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شـــهدت الســـاحة النقديـــة العربيـــة يف العصـــر احلـــديث واملعاصـــر حتـــوالت منهجيـــة مدعومـــة حبـــس 

رتبط باملناخـات الثقافيـة الـيت أنتجـت هـذه املنـاهج يف بيئتهـا األصـلية ارتيايب، بسبب تدين مستوى الوعي امل

، وهو ما أوقع اخلطاب النقدي العريب يف أزمة، جعلته غري قادر على حتديد معـامل هويتـه وألزمتـه )األوروبية(

 بواقــع فــرض عليــه االعــرتاف مبنجــزات اآلخــر واالجنــراف حنــوه، الشــيء الــذي أثــار الكثــري مــن اإلشــكاليات

  . خاصة يف التعامل مع هذه املناهج وآليا�ا

ـــة إفادتـــه  ـــة وغاي فقـــد ســـيطر املـــنهج التـــارخيي، وكـــان األطـــول عمـــرا يف الدراســـات النقديـــة العربي

  . اإلناطة بالعوامل اخلارجية احمليطة باخلطاب األديب، وتكييف مجيع األسئلة النقدية على مقاسها

ليــــات املتعلقــــة بالبنــــاء الــــداخلي للــــنص مــــع املــــنهج لتخضــــع الدراســــة النقديــــة فيمــــا بعــــد إىل اآل

  . البنيوي، واالعتماد على النص كبنية مستقلة ومكتفية بذا�ا

ــــة،       مث كــــان االهتمــــام بــــاملنهج التــــأويلي بكــــل متظهراتــــه مــــن خــــالل إشــــراك القــــارئ يف العمليــــة النقدي

نــاهج النقديــة يف قضــية التعامــل مــع وهــي صــورة اختلفــت معهــا امل. وإخضــاعه للحــدود التأويليــة املتاحــة لــه

 ).المتلقي –النص  –المؤلف (أطراف العملية اإلبداعية 

   -التأويلية  –البنيوية  –التارخيي  –اخلطاب  –املنهج  –إشكالية : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The Arab critic scene in the modern and contemporary era has 

witnessed systematic transformations supported by a sense of suspicion, due 
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to the low level of awareness associated with the cultural climates that 
produced these approaches in their original (European) environment, which 
left the Arab critical discourse in crisis unable to define its identity and 
obliged it to recognize the achievements of the other and drift towards it, 
which has raised many problems, especially in dealing with these approaches 
and their mechanisms.  

The historical approach, which was the longest in Arab critical studies, 
dominated the external factors surrounding the literary discourse, and 
adapted all critical questions to their frame. 
The critical study will then be subject to mechanisms related to the internal 
construction of the text with the structural approach, and to depend on the 
text as an independent and self-contained structure.  
     Then there was the interest in the hermeneutical method, with all its 
manifestations, by involving the reader in the critical process, and subjecting 
him to the interpretive limits available to him. It is a picture with which the 
critical approaches differed in the issue of dealing with the parties of the 
creative process (author - text - recipient). 
Keywords: Problematic – Approach – Discourse – Historical –Structuralism 
– Hermeneutical 

 

  
 :تمهيد

لقد ظلت املنجزات النقدية العربية ماثلة للمساءلة على الدوام نظرا لطبيعتها اهلشة اليت ال 

عن  اإلفصاحتقدم نفسها إال عرب أقنعة متعددة تنطوي على مناهج خمتلفة ال تشبع رغبة الناقد يف 

   . حد ذاتهاجلانب اإلبداعي فيها ألن اإلبداع حمكوم بالغاية وطريقة التعامل مع املنجز يف

إذ أن الناقد عموما يلتـزم �ـذه املنـاهج ومـا تفرضـه مـن آليـات وسـلطات تـتحكم بالضـرورة 

فيمــا يريــد اإلشــارة إليــه، وهــي صــورة تعكــس انقيــاد اخلطــاب النقــدي العــريب وحتمســه ملنــاهج النقــد 

األوروبيـــة، حيـــث جـــاءت املمارســـات النقديـــة األوىل يف شـــكل يســـمح بـــالتلقي أكثـــر ممـــا يســـمح 

باملناقشــة، وكانــت أغلــب الدراســات مــع هــذا االخــتالف الواضــح يف املنــاهج الوافــدة واملتبنــاة تفتقــر 

للمرونـــة بســـبب اعتمادهـــا علـــى مبـــادئ حمـــددة ومصـــطلحات جـــاهزة عملـــت علـــى ركـــن اخلطـــاب 

وجعلته مرهونا بـالتطورات الـيت عرفتهـا السـاحة النقديـة . النقدي العريب جانبا وعلى مراحل متعددة

املائـة سـنة األخـرية بـثالث مراحـل أساسـية، أوالهـا  " بية، حيـث مـر اخلطـاب النقـدي العـريب يف الغر 

كانت النقد التارخيي املكرس لسلطة املؤلف والثانية مرحلة النقد البنيـوي الـدائر علـى سـلطة الـنص 
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ة النقـد �ـذا ومع االتساع التـدرجيي لـدائر  1"والثالثة مرحلة النقد التأويلي القائم على سلطة القارئ 

بتفـاعالت منهجيـة مـن خمتلـف التخصصـات واملنـاحي التعبرييـة والفكريـة، ميكـن  وإخصا�االشكل 

القول أن كل ناقد ال يشبه اآلخر فالكل حياول أن يؤسس لتصوراته النقدية، ويؤسس ملنهج خاص 

