقت الذي عجزت

فيو ىذه النخب عمى استنياض التراث العربي واالسبلمي ،وتوظيفو بما ينسجـ والواقع الراىف ،ولـ
تستطع اف تنأي بنفسيا عف حتمية التأثير والتأثر ،واالحتكاؾ بالمنجز الغربي الذي قدـ كشوفات

ميمة في المجاالت كافة  ،وعرضيا في سياؽ نظرية الغالب والمغموب التي اشار الييا ابف خمدوف

 ،فجاء الموقؼ النقدي مف ىذا الوافد الجديد غير متوازف ومتأرجح ما بيف االنكباب عمى المنجز

الفكري والثقافي الغربي بنيـ دوف تميز بيف حموه ومره ،خيره وشره كما يريد لو الدكتور طو حسيف

( )4وما بيف العزلة التامة والتقوقع عمى الذات بحجة المحافظة عمى الخصوصية واليوية التي جعمتو

يسير ضد طبيعة االشياء والسنف والتاريخ ،بؿ ضد منيج الفكر االسبلمي الذي تحاور مع مجمؿ

الفكر العالمي ،ولـ يفقد خصوصيتو في مرحمة مف مراحؿ التاريخ ،مع فارؽ اساسي اف ذلؾ حصؿ

في مرحؿ االزدىار الحضاري لمفكر اإلسبلمي .
بدايات التأثر
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وفي ظؿ ىذه العوامؿ التاريخية وغيرىا  ،فقد تأثر النقد العربي الحديث تأث ار بالغا بالنقد الغربي
،منذ بداية القرف الماضي في كتابات نقوال فياض في (ببلغة العرب والفرنج ) وسبلمة موسى

(التجديد في االدب االنكميزي الحديث )سنة 1911وسميماف البستاني في مقدمتو لترجمة اإللياذة

،وروحي الخالدي في(تاريخ عمـ االدب عند االفرنج والعرب وفكتورىيجو)سنة 1918وقسطاكي

الحمصي في (منيج الوراد في عمـ االنتقاد)سنة 1917وغيرىا مف الكتابات التي شغمت مجمتي

المقتطؼ واليبلؿ وغيرىا آنذاؾ .لكف بحكـ ريادتيا فقد ظمت ىذه الجيود محصورة في إطار
المعايير النقدية والببلغية القديمة ،وأف دعوتيا ظمت نوعا مف النقؿ أو الترجمة عف االوربييف

()5

بيد

أف البداية األكثر وضوحا وتأث ار بالمنجر النقدي الغربي بدأت منذ أف طبؽ صاحبا الديواف العقاد

والمازني بعض القواعد الرومانسية عمى شعر شوقي  ،فكانا يرجعاف في نقدىما إلى ىازليت

وماكوكي وارنولد ووشاستري  ،فأغمب أراء العقاد مأخوذة مف محاضرات ىازليت في الشعر

االنكميزي  ،ورجع العقاد في مذىبو النقدي النفسي أيضا إلى ريتشاردز في كتابو مبادئ النقد األدبي
 ،وذىب فيو إلى تقرير الصمة بيف مسائؿ النقد األدبي وعمـ النفس

()6

.وقد اتضح ىذا التأثر في

مرحمة مبكرة سبقت محاولة العقاد والمازني ،إذ ظيرت دراسات نقدية وأعماؿ تطبيقية ترتبط

بالمناىج النقدية الغربية صراحة وضمنا ،السيما بعد تأسيس الجامعة المصرية سنة 1918

واستدعاء المستشرقيف لمتدريس فييا .

ومف باب اإلنصاؼ والموضوعية القوؿ أف ثقافة بعض النقاد الرواد مستمدة مف مصدريف

غربي وعربي  ،فكتابات العقاد النقدية مثبل تنـ عف وعي بالمنجز النقدي الغربي وكيفية التعامؿ

معو  ،و الحذر مف التقميد األعمى لممذاىب الغربية  ،ففي الوقت الذي يرى في المذاىب الغربية

(بعض السخافة) فأنو يرى–أيضا " -أف ال تيمؿ وأف ال يمتفت إلييا  ،ولكنيا خميقة أف تدرس كما
تدرس عوارض األمراض

والعمؿ والنكبات ،ولكف البوف بعيد جدا بيف دراستيا ليذا الغرض

ودراستيا لبلقتداء بيا  ،واعتبارىا مف مدارس الفف واألدب ،ونماذج الذوؽ والجماؿ"

()7

لكف بفعؿ

التغريب ،وفي ظؿ الواقع المنفتح لممعرفة  ،وتصاعد وتيرة الغزو الفكري ،وكثرة مقمديو ،وتأخرنا
الثقافي واالقتصادي واالجتماعي  ،وقع ما حذر منو العقاد وغيره ،وأصبح نقدنا كرجع الصدى لمنقد

الغربي الوافد  ،وتولى كبر ىذا األمر بعض األدباء والنقاد المنبيريف بثقافة األخر ،تحت شعار
تجديد األدب وتحديثو ،ودعوى عالمية الفكر بوصفو جيدا أنساف يتجاوز اليوية والديف والموف .

وحتما في ظؿ ىذا المعطى أف تحصؿ -بقدر ما -قطيعة معرفية بيف األدب والنقد الحديث وبيف
جذورىما العربية واإلسبلمية  ،المذاف يمثبلف ركيزة ميمة مف الركائز التي تشكؿ ىوية األمة

()8

.

ومما عمؽ ىذه اليوة جيؿ أنصار التغريب بالتراث  ،وشكيـ في قوة األمة الروحية والفكرية  ،فوقفوا
كاألقزاـ أماـ المارد العمبلؽ مأسوريف بما وصؿ إليو الغربيوف مف تقدـ مادي وصناعي ،فأرادوا
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اء صالحا
إتباع السبؿ التي اتخذوىا ،ومحاكاة الوسائؿ التي استعمموىا ،بوصفيا ترياقا مجربا ودو َ
يمكف إعادتو واستنساخو  ،متجاىميف  -عف قصد أو دوف قصد  -الخصوصية الثقافية والفكرية
واالجتماعية والروحية لؤلمة  ،فاضطربت عندىـ المفاىيـ وطاشت بيـ الموازيف ،وانقمبت األمور،

فصار التخمص مف كؿ ما يمت لمتراث والديف بصمة ىو السبيؿ  ،والتحرر مف القيـ واألخبلؽ
()9

والمثؿ ىو الحؿ  ،إلعادة الحرية المسموبة في زعميـ .

ولـ يكف المجاؿ النقدي بمنأى عف ىذه

المبلبسات بؿ لعمو أكثرىا تأث ار  ،وأشدىا اضطرابا ؛ ألف الباب فيو مفتوح الجتيادات فردية ال

ضابط ليا ،ىذا بغض النظر عف تدفؽ سيؿ مف النظريات المتقابمة والمتشابكة الى الحقؿ النقدي

والثقافي العربي  ،والتي تبدو أغمبيا مفروضة عمى واقعنا الثقافي وليست نابعة مف داخمو .ويمكف

ربط ىذه المسألة بما يسميو عبد اهلل العروي بػ "التكويف المجرد" لممثقؼ ،وىذا التكويف ىو الذي

يجعمو  -كما يشرح العروي " -يميؿ إلى اعتناؽ أي مذىب يظير في السوؽ .بصورة انتقائية ال

تمثؿ ظاىرة انفتاح وتوازف بقدر ما تشير إلى استقبلؿ المثقؼ عف مجتمعو وعدـ تأثيره فيو" (. )11
وبعد عقود خمت مف اتصالنا بالثقافة الغربية عموما وبالمنجز النقدي الغربي خصوصا صار مف

المنطقي اف نسأؿ أنفسنا ىذه االسئمة -:

تمثمنا لممناهج النقدية
لماذا لم نفمح في بمورة تصور نقدي واضح المالمح عمى الرغم من َ
الغربية ،والسيما أنها أثبتت جدواها في بيئتها األصمية؟ .وهل حقق الناقد المتأثر بالغرب
ونظرياته طموحاته عمى مستوى التنظير والتطبيق؟ هل يصمح استنساخ المذاهب النقدية الوافدة
وتطبيقها عمى واقعنا النقدي العربي؟ ما حدود االنتفاع من المنجز النقدي الغربي؟ وأخي ار  :هل

يعاني نقدنا من أزمة عمى مستوى هويته وخصوصيته ؟

وقبؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة ال ُبد أف نتعرؼ إلى ماىية ىذه المناىج والمذاىب  ،والظروؼ
التي نشأت فييا ،ونقاط ضعفيا ومواطف قوتيا ،وال نرجو مف يراد ىذه الموضوعات إال غرضيف
اساسييف ىما :ايفائيا باإلجابة عف االسئمة التي مر ذكرىا .وثاني الغرضيف االنتفاع منيا في

توسيع آفاؽ بصيرتنا ولرفد جيدنا النقدي بجيد نقدي ضروري ،ولنضمف لنقدنا سمة التجدد والبقاء،
ومواكبة التطور ،في الوقت الذي نحصف نقدنا أيضا مف اآلثار الضالة والمنحرفة والتصورات

الخاطئة التي تصادـ معتقداتنا وقيمنا وتراثنا.

مسرد تاريخي:

يكاد يجمع النقاد أف المذاىب األدبية تعني" :االتجاه الذي تسمكو مجموعة كبيرة مف األدباء

في عممية اإلبداع الفني ،فتأتي كتاباتيـ متشابية في الخصائص والسمات العامة .وتتسـ المذاىب
األدبية بأنيا وليدة ظروؼ معينة ،وخبلصة عوامؿ محيطة اجتماعية وثقافية" ( ،)11وىي تعني عند

العمماء ":مجموعة مف اآلراء والنظريات العممية أرتبط بعضيا ببعض ارتباطا يجعميا وحدة
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أو ىي ":اتجاه في التعبير األدبي يتميز بصفات خاصة ويتجمى في مظير واضح مف

التطور الفكري ،وىي وليدة ما يضطرب في عصر بعينو مف تغيرات وتحوالت في أوضاع المجتمع

وطابع الحياة "

()12

ويبدو مف خبلؿ ىذه التعاريؼ أف ىذه المذاىب األدبية الغربية ليست نشاطا

معرفيا محايدا  ،وىي ليست مجرد أفكار ونظريات في األدب والمغة والنقد ،ولكنيا تمثؿ فمسفات

فكرية  ،وتصورات عقدية عف الكوف واإلنساف والحياة  ،وارتبط ظيورىا بعوامؿ اجتماعية وفكرية
واقتصادية وحيثيات بيئية شجعتيا عمى االتساع واالنتشار والتعدد في حدود زمنية واطر مكانية

()14

 ،إذ ىزت أوربا في القرف الخامس عشر نيضة شاممة  -بعد قروف مف السبات والجمود -فرضت

عمى الناس أف يقتبسوا مف األدبيف اإلغريقي والروماني مقاييسيما الفنية وطرائقيما في التعبير
واإلنشاء ،ىذا فضبل عف تغيير البنية االجتماعية  ،وظيور طبقة جديدة تتسـ باالستقبلؿ في

أنظمتيا ُسميت بالطبقة االرستقراطية ( ،)15التي أمنت بالعقؿ وأسندت لو ميمة التوجيو واإلشراؼ
والحكـ في مياديف الحياة كميا ،ومما زاد في تثبيت جذر ىذا االعتقاد ظيور فمسفة (كانت )المثالية
التي تعد امتدادا لفمسفة أفبلطوف .وكرد فعؿ لتطرؼ الكبلسيكية نتيجة لتبنييا الجانب العقمي
والتزاميا المثالية والتقميد ،ظيرت الرومانسية في نياية القرف الثامف عشر وبداية القرف التاسع

