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الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا  

نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز  

لنا    الذي قدم" بوتيوتة عبد المالك

  .الدعم واإلرشاد ولم يبخل علينا بنصائحه القيمة وكان عونا لنا في إتمام هذا البحث

لقبولهما قراءة وتقييم وتقويم مذكرتنا  

   واستكمال ما نقص فيها، بغية إخراجها بشكل سليم وإدراجها في المكتبة الجامعية

  .فيه خير لنا وألمتنا والحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات

  

  

  

الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا  

  .إلى إنجاز هذا العمل

نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز  

بوتيوتة عبد المالك" هذا العمل، ونحض بالذكر األستاذ المشرف  

الدعم واإلرشاد ولم يبخل علينا بنصائحه القيمة وكان عونا لنا في إتمام هذا البحث

لقبولهما قراءة وتقييم وتقويم مذكرتنا  كما نشكر األساتذة أعضاء المناقشة  

واستكمال ما نقص فيها، بغية إخراجها بشكل سليم وإدراجها في المكتبة الجامعية

فيه خير لنا وألمتنا والحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحاتونسأل اهللا أن يوفقنا لما  
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  مقدمة

عرفت الدراسات الثقافية يف الفكر الغريب العديد من التطورات واإلجنازات الفكرية واملعرفية، اليت سامهت  

يعد فرعا من فروع  الذي" النقد النسائي"من االجتاهات واملفاهيم من بينها ما يعرف مبصطلح  ديديف بلورة الع

وهو من نتاجات فرتة ما بعد احلداثة، وقد تبنت هذا االجتاه العديد من النساء الغربيات اللوايت تركن  ،النقد الثقايف

  .ظهور هذا االجتاه والدفع بعجلة تطويره فكان لكل واحدة منهن اسهاما�ا يف ،بصمتهن يف جمال اإلبداع األديب

هذا األخري الذي مل يكن مبعزل عن التطورات  ،الغرب صداه يف الوطن العريبلقد وجد النقد النسائي عند 

بل كان مواكبا هلا من خالل حماولته تبين هذا االجتاه النقدي اجلديد، و�ذا أصبح النقد اليت عرفها العامل الغريب، 

العربية اخلروج من عباءة  النسائي من أهم املوضوعات اليت طرحت يف الساحة النقدية العربية، حاولت فيه املرأة

وبالتايل فقد أدركت ضرورة متثيل نفسها  ،التسلط يف ظل اهليمنة الذكورية مبختلف أشكاهلا يف ا�تمع العريب

بنفسها من أجل تغيري الصورة النمطية اليت رمست هلا، وإبراز كينونتها ووجودها يف خمتلف جماالت احلياة وخاصة 

ل، فبعد أن كانت املرأة تعاين التهميش جاء النقد النسائي لريد هلا االعتبار ويعطيها الثقافية منها إىل جانب الرج

  .واالعرتاف بوجود أدب نسائي يستحق االهتمام ،حقها يف املمارسة اإلبداعية

 - عينة - "لنقد النسائي العربي خالدة سعيدبحداثة ا"ومن هنا ارتأينا أن يكون موضوع دراستنا موسوما 

وتبيان  ،روف وحلقت يف مساء اإلبداع النسائية اليت حتّدت خمتلف الظ يهدف يف جممله إىل إبراز أحدث األصوات

  .وجود خطاب أنثوي يوازي اخلطاب الذكوري  د علىيإسهاما�ن اإلبداعية والتأك

  :أهم األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع ما يلي من ولعل

  .التعرف على فضاء اإلبداع يف النقد النسائي العريب الرغبة الذاتية يف - 

  .ندرة األحباث والدراسات اليت تناولت هذا النوع اجلديد من النقد - 

  .حماولة إبراز القدرات اإلبداعية للمرأة العربية ورفض الفكرة القائلة مبركزية الرجل وهامشية املرأة - 

�ا إىل املرأة باعتبارها أنثى تنحصر مهمتها يف تلبية احلاجات ينظر كسر الصورة التقليدية السلبية اليت كان - 

  .البيولوجية ال كأنثى مبدعة قادرة على إبراز مكانتها األدبية بأسلو�ا اخلاص إىل جانب الرجل

  :ن نقف عند التساؤالت اليت يتمحور حوهلا هذا املوضوعو�ذا ميكن أ

  ما هي احلداثة؟ وما هي أهم مبادئها؟

  النقد النسائي؟ما هو 
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  كيف كانت بداياته األوىل؟

  ما هي العوامل اليت سامهت يف انتقاله إىل العامل العريب؟ وما هي أهم رموزه العربية؟

  وهل استطاعت املرأة العربية أن تثبت وجودها إىل جانب الرجل؟

بإكليل العمل ل هذا ن يكلّ إرادة وأمل أنطلقنا يف عملنا هذا بكل عزم و ومن خالل هذه التساؤالت ا

  .مقدمة، مدخل، ثالثة فصول، وخامتة: لعملنا هذا خطة منهجية مكونة منفوضعنا  ،النجاح والفوز

 الحداثة"أما الفصل األول فكان بعنوان  ،حول مصطلحي النقد واحلداثة "مفاهيم أولية"تناولنا يف املدخل 

فعرجنا أوال إىل  ،"نشأة احلداثة ومبادئها"بعنوان أدرجنا حتته مبحثني فاملبحث األول جاء  ،"في النقد األدبي

 إشكالية"أما املبحث الثاين فيحمل عنوان  ،نشأ�ا عند الغرب مث عند العرب، وبعد ذلك انتقلنا إىل أهم مبادئها

  ."املنهج وإشكاليةاملصطلح  إشكالية"واملتمثلة يف " احلداثة يف النقد العريب احلديث

ماهية النقد "ففي املبحث األول تناولنا  ،ثنيفقد جاء يف مبح "بالنقد النسائي" أما الفصل الثاين املوسوم

لظهوره، وبعد ذلك رصدنا أهم األهداف اليت  مث انتقلنا إىل اإلرهاصات األوىل ،تطرقنا أوال إىل مفهومه" النسائي

فيه  ذكرنا " النقد النسائي يف الفكر العريب"سعى إليها هذا النوع اجلديد من النقد، أما املبحث الثاين فكان بعنوان 

أهم العوامل اليت ساعدت على ظهوره يف العامل العريب، مث أشرنا إىل أهم الرموز النسائية اليت شهد�ا املمارسة 

ذلك تبيان موقف النقد العريب املعاصر من الكتابة النسائية ورصد بعض اآلراء بعد النقدية العربية، حماولني 

  .املتضاربة حوهلا

، باعتبارها لخالدة سعيد" حركية اإلبداع"أما الفصل الثالث فهو عبارة عن دراسة تطبيقية يف كتاب 

ففي املبحث  ،الساحة النقدية، حبيث أدرجنا حتته مبحثنيأمنوذجا نسائيا عربيا استطاعت أن تدرج نفسها يف 

األول تطرقنا إىل تعريف الناقدة مشريين إىل أهم أعماهلا النقدية، مث عرجنا على عرض حمتوى كتا�ا وأهم اآلراء 

دة يف مسارها كما حاولنا يف املبحث الثاين إبراز أهم االرحتاالت املنهجية اليت اتبعتها الناق،  النقدية اليت جاءت �ا

  .النقدي

أشرنا  ،ويف األخري خلصنا إىل خامتة كانت حوصلة ألهم اجلوانب النظرية والتطبيقية اليت وردت يف البحث

  .توصلنا إليها إىل أهم النتائج واملالحظات اليتفيها 
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 فطبيعة املوضوع هي اليت تفرض املنهج الذيراسة ملوضوع ما تقتضي منهج معني، ن كل دوكما نعلم أ

التحليلي باعتباره  الوصفي جيب إتباعه بغية اإلملام بأهم جوانب املوضوع، و�ذا اعتمدنا يف دراستنا على املنهج

  .منهجا مناسبا لطبيعة املوضوع

وعلى جمموعة من  ،كمصدر رئيسي  خلالدة سعيد" حركية اإلبداع"تاب وإلثراء حبثنا هذا اعتمدنا على ك

  :ية وضرورية يف معاجلة موضوع هذا البحث فمن أمههااملراجع اليت ارتأينا أ�ا أساس

  "عبد الغين بارة"إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر ل  - 

  "يميجان الرويلي وسعد البازع"ألديب دليل الناقد ا - 

  "حفناوي بعلي"مسارات النقد ومدارات ما بعد احلداثة ل  - 

  "إبراهيم حممود خليل"اكاة إىل التفكيك ل النقد  األديب احلديث من احمل - 

  .إخل" ...بوعليبةحممد ولد "النقد الغريب والنقد العريب ل  - 

وجتدر اإلشارة بنا إىل أن أي حبث فيه جهد وتعب ال خيلوا من عوائق تعرتضه، فلقد واجهتنا يف حبثنا هذا 

  :مجلة من الصعوبات أمهها

  ."خالدة سعيد"، ونقض الدراسات املهتمة بأعمال الناقدة قلة املراجع اليت عنيت �ذا املوضوع - 

  .ضيق الوقت ألن مجع املادة العلمية يف أي حبث يتطلب منا قدرا كبريا من الوقت - 

وأن نكون قد أفدنا ولو بالقليل واستفدنا من  ،ويف األخري نتمىن أن نكون قد وفقنا يف عملنا هذا املتواضع

وإىل األستاذ  ،وهذا راجع إىل اهللا عز وجل أوال ،ل بالنجاح املرجوهذا املوضوع، فنرجو أن يكون عملنا هذا قد كلّ 

فكان  ومل يبخل علينا ال بالوقت وال باإلرشادات والتوجيهات ،الذي كان عونا لنا "بوتيوتة عبد المالك"املشرف 

   .عم املرشد واملشرفن بذلك
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  مدخل

املتقاطعة  اإلنسانيةنظرا لتداخله مع مجلة املعارف  ،البحث يف النقد األديب من أصعب ا�االتيعّد جمال 

معه، أثرت يف مسار النقد عرب سلسلة من احملطات كان فيها الفكر هو املوجه له، يف الفرتة اجلاهلية مثال كان 

النقد انطباعيا، خيضع لذوق الناقد فقط دون اعتبار ألية معايري أخرى، هلذا كان الناقد هو حمور العملية النقدية  

  .اس دون غريها، كو�ا اكتسبت الذوق السليم واحلس املرهفو�ذا أصبح النقد حكرا على فئة من الن

 واإلعجازى النقاد العرب القدامى ارتباطا وثيقا بالبحث عن الفصاحة وحسن النظم لقد ارتبط النقد لد

آين، وعلى ضوء خمتلف الدراسات اليت تناولت هذا األخري يف جوانبه املختلفة، مت وضع الكثري من املبادئ القر 

النقد العريب احلديث واملعاصر سدا هلذه الثغرة يف تاريخ النقد  جميء، لكن كان اإلبداعتحليل وتقييم واألسس ل

فنجد  األديب، وجتاوزا مؤسسا لألفكار النقدية القدمية، حيث خرج النقد عن احليز الضيق الذي عرف به يف القدمي

اتصال األدب العريب احلديث  إىلويرجع هذا التطور الكبري يف نقدنا العريب احلديث «أن مفهوم النقد قد تطور، 

  1.»باآلداب الغربية ومبذاهب النقد املعاصر يف الغرب

والذوق فقط، بل أصبح علمًا قائمًا بذاته  اإلحساس يعد النقد فنًا فحسب كما كان قدميًا يستند على مل

على قواعد فنية وذوق منظم وناضجله أصوله وقواعده، مبعىن أن النقد م   .بين ٌ

أن يُقيَم القطيعة والثورة على املناهج النقدية السابقة من  الّ إاجلديد، ما كان على النقد  ويف ظل هذا اجلوّ 

وقد اصطلح  واألسلوبية،واملناهج السيميائية املناهج البنيوية  لكفكانت بذ أل�ا قدمية ال غري، إالأي سبب دون 

يف  ومن املعلوم أن مصطلح احلداثة حيتل مكانة بارزةً  احلداثة يف شىت امليادين، هذه الفرتة باحلداثة،على تسمية 

  .تاريخ احلركة الفكرية

فهي من املفاهيم منهد ملوضوعنا مبدخل تناولنا فيه مْصطلَحْي النقد واحلداثة،  ومن هذا املنطلق ارتأينا أنّ 

  .ْذ أن االهتمام بتدقيق املفاهيم وضبطها يعترب أمرا ضرورياً إ ومتشعباً،يث عنها موضوعا طويال اليت بات احلد

نًا ظاهرًا يف حتديد هذا األخري الذي اختلف النقاد واملفكرون اختالفًا بيّ  فكانت البداية مع مفهوم النقد،

  . ن كانوا مل خيتلفوا يف كونه تقومياً أو تقييماً أو متييزاً إمعناه، و 
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  :مفهوم النقد -أ

: نقد « :منظور البنما جاء يف لسان العرب ك ديد من معاجم اللغة بعدة معان،ردت لفظة نقد يف العو 

  :ويهسيبْيْف منها، وأنشد الزَّ  وإخراجمتييز الدراهم : ، والنقد والتنقادخالف النسيئةً :النقد 

َقاُد نـَْفَي الدّ      اَحلَصى يف كل َهاِجرٍَة   يََداهاَ  تـَْنفي   .الَصياريفَ نَاِنري تـَنـْ

على غري قياس أو ِدْرهاْم على القياس فيمن قاله، وقد " ِدْرَهمْ "نـَْفَي الدرَاِهِم، وهو مجع : ويهسيبورواية 

الدرَاِهَم َها، ونـََقْدُت ضَ بِ أعطاه فانْتَقَدَها أي قَ : اها نـَْقداً إيّ ونـََقَدُه  َهانـََقَدُمهَا يـَنـُْقدمهَا نـَْقًدا أو انـْتَـَقَدَها وتـَنَـَقدَّ 

  1.»أخرجت منها الَزْيفَ  ذاإْدتـَُها َوانـْتَـقَ 

أي قبضها ) فانتقَدَها(ياها إ أعطاهنـََقَدُه الَدرَاِهَم ونـََقَد له الدرَاِهَم، أي «: حاح فنجدأما يف معجم الصّ 

 إذنفالنقد ، 2»ونَاَقَدُه ناقشه يف األمر أي وازن جيده،) النقد(َدْرَهَم و  تَـَقَدَها أخرج منها الَزْيَف،ونـََقَد الَدرَاِهَم َوانْـ 

  .ح الدنانري من الزائف منهاكتمييز صحيهو التمييز بني الزائف والصحيح،

النقد التمييز، مأخوذ من نـََقَد الدراهم وهو فحصها لبيان زائفها  «: كما جاء يف املوسوعة العربية العاملية

  3.»من جيدها

فمن خالل  ليميز الصحيح منها عن الزائف،) صارف النقود ( وعليه فإن النقد قدميا ارتبط بعمل الصرييف 

اتضح لنا بأن مدلوهلا ال خيرج عن مفهوم احلكم الفاصل بني ما هو  يف سائر املعاجم العربية،) نقد(استقرائنا ملادة 

  .جيد وما هو رديء

الصرفية  الصوتية،(ط بدراسة النصوص بكل مستويا�ا ه قد ارتبنا جندأما من الناحية االصطالحية فإنّ 

وموازنتها بغريها ودالك بتفسريها وحتليلها  دراسة األعمال األدبية،« من يعرّفه بأنّه فهناك) ...الداللية  الرتكيبية،

                                                           
  2005، 14ا�لد  ،4ط لبنان، بريوت، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، :أبو الفضل مجال الدين بن حممد بن مكرم ابن منظور 1

  .334ص
  .447ص ،1997، 1ط وهبة الزحيلي، دار البشائر، دمشق،: خمتار الصحيح، قدم له: أبو بكر الرازي 2
  .112، ص1999، 2ط ،السعودية مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض،: املوسوعة العربية العاملية 3
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عليها ببيان قيمتها كم احل إصدارمث  ب القوة والضعف واجلمال والقبح،والكشف عما فيها من جوان املماثلة هلا،

  1.»ودرجتها

ي وهبة مجد"فالنقد هو الدراسة والتفسري مث احلكم ببيان القيمة، واىل تعريف غري بعيد عن هذا يذهب 

أي أن ، 2»يلها حتليال قائما على أساس علميوحتل فن تقومي األعمال الفنية واألدبية،« هأنّ  إىل" وكامل المهندس

  .التحليل من أجل التمييز والتقييملألعمال األدبية القائمة على التفسري و النقد هو الدراسة العلمية 

مفهوم يلحظ يف كل استعماالت الكلمة  « ه هو حتديد معىن هذه اللفظة بقولكذلك هناك من ذهب إىل

أي  ،يرُِد احلكم مبعناه العام لدى األمم كلها ولدى أي إنسان يزاول العملية« حيث ،3»حىت يف أشدها عموما

ومن ذلك ميكننا القول بأن النقد هو  ،4»هذا مجيٌل وهذا قبيحٌ  ة بأن تقول هذا حسٌن وهذا رديء،احلكم بالقيم

اته سواًء  وكذا بالغوص يف النص إلظهار مكنون أي حتليلها ومتييزها، األدبية واإلملام بكل جوانبها، دراسة األعمال

  .ه من وجهة نظر الناقد احلياديةواقرتاح الصورة األفضل ل كانت حسنًة أم سيئًة،

وذلك جبعل النقد  تفسري للنصوص األدبية،« بأنه الذي يرى "أحمد كمال زكي "باإلضافة إىل ذلك جند 

دون فصلها عن معرفته النسبية اليت تتضمنها  األدب، يف إطار أدبيةيسعى إىل تقييم تلك النصوص  علًما وصفًيا،

و�ذا يصبح النقد ليس عامًال فحسب يف إثبات حقيقة حمددة ، 5»ملوقف معني عادًة التجربة اإلبداعية املعادلة

 ويكتشف احلقيقة دون العودة أو اإلحالة إىل وقائع ماورائية تكسب إجراء له قوانينه اخلاصة به،«وإمنا هو 

النقدي ال يقدم فالنشاط  شروعية اليت تفضي إىل احلقيقة،ومن هنا أصبح النقد هو نفسه املمشروعية احلكم ،

أوال األوهام واملظاهر وحىت نصل إىل احلقيقة على الناقد أن حيطم  وإمنا بطريقة غري مباشرة، شرة،احلقيقة مبا

 توصلنا إىل جوهر فهو الوسيلة اليت ،6»وهذا يعين أن احلقيقة ليست مقصورة على أحٍد دون غريه اخلادعة،

  .ومكمن احلقائق

                                                           
  .115، ص1994 ،1أصول النقد األديب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط: أمحد الشايب 1
  . 117، ص1984، 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة بريوت، لبنان، ط: جمدي وهبة وكامل املهندس 2
  .264 ، ص1972، 2يف النقد األديب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ط: عبد العزيز عتيق 3
  .339، ص1979، 1ط بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،: مقدمة يف النقد األديب: علي جواد الطاهر 4
  .04 ، ص1997، 1دراسات يف النقد األديب، دار نوبار للطباعة والنشر، القاهرة، ط: أمحد كمال زكي 5
  .302، ص2005، 4العريب، الدار البيضاء، املغرب، طدليل الناقد األديب، املركز الثقايف : يعسعد الباز  ميجان الرويلي، 6
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تقدير القطعة الفنية وتقدير قيمتها ودرجتها يف الفن سواء كانت «لفن هوفالنقد يف اصطالح أهل ا ومنه

وإمنا  ألدب فقط،وغريها من بقية الفنون األخرى أي أن النقد ال يشمل ا ،1»القطعة أدبًا أو تصديرًا أو موسيقى

  . اسة القطعة الفنية وتبيان قيمتهاحبيث يسعى إىل در  خاص جبميع الفنون،

سلوب مبعناها فن دراسة األساليب ومتييزها وذلك على أن نفهم لفظة األ« هو معانيهوالنقد يف أدق 

وعليه  ،2»واءسّ الاإلحساس على حد يف التأليف والتعبري والتفكري و  وهو منحى الكاتب العام وطريقته.. .الواسع

عن مواطن اجلمال إحساسه وفكره من أجل الكشف وق الناقد و ذفيها فالنقد األديب هو عملية منظمة يشرتك 

مث إصدار  النص سواء أكان شعرًا أم نثرًا،التأمل يف هذا والناقد يف عمله ميعن النظر و  ،والرداءة يف النص األديب