ر احملـدد هلـا، هـذه املعرفـة النقديـة يف اإلطـا وإنتـاجبه مدعما إياه بأدوات تعمل على جتذير األسـئلة 

أوجها متعددة حبسب اجتاه الناقد وهدفه من استنطاق النص وما ميكن " املعرفة النقدية اليت متتلك 

   2"من قيم متنوعة وأحيانا متوازية أو متضادة  إياهأن حيمله 

وبالرغم من اختالف أوجههـا وتنـوع اسـتنطاقا�ا، ال ميكـن أن تقـرتب مـن املوضـوعية إال 

الناقــد ملنــاهج صــارمة تؤســس خلطــاب نقــدي متماســك، بعيــدا عــن التفاعليــة الســلبية إذا أخضــعها 

اليت ترهن اخلطاب النقدي العريب وحتصره يف آليات جاهزة تقلل من قيمة اخللفيات املرتبطة بالنص 

األديب وما يدور يف فلكه وتفرغه من حمتواه عن طريق القفز من منهج إىل آخـر، فمـن التارخييـة إىل 

امتـــد ســـلطان النقـــد التـــارخيي إىل حـــدود النصـــف األول مـــن القـــرن " ويـــة إىل التأويليـــة، حيـــث البني

حـني بـدأت تظهـر وعلـى خطـى الشـكالنيني . املاضي، واسـتنفذ طاقتـه مـن غضـون عقـده السـادس

الــروس طالئـــع دعـــوة النقـــد اجلديـــد، ليـــتقلص الرتكيــز علـــى الكاتـــب وبيئتـــه وســـريته وعصـــره ومصـــره 

مقابـل الرتكيـز علـى الـنص كبنيـة لسـانية مسـتقلة عـن صـاحبها  ...] اإلنسـانيةلوم واالستهداء بـالع

ويف غضــون العقــدين الســابع والثــامن مــا لبــث أن شــهد بــدوره تراجعــا لصــاحل  ...]وعــن ســياقها 

الشـيء الـذي ال حييلنـا علـى مقـاييس   3" –الـذات القارئـة  - اإلبداعيـةالطرف الثالث يف العمليـة 

معهـا مالمـح اخلطـاب النقـدي العـريب بصـورة تسـمح هلـا  عنـا إىل معـايري حمـددة تتضـحمعينـة وال يرج

  بأن تتماشى وطبيعة ا�تمعات العربية من جانب واملوروث النقدي العريب من جانب آخر

وهو ما يدعونا إىل رصدها بوصفها ظاهرة جسدت توزع العمليـة النقديـة علـى منـاهج حتليليـة      

اد يف تناوهلم للنصوص األدبية مبنطلقـات أوروبيـة، ألن قضـية املـنهج يف اخلطـاب متعددة تبناها النق

 إثارةالنقدي العريب من أكثر القضايا إحلاحا، وهي قضية لعبت فيها املثاقفة النقدية دورا حامسا يف 

  .وهو سؤال ذو طابع إشكايل، وهو ملتقى أسئلة كثرية تتخذه صيغة هلا. سؤال املنهج

األمـــر مبســـألة اجلمـــع بـــني هـــذه املنـــاهج يف صـــورة األخـــذ بواقـــع اخلطـــاب  خاصـــة إذا تعلـــق

النقدي العريب وحركيته، هذه املناهج اليت كثريا ما ينفي بعضها بعضا على مستوى املنطلق النظـري 

  .أو على مستوى املمارسة النقدية أو على مستوى النتائج
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  : المنهـــج التاريخـــي -1

ارخيي مبالمــح خاصــة تفضــي إىل تعــدد التجــارب االنســانية ميكــن احلــديث عــن املــنهج التــ

من خالل النصوص األدبية واليت ترمتي يف أحضان سياقات تارخيية تصوغ هذه التجربة من منظور 

حييط بالنص ويشكل مالحمه ويذيب تفاصيله يف قالـب ميتلـك القـدرة علـى وضـع الغايـة املرجـوة يف 

املــنهج "اعالت القائمــة بــني الــنص ومــا هــو خارجــه، فهــو اإلطــار املناســب انطالقــا مــن حتديــد التفــ

الذي يتخذ من حوادث التاريخ السياسي واالجتماعي وسيلة لفهم األدب ودارسته وحتليل ظواهره 

الــيت ختلــد علــى نفســها شــهادات ال ختفيهــا الدراســات النقديــة الــيت تعتمــد علــى هــذا   4"املختلفــة 

رة بــني األديــب وبيئتــه ونصــه ومــا مــا كــان يعتمــل بينهــا، حيــث يعمــل الناقــد علــى نقــل حمــاو . املــنهج

حماوال استحضار شيء غائب بناء على ما هو ماثل يف واقع األمـر بوصـفه واقعـا يف جمتمـع الـنص، 

فـالنص مثـرة صـاحبه واألديـب . أبنية متسلسلة من املعادالت النسبية" إذ يبىن املنهج التارخيي على 

بيئة والبيئة جزء من التاريخ، فإذن النقد تاريخ لألدب من خالل بيئته صورة لثقافته والثقافة افراز لل

اليت تعمل بطريقة أو بأخرى يف التأثري على بناء النص وتشكله، والناقد يف هذا مطالب مبراعاة  5"

  .صيغ األداء املختلفة مع ضرورة الوعي مبسببات التجربة اإلنسانية وما تنطوي عليه من تفاصيل