عشر  ،فدعت إلى إبعاد المقاييس العقمية ومقوالتيا عف حقؿ األدب ،والعناية بتصوير الطبيعة

واستمياميا والثورة عمى التقاليد السائدة ،كما أطمقت العناف لمذات دوف أف تجعؿ لذلؾ ضوابط

ومعايير ،ورفعت شعار الفف لمفف دوف أف تجعؿ لؤلدب والحياة رسالة تذكر وىدفا ينشد  ،فتطرفت

ىي األخرى لتفسح المجاؿ لممذىب الواقعي المدعوـ بتيارات فمسفية جديدة أسيمت في تغيير مفيوـ

األدب والفف ،ونادت بضرورة رفض المعايير القديمة واإلطاحة بالنظاـ الطبقي ،واحبلؿ النظاـ

االجتماعي االشتراكي محميا،

واتجيت صوب الموضوعية ورفضت الموقؼ الفردي الذاتي،

ساعدىا عمى ذلؾ المنيج التجريبي والتقدـ العممي الذي يرتكز عمى الموضوعية والواقعية ،ويرفض

التفسيرات المثالية غير الواقعية ،فكاف البد لؤلدب أف يتأثر بيذه التصورات والتفسيرات(.)16
وانقسمت الواقعية إلى واقعيات عدة منيا-:النقدية واالشتراكية -لكنيا في عموميا لـ تصمد أماـ
موجات النقد المتواصؿ ؛ لكثرة المؤاخذات الموجو إلييا كاعتمادىا المضموف دوف الشكؿ ،وفرضيا

ليذا المضموف بصورة قسرية تحت مسمى االلتزاـ مما قتؿ روح اإلبداع  ،وشؿ الحركة الفنية
األصيمة  ،وكبت الدوافع الذاتية ،وحوؿ األدب إلى مادة كتابية جافة ال روح فييا ،وصير األديب
عالما يعنى بعمـ االجتماع وشؤوف السياسة  .وقد نفى األدب الواقعي في أغمب أشكالو القضايا

الروحية والعقائدية المتعمقة بالذات اإلليية والغاية مف بعث األنبياء والرسؿ ؛ ألنيا ال تنسجـ مع
فمسفة الواقعية التي ترفض القيـ والمثؿ واألخبلؽ كونيا ال تممؾ رصيدا مف اإلدراؾ الحسي

الواقعي ،بؿ راح المذىب الواقعي يسفو مثؿ ىذه التصورات  ،ويحمميا مسؤولية التخمؼ العممي
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والفكري ،ويدعو صراحة إلى ىدـ ىذه العوائؽ والحواجز ؛ ليتحوؿ العالـ عمى يد الواقعية إلى كتمة

مف المادة  ،ويتحوؿ اإلنساف إلى آلة منزوعة الحس والروح والخمؽ والديف ( ، )17أُقحـ بتأثير ىذه
النظرة في حروب عالمية زعزعت قناعاتو بالواقعية وما تدعو إليو  ،فكانت الساحة الفكرية مفتوحة

أماـ مذىب جديد أفاد كثي ار مف منجزات المذىب الرومانسي أال وىو المذىب الرمزي الذي تأثر
بمجموعة مف الدواعي النفسية أبرزىا حب اإلغراب والتعقيد مف اجؿ التعقيد ،والخروج مف كؿ طرح

واقعي مباشر ،وكراىة الوضوح والبساطة  ،وقد يكوف جنوحيا ىذا ىو الذي أجيز عمييا ودؾ
عروشيا ؛ لتفسح المجاؿ لمذاىب أدبية أخرى بالظيور كالمذىب السريالي الذي يعد ثورة تحاوؿ
تقويض دعائـ المذاىب السابقة كميا بوصفيا انعكاسا لمواقع –الحالي-السيئ -؛لذا فيي تنشأ
أشكاال ونماذج جديدة ال تستند إلى قواعد أو أصوؿ ،وىي بيذه الدعوة تنادي مف التحرر المطمؽ

مف كؿ القيود والرفض اال مشروط لموازيف الناس وأحكاميـ ومقدساتيـ  ،ولمفناف أف يعبر عف
عقمو الباطني دوف تحفظ غير مباؿ بما يكوف فبل اعتبار لما كاف متواضعا عميو مف قبؿ لمتميز
بيف خطأ أو صواب بيف حمـ ويقظة بيف عقؿ وجنوف ،وال قيمة لمتناسؽ في إخراج العمؿ الفني

أيضا

()81( )19( )18

وال قيمة لمقيـ والثوابت واألخبلؽ والعقائد .ىذا وقد أرتبط بيذه المذاىب األدبية

الكبرى فروع ممحقة بيا مثؿ الماركسية والمبرالية والوضعية والوجودية والبنيوية والتفكيكية

والسيمائية.

()81

واتجو قسـ مف ىذه النظريات والمناىج الى اإلفادة مف العمـ في تطوير آليتو وأساليب نظره

وتحميمو ،وانتقؿ بالنقد إلى مواقع متقدمة لـ يصميا مف قبؿ؛ مما أبير النقاد العرب الذيف اقبموا عمى
ىذا المناىج بنيـ وشراىة ،دوف االلتفات الى أف النجاح الذي حققتو ىذه المناىج في بيئتيا

األصمية" كاف يديف عمى الدواـ لمف يوظؼ اساليب العمـ ويطبقيا عمى واقع النص ؛الف ثمة فرؽ
واضح وجمي بيف االفادة مف العموـ في ميداف النقد لتقوية بصيرتو وبيف اغراقو منيجيا الى حد

تشويو حقيقتو وطمس معالـ ىويتو  ،فضبل عمى اف قوانيف العمـ كثي ار ما تعجز عف الوصوؿ الى
مواطف الجماؿ في طبقات النص االدبي ،فالنقد يظؿ ميما حاوؿ االقتراب مف العمـ معرفة ناقصة

تمزج بيف العمـ والفف ،وتعتمد وسائؿ الحدس والتخميف والػتأويؿ مف دوف اف تستطيع بموغ يقيف العمـ

عمى حد قوؿ الدكتور مصطفى ناصؼ "

()88

لكف قراءة أخرى ليذه المذاىب والمناىج والنظريات مف منظور أخر لف يغمط حقيا فيما

حققتو مف تواصميو مع تطور حركة االدب والحياة والعمـ  ،وما صور تغيير جمدىا وتقمباتيا اال
عبلمة عمى استجابتيا وقابميتيا لمتجدد والتطور بالتناغـ مع ايقاع الحياة المتذبذب والمتسارع ،

فكانت بحؽ استجابة عفوية لمظروؼ السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعممية والفكرية لمواقع

ا لذي انبثقت منو .فالمناىج االجتماعية والتاريخية والنفسية وااليدلوجية والبنائية افادت بصور
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متفاوتة مف عمـ النفس واالجتماع وعمـ المغة والنظريات العممية ،وما يأخذ عمى مناىجيا مف
انشطار داخؿ المنيج الواحد كما حصؿ مع البنيوية مثبل -ربما يمكف أف يفسر عمى أنو حالة مف
الثراء الفكري ،كما يؤكد في الوقت نفسو سعة امتداد ىذا المنيج وصبلحيتو .وربما يعكس تعدد
االجناس االدبية الغربية وارتفاع مستواىا االبداعي حالة الوعي النقدي المسؤوؿ عف تقويـ ىذه

االجناس .ثـ أف ىذه المناىج لـ تطرح نفسيا مطمقا بصورة مثالية فبحسب أكثر مف ناقد وباحث
غربي أف ىناؾ ازمة في النقد الغربي ،كما أف منظرييا لـ يقولوا يوما بعالمية مناىجيـ وصبلحية

تطبيقيا عمى أداب االمـ كميا .وما يعتري النظريات الغربية مف صور االلحاد والشؾ وىدـ لمفضائؿ
واالخبلؽ ليس مف ابتداع ىذه النظريات والمناىج وانما ىي جزء مف منظومة الفكر الغربي التي

تنطمؽ منيا ىذه المناىج فيي انعكاس لمجمؿ الحياة الغربية  .ومف ثـ فأف رفضنا ليا يمثؿ موقفا

خارجيا مفروضا عمييا لف يؤثر فييا مطمقا  ،السيما اف واقعنا الراىف سولؼ لف يعاضد موقفنا

الرافض .ولف نكشؼ سذاجة الحياة الغربية وخوائيا في جوانبيا االيمانية والروحية والفكرية مالـ
نعمد الى صياغة البديؿ .
نتائج التأثر:

بعد ىذا العرض الموجز لممذاىب األدبية الغربية يمكف أف نقرر مجموعة مف االحكاـ فيما

يتصؿ بالمذاىب الغربية ،وتأثيرىا في نقدنا األدبي الحديث في ،محاولة لئلجابة عف االسئمة التي
طرحت سابقا ،وعمى النحو اآلتي:

إف المذاىب األدبية الغربية تتصؿ اتصاال جذريا بالمذاىب الفكرية االعتقادية وااليدولوجيات ،والفمسفات ذات المفاىيـ الفكرية الوثنية أو اإللحادية أو الوضعية ؛ لذا ال يمكف التسميـ بكؿ ما

تطرحو دوف تمحيص.

إف التأثر بالمذاىب األدبية الغربية  ،واالحتكاؾ بالفكر الغربي لـ يكف سمبيا كمو  -عمى مستوىاألدب ونقده – "إذ تعرؼ أدبنا عمى أجناس أدبية جديدة نشأت مع حركة النيضة األوربية ،أو
تطورت في سياقيا  ،وتتمثؿ في الرواية والمسرحية النثرية والشعرية والمقالة والسيرة الذاتية ،وأدب

األطفاؿ واألدب المقارف"

()82

 الخطاب النقدي المتأثر بالمناىج الغربية  ،لـ يكف ش ار مستطي ار في عمومو  ،بؿ ىناؾ محاوالتمحدودة استطاعت أف تتجاوز محنة التبعية والتقميد األعمى  ،لكف ىذه المحاوالت لـ تستطع عمى

مستوى التنظير والممارسة أف تقدـ تصو ار نقديا موحدا واضح المبلمح يحفظ لنا شخصيتنا وىويتنا
الثقافية والفكرية .أما محاولة البعض التيويف مف شأف ىذه األزمة فبل مبرر لو ؛ الف األزمة ليست

أزمة مصطمح أو ترجمة  -كما يظف البعض -بؿ ىي أزمة واقعيف ثقافييف وحضارتيف مختمفتيف

أزمة فكر بالدرجة األولى (. )84
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أدت المبالغة في تقميد المذاىب األدبية الغربية دوف بصيرة إلى غياب المنيج السميـ والرؤيةالصائبة  ،فالمتأثروف بالريح الغربية بكافة أشكاليا وتياراتيا ليس ليـ أصوؿ محددة  ،أو مدارس

ثابتة

()85

.وتأسيسا عمى ىذا الحكـ فأف ساحتنا األدبية والنقدية لـ تعرؼ إلى اآلف ،مذىبا أدبيا أو

منيجا نقديا أصيبل يعبر عف ىويتنا ويتفؽ ومقومات ديننا وحضارتنا؛ لتبقى منظومتنا الفكرية
واألدبية والنقدية الحديثة تعاني مف شرور التبعية وآفات التقميد األعمى .