  .حكمه عليه حماوال إقناع املتلقي بوجهة نظره

 حيث يشري إىل أن النقد هو)  األدب وفنونه( يف كتابه  "عز الدين إسماعيل"باإلضافة إىل ذلك جند 

فإذا أمكن تعريف األدب بأنه ، 3»وقد يتناول النقد ذاته النقد الشعر واملسرحية والقصة، ويتناول احلكم األديب،«

أي للصورة الفنية اليت خرج  تفسري للتفسري،« ف بأنهفة فإن النقد ميكن أن يعرّ تفسري للحياة يف صورة أدبية خمتل

فهو  ،رحيةٍ أو مسدبية مبختلف أنواعها من شعٍر أو قصٍة أي أن النقد هو تفسري للنصوص األ، 4»فيها األدب

  .وحتليلها مث إصدار احلكم عليها يشمل خمتلف الفنون،

  : لى أن العملية النقدية تقوم على مراحل ثالثعر بنا اإلشارة دوجت

  .وهي مرحلة الدراسة، أي قراءة النص: املرحلة األوىل -

  .وكيفية تقدمي النص للقارئوهي مرحلة التفسري، : املرحلة الثانية -

  . وهي التقييم أو إصدار احلكم: املرحلة الثالثة -

                                                           
  8 ، ص2007النقد األديب، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، د ط، : أمنيأمحد  1
  .09للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، د ت، صمصر  يف األدب والنقد، �ضة : حممد منذور 2
  .20، ص2011، 2وأعالم، دار الكنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط نقد أديب حديث مفاهيم ومصطلحات: يبحامد صادق قني 3
  .20املرجع نفسه، ص  4
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فحاولت إبراز غايته، وقيمته الشعورية أن كل دراسة انصبت حول عمل أديب، ويف األخري ميكن القول ب

رآًة عاكسًة ملا والتعبريية، ونوع هذا العمل األديب وخط سريه يف عامل األدب، فإنه يسمى نقًدا فهو معيار األدب وم

  . يف النص من مجاٍل أو نقٍص دون تزويٍر أو تزييٍف أو تشويهٍ 

  :مفهوم الحداثة -ب

جند احلداثة هي األخرى كان هلا احلظ الوافر من كبرياً بني الدارسني والنقاد، فإننا  مبا أن النقد عرف تداوالً 

مسألة احلداثة إحدى اإلشكاليات املطروحة بشدة يف الساحة النقدية، فهذا جند الدراسة والبحث، حبيث 

و�ذا تعددت املقاربات  والباحثني حوله، اآلراء بني املفكرينإىل اختالف الرؤى واملواقف و  أدىاملصطلح 

فيها،  واختلفت التعريفات، فمفهوم احلداثة مفهوم شديد االلتباس وذلك نظرًا لتعدد السياقات اليت يستخدم

حيث يشتكي العديد من الباحثني من صعوبة حتديد مدلوهلا، إذ أكدوا على أنه ليس من السهل اإلمساك 

مبصطلح احلداثة وحماصرته والوقوف على تعريف جامع مانع له فتنوعت دالال�ا من ناقد إىل آخر، ورمبا يعود 

لفكر والسياسة واالقتصاد والثقافة وخمتلف ذلك إىل تشعب ا�االت اليت ترتبط �ذا املصطلح، فهو مرتبط با

  .مناحي احلياة

لغويًا وآخر اصطالحيا، فإذا ما حاولنا تأصيل  إن مصطلح احلداثة وكغريه من املصطلحات يأخذ مفهومًا 

نقيض : احلديث: حدث«": لسان العرب البن منظور"كلمة احلداثة يف املعاجم العربية وجدنا أ�ا وردت يف 

حدث الشيء حيُدُث حدوثاً وحداثًة، وأحدثه هو، فهو ُحمَْدٌث وَحِديٌث، وكذلك . نقيض القْدمة: القدمي واحلدوث

 1»وأخذين من ذلك َما َقُدَم َوَحُدَث، وال يقال َحُدَث بالضم إال مع َقُدَم، كأنه إتباع، ومثله كثري، استحدثه

  .فاحلداثة هنا هي نقيض للقدمي

نقيض َقُدَم، وتضم داله إذا : َحَدَث الشيء َحيُْدُث ُحُدوثًا وَحَداثَةً «": محيط المحيط"وجاء يف معجم 

واخلرب ُوِجَد حديثًا أي جديداً، ورجل حدث السن . أوله وابتداؤه، واستحدثه أحدثه: مع َقُدَم، وحداثة األمر ذكر

، وبناء على هذا فاحلداثة هي التجديد واإلبداع، وهي 2»ديد اجل: َفِيتٌ، واحلديث: وحديثها، بني احلداثة واحلدوثة

  .�ذا تكون نقيض القدمي والتقليد

                                                           
  .131م، ص1992 ، ا�لد الثاين،1ط لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان،: ابن منظور 1
  .348 -ـ347، ص2009، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، ط2حميط احمليط، ج: بطرس البستاين 2
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رجل َحَدُث وَحِدَث، إذا كان «: جديدة أبعاداً  وأخذتفقد توسعت الكلمة  "تهذيب اللغة"أما يف معجم 

فالن ِحْدُث نساء  : ويقال، الزىنباإلحداث عن يكىن إذا زنيا، حسن احلديث، وَأْحَدَث الرجل وَأْحَدَثْت املرأة 

ونستخلص من قول األزهري أن  ،1»َأْحَدَث الرجل سيفه، وَحاَدثَُه إذا جالهُ : كقولك تِْبُع نساء وزير نساء، ويقال

اهلوى والظالل، فاملصطلح اقرتن بابتداع األهواء وخلقها واملروق من القواعد احلداثة هي اجلدة وهي االخرتاق و 

قواعد السلف وتغيري االجتاه، وارتبط هذا املصطلح مبتابعة النساء وبالتايل الزنا، وهذه أفعال اإلسالمية وكسر 

  .مشينة يرفضها الدين اإلسالمي

ىل انعدام الصدأ حىت تصبح حادًة إكذلك أخذت الكلمة معىن اللمعان والتجديد، فجالء السيوف يؤدي 

  . براقة

 :ة، فهي تعين لغوياً قد أعطى ملصطلح احلداثة داللة حقيقييف معجمه األديب ف "جبور عبد النور"بينما 

احملاكاة والنقل واالقتباس  إسارأول األمر وابتداؤه ِجَدة وإتيان بالشيء الذي مل يؤت مبثله من قبل، ويتحرر من «

واجرتار القدمي، وقد تتمثل احلداثة يف األسلوب أو يف املضمون أو االثنني معا، حبيث يكون صاحبها مبدعاً 

القدمي  على، ومنه ميكن القول أن جبور يف تعريفه هذا يعين الثورة 2»زةوخالقا مذهبا جديدا مطبوعا بسمته املميّ 

والنسج  اإلتباعية، والسعي الدائم للبحث عن اجلديد، ومبعىن آخر حترر املبدع من السلف األشكالوالثورة على 

  .على منوال السابقني القدامى

لص إىل أن احلداثة يف مفهومها اللغوي تشمل  خنومن خالل هذه التعاريف اليت وردت يف املعاجم العربية 

  .الدائمة يف خلق املغاير والتجديد، وذلك باخلروج عن النمطية والرغبة اإلبداعكل معاين 

من التعريفات اليت اختلفت من ناقد  ا هائالَ أما من الناحية االصطالحية فلقد شهد مصطلح احلداثة كمّ 

هناك العديد من النقاد الغربيني  أنصليني وجدنا إىل آخر، فإذا ما توجهنا إىل مفهوم هذا االجتاه عند أهله األ

ليست مفهومًا سوسيولوجيا أو مفهوما « مفهومًا للحداثة إذ اعتربها" بوذريارجان " أوردتطرقوا إىل دراسته، فقد 

مجيع  تعارضصيغة التقليد أي أ�ا  تعارضحيصر املعىن، وإمنا هي صيغة مميزة للحضارة سياسيا أو مفهوما تارخييا 

نفسها وكأ�ا وحدة متجانسة السابقة، فأمام النوع اجلغرايف والرمزي هلذه الثقافات تفرض احلداثة  األخرىالثقافات 

                                                           
  .406-405، د ت، ص �4ذيب اللغة، مطابع سجل العرب، القاهرة، د ط، جملد : محد األزهريأحممد بن  1
  .92 ، ص1979، 1معجم األديب، دار العلم للماليني ببريوت، ط :جبور عبد النور 2
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، ومن هنا فاحلداثة جيب أن تتضمن القطيعة مع املاضي وتتجاوز مجيع مظاهر 1»من الغرب ة عامليًا انطالقامشعّ 

وضاع القائمة على تقديس املاضي، فإن احلداثة متثل خطا التقليد، فإذا كانت مهمة التقليد هي احلفاظ على األ

  .على كسر طرق املاضي واحلد من سلطتهمتوجهاً حنو املستقبل وتعمل 

تستعمل لوصف اخلصائص «الذي يرى بأن احلداثة  "بالندييجورج " وجند كذلك من النقاد الغربيني

تقدمًا على صعيد التنمية التكنولوجية، السياسية واالقتصادية واالجتماعية أما التحديث  األكثراملشرتكة للبلدان 

، فاحلداثة أصبحت يف نظره مسة 2» بواسطتها تكتسب هذه املستويات التنميةاليتفإنه يستخدم لوصف العمليات 

وحدة قياس يقاس �ا مدى تطور هذا ا�تمع أو ختلفه، وال ميكن أن حيقق أي جمتمع هذه احلداثة إال بوسيلة  أو

  .هي التحديث

تعين إتاحة التصور والتفتح لكل «الذي يرى بأن احلداثة " جون ماري دومينيك"وباإلضافة إىل ذلك جند 

جل أن يتمكن الفرد من التمتع �ا، إ�ا تعين تنمية القوى املنتجة وتنمية الوعي أواالحتماالت من  اإلمكانيات

، فاحلداثة من هذا املنطلق هي بوابة يتفتح من 3»، ومن هنا نتجت تلك الرؤيا السعيدة عن احلداثة(...)بالذات 

التقدم والتطور، وهذه املفاهيم هي شروط للوعي الذي يصبوا : كثري من املفاهيم مثلخالهلا اإلنسان على ال

  .يكون عليه فيحقق بذلك سيادته على ا�تمع أناإلنسان إىل 

جندهم يؤكدون على ضرورة الثورة على كل ومن خالل رصدنا �موعة من تعاريف النقاد الغربيني للحداثة، 

  .النمط السائد يف شىت مناحي احلياة ما هو ماٍض وقدمي، والنفور من

وإذا ما انتقلنا للحديث عن مصطلح احلداثة عند العرب وجدنا بأن هذه األخرية عرفت إقباال كبريًا يف 

املشاركة يف «: الفكر العريب، فقد برزت العديد من اجلهود والرؤى واملفاهيم املعاصرة ملعىن احلداثة فهي تعين

لذي تشهده اإلنسانية اليوم وهي عامة شاملة لالقتصاد والسياسة والنظام االجتماعي التطور، والتحول الكبري ا

وبالتايل ، ..)(.لبشرية، واألحزاب والنقابات احلكم والدولة والتجمعات اراعة والصناعة، والتشريع ومؤسسات والز 

                                                           
 1األصول املعرفية، اهليئة املصرية للكتاب، مصر، طإشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، مقاربة حوارية يف : عبد الغين بارة  1

  .15، ص2005
  .108 ، ص1998، 2ط احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية املعاصرة، إفريقيا الشرق، املغرب،: حممد نور الدين أفاية  2
  .23 ، ص2005 ،1ط دمشق، صول واملرجعية، دار الفكر،خطاب احلداثة يف األدب، األ: ابصوليد ق ،مجال شحيد 3
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مفهوم التطور وهي ال متس ، فاحلداثة تأخذ 1»فهي تبدوا حيث وكأ�ا مرادفة للتطور أو نسق حضاري مرحلي

   .جماالً واحداً فقط، بل تشمل كل مستويات احلياة وتعمد إىل التغيري والبحث عن اجلديد املبتكر

هي بث احليوية يف التاريخ، إ�ا احلركة واالنفجار واالنطالق، فهي تعرب «واعترب النقاد العرب بأن احلداثة 

، فجوهر احلداثة يكمن يف التجديد 2»اطع ألي مجود أو تقليدعن سعي دائم إىل التجديد واالبتكار، ورفض ق

  .اإلبداعما هو تقليدي من شأنه أن يعرقل حركة والثورة على كل 

وعي الزمن بوصفه حركة تغري، واحلداثة تعين التغري بوصفه حركة تَقُدْم «: وهناك من يرى بأن احلداثة هي

احلداثة هي رفض ملا ... االنفصام دائماً فعل توتر وقلق ومغامرة ... إىل األمام، فكل تقدم هو انفصام عن ماٍض 

تغيري يهدف إىل ، فال3»ن كل حبث عن بديل يصبح تعبرياً عن روح احلداثةأهو قائم اآلن وحبث عن بديل له، أي 

  .البحث عن ما هو جديد وما هو أفضل يدخل يف إطار اإلبداع والتجديد، وهذا ميثل اجلوانب احلية ملعىن احلداثة

الذي أبدى رأيه يف احلداثة فهي تولد " جابر عصفور"ومن النقاد الذين تطرقوا أيضا إىل مفهوم احلداثة جند 

للوعي على طرائقها املعتادة يف اإلدراك، سواء أكان إدراك نفسها من  اليت يتمرد فيها األنا الفاعلة«من اللحظة 

، 4»أو إدراك عالقتها مبواقعها من حيث هي حضور مستقل يف الوجود ث هي حضور متعني فاعل يف الوجود،حي

ب أن احلداثة يف الشعر ال تقوم على ثنائية يتعارض فيها املاضي مع احلاضر يف حمور زمين فحس«ويضيف أيضًا 

بل تقوم على أساس من تعارض آخر يف احلاضر نفسه على مستويات متعددة، الشاعر احملدث �ذا الفهم هو 

  5.»...الشاعر الذي يرتبط جبانب متقدم يف احلاضر مقابل الشاعر الذي يرتبط جبانب ثابت يف املاضي

جابر عصفور للحداثة، هو أن الشاعر احملدث حيقق حداثته الشعرية عندما يتجاوز  إن ما يفهم من تعاريف

فال مياثل معاصريه فيما يقولون، فال يكفي أن يتعارض الشاعر احلداثي مع الشعراء السابقني فقط شعراء عصره 

  .بل عليه أن يتعارض مع معاصريه وبالتايل حيقق طموحه يف التجديد

                                                           
إشكالية الرتاث واحلداثة يف الفكر العريب املعاصرين حممد عابد اجلابري وحسن حنفي، دراسة حتليلية مقارنة، توزيع منشأة : علي رحومة سحنون 1

  .31 ، ص2007، د ط، اإلسكندريةاملعارف، 
  .30 ص ،نفسه املرجع 2
  31 ص ،نفسهاملرجع  3
  .167 ، ص2003، 2للنشر والتوزيع، القاهرة، ط يتاألدبية والنقدية احلديثة، دليل القارئ العام، مري االجتاهات : حممود أمحد العشريي 4
  .17 ، ص1998 دط، الكويت، املرايا احملدبة من البنيوية إىل التفكيكية، سلسلة عامل املعرفة،: عبد العزيز محودة 5
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تعين إتباع أساليب العصر ومناهجه يف «الذي يعرف احلداثة بأ�ا " حسن حنفي" وباإلضافة إىل ذلك جند

وقد تعين التجديد وهو تطوير للرتاث من داخله طبقًا حلديث ا�ددين، إن اهللا يبعث على رأس  ... حتليل الرتاث 

ال الرتاث والتجديد ، ونفهم من هذا أن الناقد يفضل استعم1»...كل مائة سنة هلذه األمة من جيدد هلا دينها 

صح عنده من التقليد واحلداثة، ويرى بأن احلداثة هلا مقومات من طبيعة وعقل وجمتمع وتاريخ، فاحلداثة أفهو 

حىت ينتقل من مرحلة التقليد إىل مرحلة  األمامتضع ا�تمع يف مسار التاريخ وتدفعه إىل إحدى مراحل التاريخ 

  .ىل املاضيإاحلداثة دون العودة 

واملعاصرة، إذ  األصالةشعار  رفعواالذي يعترب من احلداثيني العرب الذين  " أدونيس" ر بنا اإلشارة إىل دجتو 

تنشأ . ال تنشأ احلداثة مصاحلة، وإمنا تنشأ هجوما«: يعترب أكرب املنظرين للحداثة العربية حني عرف احلداثة بقوله

، فاحلداثة من هذا املنطلق األدونيسي ال تؤمن باملصاحلة مع الثابت 2»إذن خرقا ثقافيا جذرياً وشامًال ملا هو سائد

واملقدس وإمنا تشن عليه هجومًا رغبًة يف اخرتاق حصونه، وفرض قراءات أخرى غري القراءة النمطية الواحدة هلذا 

  .الثابت املقدس

ة ـــأبدت رأيها حول احلداثرة اليت ـــ، هذه األخي"دــدة سعيـــخال"كما وجيب أن نشري أيضًا إىل الناقدة 

بأن احلداثة األوروبية متثلت منذ بدايتها يف الصراع مع املؤسسات «حيث ترى  الغربية، إذ اعترب�ا ثورة فكرية

دبية لصاحل ألالدينية وقوانني الكنيسة والتقاليد االجتماعية واملفهومات املوروثة، مث يف مرحلة متأخرة مع التقاليد ا

، فاحلداثة عنت عند الغرب حتمية التغيري فهي تطور التاريخ، وهي 3»والفردية واالبتكارات الفرديةمبادئ احلرية 

�ا معارضة لكل ما هو ماٍض، هذا املاضي القائم أثورة فكرية هدفها القضاء على كل الثقافات السابقة هلا، كما 

  .على ثوابت دينية وفكرية وفنية

خري نقول أن احلداثة العربية يف جوهرها ثورة على كل ما هو قدمي ، وخروج عن النمطية والنموذجية ويف األ

  .  السائدة سواء يف الفكر أو اإلبداع

 

                                                           
  34 الرتاث واحلداثة يف الفكر العريب املعاصر، ص إشكالية: علي رحومة سحنون 1
  .157 تأصيل احلداثة اخلطاب النقدي العريب املعاصر، ص شكاليةإ: عبد الغين بارة 2
  .27، ص1984، 3جملة فصول، العدد  ،املالمح الفكرية للحداثة: خالدة سعيد3
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  .الحداثة نشأتها ومبادئها: المبحث األول

  نشأة الحداثة- 1

  :ربعند الغ -أ

اجتاه عام نشأ يف الغرب، ومشل معظم الفنون واآلداب من  MODERNISMاحلداثة يعترب مصطلح 

شعر ورواية وقصة وفنون تشكيلية، ومشلت احلداثة كاجتاه أديب أو حركة عامة حركات أصغر بدا تأثريها 

  .كالرمزية والتأثريية والتعبريية وكذا السريالية وغريها،واسعا

تحدث ي بطبيعتها تأىب التطابق، وإمنا نإذ ه«حدة، مث ال ميكننا احلديث عن احلداثة بوصفها حداثة واومن 

حايني، كما تتفاوت درجة تأثريها دائرة انتشارها أحيانا وتضيق يف أسع تتّ  ،داثات خمتلفة تتوافد معا وتتقاطععن ح

 للتناقل عرب الزمان فاحلداثة ال تعرف شكال معينا قابال 1.»حبسب أمناطها وظروفها التارخيية وسياقها الثقايف

ة تتولد داخل ا�تمع، وضمن ظروفه التارخيية وسياقه احلضاري ووضعيته الثقافية بشرط أن بل احلداثة احلقّ  ،واملكان

  .حتافظ على هذا اجلوهر احلر املتغري، الذي يقود إىل اخللق واإلبداع احلر

ربية، كما كان مهادا عشر يف أوروبا مولد احلداثة الغ 18فقد شهد القرن  «أما عن التأريخ لنشأة احلداثة 

ملولد األفكار النقدية ذات القيمة اجلدلية، كالدميوقراطية، وفصل الكنيسة عن الدولة، وإ�اء االمتيازات امللكية 

  2.»وحرية املعتقدات واآلراء

فرجينيا "«جند  إذ أننا ؛�ا األوىلابية حول بدايروا للحداثة الغر لقد اختلف كثري من الذين أرخوا  ونظّ 