واحــدا مــن أكثــر املنــاهج اعتمــادا يف ميــدان البحــث األديب " نهج التــارخيي كمــا يعتــرب املــ

فهــو حيــاول رتــق الصــدع   6"ألنــه أكثــر صــالحية لتتبــع الظــواهر الكــربى يف األدب ودراســة تطورهــا 

والــذي  . احلاصــل يف الــنص والــذي ال ميكــن أنــه يتحقــق مــا مل يتحقــق التواصــل بــني الــنص وخارجــه

جمرى املقاربات النقدية من خالل تقصـي نظـام التواصـل بـني الـنص والواقـع  كان له أثره الفاعل يف

ممـا . مبعـىن أن املقـام يقتضـي أن يشـتغال معـا. وعلى هذا ميكن لكل طـرف أنـه يفيـد الطـرف اآلخـر

يفــرتض يف أســوأ األحــوال وجــود قاســم مشــرتك بينهمــا وهــو اتفاقهمــا علــى اإلشــكالية نفســها وقــد 

حقق بذلك جتانسا بني النص األديب و الظواهر الكربى احمليطة به، حـىت انسحبت هذه البديهية لت

الــذي اتســـم   7"أصــبح مــن ا�ازفـــة األكادمييــة أن يفكــر الباحـــث اجلــامعي يف بــديل هلـــذا املــنهج" 

الـــربط اآليل بـــني الـــنص األديب وحميطـــه " مبجموعـــة مـــن اخلصـــائص القابلـــة لالغتنـــاء، لعـــل أبرزهـــا 

ألن تارخييـــة . حــىت يتوصـــل الناقــد إىل املقتضــى مـــن الــنص  8"ل وثيقـــة للثــاينالســياقي واعتبــار األو 

الظـاهرة ال تنفـي مـا حيملـه الـنص وهـذا املفهـوم نلمسـه بوضـوح يف احليـاة النقديـة وال أحـد يســتطيع 

نكرانه، واخلطاب النقدي الذي اعتمد علـى هـذا املـنهج وحـاول اخلـروج مـن الـدائرة املغلقـة للـنص، 
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دارسني منهجا يتبىن دراسة سطحية ودعوا إىل الوقـوف منـه موقـف احلـذر فتشـكلت اعتربه بعض ال

انبثقت خصما على املنهج التارخيي، وكلها قد استمدت بصيغة مـن الصـيغ قانو�ـا "ا�موعة اليت  

  . 9"األساسي من االعرتاض عليه أو مناقضته جذريا

. رضية هلذا املنهج بكل آلياتهولعل الظروف اليت عاشتها ا�تمعات العربية قد مهدت األ

خاصة مع اندفاع العملية النقدية العربية إىل اكتساب كل ما هو جديد يف الساحة النقدية الغربية، 

وهذا بطبيعة احلال دون وعي على عكس ما مت اشرتاطه مسبقا من ضرورة وجـود وعـي يف التعامـل 

وهر االخـتالف املوجـود بـني ا�تمعـات مع التجربة اإلنسانية وما تنطوي عليـه مـن تفاصـيل تـربز جـ

اإلنسانية وهو ما أوقع العملية النقدية العربية يف مأزق بدت معه الكثري من األعمال النقدية صعبة 

  .على الواقع العريب إسقاطهااملنال يف ظل آليات ال ميكن 

مهـدت إال أن الذي يشفع هلذا املنهج هي تلك الظروف اليت تـرتجم الواقـع العـريب والـيت 

لــه األرضية،الشــيء الــذي ســهل عمليــة التواصــل الــيت كانــت يف األعــم األغلــب تلــيب حاجــة املرحلــة 

فمن ال يذكر امساء طه حسني وعباس حممود العقاد وخمائيل " حيث عملت على ابراز امساء كبرية 

 عوض وشوقي ضيف وحممد مندور وعز الدين امساعيل وحممود أمني نعيمة وحممد النويهي ولويس

هـــذه املرحلـــة ورغـــم دورهـــا الكبـــري يف  .10" وغـــريهم  –العـــامل وعبـــد العظـــيم أنـــيس وحســـني مـــروة 

" صـــناعة هـــؤالء األعـــالم واالحتفـــاء �ـــم إال أ�ـــا مل ختـــف صـــورة االنقيـــاد والتبعيـــة للمنجـــز الغـــريب 

ا الشيء الذي يـدفعن ،11"فهؤالء وهم يباشرون عملهم النقدي ذكروا مراجعهم وأسانيدهم الغربية 

إىل القول بأ�ا ال ميكن أن تكون بديال دائما عن بنية نقدية رصينة، حتمل مالمح العملية النقدية 

  .العربية النابعة من حرفية املنهج وطاقات النص

مــن شــواهد فتنــة وتطبيــق مناهجهــا علــى الشخصــيات " ذلــك أن ذكــر منجــزا�م مل ختــل

حيـث قلـل مـن حـدة كـل هـذا رغـم عـدم  ،12 "واآلثار واحلقب العربية من تقليـد وتعسـف ووثوقيـة 

وضوح مالمح هذه التجربة النقدية اليت تبنت املنهج التارخيي استعداد ورغبة هذه النخبة االنـدماج 

هــذا االنــدماج القــائم علــى حلــم االنبعــاث . يف املــد احلضــاري الــذي عاشــته معظــم البلــدان العربيــة

االخنـراط فيهـا ويف قيادا�ــا،متكئني علـى مـا مســي  وتبـين رؤى احلركـات الوطنيـة واالجتماعيــة حمـاولني