 "إف موقؼ األدب العربي ونقده مف ىذه المذاىب الغربية ينبغي أف يكوف – شأف موقفو مف الفكرالغربي عامة – موقؼ اصطفاء واختيار  ،أف يستفيد منيا ال أف يقمدىا  ،أف يعرضيا عمى ميزاف
عقيدتو ولغتو وذوقو  ،فما أتفؽ معيا أخذه  ،وما تناقض معيا رفضو  ،أنو ليس موقؼ القبوؿ

المطمؽ وال الرفض المطمؽ  ،ففي ىذه المذاىب بعض ما يصمح لنا  ،ولكف فييا الكثير الكثير مما
يفسد الذوؽ والفكر  ،ويتناقض مع تصوراتنا العقدية  ،ونظرتنا إلى الحياة واإلنساف والكوف "

()88( )87

()86

وننطمؽ بذلؾ مف مسممة ال يحسف الجدؿ حوليا ترى اف انتقاؿ االفكار والنظريات

واالشكاؿ مف فضاء لغوي وثقافي الى أخر تمثؿ ظاىرة إيجابية إذ عادة ما تتغذى الحياة الثقافية

والفكرية عمى دورة االفكار ىذه ،وتستمد منيا اسباب الحياة والبقاء كما يقوؿ الباحث إدوارد سعيد

()89

لكف االتفاؽ عمى ىذا المبدأ ال ينفي ضرورة اخضاع ىذه النظريات لمبحث المعمؽ الذي

يكشؼ اف النتائج االيجابية ليست دائما مضمونة سمفا في االحواؿ كميا .فاألفكار والنظريات

االصيمة قد تتعرض لبلختزاؿ والتشويو في سيرورة انتقاليا مف فضاء الى اخر بحيث تصبح مختمفة
تماما بالنسبة لقضية اخرى او موقؼ اخر .كما اف ىناؾ اشكاليات تنتج عند محاولة تطبيؽ ىذه

النظريات بشكؿ آلي في سياؽ تاريخي واجتماعي يختمؼ عف سياقيا االصمي ( ،)21وثمة اشكالية

اخرى تتعمؽ بطبيعة النظرية النقدية الغربية التي تصدر عف اطروحات واجتيادات انجزىا باحثوف
ونقاد مف لغات متباينة وفي أزمنة وأمكنة مختمفة ،مما جعؿ ناظميا االساسي واالىـ ىي كونيا

منغمقة عمى النظرية الغربية حصرا ،وىذا االنغبلؽ متولد عما يعرؼ بنزعة المركزية الثقافية العرقية

في الحضارة الغربية ( ،)21وىذه السمة تجعؿ مجاؿ التأثر الفعاؿ بيذه النظريات محدودا جدا،
وتتطمب منا حذ ار في حالة االفادة مف المنجز النقدي الغربي.

 إف المذاىب األدبية الغربية نتاج ظروؼ سياسية واجتماعية وتاريخية وفكرية مرت بيا أوربا  ،واليمكف بأي حاؿ مف األحواؿ اجتثاثيا مف منظومتيا المعرفية وأسسيا الفكرية وأعرافيا التاريخية و
غرسيا في رحـ الثقافة العربية بدعوى المثاقفة والحوار وعالمية المعرفة ،وال يمكف إسقاط الواقع

الغربي بكؿ مبلبساتو عمى الواقع العربي واإلسبلمي ؛ لمتبايف الحاصؿ بيف الواقعيف عمى أكثر مف

صعيد ،وأف أي محاولة الستيراد ىذه المذاىب  ،والتعسؼ في استعماليا عمى مستوى التنظير

والتطبيؽ يعد ىد ار لموقت وتضييعا لمجيد ،والغاء ليوية األمة وتمييعا لخصوصيتيا وذاتيا  ،ولف
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يفمح التقميد األعمى في بمورة منجز نقدي عربي مستقؿ مميز-باستثناء بعض المحاوالت اليتيمة-
وىذا الحكـ ليس حدسا أو تخمينا فالمسار التاريخي يصدقو  ،ويشيد لو "فمنذ الخمسينيات بدأ
اجتبلب المذاىب األدبية والنقدية دوف تمثميا أو ىضميا كالوجودية والماركسية واالشتراكية ،وحوكـ
كثير مف نصوص األدب العربي وفؽ معايير نقدية خارجية بتأثير ىذه التبعية"

()28

ولـ يكف عقد

السبعينيات والثمانينيات أحسف حاال مف سابقيا إذ استجدت ظواىر أخرى لمتبعية النقدية كاف مف

أىميا ":االرتياف المطمؽ لممرجعية الغربية في نقؿ المذاىب النقدية  ،و غالبا ما يتـ نقميا بعد

تراجعيا في الغرب كما ىو الحاؿ مع البنيوية أو دوف ىضميا أو بياف صبلحيتيا كـ ىو الشأف مع

الشكبلنية والشعرية والسردية والسيمائية والعبلئقية والتفكيكية " ( )22وصار المعيار األمثؿ لمناقد أف

يحذو حذو النقد الغربي  ،ويقتفي منيج جينيت وغريماس وتود وروؼ ودريدا وىارتماف أو ال يكتب

نقدا  ،ناىيؾ عف تحوؿ أغمب النقد المعاصر إلى جداوؿ إحصائية وأرقاـ رياضية ومعادالت
حسابية وأشكاؿ ىندسية  ،وكتابات ممغزة أشبو بالمتاىة والتجريب الذي ال طائؿ منو " ،وبدا الفكر

النقدي استنساخاً التجاىات نبتت في تربتيا في صورة متجادلة متوالدة متناسمة ،لكف ناقمييا ال
يفرقوف في األغمب بيف الفروؽ الدقيقة وحتى الواضحة ،بيف األسس المعرفية والفمسفية التي قامت

عمييا .وبات النقاد متعصبيف ليذه المناىج دوف أف ينظروا في الصبلت الجوىرية بيف المناىج

والقواسـ المشتركة بينيا".

()24

وىذا ليس طعنا في ىؤالء النقاد وال في المناىج التي تبنوىا؟ ولكنو

توصيؼ لمتبعية السمبية التي تبناىا المقمدوف– .

 وفي ظؿ ىذا المناخ لـ تفمح الجيود النقدية في صياغة نظرية متكاممة عمى مستوى الفكر أواألدب .واذا ما دلفنا إلى صورة الخطاب النقدي وجدناه نقدا مأزوما نبع مف ثقافة مأزومة ،فرغـ

الضجيج والثرثرة اإلعبلمية التي كانت تثار حوؿ أصحابو ممف امتؤلت مناىجيـ النقدية بروح
النخبة وتمايزت بشعور االستعبلء إال أنيـ كانوا يكتبوف نقدا يتحير فيو المتمقي  ،فبل يستطيع رده

إلى عمـ منضبط األصوؿ واإلجراءات  ،وال يستطيع رده إلى مذىب نقدي بعينو نتيجة النقطاع
الصمة بيف الموقؼ النقدي والموقؼ االجتماعي  ،والشاىد عمى ىذا التخبط واالضطراب والغرابة

الخطاب النقدي الجديد (نقد الحداثة ) ( )25وىذا الحكـ العاـ يستثني بعض االعماؿ النقدية الجيدة

في مشرؽ الوطف العربي ومغربة

ثانياً /لـــغة الخطاب النـــقدي(غموض المغة وفوضى المصطمح):

بدأت لغة الخطاب النقد العربي بسيطة ال تعدو أحكاما موجزة سريعة تتسـ بػ"اإليجاز والتركيز

والكتفاء بالممحة الدالة واإلشارة المقتضبة "

()26

وليس في ىذه المغة وجود لتحميؿ أو تعميؿ  ،أو

مداخمة لعممية وصؼ في إطارىا المحدود  ،فيي ال تتجاوز التفوىات النقدية التي تستعجؿ الحكـ

وتقرره  ،ولكنيا قبؿ كؿ شيء استجابة عفوية صادقة  ،لذلؾ تعد حكما نقديا
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النقد مع ظيور اإلسبلـ  ،في ضوء الوعي الديني والعقائدي  ،ونظرة اإلسبلـ لئلبداع الشعري ،
والمبلحظ أف الممارسات النقدية -عمى قمتيا -في ىذا العصر تأثرت بالمعيار الديني كثي ار مما

دعا إلى ظيور كثير مف المفردات الجديدة في لغة األحكاـ النقدية .ومع بداية التأليؼ المنيجي في
القرف الثالث اليجري بدت المحاوالت النقدية أكثر منيجية واستق ار ار بعد ظروؼ ألمت بالنقد فأثرت
في قضاياه  ،ورافؽ ذلؾ تطور في الرؤية النقدية ،مما جعؿ لغة النقد تتجاوز أطرىا السابقة في

كونيا جمبل محددة إلى أف تتحوؿ إلى ما يشبو الفكر النقدي التأصيمي  ،فبدت لغة النقد واضحة
ممموسة  ،استطاعت في القرف الرابع اليجري أف تكوف لغة متخصصة تستوعب النشاط اإلنساني
في أكثر خصوصياتو عمقا وغنى  ،حيث ارتبطت ىذه المغة بمستوياتيا (الوصفي والمعياري)

()28

وبالرغـ تأثر المغة الن قدية بالنزعة الفمسفية في ىذا القرف  ،والقروف التي تمتو إال أف ىذا التأثر لـ
يسمب لغة النقد الوضوح والتميز ،ويوصميا إلى الغموض الذي وصمت إليو في كتابات النقد

المعاصر ،بفعؿ

دعوات عالمية عديدة تطالب بأف ترتفع الكتابة النقدية إلى مصاؼ الكتابة

اإلبداعية ،بوصؼ النص النقدي ىو أيضاً نص إبداعي ،وليس مجرد نص شارح عمى ىامش
النص اإلبداعي ،فالعبلقة التي تربط النص النقدي بالعمؿ األدبي ليست عبلقة انصياع وخضوع

تتطمب مف الناقد أف يتابع ويشرح ويعمف عف النصوص ،بؿ إف الناقد يستغؿ النصوص مناسبةً
لكتابة نص إبداعي مجاور وعمى النقد أف يعيش عمى الكتابة اإلبداعية ،ال أف يعيش منيا ( ،)29إف

بشدة "بارت" و "دريدا" وتابعيـ فيما بعد بعض النقاد
ىذه الدعوة لكتابة النقد بمغة إبداعية قد طرحيا ّ
العرب ،إذ تقوـ فكرتيا عمى انتقاؿ لغة النقد مف "المغة الثانية" إلى "المغة األولى" لغة األدب ،وبيذه

المحظة يصير النقد نصاً مفتوحاً قاببلً لمقراءة ،والتفكيؾ يمتزج فيو التشويؽ بالغواية ،والعمـ
باألدب

()41( )41

 ،ومثمما تبنى النقاد الغربيوف تمؾ الدعوات ،لـ يكف النقاد العرب بمنأى عنيا

فأسيموا بكتابة نص نقدي فيو مف السمات اإلبداعية أكثر مف السمات العممية ،ودعوا إلى المزاوجة
بيف النظرية والتطبيؽ حتى يصؿ النقد المعاصر إلى مرحمة التناغـ المنسجـ الذي يصؿ إلى درجة

اإلبداع ،فإف لـ يرؽ إلى ىذه المنزلة ،فيو محض شرح مدرسي عقيـ ( ،)48وعمى ىذا يكوف اختيار
الغموض والمراوغة عمى مستوى لغة النقد اختيا ار مقصودا وفعبل متعمدا مرده أف" تمفت لغة النقد

النظر إلى نفسيا"

()42

بوصؼ الغموض "أحد الخصائص الجوىرية لمحداثة"

()44

ويسمى ىذا

الغموض عندىـ تعدد االحتماالت او المبس الداللي( )45انطبلقا مف فمسفتيـ لوظيفة المغة ولوظيفة
الكتابة فيي ال تشير الى معنى محدد وانما توحي بالمعنى ايحاء ،وكؿ انساف يفسرىا بما يشاء
،ومف اجؿ ىذا تبدو عندىـ أزلية ال تنتيي بانتياء الشاعر مف انشائيا ( .)46ويبرروف ذلؾ الغموض

باتياـ عقؿ القارئ العربي بأنو ال يزاؿ وفؽ آليات ومنطقيات غير قادرة عمى استيعاب المصطمحات