فريى بأن بدايتها تعود إىل  "لورانس"أما  ،م1910حركة أدبية وفنية كربى سنة اليت حتدد بداية احلداثة ك "وولف

الفرتة اليت شهدت  1930م، 1890فقد جعل العقود األربعة بني  "ديفيد بروكس" م، وكذلك جند 1915عام 

  3.»ميالد احلداثة وذرو�ا كاجتاه أديب وفين

، بأن احلداثة كتاريخ متسع "أمس واليوم وغدا: احلداثة"نوان فهو يرى يف مقال له بع "مارشال بيرمان"أما 

إىل �اية القرن  16تلك اليت تبدأ تقريبا من بداية القرن  «ميكن أن نقسمه إىل ثالثة مراحل، فاملرحلة األوىل هي 
                                                           

  .162والنقدية احلديثة، دليل القارئ العام ، ص األدبيةاالجتاهات : حممود أمحد العشريي 1
  .163ص ،ملرجع نفسها 2
  .164-163ص ،نفسه املرجع  3
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سون هذا الذي يواجهونه، فكانوا يتحسّ  كنهبون احلياة احلديثة، دون أن يعرفوا متاما  ، كان الناس قد أخذوا جيرّ 18

وبال معرفة واضحة، حبثا عن لغة مناسبة، غري شاعرين باجلمهور احلديث أو اجلماعة احلديثة استماتة  طريقهم يف

  1.»مال واحملنا يف اآلاليت ميكن يف داخلها أن يتشاركو 

حديث عظيم فقد انبثق مجهور  « ،18وتبدأ احلقبة الثانية عنده باملوجة الثورية العظيمة لتسعينيات القرن 

مع الثورة الفرنسية وأصدائها، هذا مجهور يشرتك يف شعوره بأنه يعيش عصرا ثوريا عصرا  ،على حنو مفاجئ ودرامي

، إذ 2»د انتفاضات متفجرة يف كل بعد من أبعاد احلياة، لتأيت املرحلة الثالثة واألخرية وهي مرحلة القرن العشرينيولّ 

احلداثة انتصارات مشهودة يف  وحتقق ثقافة العامل النامية لنزعةحديث تتسع لتشمل العامل كله بالفعل ن عملية التأ

  .الفن والفكر

ر دّ بسبب جت « عشر تعزز بنيان احلداثة 18و 17بأنه يف القرنيني  البعضوغري بعيد عن ذلك يرى 

ة على احلراك السياسي وفالسفة عصر التنوير، وهيمنت الليربالي مع ديكارت وكانط ،العقالنية يف الفكر األورويب

ومت إرساء أسس الدولة البورجوازية احلديثة مع الثورة الفرنسية اليت حاولت تنظيم عالقات جديدة يف  ،واالجتماعي

روة فشهد ذ ،اإلحساس �ذه احلياة يف اختالفهاروة وميثل ذ 19ليأيت بعد ذلك القرن  ،3»ا�تمع ويف هرم الدولة

كتشاف العلمي والتميز الفردي بوصفها وقيم اال  ،مفاهيم اإلبداع حيث ساد مشروع احلداثة ،أزمتهالتحديث و 

  .مورا متثل غاية التقدم والتطورأ

 رية واملساواة والتغيري والتجديدومن هذا املنطلق جاءت احلداثة مببادئ كثرية ونادت بشعارات هامة كاحل

  .وقدرة اإلنسان العقلية واإلميان بقدرة اإلنسان على فهم العامل

يتعلق بالقيم واألفكار اليت يقوم عليها ا�تمع احلديث  انعدام اليقني فيمبدأ الشعور با 20ومع القرن 

كت يف كل ما هو يقيين ووضعته املبدأ العظيم للحضارة األوروبية، شكّ  ،ة شك يف حتمية التقدموجاءت موج«

  .4»وضع تساؤلم

                                                           
  .277، ص2005، 1، دب، طبر عصفور، ا�لس األعلى للثقافةجا: تقدمي وترمجة ،احلداثة أمس واليوم وغدا: بريمانمارشال   1
  .278املرجع نفسه، ص  2
  .22دب، األصول واملرجعيات، صخطاب احلداثة يف األ: ابوليد قصّ  ،مجال شحيد 3
  .163ص دليل القارئ العام، االجتاهات األدبية والنقدية احلديثة،: حممود أمحد العشريي 4
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هذه يرى البعض بأن ظهور احلداثة يف أوروبا راجع إىل جمموعة من العوامل اليت ساعدت على والدة 

  1:الظاهرة واملتمثلة يف

 األثر املمتد للفكر الوثين اليوناين والروماين. 

 التقدم العلمي السريع يف خمتلف ميادين العلوم التطبيقية. 

  مبقدار ما حيتاج أصحاب املصاحل إىل استغالله وخاصة يف العدوان على الشعوب عزل الدين عن ا�تمع إال

 .األخرى

  األرض، تقوده ة ،وامتداد العدوان والظلم يفة وطبقة مستَغلّ دته من طبقة مستِغلّ الصناعية يف أوروبا وما ولّ  ةالثور 

كاذبة من مبادئ مستحدثة   زينةووراء  ،وريةأو مزاعم الدكتات الدميقراطية، املختفية وراء زخارف الطبقات املستِغّلة

 .احلقائق همر الناس وتبعد عنختذّ  ومذاهب جديدة، كلها

 20و 19نشبت يف أوروبا احلديثة إبان القرنيني ية ونتائجها على عالقات اإلنتاج ظهور الثورة الصناعب إنّ 

بالتجديد  السلوك اليومي املناديى يف فاختذت احلداثة طابعا اجتماعيا جتلّ  زمات اجتماعية وطبقية كربىأ

ة والكبرية يف ا�تمع، ساد شعور بالقلق وباخلوف من املستقبل ات املتسارعوالتحديث والتغيري، وبسبب التغري 

وسار على "بودلري "و "غوتييه يلتيوف"على يد الشاعر  «وبالتوتر، وظهرت مفردة احلداثة يف القاموس الفرنسي 

وأخذ يتأمل ذاته  ،ديث يفكر يف ذاته من حيث هو كذلكراح ا�تمع احل، ف"وماالرميه"، "ورامب"عقا�م كل من أ

  .فأضحت احلداثة منوذجا ثقافيا وسلوكا اجتماعيا وحضاريا ومرجعية أساسية، 2»من خالل ألفاظ احلداثة

  :عند العرب -ب

ية اليت تأتيه من كل اجلهات، وخاصة تلك اليت تأيت بجنلعريب يوما مبعزل عن املؤثرات األمل يكن الوطن ا

وإن أصواتا جديدة قامت يف بعض املدن والعواصم العربية حاملة لواء التغيري والبحث عن اجلديد يف «من أوروبا، 

هذه األخرية  أي احلداثة ،3»"بالروح اجلديدة"ام األدب والنقد والفن، وبعضها ينطوي حتت ما يسمى بشكل ع

وهي كغريها من املذاهب  ،وفكرنا ومعتقداتنا وأخالقياتنادبنا ولغتنا العربية لت إىل أع إىل أصول غربية تسلّ ترج اليت

ا يف ، أوجدت هلوالتيارات الفكرية اليت سبقتها إىل البيئة العربية كالربناسية والواقعية والرمزية والرومانسية والوجودية

                                                           
  .90م، ص1995، 1للنشر والتوزيع ، اململكة العربية السعودية ،ط يتقومي نظرية احلداثة، دار النحو  :عدنان علي رضا النحوي 1
  .23، صاألصول واملرجعيات ،خطاب احلداثة يف األدب: ابوليد قصّ  د،مجال شحي 2

.21، ص2011، 1أسئلة احلداثة العربية، ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة، ط: راويصحالم عبد الس  3
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كمال أبو ، أدونيس ،  العقاد :على أيدي روادها العرب أمثال  منت دبنا العريب تربة خصبة، سرعان مافكرنا وأ

  .وغريهم ...ازك املالئكةن ،سّيابيب، الد

فيها التغيري أمرا حمتوما وتبلغ فيها األوضاع درجة  يبدو «ل يف تاريخ األمم والشعوب،هناك فرتات ومراح إنّ 

فكانت األمة العربية إحدى  ،1»اأمرا ملحّ  والتجاوزري ال تطاق من االبتذال واجلمود، فيصري الطموح إىل التغي

ل احلداثة العربية يف األصل ابتداعا ينضوي على حتو فقد كانت « ،ها وتراثها اليت تأثرت باحلداثةاألمم ا�يدة بتارخي

 2،»املاضي، واخلروج عن املألوف خروجا متعاقبا ، ومدى تغايرها ملناقضة جوامدجذري واع باللحظة الزمنية اآلنية

 الّشعروكان ذلك جليا خاصة يف ميدان األدب سواء على صعيد النثر املتمثل يف األجناس األدبية اجلديدة أو يف 

 الّشعراحلديث، فقد ظهرت جتارب جديدة رافضة للواقع الراهن وداعية إىل الثورة والتمرد، لذلك كانت حركة 

  .احلديث ثورة بنائية أل�ا حتاول إقامة هيكل جديد للشعر

" �ضة"والباحثون العرب باستخدام هذا التعبري  ،وض األدب العريب مبا يسمى النهضةرتبط �القد 

عاملية األوىل اليت انتهت ، وحىت احلرب ال1798احلملة الفرنسية على مصر سنة  يقصدون احلقبة املمتدة من بدء«

البلدان العربية تقريبا حتت االستعمار الغريب املباشر، ومن هذا كان لغزوة نابليون ملصر دور يف تفتيح  كثربسقوط أ

من الغزوة بداية عصر النهضة العربية  واُختذ ،3»أعني الناس يف املشرق العريب على حضارة ذات مقاييس جديدة

د على البىن لتجديد وكسر النمطية والتمرّ اء اليت دعت إىل االّشعر احلديثة، حبيث ظهرت يف مصر كوكبة من 

ومن رموز احلداثة العربية املتأثرة بالفكر  ،احلر الّشعرأحد أهم رواد حركة  ويعدّ صالح عبد الصبور : قليدية أمثالالت

وهؤالء الثالثة كانوا مثاال رائعا للفكر العريب احلديث  ،الغريب، وإىل جانبه جند املازين وعبد الرمحان شكري والعقاد

  .الّشعرفهم ميثلون النزعات اجلديدة يف  ،20يف أوائل القرن 

اعتبارها  إذ ميكن« ،ها يؤمنون بالثورة املستمرةأعضاؤ وكان  ،اعة الفن واحلرية يف مصر حداثيةكما كانت مج

نت متثل ويف الثورة على مقاييس الفن وأشكاله السائدة، فهي كا ،فنرائدة يف االجتاه حنو التغيري يف جمال األدب وال

  4.»إن مل نقل صرخات امليالد األوىل ملولد احلداثة العربية العسري ،األصوات احلداثية األوىل

                                                           
  .07، ص السابقاملرجع  1
  .433، ص2002ط، ددب، نظرية املصطلح النقدي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : عزت حممد جاد 2
  .27، ص2003، 1النقد األديب احلديث، من احملاكاة إىل التفكيك، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ط: حممود خليل إبراهيم 3
  .23أسئلة احلداثة العربية، ص: عبد السالم صحراوي 4



 .دبيالحداثة في النقد األ                                                :ولالفصل األ

 

 
14 

ها يف الطليعة املتقدمة من العراق، حبيث كان شعراؤ يضا جند العربية اليت جتلت فيها احلداثة أومن البلدان 

الفرتة اليت  فهذه«م، إبان عهود السيطرة األجنبية، 19حركة النضال القومي العريب اليت ظهرت طالئعها يف القرن 

ي وعبد لغين اجلميلي، وأيب الثناء اآللوسعبد ا: وىل مليالد الوعي القومي لدى شعراء العراق أمثالشكلت النواة األ

  1.»شعراء التبشري القوميبرفوا الباقي العمري، والذين عُ  الغفار األخرس، وعبد

العريب اجلديد مسته  الّشعراليت كانت أول من نشر كتابا حول  "نازك المالئكة"وإضافة إىل ذلك جند 

 احلر الّشعرفكل منهما كانت لديه جتربة يف  ،"اببدر شاكر السيّ "وإىل جانبها جند  ،"املعاصر الّشعرقضايا "

  .جتربة فريدة من نوعها أحدثت تغريا على مستوى القصيدة العربيةوهي 

أقدم عاصمة يف  ويثري ،الذي كان ميأل دمشق بشعره اجلديد املتميز بلغته "قبانينزار "ومن سوريا جند 

  .التاريخ ومهد احلضارات بينبوع شعري صايف املذاق والطعوم

كانت الشعلة األوىل للحداثة العربية   - بريوت حتديداومن - وهناك من النقاد من يرى بأنه على أرض لبنان 

 نيات إىل منتصف السبعينيات من القرنورائدا يف اخلمسينيات والستي «لبنان الذي لعب دورا حقيقيا  ،املعاصرة

 العشرين يف بلورة األفكار اجلديدة، بل الروح اجلديدة يف الفكر والفن واألدب، ولقد كانت لبنان األرض العربية

احلداثة العربية يف ا لنمو واألرض العربية اليت شهدت مناخا فكريا وثقافيا مناسب ،ناسبة لألصوات املضادةامل

  .فكانت معرضا باهرا لكل املذاهب الفكرية واألدبية اجلديدة 2،»مهدها

يف  "إدريسسهيل "اليت أسسها  « "مجلة اآلداب"ن ميالد احلداثة العربية يف لبنان كان مرتبطا مبجلتني إ

وقد لعبت دورا رائدا ومؤثرا على مستوى مجيع األقطار العربية، فهي ا�لة اليت محلت لواء  ،بداية اخلمسينيات

  3.»"املعاصر الّشعرقضايا " احلر، ولقد نشرت فيها نازك املالئكة البعض من مقاال�ا واليت ضمنها كتا�ا  الّشعر

يتحدث عن ألحد أن ، إذ ال ميكن 1957اليت صدر عددها األول سنة  "شعر"مجلة ويف املقابل جند 

اء وجدوا على الّشعر احلداثة العربية املعاصرة دون أن يعود إىل هذه ا�لة، إذ جاءت لتحتضن طائفة من األدباء و 

كانت   "جملة شعر"فمن بريوت ومن  ،احلر عن مكنونات النفس املتفردة صفحا�ا متنفسا وجماال طيبا للتعبري

ط هلا، ويف مقدمتهم هلذه ا�لة وشاركوا يف التخطي او أالذين هيّ وكان  «صرخة امليالد احلقيقية للحداثة العربية، 

                                                           
  . 295، ص2012، اململكة األردنية اهلامشية، دط، دار دجلة ،الّشعر والنقد والدراسات املعاصرةمقاالت يف : النعيمي إمساعيلمحد أ 1
  .25أسئلة احلداثة العربية، ص: عبد السالم صحراوي 2
  .26ص ،نفسهملرجع ا 3
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تتجاوز  الّشعرالعريب، وأن مسالة التجديد يف  الّشعريؤسسون بوعي كامل ملرحلة جديدة يف  ،"يوسف اخلال"

 1.»وأنه مرتبط مبوقف جديد ،هو قبل كل شيء جتديد يف النظرةد اخلروج عن النسق التفعيلي اخلليلي، وأن التجدي

ية العربية املعاصرة وهي الّشعر كانت ترمي منذ البداية إىل احتضان " جملة شعر"فاملالمح األساسية لسياسة حترير 

  .سياسة تؤكد على التجديد، والرتكيز أساسا على اإلبداع

النقاد مع أهل الدراية من مشلت أيضا النقد، حيث يكاد جيُ وكما مشلت جتليات احلداثة العربية األدب فقد 

كانت على يد   «حتضان البالد العربية للمشاريع النقدية الغربية واملتمثلة يف احلداثة، البدايات األوىل ال على أنّ 

بزعامة العقاد، وهي املرحلة اليت يعتربها النقاد مبثابة اإلرهاص للحداثة النقدية " مجاعة الديوان" و "طه حسين"

ة وخصومات ضجّ  من "في األدب الجاهلي" يف كتابه  "طه حسين" املعاصرة، خصوصا ما ترتب عن دعاوي 

  2.»املشروع التنويري وأصحابنقدية بني أنصار القدمي 

خري الذي كان مهه تأسيس حداثة عربية، هلا فراد�ا هذا األ ،"يبكمال أبو د"جند وإضافة إىل ذلك 

وخصوصيتها، فكان من أبرز النقاد املعاصرين الذين استطاعوا نقل املناهج الغربية إيل البيئة العربية، يف حماولة 

  .يف عامل النقد على ما جدّ  نفتاح على إجنازات الغرب والتعرفالل

فقد   ،جو احلداثة، بل على العكس من ذلك الذي مل يكن بعيدا عن "مصطفى ناصف"ويف املقابل جند 

ديث عن نظرية يف هو ح «فاحلديث عن مصطفى ناصف  كان من الداعني إىل جتديد مناهج النقد العريب،

قدميه -دب العريب ظرية نقدية عربية هدفها قراءة األاخلطاب النقدي املعاصر، حبيث ساهم هذا الناقد يف بلورة ن

  3.»دالال�ا إنتاجقة حياور فيها الناقد النصوص متعاطفا ومشاركا يف قراءة خالّ  - وحديثه

 أنّ إىل  شريفهو ي ،الذي يعترب األب احلقيقي للحداثة العربية "أدونيس"وإىل جانب مصطفى ناصف جند 

لذين دعوا إىل إقامة كما أنه من األوائل ا  ،قد مرتبطة باإلبداع ال باخلصوصية التارخيية واملوروثاحلداثة يف النّ 

  .مشروع نقدي

  

                                                           
  .29ص ،السابقملرجع ا 1
  .145ل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، صيإشكالية تأص: عبد الغين بارة 2
  .237ص ،نفسهملرجع ا 3



 .دبيالحداثة في النقد األ                                                :ولالفصل األ

 

 
16 

  :مبادئ الحداثة -2

مهمة بالنسبة  إذ تعدّ  ،يت نراها جوهرية يف نطاقها ال األساسيةإن احلداثة تقوم على جمموعة من املبادئ 

د هذه املبادئ يتنازع أحي، قد يها واليت يعترب غيا�ا غيابا جلانب هام من جوانب الصورة وإخالال باملشهد الكلّ إل

والفن  والنقد ومع الوعي النظري بذلك تشكل اجتاه احلداثة يف األدبلكنها معا يف ترابطها  ،أو بعضها اجتاه ما

  .على وجه اخلصوص

ولقد تطرق إىل هذا جمموعة من النقاد  ،ن أن نشري إىل بعض مبادئ احلداثةوانطالقا من هذا ميك

  :وإذا ما تطرقنا إىل بعض هذه املبادئ نذكر ."االجتاهات األدبية والنقدية احلديثة"يف كتابه  "كمحمود العشريي"

   :التغيير والتجديد -1

ن أول ما تطمح إليه احلداثة هي الدعوة إىل التغيري والتجديد، ولقد ، ألول مبادئ احلداثة وأمههاهو أ

أفكار جديدة، فقد شهدت الساحة ثورة على القدمي واملاضي واإلتيان بصيغ و  - كما سبق ذكره- جاءت احلداثة 

فأدونيس   اليت كان هدفها التغيري والتجديد ،يث هذه الثورة احلداثيةدبية عموما والنقدية خصوصا يف العصر احلداأل

يف  يكل فعل جتديد  بأنّ  « فهو يرى ،للفكر العريب كان يشرتط حلدوث �ضة عربية هدم البنية التقليدية السائدة

واحلياة حركة فمن  ،التقليد ثبات ، ألنّ جرتاره، وجتاوز لكل تقليدحتذاء املاضي وااإلبداعية هو ثورة على اركية احل

ي القيم واألحكام والقوالب تغطّ عندما تتم عملية  فاجلديد ال يتحقق إالّ  1.»يبقى يف التقليد يبقى خارج احلياة

يري والتجديد فهما ويتطلع إىل التغ ،وهكذا ينفصل املبدع اجلديد عفويا عن املاضي ،ليديةواألشكال اجلاهزة التق

  .ق مبدعنطالق حنو فكر جديد خالّ وبالتايل تغيري السائد واال ،باتيلغيان الثّ 

وإىل احلياة  ،دة يف النظر إىل الرتاثعة املتشدّ وقد يشري مصطلح احلداثة شيئا من احلساسية اجتاه ذوي النز 