وهـو . بسلطة املؤلف معتربين إياه مطلبـا واقعيـا �تمعـات واقعـة حتـت سـيطرة املسـتعمرات األوروبيـة



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة      2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  55 -  42: ص 

 

47 

 University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

مطلــب يســمح هلــم ولــو مــن الناحيــة الشــكلية بتوجيــه هــذا املــد احلضــاري ولــو علــى حســاب بنــاء 

  .عملية نقدية متماسكة

تحكم يف أعمــاهلم النقديــة رواســب تراثيــة مل يســتطيعوا الــتخلص فمعظــم هــؤالء النقــاد تــ

للمنــــاهج " منهـــا، فكونـــت لـــديهم عمليـــات نقديــــة هجينـــة فنجـــد طـــه حســــني مـــثال رغـــم دعوتـــه 

األوروبيــة وتبنيهــا مل يتخــل عــن ذوقــه االنطبــاعي الــذي يــدعوا إىل األســاليب البالغيــة العربيــة، فــرتاه 

ية وحينا آخر تراه حريصا على التواصل مع القارئ بأسـلوبه حينا حريصا على نقض احلقائق التارخي

عن أية عالقة جبفاف التنظـري النقـدي ومنـاهج البحـث  أحياناالوصفي االنطباعي املبسط واملتباعد 

واالهتمام بذات األديب أو بالذات عموما سواء لدى الناقد أو لدى املتلقي ...]العلمي وأدواته 

  . 13"لشكالين عرب األسلوب االنطباعي وا

إذ أنتجــــت واقعـــــا متخلفــــا اســـــتغلته . وهــــذا مــــا أثـــــر علــــى املشـــــهد الثقــــايف العــــريب عمومـــــا

املستعمرات األوروبية يف إنتاج واقع جديـد، اسـتطاعت مـن خاللـه مـلء هـذا الفـراغ الثقـايف، ومنهـا 

نيويــة    إلغـاء دور الكاتــب وإعــالن موتـه وذلــك  مــع بدايــة السـتينات مــن القــرن املاضـي مــع ظهــور الب

الــيت اســتهوت النقــاد العــرب ومــن مث ظهــر النقــد التــارخيي وكأنــه بضــاعة قدميــة ال تصــلح لشــيء وان 

هــذا املــنهج اجلديــد يســتطيع أن يكشــف عــن إمكانيــة تطويــع العمليــة النقديــة لتتخلــى عــن طابعهــا 

صــور الســياقي الــذي يوشــك أن حيوهلــا إىل أنظمــة مفتوحــة تكــرس التشــتت فيمــا يقــال عنهــا ومــا يت

  14" حنــن نــدرس األشــكال ونــرتك املضــامني ألصــحا�ا " بشــأ�ا ومــا يــؤول مــن أقواهلــا علــى مقولــة 

متهيـدا " لصياغة هوية نقدية جديدة، مشككني يف قدرة املنهج التارخيي الذي اعتـربوه وهي حماولة 

ألوليــة مث ال وإال كنــا كمــن جيمــع املــواد ا. للنقــد األديب، متهيــد الزم ولكنــه ال جيــوز أن نقــف عنــده

يف عملية تشبيه املقصود من وراءها البنـاء النقـدي مبفهومـه اجلديـد الـذي ال يعتمـد  15" يقيم البناء

خاصـة إن حنــن أخـذنا عنــد النقــاد  -حسـب رأيهــم-فقـط علــى اآلليـات الــيت تبناهـا املــنهج التــارخيي

وضــوعية و الذاتيــة يف حقــال تارخييــا واحــدا تتقــارب مكوناتــه تقاربــا تفســره العديــد مــن األســباب امل

اخلطاب األديب نفسه، لذا كانت هذه اآلليات املصطنعة يف التحليل النقدي تعكس فشلها يف كل 

  . مرة

الــنص أو الــيت  إطــارعملــه مــن املعــارف اخلارجــة عــن يســتمد لــّب وملــا كــان هــذا املــنهج 

قعـت املنـافرة وحصـل استعان ببعض مفاهيمها متثل القـوانني الصـارمة والنظـام النقـدي الثابـت لـه، و 
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التصادم وأعلن املنجز النقدي الذي يعتمد على املنهج التارخيي إخفاقه واستنجد باملنهج البنيـوي، 

من أجـل واقـع ميـور باحلركـة والتقاطعـات والصـراعات الـيت ختتلـق داخـل الـنص، وتتميـز مبالمـح دالـة 

  .ومميزة له، ويف موت بعض اآلليات حياة ألخرىعليه 

البنيوية السند القـوي الـذي تبناهـا بدايـة األمـر وروج هلـا، واعتربهـا النقـاد ومن مث وجدت 

فاحتة التعبري عن احلياة النقدية اجلديدة اليت تعرب عن مفهوم النقد بشكل أكثر عمقا على العكـس 

ممــا كــان مــع املــنهج التــارخيي الــذي كــان يف شــكل حملــات وومضــات تؤســس ملفهــوم الســياق الــذي 

إىل إشارات تارخيية تكشف عن الالجتانس الذي يستخفي وراء سلطة املؤلـف  تؤول معه النصوص

  .وتنوعها

لكن السؤال املطروح هل معىن ذلك أن صاحب األثر حني يوجد خارج مرحلة استثنائية  

كــاليت عاشــها نقــاد النصــف األول مــن القــرن املاضــي،يكف عــن أن يكــون مســؤوال ذا ســلطة علــى 