والمناىج النقدية التي يبثونيا في دراستيـ النقدية  ،إذ الكتابة العالية ال تتوجو إلى جميور شعبي
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مف القراء  ،بؿ تستيدؼ النخبة المثقفة القادرة عمى قراءة ىذا النوع مف الكتابة

()47

 .ىذه صورة

النقد عمى مستوى لغتو فثمة انزياحا وظيفيا بيف نقد يقرب النص مف القارئ ويكشؼ ما خفي مف

اسرار جمالية وقضايا ابداعية ونقد يتعالى عمى القارئ ويعفي نفسو مف أي التزاـ اتجاه القارئ
فوظيفتو الوحيدة اف يبقى مبيما قد يفوؽ اكثر النصوص تعقيدا وابياما .ومف وجية نظر احد النقاد

اف اصحاب ىذا الموف مف الكتابة النقدية لـ يسألوا أنفسيـ عف السبب الذي يجعؿ ظاىرة معينة

فأدت
شعبية جماىيرية مثؿ المغة ال تتداولو إال النخبة .ربما يكوف السبب حضارة َب َشمت بمنجزاتيا ّ
بمجموعة أو نخبة إلى تبني شكؿ معيف يناسب ذوقيا وينسجـ مع لحظتيا المترفة ،ولكف حضارة
تصارع مف أجؿ الحرية والعدالة والقيـ اإلنسانية والرغيؼ في حاجة إلى أف يقترف الجمالي بالحياتي

والفكري بالواقعي ،ليكوف النص أكثر شعبية وجماىيرية ،وليس صحيحاً أف األدب استنفد أغراضو
في بيئتنا العربية ،بؿ األدؽ أف عالـ اليوـ والسيما ما استجد في منظومة االتصاالت الحديثة
واإلعبلـ الرقمي ،يحتاج إلى جرأة حقيقية مف النقاد في رفض أدب الطبلسـ ،والمغة المتعالية لكتابة

نصوص تحتكـ إلى لغة األدب بكؿ خصوصيتيا ،ويمكف قراءتيا وتأويميا وتفسيرىا؛ لتنيض بذوؽ

القارئ وفكره وخبرتو وتجربتو ،وال تصبح مجرد صيحة في واد ،وليس ممكناً اف نقبؿ أف يكوف

الشعر مثبلً صدى لعالـ داخمي وحسب ،ليس لو صمة بالحياة أو الواقع.

()48

لكف الذي يثيره ىذا النقد الموجية لمغة النقد بحاجة الى مزيد ايضاح فما ىو المستوى المطموب

مف ىذه المغة كي تنفي عف نفسيا تيمة الغموض والمبس ؟ىؿ المطموب مف النقاد اف يكتبوا وصفا
سطحيا لمنص يفيمو الجميع وعامة الدىماء حتى واف كاف بيف ىؤالء معدومو الثقافة وغير

مختصيف؟!!! أليس مف المفروض أف تكوف لكؿ ذي اختصاص لغتو ومفرداتو الخاصة فيكوف لكؿ
طبقة مف ذلؾ كبلما ولكؿ حالة مف ذلؾ مقاما كما يقوؿ الجاحظ

()49

(*) .ربما ليس مقصود

معارضي ىذا الموف مف الكتابة النقدية اف ترتكس لغة النقد فجاجة ومباشرة الى حد االبتذاؿ بحجة

انيا لغة لكؿ الجميور  ،إذ ليس في مقدورىا ذلؾ فيي بحاجة الى استعماؿ بعض المصطمحات

النقدية الخاصة السيما مع تبني المناىج المعاصرة التي اسبغت عمى نفسيا صفتي الموضوعية
والعممية مف خبلؿ التوسؿ بجممة مف الجداوؿ والمخططات والرسوـ واالرقاـ واالحصاءات  ،التي

صارت معيا لغة النقد عسيرة عمى القارئ المختص ،فضبل عف القارئ االعتيادي نتيجة االلتزاـ
بإجراءات ىذه المناىج ،لكف سمة التعقيد النابعة مف خصوصية ىذه المناىج تستمزـ بالمقابؿ بسطا
(*)

ويقوؿ الجاحظ في ىذا السياؽ ايضا :أف يكوف لفظؾ رشيقا عذبا ،وفخما سيبل ،ويكوف معناؾ ظاى ار مكشوفا،

وقريبا معروفا ،أما عند الخاصة إف كنت لمخاصة قصدت ،واما عند العامة إف كنت لمعامة أردت .والمعنى ليس
يشرؼ بأف يكوف مف معاني الخاصة ،وكذلؾ ليس يتّضع بأف يكوف مف معاني العامة .البياف والتبييف-ج-1
ص.154
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وشرحا مف قبؿ الناقد ال اف تواجو بتوعر وتعقيد اخر متعمد عمى مستوى المغة ،فعمى الناقد في مثؿ
ىذه الحاؿ اف يوفؽ بيف خصوصية المغة النقدية وبيف تبلشييا وابتذاليا ،بيف قصرىا عمى النخبة،
وبيف بسطيا كؿ البسط عمى الجميور دوف حاجة ،بيف مخاطبة العامة ومخاطبة الخاصة كما

يوصي الجاحظ اصحاب البياف ،فميس اليدؼ اف تكتب لطبقة دوف اخرى وليس الغموض بأمرد
مقصود بحجة اف تمفت لغة النقد النظر الى نفسيا كما يرى دعاتيا ،فمدار النجاح الصواب واحراز
المنفعة ،والكشؼ عف جمالية النص بمغة "ال تمطؼ عف الدىماء ،وال تجفو عف االكفاء " )51(،وفؽ
ىذا المنظور يتحقؽ التوازف ،فبل يضرب القارئ صفحا عف الكتابة النقدية وقراءتيا التي بات تعيش

في قُمقـ النخبة ،وكأنيا امر طارئ او تقميعة معرفية (موضة) سوؼ تتبلشى كما تتبلشى الكثير
مف االشياء العارضة في عادات الناس وسموكيـ ،وال اظف أف اصحابيا يريدوف ليا ذلؾ وال نحف
كذلؾ ،فالمغة سبلح ماض بيد الناقد

(*)

ال يمكف التخمي عنيا مطمقا في عصر بات العزوؼ عف

القراءة بكؿ اشكاليا يعد اكبر تحد تمر بو الثقافة فميس لنا مف االمر شيء في تجاوز ىذه االزمة
اال اف نقرب ىذه المغة الى العامة والجميور

(**)

دوف تفريط بشيء مف خصائص المغة او شروط

النقد ،فمف جميؿ اعترافنا بأىمية ما وصؿ اليو النقد مف تطور بسط لغتو ال االتجاه بيا صوب

الغموض والتعقيد كما يتض ح في كتب نقد النقد التي اخذت تنقؿ نصوصا كاممة تبيف عوار ىذه

المغة النقدية الجديدة ،وتيافت الحجج التي يستند عمييا اصحاب ىذا الموف مف الكتابة ،إذ يكشؼ

عبد العزيز حمودة في ثبلثيتو –مثبل-حجـ االزمة التي يعانييا النقد عمى مستوى لغتو ،فينقؿ

نصوصا نقديا كثيرة مف بينيا نص لمناقد والباحث عبد الرحمف بسيسو مف دراسة بعنواف (قراءة

النص في ضوء عبلقتو بالنصوص المصادر-قصيدة القناع انموذجا) فيقوؿ :تعود محاولة تعرؼ
دوافع التقنع في القصيدة العربية إلى األطبلؿ عمى شبكة المتناقضات التي تتخمؿ الواقع العربي

مكبوحة عف التفاعؿ والى تعرؼ طبيعة العبلقة القائمة بيف الشاعر مف جية وواقعة االجتماعي
والتاريخي وذاتو والشعر مف جية ثانية وذلؾ عمى اعتبار أف موقؼ الشاعر المتوجة نحو اختراؽ

(*)

ظؿ بعض شباب الجيؿ يعكؼ عمى ق ارءة كتب طو حسيف ألنو كاف يممؾ لغة تجمع ما بيف السيولة واالمتناع

ولغتو نسيج وحدىا واسموبو اسر بغير رىط او تكمؼ او ابتذاؿ  .بالرغـ تحذيرات بعض المخمصيف مف الشطط
والزلؿ في افكاره

(**)

وال نقصد بالجميور والعامة طبقة الجياؿ وانما نعني القارئ المتذوؽ فقديما قاؿ الجاحظ  :واذا سمعتموني أذكر

العو ّاـ فإني لست أعني الفبلحيف والحشوة والصناع والباعة ،ولست أعني أيضا األكراد في الجباؿ .وسكاف الجزائر
في البحار ،ولست أعني مف األمـ مثؿ الببر والطيمساف  ،ومثؿ موقاف وجيبلف  ،ومثؿ الزنج وأشباه الزنج .وانما
األمـ المذكوروف مف جميع الناس أربع :العرب ،وفارس ،واليند ،والروـ .والباقوف ىمج وأشباه اليمج .وأما العواـ=
=مف أىؿ ممتنا ودعوتنا ،ولغتنا وأدبنا وأخبلقنا ،فالطبقة التي عقوليا وأخبلقيا فوؽ تمؾ األمـ ولـ يبمغوا منزلة
الخاصة منا .عمى أف الخاصة تتفاضؿ في طبقات أيضا .البياف والتبييف –ج-1ص182
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شبكة المتناقضات لفؾ كوابحيا وتفعيميا ...فأف ىذه الشبكة تنيض بدورىا عمى شبكة دوافع
متضافرة ومتفاعمة تنبع مف قراءة الشاعر المسكوف بموقؼ كياني حداثي نسيج شبكة المتناقضات

ومف اكتشاؼ عبلقاتيا الممكنة بغية تفعيميا وفتح أقطابيا المتناقضة عمى جدؿ حر مفتوح يفضي
إلى تجديد الذات والشعر والمجتمع) ويحاوؿ عبد العزيز حمودة أف يترجـ النص ترجمة تقريبية

مستبعدا أف يكوف الغموض في نص بسيسو يعود إلى سوء الفيـ  ،ويؤكد أيضا أف ىذا الغموض

في لغة النقد غموض متعمد ،واال فالنص ال يعدو معناه غير االتي :إف دوافع استخداـ القناع تنبع
مف أدراؾ الشاعر لمتناقضات في المجتمع ورغبتو في الكشؼ عف ىذه التناقضات  ،وفضحيا عف

طريؽ خمؽ كياف شعري يتـ فيو تفعيؿ  ،أو تحرير ىذه التناقضات وىو في ذلؾ يمجأ إلى عممية

إسقاط ىربا مف قير السمطة) ( )51وينقؿ الناقد نصوصا كثيرة تبيف حالة الغموض التي تكتنؼ لغة
النقد المعاصر

(*)

.