عمله من حلظة يسود فيها الثقافة؛  يبدأ «الكاتب احلداثي  ألنّ  يف هدوئها و استمرارها املألوف، وما ذلك إالّ 

نية طا حاكما يطبع سائر املنتجات الفاملتلقي ويركن إليه ويصبح من ، يعتادهما يف اإلدراك اسلوبفنونا وآدابا وأفكارا أ

  2.»ويعمل يف أشكال غري مألوفة تربك املتلقي و�دد اطمئنانه بأسلوبه ومنطه، حينئذ يتمرد الكاتب احلداثي

                                                           
دونيس ونزار قباين، قراءة يف آليات بناء املوقف النقدي واألديب عند الشاعر العريب املعاصر أتشكل املوقف النقدي عند : دي �ررور وهاهحبيب بو  1

  .170-166، ص2008، 1طكتب احلديث للنشر والتوزيع،عمان،األردن،عامل ال
  .175-174صدبية والنقدية احلديثة، دليل القارئ العام، االجتاهات األ: حممود العشريي 2
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ألمام يف مقابل فهي تعترب حركة إىل ا ،دا وثورة على تلك األشكال والقواعد النمطيةاحلداثة جاءت متر  إنّ 

 كار واألساليب املعتادةحركة إىل الوراء، واحلداثي يتبع كل جديد من شأنه أن يتجاوز األف القدمي الذي يبدو

وتكون سببا يف عرقلة عملية  ،تعد قادرة على طرح رؤيته اجلديدةفهو يتمرد على كل الطرائق اليت مل  ،املألوفة

  .التغيري والتجديد

 ستنامة إىل املألوف والسكون، وعليها أالّ أن تصارع اال «وعلى احلداثة  ،يعترب التغيري والتجديد بؤرة احلداثة

صار الصراع هي حلظة من السكون واملوت، وعليها أن تظل دوما على حركتها تفرح بانتصارها فكل حلظة بعد انت

  .احلركة اإلبداعية فكل صراع تقوم به احلداثة يكون هدفه التمرد على القدمي الذي يشلّ  1،»ونشاطها وإنتاجها

لور شكال باحلداثة تأيت لتطرح اجلديد على الدوام تاركة األشكال الفنية تتفاعل مع بعضها البعض لتُ  إنّ 

  .جديدا أكثر قدرة على مواكبة التغيري والتجديد

  : التاريخ والتراث من الموقف -2

، وتؤمن باللحظة احلاضرة اآلنية، ومن مث جرت يف اجتاه احلداثة ال تؤمن بفكرة التطور التارخيي الصاعد إنّ 

إىل  ا يدعوثوري اتعترب اجتاه «خمالف ومناقض للماضي السابق عليها، ساعية حنو إحداث قطيعة معه، فاحلداثة 

املاضي ونشدان احلرية املطلقة  رفضاالنسالخ عن الرتاث مجلة وتفصيال، وكان هلذه الدعوة مفاهيم خمتلفة منها 

فهي تريد أن تسقط املاضي وتنادي مبواكبة شؤون احلاضر  ،2»...بدعوى العيش يف احلاضر والنظر إىل املستقبل

ولكن ورغم هذا جندها  ،سامهات جديدة مغايرة ملا هو سائدلية تتيح بل تستدعي ماملفتوح على احتماالت مستقب

تعود إىل الرتاث حماولة إعادة صياغته وتفسريه، متحررة من سطوة التفسريات املوروثة، وبالتايل إعطاءه طابعا 

  .جديدا

الذي يربط موقفه من الرتاث مبوقفه من  "أدونيس"بدوا رأيهم من الرتاث جند أومن النقاد العرب الذين 

دا بل جيعله مقيّ  ،يرتقي إىل اخللق اجلديد واإلبداعاعتماد املبدع على الرتاث ال جيعله  التجديد فهو يؤكد على أنّ 

ة اإلبداعية حنو التطور نفصال عن املاضي عنده يدفع باحلركفاال ،شكال واألمناط التقليدية اجلاهزةبتلك األ

نفصال عن املاضي واملوروث فإن ذلك ال يعترب رفضا هلذا املاضي إىل اال كن ورغم دعوة أدونيسل ،والتجديد

                                                           
  .175ص ،السابق ملرجعا 1
  .42، ص1980، 1طدب،  ،الّشعر العريب املعاصر، مؤسسة نوفلجتاهات اجلديدة يف اإل: عبد احلميد جيدة  2
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 1،»املعاصرةو  حا يعيقان حركية الكتابة احلديثةصبوإمنا هي دعوة لالنفصال عن التقعيد، والتنميط اللذين أ«

  .فاملبدع هو الذي يستطيع أن يتماشى مع متطلبات العصر احلديث ويواكب كل جديد فيه

خري ، هذا األالذي كان ضد فكرة العودة إىل التاريخ والرتاث "نيتشه"وإضافة إىل ذلك جند من الغرب 

يؤدي إىل حجب  ذلك مر ال مييز اإلنسان عن احليوان ،بل إنّ عدم القدرة على نسيان املاضي أ « الذي يرى بأنّ 

إذا ختلى عن املاضي  اإلنسان ال يستطيع القيام بأي عمل إنساين عظيم، إالّ  طبيعة اإلنسان احلقة وذلك ألنّ 

البقاء  إىل جتاوز املاضي وتناسي القيم القدمية ألنّ  ه يدعوفنيتش2،»وعاش حياته من منطلقات غري تارخيية ،متاما

  .استشراف املستقبل، كما جيعل العقل جامدا متقوقعا داخل حلقة مغلقةله عن د اإلنسان ويكبّ على القدمي يقيّ 

 ي عن املاضي والتاريخ؛ه بأن عدم استقرار ا�تمع اإلنساين يعود بالدرجة األوىل إىل عدم التخلّ ويرى نيتش

ات اإلنسانية فاللحظ ،وأصالةإذ يعترب القدرة على جتريب احلياة على حنو ال تارخيي بوصفها أكثر التجارب أمهية «

  3.»األصيلة لديه هي اللحظات اليت تتالشى فيها األسبقيات ومتحقها قوة نسيان مطلق

ا حنو احلداثة بوصفها ويسعى سعيا جليّ  ،إحداث قطيعة مع الرتاث والتاريخ إىل وإذا كان نيتشه يدعو

ه ،إذ يرى بأن عالقة الذي كان معارضا لنيتش "ل دي مانبو "الطريقة الوحيدة لبلوغ عامل ما وراء التاريخ، جند 

تقف يف الفراغ بعيدا عن  عالقة حوار جديل أكثر من كو�ا قطيعة معه، فاحلداثة ال «احلداثة بالرتاث والتاريخ هي 

سائر ما متردت عليه، وقد صاغته صياغة جديدة أو شكلت منه موقفا ببل جندها حتتفظ  ،التاريخ

جيب أن تتنكر للتاريخ والرتاث، وإمنا تعيد صياغة املاضي مبا يليب احتياجا�ا احلاضرة  حسبه الفاحلداثة 4،»خاصا

وذلك بطريقة حداثية، وخري مثال على ذلك جند بيكاسو هذا الفنان العظيم الذي رسم لوحات آخرين سابقني 

ته وحداثيته اليت تتماشى يف نفس اللحظة عبقريبانيا عليه بطريقته اخلاصة، فيعيد اكتشافهم واكتشاف عبقريتهم 

  .مع عصره

                                                           
  .171دونيس ونزار القباين، صأتشكل املوقف النقدي عند : دي �ررور وهاهحبيب بو  1
  .176األدبية والنقدية احلديثة، دليل القارئ العام، ص جتاهاتاإل: حممود أمحد العشريي 2
  .176ص ،املرجع نفسه 3
  .178ص ،ع نفسهملرجا 4
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نفصال عن اال «إذ يرى بأن ،ي يبدي موقفه من الرتاث والتاريخالذ *"أوكتافيوباث"ويف سياق آخر جند 

حتوال ما قد حتدث يف النظرة ويف  التخلص منهما �ائيا، وإمنا تعين أكثر أنّ الرتاث واملاضي ال يعين بالضرورة 

  1.»إىل العامل والكون واألشياء؛ وتغري يف الذهنية ال سابق لهحتوال يف النظرة ؛ الذهنية

املاضي وتركه، وإمنا  بذ، لكن هذا ال يعين نوهي تقاطع مع الرتاث واملاضي ،نفصالااحلداثة �ذا املعىن   إنّ 

املستقبل، فاحلداثة ال معىن هلا من دون الرتاث  ض احلداثة املتجدد الستشرافالحتوائه وتلوينه وإدماجه يف خما

 ؛والتاريخ، فهي يف جوهرها تشري حتما إىل املاضي السابق وإىل الرتاث، فهي حركة استمرار وقطيعة مع الرتاث

  .جل اجلديد واملتجدداضي ويف نفس الوقت قطيعة معه من أمبعىن أ�ا استمرار حتويلي ملعطيات امل

  :قيمة السؤال-3

لقد  « غة مميزة للحضارة،احلداثة بدأت أوال يف الفكر واألدب والفن قبل أن تصبح صيغة يف احلياة، وصي إنّ 

كانت دوما سؤاال قبل أن تشكل قطيعة أساسية يف تاريخ البشرية تعارض صيغة التقليد وتعارض مجيع الثقافات 

انت سؤاال؛ وكان هذا السؤال حول كل شيء إ�ا يف البدء ك ،جديدة، فاحلداثة إذن ثقافة 2»السابقة والتقليدية

هو السؤال مرتفع أو « إىل إعادة النظر يف كل شيء ويف كل صيغ الثقافة والفكر واحلضارة، ك ويدعويزرع الشّ 

، هذا املمكن الذي به نكتب، نتعلم كيف تكون ي، ورحم تتكون فيه العني األخرىظّ هاوية مغامرة تصاحب التش

   3.»...روكيف ينشق املسا ،رقالط

وكان السؤال املغاير دوما يفتح اآلفاق  ،وقطيعة ورؤية احتجاج وتساؤل ،فاحلداثة إذن هي رؤية جديدة

قول الفكر وكانت الزوبعات والثورات واحلركات املضادة دوما تنطلق من ح «انطالقا من الفكر واألدب والفن

ا كانت احلداثة ، هكذ4»جديدة للخصب والنماءمم والشعوب واحلضارات إىل مساحات واألدب والفن لتقود األ

وسؤال  ،احلداثة هو سؤال املعرفة اجلديدةفسؤال  ،وقطيعة وحركة مضادة لكل ما هو قدمي ،دوما سؤاال وثورة

، ودون مقاييس ونظريات ثابتة، مما يتيح ز دون قواعد جامدةوالتميّ  ،بتكاراجلديدة وسؤال اإلبداع واالالثقافة 

  .ل عن كل ما هو جديد، فيجعل احلداثة كأسئلة دوما مستمرة كروح جديدةءيتسا قائما،دوما  للسؤال أن يبقى
                                                           

حرية حتت كلمة، فصل من : باملكسيك من أهم أعماله 1998أفريل  19، وتويف يف 1914مارس  31شاعر وأديب وسياسي مكسيكي، ولد يف *

  ...العنف وفالمنورة
  .07أسئلة احلداثة العربية، ص: عبد السالم صحراوي 1
  .13ص  ،نفسه ملرجعا 2
  .14ص ،املرجع نفسه 3
  .14ص  ،نفسهاملرجع  4
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فاحلداثة تلتزم السؤال ومتنح  « ،احلداثة فعالية تعلم السؤال يف الوقت الذي تعلم فيه يف عدم اإلجابة إنّ 

مفادها أن السؤال الصحيح، السؤال الذي  نقطة يتكشف جوهر احلداثة عن قناعةنفسها له، وعند هذه ال

فنحن  ...�ا دة ال �اية جلدّ بطرائق متجدّ  إىل أن يطرح ويطرح مرة تلوى أخرى إالّ حباجة يستحق أن يطرح، ليس 

فاحلداثة وإن كانت شديدة اإلخالص هلذا  1.»عذبنان تأصالتنا باألسئلة اليت نسمح هلا أنطرح أنفسنا ونؤسس 

، بل يف أن مة أن جنيب على األسئلة املطروحةيف الوقت ذاته ال تلزم بالوصول إىل إجابة فليست القياملبدأ إال أ�ا 

  .نعيد وضع األسئلة وضعا جديدا بطرائق خمتلفة

إحداث التغيري وبالتايل اخلروج عن املألوف  على احلداثي باعتباره مفكرا وباحثا ميلك قدرات هائلة نّ إ

وكان قلق السؤال عالمة  «ال يعترب منطلق التغيري والتجديد، السؤ  ئما من املساءلة ألنّ ولكن هذا التغيري ينطلق دا

، تعين الوصول، تعين السكون وتشابكها، واإلجابة تعين اليقني ، مبتغريا�اأننا قادرين على اإلحساس باحلياةعلى 

  .و�ذا فاحلداثة هي سؤال عن املمكن واحتجاج على السائد 2.»والوصول والسكون والتوقف يعين موت احلداثة 

  :تمرد األنا -4

، واختاذ اجتاه مغاير حنو تمرد الثورة على السائد واملألوفمن أهم مبادئ احلداثة مترد األنا، ويقصد بال إنّ 

 املاضي والثورة عليه التجديد والتحرر من القيود والقواعد السابقة، فأبرز مظهر من مظاهر احلداثة هو التمرد على

  .دها فكر أو قيم ماضويةية ال يقيّ فهي ال تتوان عن احلركة والتجديد يف حر  ،واخلروج على ما سلف

ومن هذا املنطلق دعت احلداثة الذات إىل التمرد على كل القوالب واألمناط اجلاهزة، وبذلك متردت األنا 

  .قق طموحها يف التغيري واإلبداع اخلالّ على كل األفكار والرؤى التقليدية املألوفة اليت تعي

،حيث إليه العالقة بني الفرد واجلماعةنتيجة الوضع الذي آلت «األنا يف الفكر احلداثي ختلقد ترسّ 

ا هذا الفرد الذي يشرتط فيه أن يكون حرّ  3،»اكتسبت العالقة طابعا صداميا، صداما بني الفرد يف ا�تمع احلديث

  .ومبتكرا

من اللحظة اليت تتمرد فيها األنا الفاعلة للوعي على طرائقها «كما يقول جابر عصفور تنبثقداثة  احل إنّ 

، أو إدراكها لعالقتها يث هي حضور متعني فاعل يف الوجوداملعتادة يف اإلدراك، سواء أكان إدراكها لنفسها من ح

                                                           
  .231ص ،2005 ،1ط د ب، ا�لس األعلى للثقافة، جابر عصفور، :فكرة احلديث يف األدب والفنون،تقدمي وترمجة: ونج هاقإر  1
  .174ص دليل القارئ العام، دبية والنقدية احلديثة،األاالجتاهات : حممود أمحد العشريي 2
  .168ص ،نفسهاملرجع  3
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املعتادة واملألوفة هو حتقيق  مترد على القيم والطرائقفكل  1،»بواقعها من حيث هي حضور مستقل يف الوجود

  .للحداثة

ويقوم هذا التمرد الذي تقوم به األنا على ما يسمى بالوعي الضدي، وقوام هذا الوعي يعود بالدرجة األوىل 

،وأن ما هو واقع ميثل عائقا أمام ما تطمح إليه األنا من حتقيق لرؤيا أجنز مل يعد يكفي ام اس األنا بأنّ إىل إحس

  .مغايرة ومبتكرة

نه وعي ذلك أ« ؛يت تؤسس الشروط املالزمة للحداثةوميثل هذا الوعي الضدي عالمة فارقة من العالمات ال

والذات العارفة بكل شيء هو  ،ابات اجلاهزة، والقوالب املتكررةمناقض لصفات اإلطالق واليقني والنقل واإلج

هذا الوعي الضدي يرى  إذ أنّ  2،»السؤال الدائموباليقني الشك، وباإلجابة الثابتة  ،وعي يستبدل باملطلق النسيب

  .ويف السؤال شروط الوجود ،الشك عالمة العافيةيف 

احلداثي يسعى دائما إىل خلق ما هو مغاير واخلروج من النمطية والنموذجية يف  ويف األخري نقول بأنّ  

  .الفكر والتعبري واإلبداع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .167ص ،السابقاملرجع  1
  .167ص نفسه،املرجع  2
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  النقد العربي الحديثإشكاليات الحداثة في : المبحث الثاني

ن على ما يعانيه اخلطاب ية جيد شبه إمجال النقاد واملفكريع للحركة النقدية املعاصرة يف البيئة العرباملتتبّ  إنّ 

مشروع فكري، وأن يكون  أيّ زمة يف التأسيس لكي يكسب شرعيته يف الوجود، ك، فنجد أالنقدي من إشكاليات

فتاح الرئيسي من أهم اإلشكاليات اليت يواجهها نقدنا العريب، وذلك باعتباره امل تعدّ  وإشكالية املصطلح ،له وجودا

فاملصطلحات مفاتيح العلوم، كذلك جند من بني اإلشكاليات إشكالية املنهج الذي بات موضوع   ،وبوابة العلوم

علينا اعتماد  أصبح بينها، حيثوالتصارع فيما  ،تالف والتعدد يف املناهج النقديةخنتيجة اال ،ل باحث وناقدك

  .لكنه أحدث إشكاال كبريا يف الدراسات النقدية العربية ،دبية أو نقديةمنهج يف كل دراسة أ

ب النقدي العريب منذ أن اصطبغ غلب النقاد والباحثني أسباب هذه اإلشكاليات إىل أن اخلطاأويرجع 

فإ�ا أضفت عليه مسة الغموض والفوضى يف تباسات احلداثة الغربية، وما يشو�ا من الغموض واالضطراب، بال

  .فهم النصوص وتفسريها

  :إشكالية المصطلح-1

غموض  ،قدية جندها إشكالية تتسم بالغموضإذا حبثنا عن إشكالية املصطلح وموقعها يف الساحة الن

داثة العربية، وال ، إذ أ�ا تعترب من أكرب اإلشكاليات اليت واجهتها احلوموقعها يف جوهر احلركة النقدية مفاهيمها

تزال تواجهها وذلك نظرا لتشعبها وغموض معانيها ومفاهيمها من ناقد إىل آخر، وجند أحيانا أن املصطلح أو 

اللفظ ال يطابق املعىن الذي نقصده من ورائه، فقد شغلت هذه اإلشكالية حيزا كبريا من تفكري العلماء منذ 

  .هتمام �ا بني خمتلف النقاد والباحثنيالقدمي، وخاصة يف العصر احلديث أين تزايد اال

م اهلائل من األحباث هتمام باملصطلح يف البيئة العربية واضح بصورة بارزة وذلك من خالل الكّ اال إنّ 

فإمنا يدل على مدى الوعي  ت حوله بني العديد من النقاد واملفكرين العرب، وهذا إن دلّ والدراسات اليت انصبّ 

داة من أدوات التفكري العلمي، ووسيلة من وسائل أ «أنه يعترب إذ  ،ة املصطلح وخصوصيته النقاد بقيماحلاصل بني

، أو على األقل بني التفاهم والتواصل بني الناس عامةالتقدم العلمي واألديب ، وهو قبل ذلك لغة مشرتكة �ا يتم 
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وسيلة لتحقيق التقدم العلمي وكذا التواصل نه إذ أ 1،»يف جمال حمدد من جماالت املعرفة واحلياة طبقة أو فئة خاصة

  .بني الناس يف خمتلف جماالت املعرفة واحلياة

دب البالغة، األ ،مصطلحات علوم عديدة كالنقد«فهي تشمل  ،تعترب املصطلحات مفاتيح العلوم

تلك وعليه فاملصطلح النقدي هو  ،فكل علم له مصطالحاته اخلاصة به، وهي ختتلف من علم آلخر ،2»العروض

  .واليت ختتلف عن ا�االت األخرى ،لفاظ اخلاصة مبجال النقد األديباأل

من بني  هتمام الذي أواله النقاد العرب للمصطلح النقدي إال أنه أصبح إشكالية كبريةفرغم اال

له  اواحد اعاين منها اخلطاب النقدي العريب، إذ أننا نالحظ يف كثري األحيان مصطلحاإلشكاليات احلادة اليت ي

ليست أزمة نقل لفظ «أن أزمة املصطلح " املرايا احملدبة"لناقد عبد العزيز محودة يف كتابهويرى ا ،عدة ترمجات عربية

، وإمنا السبب يف هو حل يلجأ إليه احلداثيون كثرياأو مصطلح من سياق لغوي إىل سياق لغوي آخر هو العربية، و 