ؤل فرضــه واقــع التخلــف الــذي كانــت تعيشــه ا�تمعــات العربيــة هــو تســا ، 16نصــه وعلــى معنــاه ؟

  .خاصة مع ظهور البنيوية

  : المنهج البنيوي -2

لقــد تعاضــدت جمموعــة مــن العوامــل الــيت مكنــت املــنهج البنيــوي مــن بســط نفــوذه علــى 

في فإذا بالناقد حيت. املنجزات النقدية اليت تعتمد على الدراسات البنيوية ملدرسة الشكالنيني الروس

بالنص علـى النحـو الـذي جيعـل منـه أفقـا جديـدا للكشـف عـن ا�هـول مـن خـالل احلضـور املباشـر 

  .للنص وتشظيه املعنوي وانسيابه يف طبقة أكثر خفاء وأعلى إنتاجا

ــــنص األديب "وهــــذا علــــى  ــــى فــــك مغلقــــات ال رأي أرســــطو أن املنحــــى اللغــــوي قــــادر عل

أن اللغة لصيقة باإلنسان األول واستعملها للتعبري عن  وإذا استجلينا تراثنا اللغوي، وجدنا. ومراميه

روافده من ألسنة دي سوسري " كما يستمد املنهج البنيوي  ، 17"وجوده ومتطلباته الذاتية واجلمعية 

أو كما يسمى بأب البنيوية ومؤسس اللسانيات احلديثـة، حيـث اهـتم بدراسـة النسـق اللغـوي اآلين 

الذي ترعرع يف أحضان الفكر  [...الدال واملدلول واآلنية والزمانيةتوجها بثنائيات اللغة والكالم و 

  .18"حيث كانت البنيوية النتيجةاحلتمية للفكر الشكالين . الشكالين

ومعىن ذلك أن البنيوية مل تكن إال نتاجا جلهود ألسنية سـابقة وعمومـا الشـكالنية الروسـية 

على استقالل علم  واإلحلاح وأجزائه املكونة التشديد على األثر األديب"تقوم على مبدأين أساسني 
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لــيس  "وال يــتم استشــفاف ذلــك إال مبحتــوى الشــكل الــذي يســعى إىل دراســة الــنص  ، 19"األدب

كعمــل متــأثر بــا�تمع بوصــفه عمــال اجتماعيــا، ظــاهرة اجتماعيــة بــذا�ا، تكمــن اجتماعيتهــا مـــن 

مون ألن املضـمون هـو مضـمون داخلها وليست مفروضة عليها من اخلارج، فليس مثـة شـكل ومضـ

يف داخل النص والعملية   أي ، 20" الشكل، وليس مثة داخل وخارج ألن اخلارج  كامن يف الداخل

النقدية تكمن يف مجلـة اآلليـات الـيت تتكامـل حركا�ـا داخـل الـنص لصـناعة البنـاء الواحـد، انطالقـا 

مـن جمموعــة البنيـات املكونــة هلــذا الـنص وفــق عمليــة التشـكيل النصــية، يف طريقــة تبـدو األســلم مــن 

م قصـــوره علــى صــناعة املعـــىن منظــور املــنهج البنيــوي ليعـــرف منهــا وعــن طريقهـــا قــدرة الــنص، وعــد

وتبنيــه، فينصــاع الناقــد البنيــوي لــه طائعــا وهــو مــا يعطــي داللــة علــى التطــور الــذي عرفــه النقــد مــع 

  . املنهج البنيوي وحماولة غرس هذه اآلليات يف املنظومة املعرفية النقدية ومساير�ا ملنجزا�ا

ذاجة وســخروا مــن أعالمــه، وهــو مــا محــل النقــاد العــرب علــى النقــد التــارخيي،ونعتوه بالســ

وتعلقــــوا بالشــــكالنية، ووجل اخلطــــاب النقــــدي بــــاب غربــــة شــــاقة غالبــــا مــــا فقرتــــه وفقــــرت األعمــــال 

إذ اختزلتها يف شبكة من العالمات والعالقات أو غاية من األسهم واخلطوط البيانية وإذا . املنقودة

ـــة تيـــار فكـــري  أوالبنيويـــة "ألن ،  21حفلـــت بالـــدالالت فـــداخل الـــنص ومبعـــزل عـــن خارجـــه البنائي

يهدف إىل الكشف عن بنية الفكر الذي يشكل أساس ثقافة املاضي واحلاضر إىل تعقيـد الظـواهر 

يف صورة �دف إىل قمع ، 22"وحتديد مستويا�ا وحتليلها للكشف عن العالقات اليت تتشكل منها

ـــا ا ـــاء علـــى أســـبابه، ممـــا جعـــل أفكارن ملكونـــة مقطوعـــة الـــنص عـــن ســـياقه الـــذي أنـــتج فيـــه وجـــاء بن

وحتليالتنا النقدية جمتثة من الواقع الذي ولدت فيه، على اعتبار أن معـىن الـنص يتحـدد مـن خـالل 

األفكار اليت حيملها النص واملتعلقة بطريقة أو بأخرى باملؤلف وليس من خالل الكيفيات الشكلية 

انس باإلضـافة إىل ثقـل اللغوية الـيت ينتقـل �ـا داخـل الـنص فقـط، موجـدة نوعـا مـن التكامـل والتجـ

املاضي، ألن مرجعيـة املؤلـف تعكـس الفكـر والواقـع ومنهـا ميكـن الـدخول إىل جـوهر الـنص شـريطة 