وربما يقتضي المقاـ ىنا ونحف نشخص واقع لغة النقد االىتماـ بالمصطمح النقدي واشكاالتو

التي غالبا ما تنشأ عف سوء الترجمة أوعف سوء الفيـ او عنيما معا ،أو نتيجة لعدـ تخصص
المترجـ في مادة النقد االدبي ،أو لتشتت عممية الترجمة ،فيي ثمرة جيود فردية في الغالب وليست
جماعية ،األمر الذي ينتج عنيا تعدد الترجمات واختبلفيا لمنص الواحد .بيد أف أخطر ما تعاني

من و الترجمة العربية الراىنة لممفيوـ الغربي ،ىو عدـ االلتفات إلى تحيزات المفاىيـ الغربية ،فكثير
مف المترجميف والنقاد العرب ال يؤمنوف بتحيز المفاىيـ الغربية المترجمة ويعتقدوف بأف ىذه المفاىيـ

كونية وعالمية متعالية عف الزماف والمكاف ،وعف أي خصوصية تاريخية وحضارية ،وأنيا ال صمة

ليا بأي مضموف فمسفي أو عقيدة دينية .)58(،وقد تنبو بعض النقاد والدارسيف العرب ،الى ىذه

الغفمة وفي مقدمتيـ عبد الوىاب المسيري وسعد البازعي وعبد العزيز حمودة .فقد أكد المسيري،
تحيز المفاىيـ الغربية وارتباطيا بمعجميا الحضاري وسياقيا التاريخي الذي نشأت فيو مؤكدا في
الوقت نفسو خفاء وتواري ىذه التحيزات ؛ألف " الخطاب الغربي يستخدـ صو ار مجازية كثيرة تخفي

تحيزه فتبدو الرؤية الغربية لمعالـ كما لو كانت محايدة" ،

()52

ويؤكد البازعي ايضا التبلزـ المنيجي

والفكري في النتاج الغربي "مف حيث اف الفكر ىو التشكيؿ المعرفي والمنظومة االدراكية التي يتكئ

عمييا المنيج ويتحيز ليا"(. )54
(* )

ينظر  :المرايا المحدبة والمرايا المقعرة ففييما ينقؿ عبد العزيز حمودة الكثير مف النصوص النقدية العربية التي

تنطوي عمى غموض وتعقيد عمى مستوى الكتابة فيذكر مثبل نصيف لجابر عصفور أحدىما قبؿ أف يتحوؿ إلى

مساره الحداثي وأخر بعده  ،ويحاوؿ أف يقا رف بيف النصيف عمى مستوى لغة الكتابة النقدية ليثبت في نياية المطاؼ
أف ىذا الغموض أمر مقصود1
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ليذه االسباب كميا عمد المترجـ الى الترجمة الحرفية التي تنحرؼ عف الداللة الحقيقية لممصطمح
فنتج عف ىذا الوىـ االصطبلحي اشكالية عميقة السيما حيف يؤسس الناقد عمى ىذا الوىـ في

المصطمح فرضية أو حكما او استنتاجا نقديا كما حصؿ لمفيوـ اجنبي صدر مع كتاب دريدا ( of

)Grammatologyالذي ترجـ ترجمات عده منيا (في النحوية) عند عبد اهلل الغذامي وعبد الممؾ
مرتاض ،وترجمو سعد البازعي في بداية األمر بػ"النحوية" مثمما فعؿ الغذامي ومرتاض ،واعتبرىا
الترجمة األقرب إلى حقيقة ىذا المفيوـ ،وانتقد ترجمة بعض النقاد لو بػ"عمـ الكتابة" قبؿ أف يعود

في دراسة أخرى ليترجـ ىذا المفيوـ بػ"عمـ الكتابة" ولكف دوف أف يبرر ىذه المرة لماذا عدؿ عف

ترجمتو األولى .وما يضير -مع كؿ المبس الحاصؿ -ليس االضطراب حوؿ المفيوـ فقط ،بؿ إف
ىذه الترجمة الخاطئة قادت الغذامي إلى االعتقاد بأف ىذا المفيوـ ىو النظـ عند عبد القاىر
الجرجاني إذ يقوؿ ":وفكرة (النحوية) تذكرنا باإلماـ عبد القاىر الجرجاني ودعوتو إلى (النظـ) وىو
تظافر ببلغيات الجممة مع نحوىا لتأسيس جماليتيا بعيدا عف قيد المدلوالت .يبني الغذامي

استنتاجو ىذا مع إف ترجمة ىذا المفيوـ بػ"النحوية" ترجمة خاطئة إذ ال عبلقة ليذا المفيوـ بالنحو،
بؿ المقصود بو ىو عمـ الكتابة التي كانت منحطة في التراث الفمسفي الغربي منذ سقراط إلى دي

سوسير (. )55

أما عمى صعيد تعدد المعاني لممصطمح الواحد واالضطراب والحيرة التي يولدىا؛ فاألمر اشد

وضوحا  ،فمصطمح واحد مشيور مثؿ )Déconstruction( :يترجـ بطرؽ مختمفة غير مترادفو
فتعطي كؿ ترجمة معنى مغاي ار لؤلخر فبينما يقترح لو الغذامي (التشريحية )  ،نجد كاظـ جياد

وعبد اهلل إبراىيـ وعبد العزيز حمودة وفريد الزاىي ومحمد عناني وغيرىـ يطمقوف عميو مصطمح

التفكيؾ أو التفكيكية .وثمة مصطمح ثالث اقترحو كؿ مف سعد البازعي والناقد الجزائري عبد الممؾ

مرتاض ،وىو مصطمح "التقويضية" أو "التقويض" ،ويقترح عبد الوىاب المسيري ترجمتو
بػ"االنزالقية" ،رغـ أنو يستعمؿ ،غالبا ،مصطمح التفكيؾ  .وتبدو الصعوبة الى ىنا ممكنة لكنيا

تتضاعؼ عندما نعمـ أف ىذا المفيوـ منزلؽ ومنفمت مف قبضة أي تحديد أو محاولة لمتعريؼ حتى

لدى منشئو ،فالتفكيؾ لدى دريدا "ليس تحميبل  analyseوال نقدا  ،"critiqueوليس "منيجا وال

يمكف تحويمو إلى منيج" ،كما أنو "ليس حتى فعبل أو عممية" او تقويض او تشريح  ،ليختـ بالقوؿ":

ما الذي ال يكوف التفكيؾ؟ كؿ شيء! ما التفكيؾ؟ ال شيء!"

()56

ثالثاً /الذاتي والموضوعي في النقد:

الذاتية والموضوعية المتجاوزة صورة مف صور غياب النظرية النقدية  ،وحالة مف حاالت غياب

الوعي بأىمية النقد ووظيفتو ،واف بدا اف الذاتية بصورتيا السمبية اشد فتكا في عضد النقد مف

الموضوعية ،الى الحد الذي بات غريبا أف ُيخشى مف الموضوعية  ،إال اف تحوؿ النقد في مراحمو
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االخيرة الى ارقاـ ومعادالت وجداوؿ احصائية ورسوـ ومخططات ،اضاؼ ازمة جديدة لمنقد باسـ
الموضوعية والتمسؾ بالمعايير العممية  ،ودوف وجود مبرر منيجي  .وليس لغرض ىنا اقصائيما

مف ميداف النقد ؛ ألف النقد يستمد حياتو مف الرافديف ( الموضوعية و الذاتية )وانما الغرض الحذر

مف انحياز ىذا الناقد إلى أحد الطرفيف بصورة مبالغ فييا ؛ألسباب عدة منيا  :الرغبة في النيؿ مف
الخصوـ الذيف لـ يستطيعوا أف يبمغوا مبمغيـ مف القوة والقدرة عمى اإلبداع  ،ويحققوا ألنفسيـ ما
حققوه مف أسباب الشيرة وذيوع الصيت في بيئات األدب وغيرىا مف البيئات السياسية واالجتماعية

،وصار النقد وفؽ ىذا االفتراض "صورة لمذاتية في أبشع صورىا ،وأشنع حاالتيا ،وأصبحت
المجبلت والمجالس األدبية ،بؿ والكتب أيضا معرضا لميجاء المقذع والسباب الجارح الذي يناؿ مف
األشخاص قبؿ أف يصؿ إلى موضوع النقد  ،وىو أعماليـ األدبية التي ينبغي أف تكوف محور ىذا

النقد ...ويرى أثر ذلؾ في الكثير مف المعارؾ التي شنتيا أقبلـ األدباء والنقاد وناؿ بيا بعضيـ مف
بعض"

()57

كالمعارؾ التي دارت بيف عباس محمود العقاد ومصطفى صادؽ الرافعي صاحب كتاب

(عمى السفود) وىو مجموعة مقاالت نقدية قاسية عمى العقاد وصفو بيا بالشاعر "المراحيضي" مف

ذلؾ قولو "وفي ديواف ىذا المراحيضي ابيات" ....

()58

ىذا فضبل عف اتيامو بالسرقة والسطو.

وكذلؾ تورط العقاد وطو حسيف وابراىيـ عبد القادر المازني ومحمد حسيف ىيكؿ في الحط مف
شاعرية أمير الشعراء احمد شوقي ونفوا عنو سمة اإلبداع والشاعرية جممة وتفصيبل  ،وىو تحامؿ

عمى الشاعر باعثو ذاتي خالص  ،وىو عار مف الموضوعية ،وخاؿ مف اإلنصاؼ –كما يرى
الدكتور بدوي طبانو-

()59

وىو –أيضا -سبلح لمنيؿ مف الخصوـ والتشيير بيـ بغية تحقيؽ

الشيرة ولفت األنظار أو الظيور بمظير الجدة والحداثة  ،وىو نتيجة لمتأثر بالمناىج النقدية الغربية

ورفض لمقديـ لمجرد قدمو  ،و أيا كاف الباعث فأف رائحة الذاتية السمبية مؤلت الجو النقدي العربي
المعاصر ،لتشكؿ مع غيرىا أزمة خانقة كادت تودي بو ،وكما اُتخذت الذاتية في النقد المعاصر
سبلحا لمنيؿ مف الخصوـ ،والتشيير بيـ والحط مف أقدارىـ اتخذت لمتنويو واإلشادة باألنصار

واألولياء  ،ومف ثـ "تخمى النقد عف منيجو في التقويـ والتمييز وغايتو مف اإلصابة في األحكاـ،
وأصبح مدحا أو قدحا أو مبالغة في الثناء واإلطراء أو إسرافا في التشيير والتجريح"1

()61

وقد

صور الشاعر المعاصر مختار الوكيؿ ىذه الذاتية وأثرىا في النقد األدبي بقولو عف النقد المعاصر:

"انو ما يزاؿ متأخ ار فبل قواعد مضبوطة يسير عمى ىدييا وال رغبة في خدمة األدب خدمة بريئة مف

األغراض ،وقد قرأنا كتبا في النقد ليست مف النقد األدبي في كثير أو قميؿ ،وانما ىي معارض
لمسخائـ والشتائـ واألحقاد التي يجب عمى الناقد األدبي الصحيح أف يترفع عنيا "

()61

واف قسما مف

نقادنا أصيب بداء العظمة والعجب وظف نفسو عالما وغيره مف الجاىميف ،عارفا وسواه مف الحمقى
 ،فراح ينتقص منيـ ومما كتبوه ،وتحوؿ النقد إلى ردود أفعاؿ وانفعاالت وأمزجة مغمفة بالذاتية
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واألنانية ،وسجاؿ وشجارات مما افقد الثقة في نفوس القراء و األدباء وانعزؿ عمى اثر ذلؾ في دائرة
ضيقة  ،وقؿ تأثيره  ،وعاش أزمة حقيقية دعت الكثير إلى بحث أسبابيا تحت عنواف نقد النقد كما

فعؿ العقاد وفؤاد دوارة وعبد القادر القط .وفي مقابؿ ىذه الصورة الذاتية المتجاوزة ،ىناؾ صورة

اخرى مف النقد تدعي الموضوعية فتتجرد مف التأثرية واالنفعاؿ بالنص وتحاوؿ اف تنظر الى
النص ككتمة جامدة بمعزؿ عف التأثيرات المحيطة بالنص االبداعي  ،وصاحب االبداع كما لو انيا
بإزاء معادلة رياضية ليس لمنفس البشرية فييا أي حظ مف التأثر واالنفعاؿ .فصار النقد وفؽ ىذا

المنظور يحتكـ الى االرقاـ والقياسات والمخططات التي ال تتوافؽ في جميع االحياف مع فمسفة
النص االبداعي الذي يأبى بما يمتمكو مف خياؿ وعاطفة الخضوع لمثؿ ىذه الموضوعية الجافة .