ومبجرد احلديث عن املصطلح فإننا  ،مع املفاهيم اجلديدة أو املركبةذلك راجع إىل قصور اللغة العربية يف تعاملها 

  3.»ندخل يف مفارقة من مفارقات احلداثة اليت ال تنتهي

يعاين منها اخلطاب هم اإلشكاليات اليت من أ تعدّ  إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب أي أنّ 

غوي إىل آخر فقط، بل أنه خيتص بنقل املصطلح يف فهي ال ختتص بنقل املصطلح من سياق ل ،النقدي العريب

  .السياقات املختلفة كنقله من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية

يعاين املصطلح النقدي يف اخلطاب النقدي العريب من الغموض واالضطراب وذلك نتيجة العديد من و 

  :أبرزها فيما يلي ، ونذكراملشكالت اليت كانت وراء هذه اإلشكالية الكبرية

  :تعدد المصطلحات الدالة على مفهوم واحد -

وهذا ما  بالعودة إىل الدراسات النقدية العربية فإننا جند تعدد املصطلحات اليت تدل على املفهوم الواحد،

معظم املفاهيم النقدية ال تكاد تكتفي باملصطلح الواحد بل تتجاوزه إىل مصطلحني «جعل بعض النقاد يرون أن

                                                           
  .07، ص2010د ط،  دار الشرق العريب، بريوت، لبنان،، ديباملصطلح النقدي يف الرتاث األ: امحممد عز  1
  .07ص نفسه،املرجع  2
  .91، ص1990ط، د الكويت، عامل املعرفة، املقعرة، حنو نظرية نقدية عربية، املرايا :عبد العزيز محودة 3
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املفهوم الواحد له العديد من املصطلحات  إذ أنّ  1،»هي من أبرز املالمح يف اخلطاب النقدي العريب ،أو أكثر

  .الدالة عليه، فهي ختتلف من ناقد إىل آخر

كما يشكل   ،تعدد املصطلحات الدالة على مفهوم واحد خروجا على أسس بناء املصطلح «كما أنه يعترب 

اليت ميكن استثمارها يف الداللة على مفاهيم جديدة، هذا باإلضافة إىل ما ينتج عن لعدد وافر من األلفاظ هدرا 

  .حبيث جند املصطلح الواحد له عدة تسميات 2،»ذلك من ضعف يف التواصل بني العلماء

وهذا ما نالحظه يف أغلب الدراسات النقدية، فنجد تعدد مصطلحات املفهوم الواحد، وهو ما أثار  

غياب  «عود إىلب، ولعل من األسباب اليت سامهت يف تعدد مسميات املصطلح الواحد تالفوضى واالضطرا

إذ أن 3،»ديد الدقيق والواضح للمصطلح النقدي وغياب اإلطار النظري املصاحب والثوابت املعرفية املطلقةالتح

  .عدم الضبط الدقيق للمصطلح هو ما أدى إىل تعدد مسميات املفهوم الواحد

حبيث تعددت  ،"السيميائية"املفهوم الواحد جند مصطلح دالة على تعدد مصطلحات النماذج الومن 

وهذا  ،ارتضى السيميولوجيا مصطلحا داال على هذا العلم الذي يهتم بالعالمة «تسميات هذا األخري فمنها من 

وهي كلمة معربة، وهناك من يفضل استخدام  ،يف تركيبته األدائية) سوسيولوجيا، بيولوجيا(املقابل جاء قياسا على 

معرب بدوره، وهناك من يفضل إبقاء املصطلح كما ورد يف لغته األصلية  وهو مصطلح ،"السيميوطيقا"مصطلح 

 إال أنه رغم ذلك فهو يدل على علم ،"السيميائية" إذ نالحظ تعدد مصطلحات  4،»فيستخدم السيميوتيك

بله إذ جعل يف مقا ،بد املالك مرتاض رفض هذا املصطلحيف حني جند ع ،العالمات حسب عبد السالم املسدي

هي علم نظم السيميوتيكية أو العالمية كما يطلق عليها عبد السالم املسدي «:حبيث يقول" شاريةاإل" مصطلح 

ذا هللسين عرب كان قد اصطنع هذا املفهوم األشارية على العالمية ألن بعض القدامى الاإلشارة وحنن نفضل اإل

ضطراب يف استخدام ع هو اآلخر يف اخللط وااللكن عبد املالك مرتاض وق 5،»املعىن أو املعىن القريب منه

                                                           
  .299إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، ص :عبد الغين بارة 1
عربية لآلداب والعلوم اجلامعات ال من مشكالت املصطلح النقدي يف الدراسات النقدية العربية احلديثة واملعاصرة، جملة احتاد :راحشةمنتهى احل 2

  .205ص م ،2009 ، 2مجعية كليات اآلداب يف اجلامعات،ع ،اإلنسانية
نشر نظرة يف مشكالت تعريب املصطلح اللغوي املعاصر، عامل الكتب احلديث لل ،من قضايا املصطلح اللغوي العريب :مصطفى طاهر احليادرة 3

  .25ص ،2003 ،1ط األردن، والتوزيع،
  .299تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، ص إشكالية :بارة الغين عبد 4
  .299ص نفسه،املرجع  5



 .دبيالحداثة في النقد األ                                                :ولالفصل األ

 

 
25 

دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "يف دراسته اليت عنوا�ا " السيميائية"املصطلح النقدي، إذ أنه استخدم مصطلح 

  ."أين ليالي حملمد العيد

و SEMIOLOGIEعدد املصطلحات العربية اليت تقابل «كذلك جند يوسف وغليسي يذكر أن

SEMIOTIQUE 1.»وثالثون مصطلحا ةهو ست  

  2:مفهوم واحد جند دل على تعدد املصطلحات الدالة علىومن األمثلة كذلك اليت ت

  ...،الشاعرية، األدبية، اجلماليةاإلنشائية: يةالّشعر مصطلح  - 

  ...التجاوزاالحنراف، العدول، " :ياحاالنز "مصطلح  - 

  :إطالق مصطلح نقدي واحد على عدة مفاهيم -

ضح حبيث أننا جند ذلك بشكل وا ،لى مصطلح نقدي واحدداللة عليستخدم النقد العريب مفاهيم خمتلفة ل

ثر على استقراره بني سلبا على مفاهيم املصطلح النقدي، كما أ�ا تؤ ثر �ا تؤ أإذ  ،يف الدراسات النقدية املعاصرة

  .واملفكرينالنقاد 

" األسلوبية"فنجد مثال مصطلح  ،ميكننا توضيح إشرتاك املصطلح النقدي الواحد يف عدد من املفاهيمو 

شري عبد إذ ي ،النقاد العرب القدامى واحملدثني فاهيمها بنياملصطلحات النقدية اليت تعددت م الذي يعد من

باإلضافة  ،كان يعرف حبسن الصياغة والرتكيب  حبيث 3»الضرب من النظم والطريقة فيه «القاهر اجلرجاين إىل أنه 

  .إىل ذلك فهو الطريقة اليت يلتزم �ا األديب يف صياغة نصه

ىل العصر احلديث فقد تغريت تسميته حبيث أصبح يعرف باألسلوبية أو علم األسلوب أما إذا عدنا إ

احلديث، كما أنه استخدم للداللة على عدة أشياء، وبذلك �دف البحث عما حيتوي عليه علم األسلوب، حبيث 

                                                           
 1، طاجلزائر ،ومنشورات االختالف بريوت، يد، الدار العربية للعلوم ناشرون،املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلد إشكالية :يوسف وغليسي 1

  .235ص ،2008
  .302-301ص،  اخلطاب النقدي العريب املعاصرإشكالية تأصيل احلداثة يف :د الغين بارةعب 2
  .07ص ،1990، 1الشركة املصرية العاملية للنشر،لوجنمان، مصر، ط قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين،: طلبحممد عبد امل 3
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عما  ثأي أنه البح 1،»البحث عن األسس املوضوعية إلرساء علم األسلوب«يقول عبد السالم املسدي بأنه

  .سلوبميكن من خالله إرساء علم األ

غريها من املناهج النقدية كهج املستخدمة يف دراسة النصوص األدبية  كذلك تعترب األسلوبية إحدى املنا

ه األقوال فهي تدل على اجتاه واحد، فهي مصطلح نقدي واحد تتعدد مفاهيمه من ناقد ذلكن رغم ه األخرى،

  .إىل آخر

  :المصطلح النقديضبابية منبع  -

نقدية الغربية وحبيثيا�ا الناقد العريب يلجأ إىل استجالب املصطلح من الثقافة الغربية، دون الوعي باحلركة ال

الضبابية إىل آلية استنباط املصطلح من جذوره الغربية، وهي معضلة أصيب �ا املصطلح  هذهتعود  «أي أنه

  .دون اإلملام حبيثيات احلركة النقدية اليت استقى منها الناقد مفاهيمهي استعارة املفاهيم الغربية ، أ2»النقدي

وذلك ألن غموض املصطلح النقدي سوف يؤدي  ،أثناء عملية الرتمجة فإن املرتجم سوف يقع يف اخلطأو 

حييط  وهذا ما يولد ضبابية املنبع األصلي للمصطلح، فالنقل املباشر دون املعرفة مبا ،بالضرورة إىل غموض املفهوم

  .باملصطلح الغريب ولد الغموض واالضطراب يف اخلطاب النقدي العريب

بهار النقاد والدارسني العرب باملصطلح النقدي الغريب، ونقلهم له نا «إىل أنَ  "حلراحشةمنتهى ا"شري ت

دفعت إىل عرفة األسباب اليت بتجرد واضح من خصائصه اليت اكتسبها من البيئة الثقافية اليت ولد فيها، وعدم م

مما جعل املصطلح  3،»دب الغريب مباشرة واالكتفاء بالنقل عن الكتب واملقاالت املرتمجةوعدم قراءة األ ،وضعه

  .النقدي يعاين الغموض والضبابية

وهذا ما أحدث اخللل  ،به هو الذي أدى إىل غموض الداللةوعليه فإن غموض املصطلح النقدي واضطرا

  .جة عدم التفريق بينها يف بعض األحيانيف املصطلحات النقدية إىل در 

  

  

                                                           
  .32، ص1977، 1، طوب، الدار العربية للكتاب، ليبيااألسلوبية واألسل: عبد السالم املسدي 1
  .217من مشكالت املصطلح النقدي يف الدراسات النقدية العربية احلديثة واملعاصرة، ص :منتهى احلراحشة 2
  .217ص نفسه،املرجع   3
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  :تابعية النقد العربي للنقد الغربي -

تعترب هذه املشكلة من أكرب مشكالت املصطلح النقدي العريب، وذلك العتماد النقد العريب يف الكثري من 

منها بطريقة عشوائية غري  إذ يتم األخذ ،الغربية يف تلقي املصطلح النقدي موضوعاته على املصادر واملراجع

مر غموضا هو ، وما زاد األوتضار�ا وغموض دالال�ادى إىل خلط واضح يف مفاهيم املصطلحات مما أ ،منتظمة

رومية "ذلك ما جعل و  ،دى إىل تفاوت اآلراء حول املصطلحمما أ ،افة النقاد العرب ومنهجهم النقدياختالف ثق

ية خانقة يرجعها بعض النقاد إىل عل النقد العريب يعيش أزمة اصطالحلعل ذلك أسهم يف ج «:يقول "أمحد وهبة

  .ومن هنا أدت هذه التبعية النقدية إىل اضطراب املصطلح ،1»زمة عربية عامة على مجيع املستوياتأ

املصطلح األجنيب «ماد العديد من العلماء واملفكرينباإلضافة إىل ذلك جند يف أغلب املؤلفات العربية اعت 

مما أوجد عندنا إشكاال متثل يف  ،نبية أكثر من ألفة البديل العريبحبكم تعليمهم وثقافتهم األج ،املألوف لديهم

حات الغربية يف املؤلفات أي أننا جند غلبة املصطل ،2»فتنا العربية املعاصرةاترسيخ شيوع املصطلح الغريب يف ثق

  .إجياد البديل العريب واليت اهتم �ا الناقد العريب دون حماولة ،العربية

إذ أ�ا كانت سببا يف تأزمه واضطرابه فإذا  ،تعددت املشكالت اليت يعاين منها املصطلح النقديوعليه فقد 

  :جندها متباينة ومتفاوتة ومن أمهها ما يلي ،ه املشكالتذحولنا تقصي أسباب ه ما

  : الترجمة الحرفية -

الرتمجة احلرفية للمصطلح النقدي أثناء نقله من كانت وراء مشكالت املصطلح النقدي من األسباب اليت  

بب هذا يف غموض ، إذ يتسريف للمصطلح، حبيث يعمد املرتجم إىل النقل احلغات األجنبية إىل اللغات العربيةالل

ا ، كما أ�رمجت ترمجة حرفيةت«، وأن معظم املفاهيم اليت شاع استخدامها يف النقد العريب بأ�ااملصطلح واضطرابه

، دون أن ريب على الرتمجة احلرفية للمصطلحإذ اعتمد الناقد الع  3،»والثقافة العربية مل حتدد مدلوال�ا يف بنية اللغة

  .يكون هلا داللة وهذا ما نراه حبيث ال نعثر على مدلوال�ا يف ثقافتنا العربية

                                                           
  .21ص ،1996د ط،  الكويت، ،النقد اجلديد،سلسلة عامل املعرفةشعرنا القدمي و  :رومية أمحد وهب 1
  ة مكتبة امللك فهد الوطنية للنشراملصطلح يف الفكر العريب، االضطراب يف النقل املعاصر للمفهومات، فهرسشكالية إ :نملةال إبراهيمعلي بن  2

  .42- 41، ص2010، 1الرياض، ط
  .79ص ،2002 ،1ط القاهرة، الدار الثقافية للنشر، مشكالت احلداثة يف النقد العريب، :مسري سعيد 3
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، وهذا راجع باألساس اليت يعاين منها اخلطاب النقدي العريب وعليه فالرتمجة احلرفية تعد من أخطر الظواهر

من وضع مجلة من جم إتباعها أثناء عملية الرتمجة، فالبد سس واملعايري الدقيقة اليت جيب على املرت إىل غياب األ

 حظهيت جيب على كل مرتجم التحلي �ا، دون الوقوع يف اخللط واالضطراب، هذا األخري الذي نالدئ الااملب

  .يطغى بشكل كبري على املصطلح النقدي العريب

  :تنوع المناهج النقدية -

اليت يعاين  منها املصطلح تنوع املناهج النقدية يف الساحة النقدية كان سببا يف ظهور العديد من املشكالت 

هلا النقاد يف كل منهج من املناهج النقدية يصدر العديد من املصطلحات اخلاصة به، واليت يتناو   إذ أنّ  ،العريب

كل منهج يفرز   « أنّ  "عبد الغين بارة"سسه اليت يقوم عليها، حبيث يقول أكل منهج له ، فدراسا�م وأحباثهم

و�يمن  فتولد وتسود ،، يتناوهلا النقاد يف دراسا�مة به، حتيل إىل مدارس خمتلفةجمموعة من املصطلحات اخلاص

 منهج جديد يفرز مصطلحات جديدة خاصة به عالقتها مبتورة يف ، فينتقل الناقد إىلوتنتشر مث تضمحل وتتقوقع

املنهج السابق ال جذور هلا يف الرتاث النقدي العريب، وهم يقومون بذلك يف غياب منهج شامل ينطلق من 

  .فكل منهج له مصطلحاته اخلاصة به  1،»خصوصية حضارية مستقلة

يوية د ذلك إىل تعدد االجتاهات النقدية كالبنإذ يعو  ،باإلضافة إىل عدم االهتمام بالضبط املنهجي

، وهي يف األصل منبثقة من النظريات النقدية الغربية، حبيث ال جندها موحدة بني ...والسيميائية والتفكيكية 

وهذا ما أدى إىل االضطراب والفوضى يف املصطلح  ،النقاد والباحثني العرب فهي ختتلف من ناقد إىل آخر

  .النقدي

  :النظرية النقدية العربيةغياب  -

قد العريب غري نّ لضطراب يف املصطلح ناتج عن غياب النظرية النقدية العربية، حبيث أصبح ااخللط واال إنّ 

قادر على جتاوز األزمات اليت تعرتض املصطلح النقدي، وهذا ما جعل النقاد العرب يعتمدون على مصطلحات 

الناقد العريب كان يتلقى فقط دون حماولة االبتكار  أنّ  ية عربية، إذاولة تأسيس نظرية نقدنقدية غربية، دون حم

  .واإلبداع

                                                           
  .308تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، ص إشكالية: عبد الغين بارة 1
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عن  ا، ألنه أصبح عاجز وازدهارهإعاقة حركة تطور النقد العريب «قد ساهم غياب النظرية النقدية يفوعليه ف

ختطي أزمات املصطلح النقدي ودراسته عرب تارخيه الطويل، مما دفع النقاد لنقل املصطلحات النقدية جاهزة من 

الفوضى اخللط نظريات النقد الغريب لتجنبهم بذل املزيد من اجلهد يف صناعة املصطلح، ونتج عن ذلك الكثري من 

عتماد على تلقي النظريات الغربية دون السعي إىل فاال 1،»االستخدام والتداوليف املصطلح ومن مث االضطراب يف 

تأسيس نظرية نقدية عربية، دفع إىل االضطراب واخللط يف املصطلح النقدي لغياب نظرية نقدية واضحة 

  .ومتكاملة

وبعد أن تطرقنا إىل أهم وأبرز املشكالت اليت يعاين منها اخلطاب النقدي العريب وخاصة يف الدراسات  

بابية املنبع األصلي وإطالق مصطلح واحد على عدة مفاهيم، ض تعدد تسميات املصطلح الواحد :مثلاملعاصرة 

املشكالت  هذهمت الوقوف على أهم األسباب اليت كانت وراء  ريب للنقد الغريب،عية النقد العاملصطلح، وكذلك تب

  .روج من هذه األزمةومن مث حناول اقرتاح مجلة من احللول اليت ارتأينا بأن تكون مناسبة للخ

مهما يكن حجم األزمة اليت يعانيها اخلطاب النقدي العريب املعاصر، فإنه ميكن اعتبار مجلة من االقرتاحات 

إن اخلروج من «:يقول "جميل المالئكة"مبثابة حلول الحتواء األزمة اليت عصفت باملصطلح النقدي، فمنها جند 

سرتشاد والعمل �ا يف تفاق عليها المل االواألسس واألصول اليت جيد املبادئ أزمة املصطلح ال بد من توحي

أي أنه ال بد من توحيد  2.»املؤمترات والندوات اليت تعقدها ا�امع واهليئات واللجان املختصة بدراسة املصطلح

  .املبادئ اليت يتم العمل �ا من طرف ا�امع واهليئات العلمية اليت �تم بدراسة املصطلح وضبطه

رغم حدة األزمة اليت يعانيها اخلطاب النقدي العريب، إال أ�ا أزمة ميكن أن تصيب أي ثقافة عجز و 

مبعاجلة هذه األزمة وحماولة "عبد الغين بارة"صلة، فنجد اهتمام الباحث والناقدأصحا�ا على مواكبة التطورات احلا

 3: قرتحها جندبني احللول اليت امن عتبارها سبيال للعالج، و حللول ميكن اقرتاح جمموعة من اا

النقدية، متابعة توظيف املصطلح يف اخلطابات  ذي يكون مبثابة اخلبري، يكون مههالناقد ال/يتكوين املصطلح - 

أجنبية أو إتقان لغة  ،املمارسة العلمية: من الصفات وهي ر فيه جمموعةجيب أن تتوف هذا الناقد أو املصطلحي

 .قرتاحات اليت قدمتها اللجان العلمية للملتقيات واملنتديات يف لقاءا�ا املختلفةجبميع اال أن يكون ملما أكثر
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  .73، ص من قضايا املصطلح اللغوي العريب :مصطفى طاهر حيادرة  2
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 ر مع املصطلح الوافد، ال ألجل مقاطعته و�ميشه، بل اللجوء إىل آليات النبش واحلفر يف التعامل حبذ

 .الثقافة العربية وتقليبها لتأصيلهاخللفيات الفكرية واملعرفية اليت تصدر عن هذا املصطلح، والعمل على �يئة تربة 

  العمل على إنتاج املصطلح النقدي، بدال من جلبه من احلضارة الغربية وذلك بالقضاء على أسطورة عاملية

الثقافة اليت أشاعها الغرب، والتعامل معه كمعرفة قابلة للدراسة والنقد، ال كذات عارفة متعالية، فال يكتفون بالنقل 

 .قد واإلنتاج واإلبداع والرتمجة، بل بالن

  1: جمموعة من احللول للخروج من األزمة يضع "أمحد مطلوب"باإلضافة إىل ذلك جند

 علم ( ة مكونة من خمتصني يف ثالثة حقولاملصطلحات إىل هيئات عمل خمتص نقل إسناد مهمة

 .)علوم اللغة، الرتمجة والنقداملصطلح،

 وإنشاء هيئات حكومية يف كل بلد  ،ومكتب التنسيق والتعريب نظم بني ا�امع اللغويةالعمل املتناسق وامل

 .تسهر على التطبيق الصارم للتعليمات الصادرة عن هذه اهليئات

  بتعاد عن الفردية والتعصب اجلماعي واالتكريس روح العمل. 