أن يعتمـــد الناقـــد علـــى االســـتئناس مبعارفـــه وقدرتـــه علـــى حمـــاورة الـــنص، واســـتنطاقه خاصـــة إذا كـــان 

،  23"ر النــاطقني �ــا ال يتطــور مبعــزل عــن اللغــة وال تتطــور اللغــة مبعــزل عنــد تطــو " الــوعي البشــري

وعلـى هــذا فاالرمتــاءات يف أحضـان هــذه املنــاهج نامجـة عــن االلتــزام مبحـددات عملــت علــى اجلمــع 

بــني مــا ترســب يف وعــي النقــاد العــرب وانتقــائهم ألجهــز�م املفاهيميــة ومــا تســرب مــن ثقافــة وفكــر 

منظــورا إليــه  جديــد، خاصــة مــع ظهــور البنيويــة مــن منطلــق أن اخلطــاب النقــدي يعتمــد علــى الــنص
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داخليا مـن خـالل كسـر العالقـة  املوجـودة بـني املؤلـف وصـاحبه مـع االعتمـاد علـى اجلدليـة القائمـة 

املكونة �موع البنيات املتنافرة اليت تعتمد على القراءة البنيوية اليت يستحيل فيها كـل ماعـدا متنـافرا 

نع من القول بأن اخلطاب األديب أول وهلة عنصرا مهما يف حتقيق انسجام النص، إال أن هذا ال مي

لـــيس كيانـــا ثابتـــا جامـــدا مـــن الكلمـــات والـــدوال، وإمنـــا حقـــل فعـــال مـــن املشـــاكل واالهتمامـــات " 

والتـــوترات والصــــراعات والتناقضــــات الــــيت تكشــــف عــــن تنظــــيم ا�تمــــع ومؤسســــاته، وأبنيــــة القــــوى 

   .24"وأدوارها مضمنة

ختلفـة للخطـاب األديب املوجـود داخـل وعلى هذا فاخلطاب النقـدي نـص جـامع لألنـواع امل

ا نميالنص يف تقاطعا�ا وحتاورا�ا وتزامنا�ا، ومن مث فالبنيوية حتاول أن جتعل نسق النص عاليا ومه

  .ا ويفصل على مقاسهاهى العملية النقدية يف خطاب يتلبسعل

نــا وهـي �ـذا تعمـل علـى إجيـاد مسـاحة يف الــنص يتعـني مـن خالهلـا حمـاورة مـا مل يعـد ممك

االهتداء به داخل النص، حيث مل يعد ممكنا لإلنسان وال مبقدوره التغلب على طالسم مل جيد هلا 

  .حال، ومل يستطع أن حيدد هلا بداية و�اية

ظـــن النـــاس بعـــد ســـقوط املنـــاهج الواحـــد تلـــو األخـــر أ�ـــم وجـــدوا أســـرار مفـــاتيح " فقـــد 

انبىن على تصورات   25"اعتبارها منهجا حيث كثر احلديث عنها ب...]اخلطاب األديب يف البنيوية

اخل، ممــا جعلهــا تستعصــي علــى التعريــف الــدقيق، ومنــه ... أدبيــة وفلســفية ورياضــية وأمنــاط نفســية 

الــرغم مــن اجتهــادات أحــد مؤسســيه جــان بياجيــه الــذي " تشــكلت عقبــات املــنهج البنيــوي علــى 

قــوانني الشــمول والتحــول واالنتظــام اعتـرب البنيــة نســيجا لســانيا ينــدرج يف نظــام حمكـم، ويعمــل وفــق 

هذه األخرية اليت تربز بوضوح صورة االنغالق على النص ورفضه اآلخر، وعدم التعاون  ،26"الذايت

واألرجــح  27" الــنص النقــدي أصــبح غايــة يف حــد ذاتــه ولــيس وســيلة إلضــاءة الــنص" معــه وكــأن 

ن جهـة عـدم وضـوح مالحمـه حسب معظم النقاد أنه منهج مل يرتـق إىل مسـتوى اإلبـداع وخباصـة مـ

املشــتغلني بــه، حيــث بــدا املــنهج البنيــوي عــاجزا عــن اقتحــام اخلطــاب  أجنــدةوغيــاب التطــوير عــن 

األديب وسرب أغواره، من باب أن وجود اإلسقاطات النقديـة علـى نصـوص معينـة هـو أمـر مشـروع، 

ه، والــذي ولكــن مــن ا�حــف أن خيتصــر النقــاد جهــودهم علــى إســقاط نقــدي واحــد ال يــرون غــري 

سرعان ما تفطن له النقاد فكانت البنيويـة التكوينيـة الـيت أشـركت عناصـر جديـدة قدميـة يف العمليـة 
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النقدية، فاألوصاف النقدية مع تعدد أوجهها مفيدة جدا حني حتلل ومتيز وتشـبع التفاصـيل، فهـي 

  .متنحنا رؤية ونظرة عميقة

ه املناهج النقديـة وآليا�ـا املعتمـدة وبغض النظر عن الفضاء األيديولوجي الظاهر بني هات

عنــد كــل ناقــد، فإ�ــا تبقــى مرتكــزة علــى عنصــر واحــد هــو االســتنطاق، ليفــتح بــذلك بــاب جديــد 

وتصــور جديــد لفهــم العمليــة النقديــة الــيت تتوغــل يف أعمــاق طبيعــة املوضــوع اجلمــايل، الــذي كــان 

ال فيما يقوله يف حـد " ية للعمل الفين جناحه مرهونا ومقرونا باالهتمام بالقارئ، ألن القيمة اجلمال