والبد إف نشير ىنا إلى قضيتيف :األولى -إف الذاتية مع اختبلؼ في دواعييا وأشكاليا  ،لـ تكف

وقفا عمى النقد المعاصر بؿ ىي جزء مف أزمة النقد العربي بصفة عامة إذا أخذانا بنظر العناية
تمؾ األحكاـ النقدية المتناقضة إزاء الشعراء القدماء  ،والتي ال تخمو مف تعصب وىوى كتمؾ

األقاويؿ التي أثيرت حوؿ المتنبي وشعره .

أما القضية الثانية؛ فتتعمؽ بتوصيؼ الذاتية والموضوعية والمقدار المقبوؿ منيما في عممية

النقد ،إذ ال يستطيع الناقد  -ميما وصؼ بالموضوعية -أف يعزؿ نفسو عف التأثر بالنص
و"التأثيرية مبدأ مف المبادئ المعترؼ بيا في الحكـ والتقدير .وىي ثمرة التفاعؿ بيف األعماؿ

واألقواؿ "

()68

والتأثرية وفؽ ىذا المفيوـ تأثرية مشروطة مقيدة ناضجة ،وىي تتبايف عف الذاتية التي

تصدر عف حكـ مسبؽ نتيجة ٍ
ليو وتعصب بعيد عف القراءة الواعية االيجابية التي أصبحت سمة
كثير مف نقدنا المعاصر .كما اف غياب الموضوعية يصير االحكاـ النقدية الى ضرب مف المزاجية

ووجيات النظر الذاتية التي ال تستند الى تبرير وتعميؿ منطقي فتخضع في اغمبيا الى االذواؽ التي
تتفؽ حينا وتختمؼ احيانا أخرى بحسب ما تمميو المصالح والرغبات  ،وىذه بحور ال سواحؿ ليا.

رابعاً /غياب النظرية النقدية:

إذا صح أف تطور النقد وظيور النظريات والمذاىب مرتبط بحالة التنامي في المجاالت كافة،

فأف واقعنا االقتصادي والسياسي واالجتماعي والفكري المتخمؼ ىو المسؤوؿ عف عجزنا في
صياغة نظرية نقدية .لكف المسار التاريخي لظيور المذاىب الكبرى في أوربا ال يشير الى اف ىذه

المذاىب ولدت بفعؿ الحراؾ المتنامي واالنتعاش الحضاري ،اذ ظيرت الكبلسيكية بعد اف فجعت
أوربا بسقوط القسطنطينية وظيرت الواقعية كرد فعؿ لما خمفتو الحرب العالمية .وعمى وفؽ ىذا

القراء فأف( انيزامنا الذاتي أف صح التعبير ) ىو المسؤوؿ عف فشمنا في صياغة نظرية نقدية بعد

ما أمدنا واقعنا بسيؿ مف االنكسارات واليزائـ عمى المستويات كميا كانت باعثا لممراجعة والتصحيح

 ،لو توافرت اال اردة الجادة في بحث اسباب ضعفنا كما فعمت أوربا مف قبؿ والياباف مف بعد .لكف
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بالرغـ مف اف امتنا مرت بمرحمتي االنتصار واالنكسار عبر مسارىا الزمني فأف االستثمار االيجابي
المتكامؿ لـ يكف حاض ار في الحالتيف فمف يتتبع أغمب الجيود النقدية العربية المبكرة يرى أنيا ال

تعتمد البناء اليرمي أو التراكمي ،فيي جيود ذاتية ذوقية تمثؿ وجيات نظر أصحابيا ،وعمى شكؿ
إشارات عابرة غير مشفوعة بالتعميؿ ،ولـ يكف لمنقد كياف مستقؿ واضح القسمات  ،فيو مرتبط بغيره

متصؿ معو إذ " لـ يقؼ النقد خارج الببلغة  ،بؿ ربما لـ يفرؽ بعض القدماء بيف عموـ الببلغة

وبيف النقد  ،ويتضح ىذا في كتبيـ التي سميت باسـ النقد وبحثت في أبواب البياف كنقد الشعر
والعمدة"

()62

والمادة النقدية في أغمب ىذه الكتب مكررة تحت أبواب معيودة مثؿ السرقات الشعرية،

والمفظ والمعنى  ،والقديـ والمحدث  ،والطبع والصنعة وغيرىا ،ولكف ىذا ال يمغي جيودا نقدية
متميزة أسست مفاىيـ ليا شأنيا في عالـ النقد  ،كنظرية النظـ عند عبد القاىر الجرجاني  ،وعمود

الشعر في كتاب نقد الشعر لآلمدي ،وأف قسما مف ىذه الجيود يتسـ باألصالة والعمؽ ،ويتفؽ مع
احدث ما توصمت إليو المناىج النقدية الحديثة ،بيد أف ىذه الجيود  -بحكـ أنيا جيود م ِ
ؤسسة
ُ
ورائدة -لـ تتبمور لتشكؿ نظرية متكاممة في النقد األدبي ،أو تؤسس مذىبا ومدارس مستقمة "فالفكر
النقدي لدينا فكر شمولي لـ يتحوؿ بعد إلى خطة تفصيمية في التعامؿ مع النص "

()64

ولـ يكف

باإلمكاف بحكـ ريادة ىذه الجيود مطالبتيا بأكثر مما قدمت  ،وكاف يمكف ليذه الجيود النقدية -
عمى تبعثرىا  -أف تكوف قاعدة لتأسيس نظرية نقدية عربية تستمد أصوليا مف التراث  ،وتتغذى

بالصالح الجديد الذي ينتجو الفكري اإلنساني عامة  ،لو أف الجيود النقدية الحديثة دارت في فمؾ

ىذا التصور ،لكف شيئا مف ىذه المزاوجة لـ يحصؿ ،فقد اتجو النقد الحديث شطر النظريات الغربية
والمذاىب الفكرية الوافدة دوف أف يراعي خصوصية األدب العربي وىويتو ،ودوف أف يكمؼ نفسو

فحص المرجعية الفكرية ليذه المذاىب ،والظروؼ التي نشأت في ظميا ،والنتيجة كانت بعد عقود

مف الممارسة التنظيرية والتطبيقية أف نقدنا الزاؿ يعاني مف أزمة حادة تيدد ىويتو وكيانو  ،والزاؿ
في الوقت نفسو بعيدا عف الخطوات الحقيقية لبناء صرح نظرية نقدية  ،فاآلثار النقدية المعاصرة

عمى كثرتيا وعمى تنوع مؤلفييا ال تصمح الف تكوف أصبل ثابتا ُيرجع إلية في نقد األدب  ،ألنيا
أثار متباينة يتجو كؿ منيا اتجاىا خاصا  ،مما زاد مف حدة ىذا التبايف اختبلؼ النتاج األدبي،
وتباعد االتجاىات الفنية والمبادئ واألىداؼ التي يصدر عنيا ىذا األدب ،فيكاد كؿ أديب يشكؿ

مدرسة بذاتيا ( ،)65ومف يتأمؿ الحراؾ النقدي في النصؼ الثاني مف القرف الماضي ،يعثر عمى
حركة نقدية متذبذبة بيف نقد اجتماعي يربط النص بسياقات مختمفة ،ولعؿ أبرزه الفكر االشتراكي،
وبيف نقد أغمؽ النص عمى ذاتو وتجاىؿ السياؽ كمية متأث ار بالشكبلنييف الروس ومدرسة النقد

الجديد .وعمى الرغـ أف النقد األلسني ،عمى جدتو وأىميتو ،لـ يستطع أف يفيد النقاد والدارسيف

العرب كثي اًر في معاينة النص ،بقدر ما ميد السبيؿ أماـ ببلغة شكمية جديدة ،وحسبنا أف نتذكر
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كتاباً ىو خطاب الحكاية لجيرار جينيت الذي فيو تصنيؼ ذكي وجيد كبير ،ولكنو أورثنا ىماً ثقيبلً
بما قدمو مف تصنيفات شكمية ال تفرؽ في األغمب بيف نص وآخر ميما يكف البوف بينيما

واسعاً – )66(.وفي ظؿ ىذا الواقع كاف مف الطبيعي أف يظير التفاوت في النقد األدبي ومقياسو ،
وتتبلشى الطموحات الدعية إلى تأسيس نظرية نقدية عربية ،بالرغـ مف محوالت النقاد المعاصريف،

كمحاولة الناقد حساـ الخطيب التي جاءت بعنواف (مقترحات مبدئية باتجاه نظرية عربية في األدب)

ومحا ولة عبد الفتاح كميطو في كتابو (الكتابة والتناسخ )والناقد حاتـ صكر في كتابو (البئر والعسؿ)
ومصطفى ناصؼ في منجزه النقدي العربي (نحو قراءة ثانية)

()67

بعد ذلؾ ال مناص مف التسميـ

بحكـ الدكتور يوسؼ نور عوض عمى الرغـ مف قسوتو :بأف نظرية األدب عمـ غربي بالرغـ مما

يثيره ىذا القوؿ مف حساسية في عالمنا العربي؛ ذلؾ ألننا بقينا زمنا طويبل نضع نقادنا أمثاؿ طو
حسيف والعقاد والمازني وشكري وعز الديف اسماعيؿ وأخي ار عبد السبلـ المسدي وعبد اهلل الغذامي

وغيرىـ ،في مصاؼ المواىب التي تجاوزت االطار المحمي  ،وال يشؾ أحد أف ىؤالء النقاد أسيموا

الى حد كبير في إثراء عممية النقد في العالـ العربي  ،لكف يجب أف نرى بوضوح أف معظـ ىؤالء

انطمقوا في واقع االمر مف نظريات وتصورات غربية خالصة  ،واذا كاف ذلؾ ال يحرميـ مف

مكانتيـ كنقاد تطبيقييف ،فأنو يثير كثي ار مف التساؤالت حوؿ أحقيتيـ أف يكونوا نقاد منظريف(.)68
بالرغـ مف الصورة القاتمة ليذا الحكـ اال انيا لـ تجانب الصواب كثي ار فيناؾ صور قريبة منيا في

جوانب الحياة العربية المختمفة تشكؿ بمجموعيا مرايا متعاكسة ترسـ عمؽ ازمتنا  .والنقد واحد مف
ىذه الجوانب وحبؿ مف حبائؿ ىذه الجدلية الشائكة و لف يتعافى ما لـ تكتب السبلمة لممجموع .