 ا ينفع يف النقد رصد املصطلحات النقدية العربية والوقوف على دالال�ا وتغريها يف العهود املختلفة، واألخذ مب

 .األديب احلديث

ب النقدي العريب من أزمة احللول واالقرتاحات اليت ميكن أن تكون الدواء الشايف ملا يعانيه اخلطالكن رغم          

، إال أن النقاد والباحثني حبيث يصعب على أي باحث اإلملام �ا ،األزمة عميقة أكثر مما نتصوره أنّ  ، إالّ املصطلح

ما بإمكانه أن يساهم يف التقليل من حدة  إجيادوحماولة  اإلشكاليةالعرب كان هلم اهتمام كبري بالوقوف عند هذه 

  .األزمة

  :إشكالية المنهج-2

ى باهتمام العديد من أهل الدراية اليت كانت وما تزال حتظ اإلشكالياتاملنهج النقدي من  إشكاليةتعترب 

وهذا االهتمام يعرب عن القيمة احلقيقية له، حبيث أصبحت العناية به واضحة يف جمال البحث العلمي مبختلف 

اليت وقفت عند هذه اإلشكالية خري دليل على ذلك، إال أنه  واألطروحاتجوانبه ومستوياته، ولعل عديد األحباث 

غم اجلهود املبذولة إال أنه بقيت احلاجة ماسة إىل رغم الدراسات املتنوعة فإننا جند اإلشكال ال يزال قائما، ور 

  .اإلشكاليةالدراسة اجلادة والواعية لطبيعة هذه 
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وذلك نظرا لألمهية اليت حيتلها يف أي  ،اهتم الناقد العريب منذ القدمي باتباع منهج معني يف دراستهفقد 

املنظومة املرتبة اليت  «هم، حبيث أنه يعتربي األفكار واملعلومات يف أحباثإذ يعتمد عليه العلماء يف تقص ،دراسة

فاملنهج هو الطريقة اليت يسري عليها كل باحث ودارس وذلك من  1،»ميكن عن طريقها الوصول إىل نتائج منطقية

  .أجل الوصول إىل النتائج املرجوة من وراء دراسته

ناهج النقدية واالختالف فيما بينها ، جند تنوع وتعدد املالنقدية يف اخلطاب النقدي العريبسات وبتتبع املمار 

 إشكالية، مما يضع مستخدميها من النقاد أمام املناهج املستخدمة غربية األصل «أنّ  إىل آخر، إالّ من ناقد 

  .إذ أن النقد العريب يعتمد على االجتاهات النقدية الغربية، وهي تتالءم والبيئة الغربية 2،»التأصيل املنهجي

يعتقدون  «، إذأصوهلاثقافة غربية هلا  إنتاجلكن النقاد العرب �لوا من املناهج الغربية دون الوعي بأ�ا من 

إجرائية يتوسل �ا لتحليل النصوص اإلبداعية متناسني املضامني الثقافية  أدواتأن تكون  بأن هذه املناهج ال تعدو

وهذا يعين أن النقاد العرب اعتمدوا على  3.»حلضارية اليت أفرز�االيت حتملها هذه املناهج، واليت تتالءم والبيئة ا

بيئة حضارية غربية هلا أصوهلا  إنتاجاملناهج الغربية يف دراسا�م إال أ�م كانوا متجاهلني بأن هذه املناهج هي من 

  .اخلاصة �ا

الغربية بكل ما حتتويه يف  قحام هذه املناهجإ «ثر باملناهج النقدية الغربية إىلوعليه فقد صاحب هذا التأ

فالناقد  4،»ثقافية وفكرية ودينية تفصل بني احلضارتني ،مهمةأمورا صميم دراسة التاريخ واألدب العربيني، مغفلني 

العريب أخذ من املناهج الغربية دون مراعاة اخلصائص الفكرية والثقافية والدينية اليت تتميز �ا عن الثقافة العربية 

  .صائصها اليت تنفرد �ا عن األخرىفكل منها هلا خ

حتولت إىل معمل جترييب للمناهج النقدية، مع أن مأر�ا  «النقديةباإلضافة إىل هذا جند بعض املمارسات 

هو إضاءة النص، فغدت النصوص اإلبداعية حقال جتريبيا لتقدمي املناهج احلداثية، فتحول املنهج من جمرد وسيلة 

  5.»مدى كفايته اإلجرائيةإىل غاية يستدل بالنص على 
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  .134تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، ص إشكالية: عبد الغين بارة  2
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  .134ص   املعاصر،تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب إشكالية: عبد الغين بارة 5



 .دبيالحداثة في النقد األ                                                :ولالفصل األ

 

 
32 

 :وهو حياول تطبيق املناهج الغربيةومن هنا يظهر التعثر الذي يعاين منه اخلطاب النقدي العريب املعاصر  

مربرات ألدوات  إجيادأل�ا تسعى إىل  ،إال أ�ا ال تتجاوز التنظري إىل التطبيق... سلوبية، التفكيكية البنيوية، األ

  .دالالت النصوصكتشاف املنهج وال �تم با 

يسود وتطمس معامل النص وبالتايل  ،ائبةأن الداللة تكون غإذ  ،تنافر بني النص واملنهجو�ذا يكون ال

  .الغموض

 اإلنفتاج«ها اخلطاب النقدي العريب املعاصر، فإ�ا تعود إىلزمة اليت يتخبط فيومن أبرز مظاهر األ

الدوائر الفكرية العربية على غريها من الغرب، دون حماولة لتصفية هذا الوافد من شوائب  الذي شهدته الالمشروط

أي أنه كان لزاما أن ننفتح على غرينا ملسايرة الركب  1.»االنتماء إىل تربته األصلية، مث تأصيله يف تربة الثقافة العربية

منا فقط، دون أن يفقدنا خصوصيتنا العربية، ألنه هذا االنفتاح ال بد أن نعتمد عليه فيما خيد أنّ  احلضاري إالّ 

  .حماولة الكتشاف الذات ومقارنتها باآلخر دون اخلضوع له

غربية على املناهج الارسات النقدية اليت حاولت تطبيق من الذين أعابوا على املم "اجلراري"وجند الدكتور 

 ب يف املرحلة احلديثة املعاصرة، جند أ�م سعوا إىلوحنن حني ننظر يف حماوالت نقادنا العر «:األدب العريب، إذ يقول

ولكن سعيهم مل يتجاوز  ،ية عند الغربيني، اليت أعطت مثارا كلية أو جزئالتوسل ببعض مناهج النقد اجلديد

، وما كان أن يأيت على الوجه األنسب بسبب أن التطبيق مل يكن متقنا وسليما خلل مرده إىل وهو...التجريب

إذ يشري إىل الضعف الذي مس النقد العريب ألن النقاد العرب استعملوا  ،2»ميس نوع املعطيات االختالف الذي

  .للتجريب إخضاعهالكنهم مل يتمكنوا من  ،املناهج الغربية

عن تطبيقها على النصوص العربية اليت  إن التهافت على املناهج الغربية دون الوعي حبجم املخاطر املرتتبة

  3.»حيانا أخرىختزاهلا أوطمس داللتها وا ،هذه النصوص حينا يؤدي إىل تشويه « هلا خصوصيتها العربية

  4:وذلك بسلوك أحد السبيلني ،ناهج الغربيةواجته النقاد العرب إىل تبين امل

                                                           
  .130ص ، السابق املرجع 1
  130ص  ،نفسهاملرجع  2
  .136ص  ،نفسه املرجع 3
  .136ص نفسه، املرجع 4



 .دبيالحداثة في النقد األ                                                :ولالفصل األ

 

 
33 

تبين املضامني الفكرية والثقافية اليت خيتز�ا املنهج ، وبالتايل لى املنهج كما هو يف أصله الغريباحملافظة ع- 

  .واليت أصلته وأسهمت يف تشكيله

 .فكرا وفلسفة يءجتريد املنهج الغريب من املضامني الفكرية اليت خيتز�ا ظنا منهم بأن املنهج جمرد وعاء مل - 

  .ة خمتلفةومن املمكن إفراغ هذا الوعاء من حمتواه، وإعادة تعبئته مبادة فكرية وفلسفي

فصل البنيوية كمنهج نقدي عن خلفيته «إذ أنه ذهب إىل  "يبدكمال أبو "وتظهر هذه الفكرة يف آراء 

يقر بتجنب املنهج البنيوي  فالناقد باعرتافه هذا 1.»الفكرية والفلسفية بدعوى أ�ا فلسفة، وإمنا رؤية ملعاينة الوجود

  .ووفائه ألصوله الفكرية اليت ينتمي إليها

، فنجد حممد منذور يؤكد على أنه النقاد العربمن التناقض بني  انفتاح على اآلخر نوعحدث االوقد أ

نريد درس األدب العريب جيب أن نكون من الفطنة حبيث ال حناول أن نطبق عليه آراء األوروبيني وقد «عندما 

  .إىل التمسك باآلراء العربية وعدم امليل إىل املناهج الغربية إذ أنه يدعو 2،»صاغوها آلداب غري آدابنا

إىل التطلع على اآلداب الغربية وهذا ما يرتجم لنا التناقض احلاصل لدى  ئه جنده يدعولكن يف بعض آرا

نفتاح الالمشروط على ىل حتقيق املوضوعية العلمية دون االيث أنه يف كل تعامل منهجي يهدف إالنقاد العرب، حب

هذا ما يسمح للناقد العريب التعامل مع املناهج الغربية يف  « هذا عدم االستفادة منه حبيث أنّ آلخر، لكن ال يعينا

إطار ثقافة االختالف، حيث يتم التعامل مع اآلخر ال كذات عارفة تشع على غريها باملعرفة، وإمنا كمعرفة هلا 

، أي االنفتاح على اآلخر مع احملافظة على 3»ات املنفتحةخصوصيتها احلضارية اليت جتعلها خمتلفة عن حضارة الذ

  .اهلوية والتميز

النقاد العرب تبين البنيوية كمنهج نقدي يستخدمونه يف دراسا�م مبعزل عن أصوله املعرفية ولقد حاول 

ن يصدر ع«نه ألصوله يؤدي إىل تشويهه ، إذ أن كل منهج حسب الدكتور اجلابريوالفلسفية متناسني أن فقدا

رأي ذهب وإىل نفس ال ،4»والوعي بأبعاد الرؤية شرط ضروري الستعمال املنهج استعماال سليما مثمرا ،رؤية

ولكن هناك اعتبار ...لقد شاع أن املنهج جمرد وسيلة للبحث عن املعرفة وفحصها «:الدكتور اجلراري إذ يقول
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هذا يعين أن  و  ،1»ذاتية، تنتج عنه رؤية حاسيسومقوالت وأ للمنهج أوال وقبل كل شيء وعيا ينطلق من مفاهيم

فالرؤية خالصة الفهم الشامل للفعالية اإلبداعية أما املنهج  ،تستند إىل ركيزتني مها املنهج والرؤية كل قراءة نقدية

  .فهو عبارة عن سلسلة العمليات املنظمة اليت يهتدي �ا الناقد

طه العرب، وميكن أن نستدل على ذلك بيه النقاد باإلضافة إىل ما سبق جند التذبذب املنهجي الذي يعان

خلصه الدكتور جابر ، حبيث املناهج الغربية يف النقد واألدبحسني الذي حتول إىل مفرط يف الدعاية لألخذ ب

يف طرائق الشك والتثبت، مثلما يلوذ باملكتسبات املنهجية يف إجراءات  ارتيةكان يلوذ بالديك  «عصفور يف قوله

 يف اجلامعة املصريةها بأفكار أستاذه ميزجعن الدرس األديب، بعد أن  "تني"ي، ويتقبل بعض أفكارالبحث التارخي

كمال أبو "كما جند   2،»"النسون"بأفكار أستاذه يف باريس  قلهاعيبعد أن  "سانت بوف"ويتقبل بعض أفكار 

  .قبلهحسني وحممد منذور من طه وقع يف الغموض والتبعية اليت مل يسلم منها  "يبد

اخللط املنهجي بني جمموعة من املناهج والرؤى املتنافرة ويف كثري من األحيان، وإن عدم  «حبيث نالحظ 

  .3»االقتصار على رؤية منهجية حمددة هو الذي طبع النقد العريب احلديث �ذا التذبذب إىل حد التناقض أحيانا

املنهج يف النقد العريب نستنتج أن االنفتاح على اآلخر واألخذ منه  إشكاليةمن خالل ما سبق ذكره حول 

وضرورة الوقوف على اخللفيات  ،، لكن دون اخلضوع له وحماولة اإلبداعاإلبداعيةملعرفة نتاجاته  أمر ضروري

ية الفكرية والفلسفية هلذه املناهج النقدية، إذ ال جيب النقل فقط بل ال بد من االكتشاف وبذل اجلهود الكاف

جياد احللول الالزمة للتخلص من هذه األزمة وذلك بتبادل إجل والسعي من أ ،وعدم الرتكيز على نتائج اآلخر

  .هج النقديةاملعارف واالهتمام أكثر باملنا

                                                           

  .140ص  ،السابقاملرجع  1 
 2011، 1ط عمان، ار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،صوص أدبية، دواألدب احلديث، تاريخ ومدارس ون دراسة عربية يف النقد :يببحامد صادق قني 2
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  ماهية النقد النسائي: المبحث األول

  :مفهوم النقد النسائي -1

   يعترب النقد النسائي من أهم االجتاهات النقدية املعاصرة، خاصة يف الربع األخري من هذا القرن، فلقد 

يعترب من أهم االجتاهات اليت نشطت ثقافيا على الساحة العاملية يف العقود  ظهر يف مرحلة ما بعد احلداثة وهلذا

األخرية، فالنقد النسائي هو نوع من أنواع النقد اخلاص باملرأة، يعىن بتحليل كتابات متحورت حول نقد يهتم 

النقدي، وتظهر أمهية هذا النوع من النقد يف إعادة النظر يف املوروث  وإبداعهاويتابع دورها  ،بدراسة أدب املرأة

  .االهتمامالنسائي وإعطائه حقه من الدراسة والتمحيص، واالعرتاف بوجود نقد نسائي يستحق 

املتتبع هلذه احلركة جيد شبه إمجال لدى النقاد والدارسني على أن أزمة هذه احلركة النقدية، تكمن يف  إنّ 

باعتباره املفتاح الرئيسي لبوابة العلوم، وعلى الرغم من كون املصطلح يشري إىل جنس حمدد وهو  صطلح،أزمة امل

صطلح مازال حتديد مفهومه يبدوا للوهلة األوىل أنه مصطلح واضح عند مساعه وقراءته، إال أنه م«املرأة، وإذا كان 

يف  إشكاليةتضارب اآلراء حوله، وبزوغ  د، إذ أحدث هذا النق1»وجذل حىت بني النسويني أنفسهم حمل خالف

فنسبت إليه مصطلحات متعددة ومفاهيم خمتلفة، كل مصطلح حيمل مفهوما مغايرا وخمتلفا عن باقي  تسميته،

املصطلحات األخرى، وهذا راجع إىل كون املصطلح أو املفهوم يعود يف جذوره األوىل إىل اعتناقه اجتاها أو حركة 

ومن هنا كانت االختالفات بني النسويات « وبالتايل فكل مصطلح ميثل هوية االجتاه الذي تبناهأو مذهبا معينا، 

معربة عن اختالف الثقافات والتيارات، فقامت توجهات متحدثة باسم النظريات وتوجهات ثقافية بالتحاور مع 

النسوي، األنثوي  ، النقديالنقد النسائ :، وهذا ما أدى إىل تعدد املصطلحات للمفهوم الواحد فنجد2»غريها

  .األنوثي، اجلنوسي

حماولة جتريد هذا املصطلح من داللته اليت اكتسبها يف بيئته األصلية، أو «ولعل ذلك يرجع باألساس إىل 

بكل ما حيمله من زخم فكري، خيلق أزمة مصطلحية بني املشتغلني يف حقل  حماولة نقله إىل الثقافة العربية،

تعددت الرتمجات للمصطلح الواحد وينحاز كل ناقد للمرجعية اليت يدين �ا، ويبقى اخلطاب الدراسات النقدية، ف

                                                           
  .287، ص2008، دار املعرفة، اجلزائر، دط، 1املوسوعة األدبية، ج: فيصل األمحر، نبيل دادوة 1
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وهذا ما ولد صعوبة القبض على  ،1»ويشيع اإللغاز، فتكون األزمة فتغيب الداللة، عائما باملصطلحات الغربية،

  .مصطلح واحد حمدد ومشرتك وثابت بني النقاد والدارسني

جماالت النقد األيب تعقيدا، إذ جند صعوبة يف حتديد مفهوم واضح هلذا النوع  أشدّ يعترب النقد النسائي من 

ذلك االجتاه «من النقد، وذلك راجع باألساس إىل اخلالف القائم بني النقاد حول تعريفه، فالبعض يرى بأنه 

الواقف ضد تسلط الرجل على املرأة الختالفها عنه بيولوجيا، حيث يؤدي إىل �ميشها ثقافيا بسبب نوعها 

، وبذلك فهو يهدف إىل إنصاف املرأة وحتريرها وإخراجها 2»حسن منها وأقوىأاجلنسي، فريى يف نفسه ما جيعله 

ل الذي طمس أفكارها وثقافتها وذلك لكو�ا أنثى، ويف من دائرة التهميش اليت سادت طويال، لتقف يف وجه الرج

هذا تأكيد باخلروج عن النسق الذكوري املتسلط، بكسر مركزيته والتأكيد على وجود نسق آخر نسائي ال جيب 

  .جتاهله

هو كل نقد يهتم بدراسة تاريخ املرأة، وتأكيد اختالفها عن القوالب «النقد النسائي  وهناك من يرى بأنّ 

هتم إىل جانب ذلك مبتابعة دورها يف ي، اليت توضع من أجل إقصاء املرأة و�ميش دورها يف اإلبداع، و ديةالتقلي

  3.»إغناء العطاء األديب، والبحث يف اخلصائص اجلمالية والبنائية واللغوية يف هذا العطاء

وعليه فالنقد النسائي هو ذلك النقد الذي يسعى إىل نقل املرأة من اهلامش إىل املركز وجيعل منها عنصرا 

بالغ األمهية يف العملية اإلبداعية، حبيث يكون هلا دور فعال يف إثراء املنتوج األديب، وخصائصه اجلمالية والبنائية 

 وإنكار دحض الفرضيات والنظريات القائلة بتهميش املرأة، واللغوية، ويف هذا إعالء من قيمة املرأة وتأكيد على

  .دورمها يف ميدان اإلبداع

يطالب بإنصاف املرأة وجعلها على وعي حبيل الكاتب الرجل خاصة فيما « النقد النسائي وهذا ما يربز أنّ 

 4»قافيا ألسباب طبيعية بيولوجيةيتعلق باملوروث الثقايف األديب، وإبراز الكيفية املتحيزة اليت �ا يتم �ميش املرأة ث

فالنقد النسائي يقوم بإنصاف املرأة ويعيد هلا مكانتها، بعدما عانت طويال من اإلقصاء والتهميش وإبعادها عن 

املمارسة اإلبداعية، فهو يسعى إىل بث الوعي يف املرأة وعدم استمرارها يف تقبل خداع الرجل هلا، الذي يتخذ من 

  .للمرأة حيكم سيطرته عليها دون وعي منها الثقافة قناعا خادعا
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عبارة عن ممارسة حبثية تعىن بالتحليل الدقيق واحملكم للنصوص األدبية من وجهة «ه ويف تعريف آخر جند بأنّ 