ذاتــه، إذ ميكــن صــياغته بطــرق غــري فنيــة أيضــا، ولكــن يف طريقــة القــول، فهــو اذ يســتمد داللتــه مــن 

وجــوده ال مــن حقيقــة قبليــة أو معــىن ســابق عليــه، ووجــوده يــتلخص يف تــأثريه، وهــو يســتمد حياتــه 

املمـر الـذي انفلـت منـه اخلطـاب النقـدي وهـو ، 28"ومعناه من هذا التأثري ومن اسـتجابة النـاس لـه 

  .إىل ما مسي باملنهج التأويلي

  : المنهــج التأويلــي -3

جتـــرأت العمليـــة النقديـــة علـــى نفســـها مـــن خـــالل التأســـيس ملـــداخل متعـــددة تعمـــل علـــى 

استكناه النصوص األدبية، وما حتمله من قيم مجالية ومضمونية من أجل إسعاف القارئ وإقحامـه 

انيا، يستطيع أن يكشف عن وعي اإلنسان وحماولته فهم العامل من حوله يف صورة بوصفه أثرا إنس

بنـاء الـذات واكتشـاف العـامل  إعـادةمن خالل  وإمناال تساعد على اقتناص املعىن من النص فقط، 

مــن جديــد، وذلــك بنقــل األعمــال النقديــة مــن املنــاخ األديب إىل املنــاخ الثقــايف العــام، حيــث تــرغم 

يف حالــة حبــث دائــم عــن املســكوت عنــه يف الــنص قصــد كشــف مغاليقــه " أن يكــون  املتلقــي علــى

بــل ،  29"وفــك شــيفرته، حيــث الــنص حقــل إلنتــاج الــدالالت ولــيس إيصــاال وتبليغــا ملعــىن حمــدد 

قارئــا ثقافيــا عارفــا ذا خلفيــة فكريــة وفلســفية ومرجعيــة تؤهلــه للتحــاور مــع " تشــرتط عليــه أن يكــون 

، وهــي متعــة تبــدوا صــعبة بالقيــاس إىل مــا  30"أغــواره وكشــف شــقوقه  الــنص ومفاوضــته قصــد ســرب

حيملــه الــنص مــن دالالت متعــددة وخمتلفــة، ال تســمح للقــارئ بــأن يقــبض علــى احلقيقــة أو حيصــر 

  املعىن من وجهة نظر واحدة،

ويعمل املنهج التأويلي على استنطاق الـرتاكم القرائـي الضـخم، انطالقـا مـن الفعـل املميـز 

التلقي، كما يرتتب عنه مصري النص املقروء وقيمته وينطوي هذا املنهج على حركية تعاقب للقراءة و 

  . املستويات املعرفية للقارئ وانتقاهلا من أفق إىل آخر
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ألن القارئ هو الذي خيرج النص على حيـز الفعـل " فمن البديهي أنه ال نص بال قارئ 

املتلقي يســـهم يف إنتـــاج الـــنص إذا انـــزل ومنـــه فـــ،  31"وبـــذلك يكـــون التلقـــي معـــادال لوجـــود الـــنص

منزلته احلقيقة، على اعتبار أنه ميتلـك نشـاطا فكريـا متميـزا، ومـن مث ميكـن إقحامـه كطـرف أساسـي 

يف عمليـــة خلـــق العـــوامل املمكنـــة للنصـــوص إىل جـــوار املؤلـــف مـــن خـــالل الرتاســـل املتبـــادل بينهمـــا، 

، فهو يف رحلة البحث عن املسكوت  32" ويل املتلقي عنصرا سلبيا يف عملية التأ" حبيث ال يبقى 

عنــه يف الــنص، ووضــع اليــد علــى منــابع ومبــاهج الرؤيــة النقديــة الســليمة، الــيت حتتــاج إىل التعمــق يف 

مــن معارفــه املختلفــة، كــي يســتطيع االنتقــال إىل عــامل الــنص  مكنونــات الــنص عــن طريــق اســتفادته

تلقــى علــى ذهنــه النصــوص  كائنــا ســلبيا" يعــد  بــه، إذ أن القــارئ مل واإلمســاكا�هــول، لرتويضــه 

هي دمج وعينا مبجرى الـنص " ألن القراءة ،33" فيتقبلها ويستجيب هلا دون إدراك واع ملقاصدها 

"34 .   

جاكبسـون بـأن الرسـالة " لكن احلقيقة ال وجود هلا يف النتاجات األدبية حسب مـا يـرى 

الشأن يف اخلطابات العادية،وإمنا ترتد إىل ذا�ـا  ال تتجه مباشرة من املرسل إىل املرسل إليه كما هو

ولــيس بوسـع القــراءة مهمــا تعـددت أن تستأصــل املعــىن الكلـي للــنص، وإمنــا تظفــر . وتتكـور معناهــا

" ، باإلضـافة إىل مـا قالـه  35" بدالالت يعيها القـارئ حبسـب درجـة ثقافتـه ووعيـه وواقعـه النفسـي 

لها من حيث هي جتربة كاملـة نعيهـا إىل شـخص آخـر ريكور بأن جتربة شخص ما ال ميكن أن ننق

وهـو مـا  ،36"سواء، والواقعة اليت تدور يف خلد إنسـان ال ميكـن أن تنتقـل كمـا هـي إىل خلـد آخـر 

يصعب عملية التلقي، بسبب  اختالف اهلواجس املعرفية، اليت اعتربت صيغة من صيغ التعامل مع 