خامساً /التراث (بين االلغاء واالبقاء(:

تشكؿ أزمة النقد العربي جزءاً مف أزمة ثقافية عامة  ،تتجمى في تأرجحيا بيف الثقافة العربية

اإلسبلمية ،والثقافة الغربية .وتبعا ليذا ،ظير تياراف :تيار محافظ يدعو إلى التشبث بالتراث لمخروج
مف األزمة الثقافية ،وتيار ينشد االستمياـ مف الثقافة الغربية ،واالنكباب عمى المنجز النقدي الغربي
انكبابا غير واع ،و التنكر لمتراث

(*)

وتيميشو عمى مستوى الممارسة والتنظير ،بالمقابؿ فيناؾ تيار

أخر مبالغ في تمسكو بالتراث وكثي ار ما يردد عند الحديث عف الجديد في الجيود النقدية والمغوية
والفكرية في الغرب عبارة مفادىا ...إف ىذه الفكرة أو أساسيا موجود عند الجرجاني أو اآلمدي أو

(*)

التراث :يشمؿ كؿ ما ورثناه عف إبائنا مف عقيدة وثقافة وقيـ وآداب وفنوف وصناعات وسائر المنجزات األخرى

المعنوية والمادية ،ويشمؿ كذلؾ الوحي اإلليي (القرآف الكريـ والسنة النبوية)الذي ورثناه عف أسبلفنا والتراث يشمؿ
أشياء كثيرة...التراث :ىو صورة الماضي بكاممو والذي يمتد حتى يتصؿ بالحاضر فيو ال يمثؿ عص ار بذاتو وال
مجتمعا بذاتو انو نتاج تراكمي ألمة مف األمـ عمى مر الزماف ينظر :المنيج اإلسبلمي في النقد األدبي –سيد سيد

عبد الرزاؽ-ص12
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بف خمدوف أو سيبويو ....الخ .لكف شيئا مف ىذا التصور – الصحيح -ال يأخذ حقو كفاية عمى
مستوى توظيؼ ىذا التراث ،واالنتفاع منو في المنجز النقدي الذي يعاني مف تبعية تكاد تسمبو

ىويتو؛ الف ىذا التيار يقؼ بالتراث في نقطة زمنية ثابتة غير ممتدة الى الحاضر مف اجؿ

استنياضو ،في الوقت الذي يفرض ىذا التيار عمى التراث كمو القداسة كرد فعؿ لمواقؼ سمبية

اتخذىا البعض مف التراث تتجاوز قضية عدـ االلتفات اليو وتقزيمو إلى الطعف في ىذا التراث

،ورفضو واقصائو مف ساحة العمؿ النقدي ،بؿ وتحميمو التبعات السمبية لمواقع العربي الراىف.
وبدأت حالة مف االنفصاـ بيف النقد والتراث ،بؿ حالة مف العداء صار فييا األدب ونقده وكتب

تاريخ االدب ايضا معاوؿ ىدـ لمتراث والتاريخ اإلسبلمي  ،كما فعؿ جورجي زيداف في رواياتو
التاريخية وطو حسيف في كتبو األدب الجاىمي وحديث األربعاء ومستقبؿ الثقافة في مصر ،
وسبلمة موسى في مقاالتو ،ولويس عوض في إصداراتو ،ثـ تابعيـ بعض الكتاب والنقاد العرب

تمدىـ في ذلؾ أقواؿ المستشرقيف ودراساتيـ التي تتوافؽ وىذا المنظور ،حتى صار النيؿ مف التراث
والشكؾ فيو منيجا عند الدارسيف والنقاد فيما بعد ،تجمى في أوضح صوره في (الثابت والمتحوؿ)

ألدونيس وغيره مف كتابات الحداثييف.

()69

وفي الحاالت التي يشار فييا الى التراث فاف انظار ىذا

الفريؽ تتجو صوب المناطقة المعتمة او السوداء في ىذا التراث عمى قمتيا فيكثر عندىـ ذكر الفتف
والخبلفات بيف المسمميف بصورة مبالغ فييا اعتمادا عمى االخبار الضعيفة او الموضوعية كما فعؿ

جرجي زيداف في معظـ رواياتو ،فقمما يعثر القارئ عمى موضوع يعكس حقيقة الحياة االسبلمية في
أدب ىذا الفريؽ المعجب بتصوير حياة الحشاشيف والعياريف والزنادقة والمنحرفيف والشعراء الماجنيف
والشاكيف وبطوالتيـ بوصفيا السمة الغالبة عمى السموؾ االجتماعي لمناس  ،او بوصفيا المعادؿ
الموضوعي لمتحرر والثورة واالبداع .واذا كانت ىذه الصورة متحققة في الكتابة اإلبداعية فأف صورة

اخرى تقابميا في الكتابة النقدية تتمثؿ بالقراءة الجزئية االنتقائية ليذا التراث التي تستعجؿ الحكـ
وتخضعو في غالب االحياف لتوجيات الناقد وأيدولوجيتو فالقراءة ال تتجو مف النص صوب الفكر

وانما مف الفكر صوب النص .

ودعوة االلتفات إلى التراث بصفة عامة  ،والتراث النقدي بصفة خاصة ال تمثؿ تحي از لمتراث

كما ال تعني عدـ اإلفادة مف األخر ،ولكف ىذه الدعوة تؤمف بأف الجيد النقدي التراثي أقرب إلى
روح األدب العربي ،وقضاياه المغوية والفنية ومرجعيتو التاريخية والثقافية ،ومف ثـ فالنقد المولود في

البيئة العربية اشد تعبي ار وفيما لمشاعر ابف ذات البيئة ،والحاؿ نفسو ينطبؽ عمى النقد الغربي.
زيادة عمى اف طرح التراث كمو – ومنو التراث النقدي -ظيريا و تسفييو والحط مف قدره أمر خاطئ
،بالقدر الذي يعد التعصب لمتراث وفرض القداسة عمية كمو أم ار خاطئا أيضا ؛ألف التراث جيد

اإلنساف وفمسفتو لمعموـ واألشياء والمعارؼ ،وفيو مف الصواب و الخطأ بقدر توفيؽ المجتيد ومدى
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وقوة مبلحظتو وتوقد ذكائو ،وأعماؿ فكره ،وصحة قياسو واستنباطو واستحضاره لؤلدلة ،ورصيد
التراث مف النجاح والصحة وافر السبلمة  ،بشرط مراعاة الجانب المقدس ذو المصدر اإلليي

(القرآف والسنة)فكبلىما معصوـ البد مف احترامو وتوقيره ،لذا فيما فوؽ المسألة والمناقشة ،ومف ثـ

فبل يصح  -بصدد التعامؿ مع ىذا الجانب مف التراث  -االنتقاء واالختيار منو ،أو توظيفو لتحقيؽ
مصالح خاصة ،أما الجوانب والمنجزات البشرية والحضارية والثقافية واألدبية والنقدية فأنيا قابمة

لبلنتخاب والتوظيؼ وفؽ الرؤية المعاصرة وحسب الحالة والمصمحة.

()71

النتائج:

ترفض ثمة مف النقاد االعتراؼ بوجود اشكاليات يمر بيا النقد وصمت حد االزمة ليشكؿ ىذا

الرفض بحد ذاتو ازمة تبدأ مف خارج السياقات النقدية أو الخطاب النقدي ؛الف ىذا النيج مف شأنو

أف يحرـ ىؤالء مف عممية الم ارجعة والتصحيح ونقد النقد الذي بات يشكؿ موضوعا لمتفكير
والتحميؿ ،وبالرغـ مف أف ىذا النشاط قديـ في الممارسة النقدية العربية ،إال أف التنظيرات الحديثة

ىي التي سعت إلى االرتقاء بو إلى درجة الكياف المعرفي النوعي ضمف كيانات العموـ اإلنسانية.
وتحت عناويف مختمفة مثؿ (نقد النقد –قراءة القراءة -قراءة ثانية )او ازمة النقد كما ىو عنواف ىذه
الدراسة اال اف االرىاصات االولى ليذا الضرب مف المراجعة النقدية تعود الى مراحؿ مبكرة اال انيا
لـ تكف تحمؿ عناويف دالة وصريحة تكشؼ عف منيجيا .وبعيدا عف جدلية القبوؿ والرفض أو

االعتراؼ ب يذه االزمة أوعدمو  ،فأف قراءة الواقع النقدي العربي اشرت عمى نحو واضح الى وجود
ازمات متنوعة تـ تصنيفيا منيجيا الى عدة عنوانات مع االعتراؼ اف عممية التصنيؼ ىذه ليست
اال ضرورة منيجية الف حبائؿ ىذه االزمة مترابطة عمى نحو شائؾ يصعب فرزىا ،بؿ اف ازمة

النقد ككؿ مترابطة مع ما يمر بو الواقع العربي بكؿ مجاالتو مف اشكاليات .وقسمت محاور االزمة

المفترضة التي يمر بيا النقد الى :المذاىب الغربية بيف الرفض المطمؽ والقبوؿ المطمؽ ،ولغة

الخطاب النقدي ،والذاتية والموضوعية  ،وغياب النظرية النقدية  ،وموقؼ النقد مف التراث.

وقد كشؼ لنا تتبع ازمة النقد في العنواف االوؿ (المذاىب الغربية):عف وجود تياريف مف النقاد

كؿ منيما غالى وتطرؼ في نظرتو الى المنجز الغربي ،فبينما انكب التيار االوؿ عمى المنجز
الفكري والثقافي الغربي بنيـ دوف تميز بيف حموه ومره خيره وشره فصار كرجع الصدى لكثير مف
المناىج الغربية يتبناىا ،مف دوف االلتفات إلى طبيعتيا ومنطمقاتيا الفكرية وجذورىا التاريخية ..أثار
تيار ثاف العزلة التامة والتقوقع عمى الذات بحجة المحافظة عمى الخصوصية واليوية فبدا انو يسير

ضد طبيعة االشياء والسنف والتاريخ ،بؿ ضد منيج الفكر االسبلمي الذي تحاور مع مجمؿ الفكر
العالمي .وقد عجز ىذا التيار عف تقديـ البدائؿ إذ لـ يوظؼ التراث التوظيؼ االمثؿ ليتقي بو

ىجوـ النظريات الوافدة.
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النقدي؛ فقد تحولت لغة النقد بفعؿ الترجمة والنزعة الفمسفية إلى أزمة
أما عمى مستوى الخطاب
ّ
،تحوؿ دوف فيـ النصوص النقدية ،ترتبط معيا فوضى عارمة عمى مستوى استعماؿ المصطمحات
إلى جانب اإلسراؼ في رسـ الجداوؿ البيانية واإلحصاءات الرياضية والمعادالت الحسابية بداعي
الموضوعية والعممية .في المقابؿ فقد اتسـ قسـ مف نقدنا عموما بغمبة النزعة الذاتية وتحكـ األىواء

الشخصية ،فتحوؿ النقد إلى سبلح لمنيؿ مف الخصوـ وأداة لمتشيير وغابت الموضوعية عف
أحكامو ،وفقد شخصيتو وحضوره وىويتو.

غالبا ما يقاس التطور النقدي عف طريؽ قدرة اصحابو عف بمورة افكارىـ وانسجاميا حياؿ

مجموعة مف القضايا المختمفة التي تخص االدب ..والمتتبع لمجيود النقدية العربية يرى أنيا ال

تعتمد البناء اليرمي أو التراكمي ،فيي جيود ذاتية ذوقية تمثؿ وجيات نظر أصحابيا ،فما زاؿ

نقدنا بعيدا عف الخطوات الحقيقية لبناء صرح نظرية نقدية  ،فاآلثار النقدية المعاصرة عمى كثرتيا

وعمى تنوع مؤلفييا ال تصمح الف تكوف أصبل ثابتا ُيرجع إلية في نقد األدب؛ ألنيا أثار متباينة
يتجو كؿ منيا اتجاىا خاصا .لذلؾ غاب المنيج السميـ والرؤية الصائبة ،فالمتأثروف بالريح الغربية

بكافة أشكاليا وتياراتيا ليس ليـ أصوؿ محددة ،أو مدارس ثابتة ،وىذا ما يفسر غياب النظرة النقدية

الموحدة التي تشكؿ عائقا أماـ الجيود الرامية لتأسس نظرية نقدية عربية.

ظير تياراف متناقضاف في دنيا النقد كبلىما شكؿ ازمة مف خبلؿ نظرتيما لمتراث نظرة قائمة

عمى االفراط والتفريط ما بيف تيار محافظ يدعو إلى التشبث بالتراث لمخروج مف األزمة الثقافية،
وتيار ينشد االستمياـ مف الثقافة الغربية .واالنكباب عمى المنجز النقدي الغربي انكبابا غير واع،

والتنكر لمتراث ،وىما بياذيف الموقفيف المتشنجيف لـ يستطيعا اف يقدماف الكثير لمنقد.