 دراسة النصوص وحتليلها وتفسريها ، فهو نقد خاص بالنساء، يظهر قدرة املرأة العقلية والفكرية يف1»نظر نسائية

  .االرتقاء إىل مستوى النقد الذي ميارسه الرجل بكو�ا مفكرة ومبدعةحماولة 

أن تكتب املرأة من منظور نسوي، أي من منظور نسقية صراعها «النقد النسائي هو  وهناك من يرى بأنّ 

مع اآلخر الذكوري، ومن خالل مترد نسوي وجودي يستدعي حتوال يف ايديولوجية ا�تمع اجتاه خصوصية نسوية 

ا�ا أن تتجاوز ، و�ذا فاملرأة بإمك2»داخلية تتجه بقوة حنو حرية اإلبداع إنسانيةة للنظر، تفرض حركة نسوية الفت

  .صية متميزة يف الكتابة اإلبداعيةقق لذا�ا خصو حتالسلطة الذكورية، وأن 

كاتبة ويناقش املشكالت   رهااعتبالنقد الذي يهتم باملرأة بإ «ترى بأنه  "إلني شوالرت"ويف تعربف آخر جند 

، وعليه ميكن القول بأنه نقد يهتم بالفضاء اإلبداعي للمرأة، ويعطيها حقها يف 3»اخلاصة باإلبداع النسوي ولغته

  .اإلبداع إىل جانب الرجل

ه رغم تعدد واختالف وجهات النظر حول حتديد مفهوم النقد النسائي ومن هذا املنطلق ميكن أن نقول أنّ 

إمجاع على أنه ذلك االجتاه الذي جيعل من املرأة عنصرا فعاال ال ميكن �ميشه، فهي دافع الرجل إىل  أن هناك إالّ 

الكتابات الرجالية تدور حول املرأة، وإن صح التعبري ميكن القول بأن املرأة مبا متتلكه  لّ الكتابة واإلبداع، باعتبار جُ 

تفوق على الرجل يف جمال األدب والنقد وغريها من ا، وتة ومجالية استطاعت أن تربز حضورهمن قدرات فني

  .ا�االت األخرى

  :اإلرهاصات األولى للنقد النسائي - 2

دل القائم بني النقاد حول حقيقة النقد النسائي، وجب علينا أن نشري إىل اإلرهاصات بعد إظهار اجل

، الذي عانت منه املرأة عرب اإلنساين املهنياألوىل، فقد ظهر مع �اية الستينات وبداية السبعينات كتيار للوضع 

العصور، وحماولة منه إلعطاء املرأة دورا فعاال يف النتاج األديب من حيث الكتابة واإلبداع، وال تزال املرأة تعاين 

التهميش حتت وطأة ا�تمع الذكوري وسلطته األبوية اليت متثل القفص اخلانق الذي لطاملا حاولت اإلنفالت منه 

  .صة املرأة املبدعة، حيث بدأت تعلن متردها عن طريق املمارسة اإلبداعيةوخا
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ومن هذا املنطلق كانت بداية النقد النسائي الذي رد االعتبار للمرأة وجعلها عنصرا بارزا يف العملية 

تبلورت  1969وبعد فرتة  ،1»بداية تفجر الكتابات اليت تعاجل املرأة وقضيتها 1969تعترب سنة «اإلبداعية إذ 

ت هذه وقد انصبّ  قراءات نقدية نسائية تتعامل مع ما كتبه الرجال عن النساء عامة من وجهة نظر نسائية،

وتشكل الصور الدرامية للمرأة  الدراسات على البحث يف النصوص اليت كتبتها املرأة ومدى تأثر هذه النصوص،

الباحثات يف ظهور مناهج نقدية �دف باألساس إىل فيها بالقيم واملعايري األبوية، وسامهت العديد من النساء 

  .اخرتاق حدود النظريات الذكورية، اليت بدأت تتجلى بشكل كبري يف عصور النهضة والتنوير واحلداثة

أمريكية، إذ كان االهتمام  نغلوأالنقد النسائي بدأ يف الواليات املتحدة األمريكية حيث كانت البداية  إنّ 

ستينيات القرن املاضي اهتم النقد  أواخر« وإرجاع ملكانتها بعيدا عن التهميش ففي ع املرأة،ا على إبدا فيه منصبّ 

من خصائص تتعلق بالعرضي  مريكي بدراسة إبداع املرأة والتأكيد على خلوه من كل ما ألصق �اأ األنغلو

والسطحي واهلامشي، والبعد عن كل ما هو جوهري ومن أشهر الكتب اليت ظهرت يف هذا السياق كتاب ماري 

، فكل هاته الكتب اهتمت 2»)1977السياسة اجلنسية ( ميلت وكتاب كايت ،)1968التفكري باملرأة (إيلمان 

  .اعيةاإلبدوجعلها حمور العملية  املرأة، إبداعبدراسة 

الكبري يف  لقد كان لبعض األحداث السياسية اليت شهد�ا أوروبا عامة وفرنسا على وجه اخلصوص الدور

الطلبة الشهرية عام  أحداثوتبلورت النظرية النسوية يف أعقاب «ضرورة تبلور أدب يهتم باملرأة بشكل خاص 

وكانت من العنف، حبيث  واملظاهرات اليت امتدت يف بالد أوروبية وغري أوروبية، األحداثوهي  يف فرنسا، 1968

وفيها أعلن الشباب والطلبة رفضهم لكل القوالب السياسية واالجتماعية  قابلتها قوات األمن بعنف أشد،

الفرنسي األشهر  لدرجة أن الزعيم اجلديدة، واالقتصادية والثقافية اليت حتجرت وسدت طرق املستقبل أمام األجيال

، ومن هذا تبلورت النظرية النسائية يف معظم مناحي احلياة 3»شارل ديغول قدم استقالته من رئاسة اجلمهورية

  .خاصة فيما عرف باألدب النسوي

صلة وثيقة حبركات النساء املطالبة باملساواة واحلرية االجتماعية واالقتصادية على النقد النسائي كان  إنّ 

 لقد برزت العديد من النساء الكاتبات اللوايت فهمن هذه املنظومات وطورن أدوات نقدية خاصة �نَّ والثقافية، ف

اليت جاءت مبصطلح النقد النسائي، إذ تعترب رائدة نسوية بامتياز، من خالل  "إلين شوالتر"ففي املقدمة جند 
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ناقدة أخرى عن تشجيع الرتكيز على كتابات كثر من أي أتبنيها لقضايا املرأة والدفاع عن حقوقها فهي مسؤولة 

الذي تفحص الروائيات الربيطانيات «، 1977الصادر عام " د�ن املستقبلأ"النساء حبيث أصدرت كتاب بعنوان 

و خيال أمنذ األخوات برونيت من وجهة نظر جتربة النساء وتستخلص أنه بينما ال يوجد جنس نسوي ثابت، 

مهلها أقا بني كتابة النساء وكتابة الرجال، وأن جممل الكتابات النسائية قد نسوي فطري فإن هناك فرقا عمي

  .1»الرجال

إن القارة الضائعة للموروث النسوي، قد « :"إلني شوالرت"من باب إمهال و�ميش الكتابات النسوية تقول و 

  .2»طلس من حبر األدب اإلجنليزيطلعت فجأة مثل األ

وخيتص الثاين باملرأة   ول باملرأة كقارئة،خيتص األ«مت النقد النسائي إىل نوعني من النقد ا قسّ كما أ�ّ 

ككاتبة، ويصور النوع األول املرأة على أ�ا مستهلكة ألدب الرجال، ويصور النوع الثاين املرأة على أ�ا منتجة 

  .3»عبقرية البناء األديب النسويمات النسائية وإلظهار للمعىن النصاين، باإلضافة إىل الرتكيز على التيّ 

رائدات هذا النقد حينما «اليت تعد من  "فرجينيا وولف"جند كذلك من األوجه البارزة الروائية اإلجنليزية 

إضافة إىل حرما�ا اقتصاديا  منع املرأة من حتقيق طموحا�ا الفنية واألدبية،" أبوي"ا�مت العامل الغريب بأنه جمتمع 

خت شكسبري قد أنه حىت ولو كانت أ« :حيث تقول ،1928الصادر عام " بييت لوحدي"وثقافيا، وكتبت كتا�ا 

ها يف زمن النهضة األوروبية، ألصيب باجلنون أو لقتلت نفسها دون أن تكتب  ولدت بعبقرية مساوية لعبقرية أخي

عوائق اقتصادية واجتماعية وثقافية تعرقل مسار املرأة اإلبداعي، والعائق  فالناقدة ترى بأن هناك ،4»كلمة واحدة

األكرب هو الرجل باعتباره وحده العضو الفعال يف ا�تمع له احلق يف اإلبداع دون املرأة اليت تتسم باهلامشية 

ليكشف عن وجود نقد خاص باملرأة ال يقبل سياسة التهميش اليت  "وحديلبييت "والدونية، وبذلك جاء كتا�ا 

  .تسعى إىل احلرية واإلبداع امرأةويكشف عن طموح  تعرتض املرأة من كل اجلوانب،

                                                           
  .176، ص2011، 1داثة، دروب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طمسارات النقد ومدارات ما بعد احل: حفناوي بعلي 1
  .116ص ،2007، 1منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر، ط مدخل يف نظرية النقد الثقايف املقارن،: حفناوي بعلي 2
  .43، ص 1994، 1هرة، طنظرية النقد األديب احلديث، دار األمني للنشر والتوزيع، القا: يوسف نور عوض 3
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        من أبرز الكتب يف جمال النقد النسوي " غرفة فرجينيا وولف" ــوقد عد النقاد كتاب الناقدة املعنون ب

وغريتون جبامعة كمربدج يف أكتوبر عام  رتان ألفتهما فرجينيا وولف أمم طالبات نيو�امالكتاب يف األصل حماضو «

  1.»وحتولت احملاضرتان إىل غرفة خاصة باملرء وحده" النساء والرواية"م، حتت عنوان 1928

ذات األصول " سيمون دي بوفوار"من رائدات النقد النسائي وهي  أخرىإضافة إىل هذا جند رائدة 

صاحبة املقولة الشهرية  ،"اجلنس اآلخر"يف جمال النقد النسائي بإصدارها كتاب بعنوان  إسهاماتهلا  ،الفرنسية

ويف هذا إشارة بالغة القيمة إىل دور ا�تمع لتشكيل وضعية املرأة والتفرقة " بل تصبح امرأة ،املرأة ال تولد امرأة«

تعريف املرأة وهويتها تنبع دائما «ة املرأة بالرجل وأصرت على أن ، كما تطرقت إىل مسألة عالق2»بينها وبني الذكر

بينما يكون الرجل ذاتا مستها اهليمنة  يتسم بالسلبية،) موضوعا ومادة(من ارتباط املرأة بالرجل، فتصبح املرأة آخر 

  .براز قدرا�ا الذاتيةفطاملا ظلت املرأة مرتبطة بالرجل فإ�ا ستبقى خاضعة له دون حماولة إل ،3»والرفعة واألمهية

أخذت مقولة رفيقها «وذلك من خالل توضيحها أ�ا  جند بأن الناقدة تأثرت بالفلسفة الوجودية،و كما 

وطورته يف تأكيدها  ،جون بول سارتر الوجودية، يف تصورها الكائن اإلنساين كونه مشروع حرية ومشروع كينونة

تؤكد دي بوفوار رفضها القاطع للتمييز  ،4»كإنسان كلما ارتفع إىل درجة الكمال أو التكامل  اإلنسانعلى تعايل 

كم حب ،ولتدعيم أفكارها أيضا أفادت من الفلسفة الوجودية ،وإدراج املرأة يف مرتبة دونية ،القائم بني الرجل واملرأة

ألفكارها ومبادئها، ولنظرية النقد النسائي  الفلسفة لكو�ا الفلسفة اخلادمة  صداقتها جلون بول سارتر أبو هذه

وجمدت احلرية واملساواة والناقدة اختذ�ا كوسيلة لتربير مواقفها  ،اإلنسانيةفالوجودية أعلت من قيمة الذات  ،ككل

  .حقوقه  احرتامإزاء املوقف املهيمن، وإثبا�ا لوجود نسق آخر مضاد ال بد من 

" النسوية وما بعد النسوية"استخدمت يف كتا�ا  "سارة جامبل" هي إىل جانب دي بوفوار جند رائدة أخرى

الثقايف،حيث  والتحليل النفسي، ،واللغوي ،البيولوجيا :النظريات اخلاصة بالنقد النسوي أربعة أمناط من الفروق هي

على أن ما  الكاتبة، وأكدت/ ومتييز خصائص ومميزات املرأة الناقدة ،انشغلت هذه األمناط الثالثة يف حتديد «
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كانت كاتبة أو ناقدة وأن كل ما أأي تناولت من خالل كتا�ا مميزات املرأة سواء  ،1»هو دائما نسائي ،تكتبه املرأة

  .تكتبه املرأة يعد نسائي

اليت  "جوليا كريستفا"إضافة إىل شوالرت وفرجينيا وولف وسيمون دي بوفوار وسارة جامبل جند الناقدة 

أوضحت فيها املساواة بني الرجل واملرأة يف الصور والشفرات « 1986ألديب النسوي عام قدمت دراسة عن النقد ا

إذ  ،2»اليت تتجلى يف اآلداب والفنون وغريها من النظم اليت تصوغ العقول ووجهات النظر ،والعالمات والدالالت

  .أ�ا دعت إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع الفنون واآلداب

أن تساعد على حتطيم احلواجز املفتعلة بني «جوليا كريستيفا إىل أن النظرية التفكيكية ميكن كما تشري 

أي أنه على النظرية النسوية أن تتسلح بالنظرية التفكيكية حىت حتقق  ،3»أو بني الذكر واألنثى الرجل واملرأة،

  .طموحا�ا وتطلعا�ا

حبيث يظهر  ،النقد يف الثقافة الغربية يتزايد يوما بعد يوموعليه ميكننا القول بأن اإلسهام يف هذا النوع من 

 املرأة أدب نأوميكننا أن نشري يف األخري ب�ا،  ذلك بشكل واضح من خالل جمموع الدراسات واألحباث اليت قام

  4:عند الغرب قد مر بثالثة مراحل رئيسية

  ):1880- 1840(الطور المؤنث / المرحلة األولى -

وكانت الكاتبات النساء يقلدن املعايري اجلمالية الذكورية " جورج إليوث"و" غاسكلإليزابيت "تتضمن 

  .املهيمنة

  ):1920-1880(الطور النسوي / المرحلة الثانية -

وفيها طالبت النساء الكاتبات باملساواة اليت " أوليف شراينر"و" إليزابيت روبنز"تتضمن كاتبات مثل و 

 .اة الكرمية وحرية االختيارواحليتعطي حق املرأة يف التعليم 
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   :)فصاعدا 1920( الطور األنثوي الثالث/المرحلة الثالثة -

وهن من أهم  ،"ريتشاردسن دورثى"و ،"كاترين مانسفيلد"و ،"ربيكا ويست"وتتضمن كاتبات مثل 

يف هذا الطور، وفيه يظهر تطور التجربة اإلبداعية والنقدية وازدياد موجه وعي املرأة بذا�ا  الروائيات النسويات

  .وتأكيد خصوصية الكتابة النسائية ،وقدرا�ا مما دفعها إىل البحث عن التمايز واالختالف

  :أهداف وغايات النقد النسائي -3

املرأة وإزالة احلواجز اليت كانت تعرقل ممارستها  إنصافالنقد النسائي بوصفه اجتاها جديدا سعى إىل  إنّ 

اإلبداعية، جنده قد انطوي على جمموعة من األهداف والغايات اليت جتعله يتميز عن غريه من االجتاهات النقدية 

  :وميكن أن جنملها فيما يلي املعاصرة،

  ية والعاطفية، وكيفية جتلي هذا ىل دراسة العامل الداخلي للمرأة مبا يف ذلك األمور الشخصإيسعى هذا النقد

حتديد وتعريف «اجلانب على مستوى القراءة النقدية لألعمال الروائية والقصصية اليت تبدعها املرأة، حبيث يتم 

بيئة البيت (وكيف اتصفت هذه املادة بسمة األنوثة، عامل املرأة الداخلي  موضوع املادة األدبية اليت كتبتها املرأة،

 1.»أو عالقة املرأة باملرأة بابنتهااألم أو عالقة ) مثال

 نثوي وقد عربت عن هذا االهتمام جمموعة فرعية من باكتشاف التاريخ األديب للموروث األ« يهتم هذا النقد

فهو �ذا  ،2»الكاتبات اليت تقلد جمموعات سابقة تقليدا واعيا، حيث وجدنا عندهن نوعا من الدعم والتعزيز

يسعى إىل اكتشاف املوروث اإلبداعي للمرأة الذي كان يعاين من التهميش يف األعمال السابقة، والذي سيطرت 

 .عليه النزعة الذكورية

  وهذا  ،وكل ما حيتويه من صور خيالية وجمازية حتديد السمات اخلاصة بلغة املرأة وأسلو�ا األنثوي،«يهدف إىل

التجربة األنثوية املتميزة يف  أسسوهو بذلك حياول أن يرسي  ل اليت تبدعها املرأة،عن طريق التأمل يف األعما

فهو نقد يهتم بالعامل اإلبداعي للمرأة الذي جيعلها  ،3»التفكري والشعور والتقييم وإدراك الذات والعامل اخلارجي

 .تتميز خبصوصية متفردة ومتميزة
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 يلغي الفروق بني الذكر واألنثى فيما يسمى «قدية يسعى هذا النقد لفرض منوذج على الدراسات الن

املسألة  هذه ،ويعنون �ا اهلوية الثقافية واالجتماعية للشخص بصرف النظر عن كونه ذكر أو أنثى ،"اجلنسوية"

مرتبطة بطبيعة احلال بأهداف احلركة النسائية الرامية خللخلة املفاهيم االجتماعية التقليدية القائمة على التمييز 

وبذلك فهو يرمي إىل املساواة بني الرجل واملرأة من خالل حمو  ،1»لوظيفي بني الرجل واملرأة على أساس بيولوجيا

 .دم النظرة التقليدية اليت كانت تقوم على التمييز بينهماهالفروق القائمة بينهما و 

  ايف ـــق باملوروث الثقــــيتعلاصة، فيما ــــاتب الرجل خـــإنصاف املرأة وجعلها على وعي حبيل الك«يسعى إىل

سبب نوعها بي أوإبراز الكيفية املتحيزة اليت �ا يتم �ميش املرأة ثقافيا ألسباب طبيعية بيولوجية،  األديب،

ه نقد جاء لرد االعتبار للمرأة وإعطائها حقها يف اإلبداع بعدما كانت مهمشة من طرف الرجل نّ أي أ ،2»اجلنسي

 .وهذا لكو�ا أنثى

والتخلص من األثر الذي فرضه  ،ثورة على سلطة النزعة الذكوريةالنقد النسائي جاء  األخري نقول بأنّ ويف 

فهذا النقد حاول إبراز أسطورة األنوثة  ،الفكر األبوي على املرأة، األمر الذي جعل هذه األخرية يف خانة التهميش

 .ضمري ا�موعات األدبية يف وإدراجها
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  النقد النسائي في الفكر العربي: الثانيالمبحث 

  :عوامل ظهور النقد النسائي العربي -1

ما انتقل هذا النوع «وىل يف العامل الغريب لكن سرعان النقد النسائي كما أشرنا سابقا كانت بدايته األ إنّ 

حيث كانت املرأة العربية يف العصور القدمية تعاين  ،1»من النقد إىل العامل العريب يف سبعينيات القرن العشرين

التهميش لعدم االهتمام �ا أل�ا أنثى وال بد هلا أن ختضع لألوامر فقط، فكل امرأة هلا إبداع ال تستطيع إظهاره 

موهبتها ال تلقى أي اهتمام من طرف األدباء والرجال، حيث كانت مهمتها تقتصر يف قيامها بشؤون البيت  ألنّ 

ط، فقد كانت تسيطر عليها النزعة الذكورية القمعية اليت متنع املرأة عن التعبري عن عواطفها حبرية، لكن ومع فق

إذ جندها   ،بداية النهضة يف أواخر القرن التاسع عشر أصبح االهتمام باملرأة جليا، فصارت متلك احلرية يف اإلبداع