ختالف يؤكد ارتفاع تواتر التأويل من قارئ إىل النص بتأويل ما حضر وغاب، وال ريب أن هذا اال

  .آخر، ويف كل عمل أديب،وهو ما حيملها على ان تكون الفتة لالنتباه

لتجــد العمليــة النقديــة نفســها أمــام مشــكلة عويصــة مكنــت اخلطــاب األديب مــن االنفــالت 

عـاد عـن احلقيقـة الـيت وتأكيد احتجاجه الرافض لالنقياد هذه املـرة للقـارئ والتبعيـة لـه، ومـن مث االبت

طاغية جديدا تشكل استجابته للنص نسيج " املتلقي  أصبحتنشدها معظم الدراسات النقدية، إذ 

  . 37"املوقف النقدي برمته 

وهـــذه االســـتجابة علـــى اختالفهـــا، تكـــون يف األعـــم األغلـــب ســـاقطة يف ســـلبيات املعاجلـــة 

ا وفق مستوياته وخلفياته املعرفية ، دون اندماج التأويلية، اليت يكون القارئ حمركا هلا وضابطا آلليا�
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ممارستها ضوابط علمية تتحكم يف عملية التأويـل، فقـد  أثناءجاد يف العملية النقدية اليت تستدعي 

أن املعاجلــة اجلــادة مــن غــري مرونــة تفضــي إىل نتــائج جافــة والدراســات " الدراســات العلميــة  أثبتــت

ألن اخلطــاب األديب ال   38"ميــة تفضــي إىل أثــر بــال مجــال الذوقيــة والعاطفيــة مــن دون ضــوابط عل

يتشـــكل بصـــورة عشـــوائية، وإمنـــا حتكمـــه ضـــوابط اجتماعيـــة وسياســـية، فاخلطـــاب بأشـــكاله املتنوعـــة 

يرتبط بشكل أو بآخر بالعامل الذي قد ميارس ضغطا وضبطا، ميكن أن يلقي بظاللـه علـى القـارئ 

تزام به من أجل رسـم مالمـح واضـحة للعمليـة النقديـة، يف حد ذاته، فيكون هو اآلخر مطالبا باالل

  .اليت ألقت بثقلها عليه رغم خرباته املتفاوتة يف الكثري من األحيان

ومهما يكن من أمر كل ذلك فإن اإلشكاليات املنهجية اليت كتمت على أنفاس املنجزات 

تعددة لتحديد هوية اخلطاب النقدية العربية ولسنوات طويلة، فتحت ا�ال واسعا أمام احملاوالت امل

النقدي العريب،وانتمائه إىل الفضاء اجلمايل الذي يتشكل وفق االعتبارات العميقة اخلالصة للعملية 

  .اإلبداعية املتزاوجة مع روح العملية النقدية وصالحيتها

فقــد كــان مــن املفــروض أن يكــون الشــاغل األساســي هلــذه الدراســة هــو اســتجالء احلوامــل 

اال أ�ــا ومــع كــل هــذه التطــورات مل تظهــر انتمــاء حامســا إىل مرحلــة منهجيــة ذات أصــول اجلماليــة، 

نظريـــة ممعنـــة يف مركزيتهـــا املنهجيــــة، بـــل اتضـــح انقســـامها إىل فضــــاءات منهجيـــة واســـعة، فرضــــتها 

طبيعة املناهج املنتجة، وسياقات العمل النقدي عليها، يف مهمة استسلمت لصورة العسر  وألزمتها

عن منهج  كثرية  من بينها مشكلة البحث  أسباب كل املنجزات النقدية واليت كان هلا الواضحة يف

 اسـتيعابما زالت غري واضحة وغري مسـتقرة لسـبب بسـيط هـو أننـا مـا زلنـا يف مرحلـة "نقدي واليت

للمنـاهج النقديــة، الــيت نشــأت يف الغـرب خــالل القــرن العشــرين وتفرعـت بصــورة جتعــل متابعتهــا يف 

وهــي حقيقــة ختتــزل آليــات  39"مــرا شــاقا، فمــا بالــك باالســتيعاب والتمثيــل مث التأصــيل حــد ذاتــه أ

  .املمارسة النقدية بشكل ضمين أو جلي

  :خاتمــــة

حتتــاج التعبــريات النقديــة إىل مــن يلــم شــعثها، ويــنظم أطرافهــا وتوجها�ــا يف ضــوء إجنــازات 

ياز آلليات تشبع بعضها دون اآلخر، جديدة تتجاوز حدود االختالف بني املناهج النقدية، واالحن

علـــى اعتبـــار أن املفـــاهيم احمليطـــة بـــالنص، أو الـــيت تـــدور يف فلكـــه إمنـــا تعمـــل علـــى اإلفصـــاح عـــن 

دالالت توفيقيـــة يكـــون فيهـــا لالســـتنطاق الـــذي خيـــالط العمليـــة النقديـــة دورا أساســـيا قائمـــا علـــى 
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عامل معها اخلطاب النقدي، مبعىن أن استدراج احلقائق من خالل تنظيم املنظومات الفكرية اليت يت

يتعامـــل الناقـــد مـــع اخلطـــاب األديب مـــن منطلـــق اإلحاطـــة بكـــل املفـــاهيم واالرتباطـــات اهلامـــة الـــيت 

  .يتشعب عنها السياق احلقيقي لكي يوحي بأن املنجزات النقدية هي تعبري مستوف للمعرب عنه
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