التوصيات:

إف موقؼ األدب العربي ونقده مف ىذه المذاىب الغربية ينبغي أف يكوف – شأف موقفو مف الفكر
ّ
الغربي عامة – موقؼ اصطفاء واختيار  ،أف يستفيد منيا ال أف يقمدىا  ،أف يعرضيا عمى ميزاف
عقيدتو ولغتو وذوقو  ،فما أتفؽ معيا أخذه  ،وما تناقض معيا رفضو  ،أنو ليس موقؼ القبوؿ

المطمؽ وال الرفض المطمؽ  ،ففي ىذه المذاىب بعض ما يصمح لنا  ،ولكف فييا الكثير الكثير مما

يفسد الذوؽ والفكر  ،ويتناقض مع تصوراتنا العقدية  ،ونظرتنا إلى الحياة واإلنساف والكوف والجماؿ.
ىذا التصور مف شأنو أف يحفظ لنقدنا ىويتو وشخصيتو في الوقت الذي يجعمو ينتفع مما يقدمو

الفكر اإلنساني عامة.

يجب عمى الناقد اف يوفؽ بيف خصوصية المغة النقدية وبيف تبلشييا وابتذاليا بيف قصرىا عمى

النخبة وبيف بسطيا كؿ البسط عمى الجميور دوف حاجة ،بيف مخاطبة العامة ومخاطبة الخاصة ،
ويجب عمى الناقد االىتماـ بالمغة بوصفيا سبلحا ماضيا بيد الناقد ال يمكف التخمي عنو مطمقا في
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عصر بات العزوؼ عف القراءة بكؿ اشكاليا يعد اكبر تحد تمر بو الثقافة ومف صور االىتماـ بيا
تقريبيا الى افياـ الجميور دوف تفريط بشيء مف خصائص المغة او شروط النقد فمف جميؿ
اعترافنا بأىمية ما وصؿ اليو النقد مف تطور بسط لغتو ال االتجاه بيا صوب الغموض والتعقيد.

ويمزـ الحذر مف آفتيف خفيتيف في عممية النقد أوليما الذاتية المفرطة الخاضعة لرغبات الناقد
وموقفو الشخصي مف النص وصاحبو سمبا وايجابا فيتحوؿ نقده قدحا او مدحا دوف االستناد الى

معايير النقد الحقيقية وثاني ىذه اآلفات تجاوز المقدار المقبوؿ مف الموضوعية الذي تصير معيا
العممية النقدية معادالت رياضية وفرضيات حسابية ومخططات ورسوـ ال تنسجـ مع بعض

خصا ئص الفف العصية عمى القياس بمثؿ ىذه االدوات كالعواطؼ واالفكار واالخيمة والحاالت

النفسية والشعورية فالحذر ىنا ليس مف استعماؿ لموضوعية ،وانما يتعمؽ بتوصؼ ىذا المقدار كما
اف التأثرية امر مطموب لكف يجب اف تكوف الذاتية ذاتية مشروطة منضبطة .وينبغي اف يكوف

موقؼ الناقد مف التراث موقفا متوازنا إذ ال يصح  -بصدد التعامؿ مع التراث  -االنتقاء واالختيار
منو ،أو توظيفو لتحقيؽ مصالح خاصة كما ال يصح فرضو كمو عمى الواقع .باستثناء الجانب

المقدس منو القرآف والسنة .-أما الجوانب والمنجزات البشرية والحضارية والثقافية واألدبية والنقدية
فأنيا قابمة لبلنتخاب والتوظيؼ وفؽ الرؤية المعاصرة وحسب الحالة والمصمحة ،وعمينا االجتياد في
صياغة رؤية نقدية موحدة باالنتفاع مف الجيود النقدية العربية القديمة والحديثة واف نراجع موقفنا

بإزاء بعض المواقؼ الميمة بدؿ حالة الجدؿ التي ارىقت الفكر العربي بيف تياريف متنازعيف احدىما
يتيـ بالرجعية واالخر بالتغريب .
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 .8ينظر :نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي لمنقد الحديث-الدكتور لطفي محمد الجودي -مؤسسة
المختار لمنشر والتوزيع-القاىرة-الطبعة األولى  -8111ص15
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 .9ينظر :الحداثة في ميزاف اإلسبلـ –عوض بف محمد القرني –ىجر لمنشر والطباعة والتوزيع -ط1418-1ىػ-
1988ـ  68,وما بعدىا
 .11ثقافتنا في ضوء التاريخ - ،عبد اهلل العروي -ط  ،1المركز الثقافي ،8118 ،ص.82 :

 .11نظرية األدب في ضوء اإلسبلـ -الدكتور عبد الحميد بوزوينو  -دار البشير – عماف – األردف  -ط 1
.16 –1991
 .12المذاىب األدبية الغربية-د  .وليد قصاب مؤسسة الرسالة –بيروت-لبناف – الطبعة األولى 19-8115
 .13في النقد األدبي – عبد العزيز عتيؽ -دار الفكر بيروت -لبناف-الطبعة األولى 842-
 .14ينظر :المذاىب األدبية الغربية – وليد القصاب 81-

 .15ينظر :مدارس النقد األدبي الحديث –محمد عبد المنعـ خفاجة -الدار المصرية المبنانية -ط 152-1995 1
 .16ينظر :المذاىب األدبية الغربية55-
 .17ينظر :اإلسبلمية والمذاىب الغربية –نجيب الكيبلني–-مؤسسة الرسالة 1987-ص128-
 .18ينظر :في النقد األدبي -محمد مندور-منشورات دار نيضة مصر –القاىرة-ص118-
 .19ينظر :نظرية األدب في ضوء اإلسبلـ –ص45
 .21ينظر :المذاىب األدبية الغربية 128-
 .21ينظر :اإلسبلمية والمذاىب األدبية – 181
 .22دراسة األدب العربي -د .مصطفى ناصؼ- :الدار القومية لمطباعة والنشر – القاىرة 1982-ص 76
( .23األدب الذي نريد)حممي محمد القاعود –مجمة البياف -العدد845

 .24ينظر :المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية -عبد العزيز حمودة-سمسمة عالـ المعرفة-المجمس الوطني
لمثقافة والفنوف واآلداب عدد -878الكويت 8111ص24
 .25ينظر :مبادئ في األدب والدعوة -عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني دار القمـ –دمشؽ ط  8الثانية-1987-
12

 .26المذاىب األدبية الغربية –87
 .27ينظر :حوؿ االنتفاع مف الفكر الغربي كتاب الدكتور عماد الديف خميؿ (مدخؿ إلى نظرية األدب اإلسبلمي)22
وينظر :المنيج اإلسبلمي في النقد األدبي –سيد سيد عبد الرزاؽ  –-دار الفكر المعاصر -بيروت ،دمشؽ-الطبعة
األولى -8118ص175

 .28انتقاؿ النظريات – إدوارد سعيد –ترجمة اسعد رزؽ –مجمة الكرمؿ –مؤسسة بيساف ع-94لسنة -1982
ص42
 .29ينظر :اثار النظرية الغربية في النقد الروائي العربي .-معجب بف سعيد الزىراني -مجمة جامعة الممؾ سعود –
كمية االداب –-الرياض -المجمد الناسع سنو 1417ىػ1997 -ـ .ص57
 .31ينظر :المصدر نفسو -ص58

 .31النقد األدبي الجديد في القصة والرواية والسرد–عبد اهلل أبو ىيؼ -منشورات اتحاد الكتاب العرب-دمشؽ
-8111ص82
 .32نقد خطاب الحداثة 12-
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 .33أزمة النقد العربي –د .ابراىيـ السعافيف  -جريدة الدستور االردنية-العدد رقـ  17289السنة  - 49األثنيف 8
ربيع اوؿ 1427 ،ىػ الموافؽ  14كانوف األوؿ 8115ـ.
 .34ينظر :شعرنا القديـ والنقد الجديد-وىب أحمد روميو -المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب – سمسمة عالـ
المعرفة عدد -817الكويت 7- 1996

 .35النقد األدبي في القرف األوؿ اليجري-د -إبراىيـ نصر – 84
 .36ينظر  :لغة النقد العربي القديـ – د :عبد السبلـ محمد رشيد –دار المختار – القاىرة–8118-ص89
 .37ينظر :لغة النقد21 -ومابعدىا
 .38مئة عاـ مف الفكر النقدي - ،سعيد الغانمى -دار المدى لمثقافة والنشر.- 8111 -ص 154

ُ .39ينظر :المفكرة النقدية ،بشرى موسى صالح -الناشر::دار الشؤوف الثقافية العامة بغداد- 8118 :-
ص.118ينظر :المرايا المقعرة -عبد العزيز حمودة.116-
ُ .41ينظر :النص األدبي مف أيف؟ والى أيف ،د .عبد الممؾ مرتاض :-ديواف المطبوعات الجامعية-الجزائر --
1981ص151-
 .41المرايا المقعره117-

 .42جدلية الخفاء والتجمي -كماؿ ابو ديب -دار العمـ لممبلييف –بيروت –  -1979ص78
 .43ينظر :نظريات النقد الحداثي في الميزاف –محمد حسف زيني -بحوث المؤتمر الثاني لؤلدباء السعودييف المنعقد
في مكة المكرمة مف 7-5شعباف 1419ىػ الجزء الثاني –ص285
 .44ينظر المصدر نفسو –ص 222
 .45ينظر :نقد خطاب الحداثة77-

 .46ينظر :ازمة النقد العربي – د ابراىيـ السعافيف -جريدة الدستور االردنية-العدد رقـ  17289السنة - 49
األثنيف  8ربيع اوؿ 1427 ،ىػ الموافؽ  14كانوف األوؿ 8115ـ.
 .47البياف والتبييف -أبو عمرو عثماف بف بحر الجاحظ (159ىػ 855 -ىػ)-تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف-

مكتبة الخانجي –القاىرة ج-1ص128

 .48البياف والتبييف -أبو عمرو عثماف بف بحر الجاحظ (159ىػ 855 -ىػ)-تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف-
مكتبة الخانجي –القاىرة ج-1ص 182
 .49نقد خطاب الحداثة 88-

 .51ينظر :إشكالية ترجمة مفاىيـ «التفكيؾ»( )Déconstructionفي النقد العربي المعاصر-عمي صديقي-
.مجمة المغة العربية –المغرب عدد-182السنة 8119ص84
 .51المغة والمجاز بيف التوحيد ووحدة الوجود – عبد الوىاب المسيري–دار الشروؽ –القاىرة ط1488- 1ىػ-
8118ص19 -
" .52ما وراء المنيج  :تحيزات النقد األدبي الغربي " سعد عبد الرحمف البازعي ( )1989المجمة العربية لمعموـ
اإلنسانية ،جامعة الكويت ػ الكويت .وأعيد نشره في كتاب :إشكالية التحيز :رؤية معرفية ودعوة لبلجتياد (ىيرندف،

فيرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية :المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.)1996 :ولـ يحصؿ الباحث عمى الكتاب .
 .53إشكالية ترجمة مفاىيـ «التفكيؾ»( )Déconstructionفي النقد العربي المعاصر-.عمي صديقي-مجمة المغة
العربية – المغرب –العدد182السنة 8119ص82
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Identity Crisis in the critical discour
By
Assist . prof Dr. Hassan Salim Hindy
University of Anbar College of Education for women
Abstract:
The challenge facing our nation at the level of identity and privacy of the most
dangerous forms of the challenge and the most lethal in the entity of the nation, and it
seems this fresh in the social, political and economic aspects illustrated at its peak in the
intellectual, literary and cultural aspects, and tools responsible for evaluating namely
Monetary who is suffering from a crisis of identity and belonging .otbdo the features of
this crisis in several directions: those related to the impact of doctrines expatriate cash
and curricula that are not consistent in its premises and perceptions and ideas with the
nature of Arab literature and privacy, including with regard to the language of criticism
itself transformed by the translator and the tendency philosophical to another crisis
transformation without understanding the critical texts , with which it has complete
chaos on the level of use of terms and localization adding new problematic and other
crisis. This comes in the whole framework of the unclear position of heritage in general
and monetary Heritage in particular.
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