فانطلقت بذلك لتثبت ذا�ا  ،عرقلت ممارستها اإلبداعيةوبذلك ختطت كل العوائق اليت  وناقدة، ةكاتبة وأديب

  .اإلنسانيةووعيها برسالة الفن واإلبداع من خالل تقويض كل مظاهر التحيز الذكوري يف الثقافة 

لقد ارتبطت �ضة النقد النسائي العريب مبجموعة من العوامل اليت سامهت بشكل كبري يف يقظة املرأة 

  :واليت ميكن أن جنملها فيم يلي ،العربية

  :على الغرب االنفتاح -

بينما كانت الشعوب العربية  تعاين حالة ركود  يف خمتلف جوانب احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية، وما جنم عنه من تراجع يف حركة اإلبداع األديب والنقدي، جاء عصر النهضة وبدأ احتكاك العامل العريب

كما ساهم فتح أبواب   ،بالعامل الغريب والذي انبهر بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده احلضارة الغربية

التعليم للعديد من الطالب العرب يف أوروبا على االنفتاح واالطالع على أهم املنجزات اليت حققتها الثقافة 

  .الغربية

أثناء محلة نابليون وبعدها يف فرتة االستعمار وما  ،بالتيار الغريبوخصوصا مصر «تأثر العامل العريب  كما أنّ 

كان له دور إجيايب يف يقظة املرأة العربية ووعيها بقدرا�ا اإلبداعية بعد أن كانت املرأة العربية ،  2»بعد االستعمار

أحدمها : ين من اضطهادينمثاال واضحا لسيكولوجية القهر وبذور الرتبية القهرية، فاملرأة كانت يف وقت قريب تعا«

، إن الثقافة والتقاليد السائدة وكذلك ممارسات املؤسسات الدينية ضمن إلطار ا�تمع واآلخر ضمن إطار األسرة

واالجتماعية اليت تكبت الطاقات اإلبداعية عند املرأة، وتبقيها معدة لتكون زوجة مطيعة وأمينة على شرف زوجها 
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وهذا ما يؤكد على أن املرأة العربية كان تقتصر مهمتها  ،1»ليها التبعية للرجلوأما صاحلة، وهي أدوار تفرض ع

على شؤون البيت فقط، فهي كانت تعاين التهميش من طرف ا�تمع، الذي كان يقف حاجزا أمام طموحا�ا 

  .اإلبداعية وهذا راجع إىل التقاليد والعادات املفروضة عليها

ومن هذا ميكننا القول بأن االحتكاك بالغرب قد لعب دورا ال يستهان به يف التأسيس للخطاب النسائي 

يف العامل العريب، إذ ميكن أن نعتربه مرجعية أساسية ليقظة احلركات النسائية العربية، وتقدير املنجزات اإلبداعية 

  .للمرأة العربية

  :رواد حركة تحرير المرأة -

من طرف النزعة  ةاليت كانت تعاين منها املرأة العربية من عدم االهتمام والتهميش والسيطر نتيجة لألوضاع 

معتربة سامهت يف الرفع من مكانة املرأة يف ا�تمع  ظهرت كوكبة من املفكرين العرب اليت كانت هلا جهود الذكورية،

وقد مثل هذه النزعة إىل مثل هذه الوجهة يف  ،وإنصافها وإزالة احلواجز اليت كانت سببا يف عرقلة مسارها اإلبداعي

إبداع املرأة كل من رفاعة الطهطاوي الذي اكتشف من خالل دراسته للفكر الغريب بأن الرجل واملرأة يتساوان يف 

ورأى أن املرأة مساوية للرجل سواء «، بني الرجل واملرأة املساواة فتبىن يف نظريته الرتبوية مبدأ احلقوق والواجبات،

ء، وأن الذكورة واألنوثة وحدمها فقط موضوع تباين وتضاد، وإال فأعضاء املرأة كأعضاء الرجل، وصفاته  سوا

فهو يقر هنا على أن  ،2»ينفرد �ا جنس على جنس وميتاز �ا على اآلخر ،وليس مثة قوى وفضائل ،كصفا�ا

  .إذ أن ال اختالف بينهما سوى يف اجلنس ،من اآلخر أفضلفال أحد  ،الرجل واملرأة متساويني

: وتناول هذا املوضوع يف كتابني له ،باإلضافة إىل ذلك جنده يؤكد على ضرورة إعطاء املرأة احلق يف التعليم

ا دافع مومن خالهل" املرشد األمني للبنات والبنني"والثاين هو  "ختصيص اإلبريز إىل تلخيص باريز"األول هو «

املرأة حبماس وإقناع كما ربط بني دعوته التجديدية وما هو منصوص عليه يف الدين  الطهطاوي عن تعليم

  3.»اإلسالمي وشريعته

يف مصر الذي انتبه إىل املكانة املرموقة اليت حتتلها املرأة " قاسم أمني"طهطاوي جند الوإىل جانب رفاع 

حلضارة الغربية على ا أعينهحت تفتّ «يف مقابل الوضع املهني الذي تعيشه املرأة العربية فعند إقامته بأوروبا  ،الغربية

                                                           
  .89، ص2002جتليات اإلبداع بني هامش احلرية وجدلية الثقافة، دار الربكة، عمان، د ط، : عصام جنيب الفقهاء 1
  .187مسارات النقد ومدارات ما بعد احلداثة، ص : حفناوي بعلي 2
  .226-225، ص2002، 2إفريقيا الشرق، املغرب، ط ،)بالغة االختالف ،سؤال اخلصوصية(املرأة والكتابة : رشيدة بنمسعود 3
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قاسم أمني على كتاب ملؤلفه  اطلع 1993شرتاكية، وبعد عودته إىل مصر، ويف اخلريف سنة وتأثر باآلراء اإل

D’harcout  بة له على اجلهر بقضية املرأة والدعوة إىل الذي كان حافزا بالنس) مصر واملصريون(حتت عنوان

 مجال الدين األفغاين: أمثالوغريها من اجلهود العربية اليت سعت إىل حترير املرأة العربية  ،1»حتريرها تأليفا وكتابة

  …حممد عبده، بطرس البستاين يف لبنان، والطاهر احلداد يف تونس

  :البعثات العلمية -

لقد أعطت حركة التفاعل الفكري العريب الغريب نتائج إجيابية يف اخلطاب النسائي العريب، حبيث ساعدت 

 وإنصافهاهذه احلركة على تغيري العقلية العربية فكانت دافعا أساسيا يف توجيه األنظار حنو ضرورة االهتمام باملرأة 

ها، وقد تأكد هذا األمر بعد عودة البعثات العلمية من وإعطائها حقها يف كافة جماالت احلياة خاصة اإلبداعية من

حيث ملسوا فروقا هائلة بني النساء  تقدم املرأة األوروبية مقارنة باملرأة العربية، انتباههماخلارج، إذ كان أهم ما أثار 

الوضع املهني للمرأة العربية  ولد ردود فعل خمتلفة على ضرورة إصالح ما يف الغرب والنساء يف العامل العريب، وهذا 

وقد عربت  منا تيار إصالحي نقدي نسائي جلميع جوانب احلياة االجتماعية والفكرية،«واالهتمام �ا وبذلك 

النساء عن أفكارهن بأشكال خمتلفة من خطب ومقاالت ومؤلفات وانصبت معظمها يف إزالة العادات والتقاليد 

وبذلك ظهرت رائدات عربيات يف النقد النسائي أثرت قضية املرأة ودافعن  ،2»...اليت حتمل إجحافا حلقوق املرأة

و�ذا فاالنفتاح على إخل، ...ى الشعراوي وملك حفين ناصفعائشة التيمورية، وزينب قواز، هد: عنها من مثل

  .عريبثقافة اآلخر كان له تأثري كبري يف منو الوعي العريب بضرورة االرتقاء باخلطاب النقدي النسائي ال

ويف األخري ميكن أن نقول بأن هذه العوامل سامهت بشكل كبري يف النهوض بالنقد النسائي العريب، وذلك 

وبذلك ظهرت العديد من الناقدات  ،من خالل توجيه األنظار إىل ضرورة إعطاء املرأة العربية احلرية يف اإلبداع

  .نزعة الذكوريةهن يف ظل سيطرة الالعربيات اللوايت استطعن أن يثبنت وجود

  :رموز النقد النسائي العربي -2

      عقد التسعينات من القرن العشرين عقد ظهور الكتابات النسائية السيما يف جمال الرواية والنقد  يعدّ 

    إن اتساع مساحة تداول   ،يف مصر واملغرب واجلزائر ولبنان والعراق، وبعض دول اخلليج العريب وسوريا

                                                           
  .27ص  ،السابق املرجع 1
  .79، ص2005، 1بريوت، لبنان، ط دب العريب املعاصر، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،السرية الذاتية النسائية يف األ: أمل التميمي 2
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بشكل كبري بظهور جيل جديد من الكاتبات والناقدات  ،حضوره يف الثقافة واألدب العريب ارتبطاملصطلح، وتعزز 

ولبالغة االختالف على تطوير ممارسة الكتابة  ،نساءعملن من خالل إدراكهن خلصوصية وضعهن ك العربيات،

مبا يعمق من فاعلية هذه املمارسة، ويثري تقاليدها  ،وتثري معناها وتطوير أفقها النظري واجلمايل ،النسائية وإغنائها

  .وقيمتها الفكرية واجلمالية

استطاعت بعض النساء العربيات من  ،ه خالل النصف األخري من القرن العشرينومن هذا ميكن القول بأنّ 

هلا يف  مل يكن من املمكن التعرض حواجز فكرية متعددة، ويناقشن قضايا أن يكرسنّ «، الباحثات والكاتبات

اليت ترى  ،ولعل أهم مسامهة قدمتها هذه الباحثات هي حماولة القضاء على األحادية الفكرية ،بداية القرن العشرين

و�ذا برزت يف الساحة النقدية العربية رائدات عربيات يف جمال النقد  ،1»األشياء بعني واحدة وهي عني الرجل

  .النسائي

�ا ليست أقل شأنا من املرأة الغربية كتابة أو نقدا، حيث برزت أعربية ففي املشرق العريب أظهرت املرأة ال

" بناء الرواية"يف كتا�ا  "سيزا القاسم"فنجد املصرية  ،ناقدات تركن بصمتهن اإلبداعية يف جمال الكتابة النقدية

تلمست فيها كيفية استخدام األساليب  ،1984عام " جنيب حمفوظ"الذي كان دراسة مقارنة يف ثالثيات 

  .معتمدة على املنهج البنيوي يف هذا التحليل السردي والتقنيات السردية،

وقد حاولت الباحثة دراسة الثالثية دراسة موضوعية بعيدة عن األفكار املسبقة، لنحاول التعرف على 

املختلفة اليت جلأ إليها جنيب حمفوظ لصياغة عمله نسيجها وأبعادها الفنية ومالحمها املميزة، مستقرئني الثنائيات 

مستخدمة أدوا�ا النقدية البنيوية يف حتليل العمل الروائي إىل عناصره األولية وطبيعة العالقات اليت تقوم « ،الضخم

  2.»ومل تعىن بإطالق األفكار التقييمية ألن حبثها دراسة وصفية للبنية ،بني هذه العناصر

 ،بناء املنظور الروائي بناء الزمان الروائي، بناء املكان الروائي،: كتا�ا إىل ثالث فصوللقد قسمت الباحثة  

نصوص  حتديد أوجه الشبه بينها وبني«وهي  "جنيب حمفوظ"ولكي حتقق الناقدة غايتها من الدراسة املقارنة لثالثية 

بوريس "وعلى بعض أعمال الناقد الروسي " جنيت جريار"روائية غربية، استعانت الباحثة بأعمال الناقد الفرنسي 

  3.»"سكينإزب

حبيث يذهب الكثري من النقاد إىل أن اخلطاب السعداوي  "نوال السعداوي"إىل جانب سيزا القاسم جند  

فهي تعترب كاتبة وروائية وناقدة دافعت عن املرأة  ،كثر رواجا يف حقبيت السبعينات والثمانيناتالنسوي يعد األ

                                                           
  .203 مسارات النقد ومدارات ما بعد احلداثة، ص: حفناوي بعلي 1
  .161 ، ص2003حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، دط،: حممد عزام 2
  .217مسارات النقد ومدارات ما بعد احلداثة، ص  :حفناوي 3
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أصدرت عددا كبريا من املؤلفات الفكرية «فهذه الناقدة  ،ة ونادت بضرورة املساواة بينهما وبني الرجلالعربي

 1»وطرحت سؤاال جوهريا حول املرأة العربية ،اليت فجرت الكثري من املسكوت عنه يف ثقافتنا العربية ،واإلبداعية

  .وغريها من املؤلفات ،"املرأة واجلنس"فكان من أبرزها دراسة بعنوان 

اليت  "يمنى العيد" املرأة العربية يف خدمة األدب والنقد العريب فنجد الناقدة اللبنانية إسهاماتوتواصلت 

كما ال خيفى على أهل الدراية كو�ا  تعد واحدة من اللوايت أسهمن يف إثراء النقد العريب املعاصر تنظريا أو تطبيقا،

يف تعريف " يبدكمال أو "فضل الريادة مع ملشاريع الفكرية الغربية، حيث كان هلا من األوائل الذين احتكوا با

إذ أ�ا تبنت املنهج البنيوي وعربت عن ترحيبها عما حيظى به يف الكتابات  ،الساحة العربية مبقوالت البنيوية

مامل يكن معروفا من املنهج البنيوي أثبت قدرته على كشف «وقالت إن  ،النقدية العربية من اهتمام وانتشار

وإىل ما هو علمي وإىل ما هو منطلق، كما  ،خصائص الشكل والظاهر، واستطاع أن يصل إىل العام واملشرتك

 ،أثبت هذا املنهج خصوبته فاعتمده الباحثون يف دراسة األساطري ويف دراسة العقليات البدائية كما يف ميادين عدة

  2.»منها ميدان النقد األديب

عت الناقدة أن تثبت وجودها يف الساحة النقدية العربية من خالل ما قدمته من أعمال نقدية و�ذا استطا

يف معرفة " ،"تقنيات السرد الروائي" :فمن أبرز أعماهلا ،شكلت بعدا قويا وواضحا يف احلركة النقدية النسائية ،رائعة

  ."ة احلكاية ومتيز اخلطابيف الرواية العربية بني خصوصي" ،"ممارسات يف النقد األديب" ،"النص

هذه األخرية اليت تتميز عن غريها من الناقدات الروائيات  ،"ماجدة حمود"وجند كذلك الناقدة السورية 

نقديا لروائيني وروائيات  إنتاجاومبا ختطت نظري�ا الناقدات من زاوية أ�ا درست  ،النقدي الروائي إنتاجهابغزارة 

ويف هذا احلال يتحول النقد إىل عملية إبداع  املبدع، تتناول النص الروائي بروحولت أن اح«حيث  سوريني وعرب،

العالقة مع الرجل، وتشري إىل عثرات وقد وجدت أن هاجس اإلبداع النسوي يتجلى يف إبراز  ،آخرحيركها إبداع 

ميكن عد هذه  وإمنا ،لكنها ال ترى وجوب إصدار حكم إعدام حبقهن ،الكتابة النسويةالكتابة لدى رائدات 

من خالل إبراز  ،و�ذا فإن املرأة قادرة على مواجهة ثقافة الرجل ،3»الكتابة ركيزة لالنطالق حنو آفاق أكثر إشراقا

  .ذا�ا يف جمال اإلبداع

                                                           
  .215، صالسابقاملرجع  1
  .152 ، ص2015، 1األردن، ط املنهجية للنشر والتوزيع، عمان،البنيوية وما بعدها النشأة والتقبل، الدار : يسامر فاضل األسد 2
الكتب احلديث  ، مؤمتر النقد الدويل احلادي عشر، حتوالت اخلطاب النقدي املعاصر، عامل)سورية ولبنان أمنوذجا(ناقدات الرواية العربية : مسر الديوب 3

  .1080 ، ص2008، 1للنشر والتوزيع، األردن، ط
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يف  منها ما هو متناثر يف الصحافة وجمالت ومنها ما هو جمموع  كثرية  مقاربات نقدية" محود"إن للناقدة 

أن تقيم «فقد حاولت  ،والناقدة يف أغلب نصوصها ال تتبىن منهجا حمددا بل تتبع خمتلف املناهج ،كتب نقدية

واهتمت جبماليات  ،فتناولت املضمون السياسي واالجتماعي ،توازنا بني دراسة الشكل ودراسة املضمون يف الرواية

وإمنا تطبق من املناهج ما  ،حمددا فال تتبىن منهجا نقديا ،املكان واللغة مستفيدة من معطيات مناهج متعددة

  1.»تفرضه طبيعة الرواية

فإىل جانب أ�ا شاعرة داعت شهر�ا وشعرها وشاعريتها يف كل مكان، واقرتن  "نازك المالئكة"أما العراقية 

وهذا من خالل إصدارها للعديد  ،ناقدة كانت هلا مسامهتها يف النقد األديبامسها مبيالد الشعر احلر، فهي أيضا 

وحتدثت عن املرأة العربية ومشكال�ا يف   ،1965الصومعة والشرفة احلمراء "كتاب : من الكتب النقدية أمهها

طبع هلا ببغداد كتاب نقدي يضم مقاالت  1993ويف سنة  ،م1972عام " التجزيئية يف ا�تمع العريب"كتاب 

  ."شعرسيكولوجية ال"وحبوثا متفرقة بعنوان 

     " اصرــــر املعـا الشعــايـــقض"ريب اجلديد مسته ــــابا حول الشعر العـــر كتـــوتعد نازك املالئكة أول من نش

فتجربة الشعر احلر عند نازك املالئكة هي  ،"الشعر احلر"وتطرقت فيه إىل قضية مهمة وهي قضية  ،1965 سنة

من املؤتلف والنفور  حركة البحث عن اجلديد وعن املختلف،سهامات املهمة يف جتربة فريدة وهي إحدى اإل

حيب الشاعر احلديث أن يثبت فرديته باختطاط سبيل شعري « :والنموذج، وتقول نازك عن جتربة الشعر احلر

معاصر يصب فيه شخصيته احلديثة اليت تتميز عن شخصية الشاعر القدمي، إنه يرغب يف أن يستقل ويبدع لنفسه 

 2»...ن يكون تابعا ألمرئ القيس واملتنيب واملعريأمن حاجات عصره، ويريد أن يكف عن  شيئا يستوحيه

  ...داللة التكرار يف الشعر هيكل القصيدة،: باإلضافة إىل أ�ا تناولت قضايا شعرية أخرى منها

 لألنثى ىنسفت« ،أما يف املغرب العريب فقد استطاعت املرأة أن تثبت ذا�ا ووجودها من خالل عامل اإلبداع

ود، فاطمة فنجد رشيدة بنمسع ،3»...وأن تكون ذاتا نصوصية تؤلف وتصنع وتكتب ،أن تكون فاعلة يف اللغة

  ...املرنيسي، آمنة بلعلى

نادت بضرورة االهتمام باملرأة واالعرتاف حبقها يف اإلبداع  ،أبرز ناقدة مغربية "بنمسعود ةرشيد"تعد 

املرأة والكتابة "وقد أصدرت الناقدة كتاب بعنوان  ،هم يف بناء ا�تمعاواعتبارها عنصرا مهما يس ،األديب

                                                           
  .1081ص  ،السابق املرجع  1
  .26 سئلة احلداثة، صأ: عبد السالم صحراوي 2
  .191 ، ص2006، 3بريوت، لبنان، ط املرأة واللغة، املركز الثقايف العريب،: غداميالعبد اهللا  3
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 1»ية نظرية الكتابة النسويةلأبرز الكتب العربية املمنهجة يف جت«والذي يعد من  ،"بالغة االختالف/ اخلصوصية

تناولت  ،جزاءفالفصل األول جعلته يف ثالثة أ: وقسمته إىل ثالث فصول ،حبيث تناولت فيه مواضيع ختدم املرأة

ويف  ،قضية املرأة يف عصر النهضة العربية إشكاليةيف اجلزء األول األنثى واألدب، أما يف اجلزء الثاين حتدثت عن 

  .اجلزء الثالث كانت هلا وقفة عند شروط الوعي النسائي يف املغرب

ية الكتابة النسائية بني تناولت يف اجلزء األول قض ،أما الفصل الثاين فقد جعلته هو اآلخر يف ثالثة أجزاء

 إسرتاتيجيةأما يف اجلزء الثالث فقد أدرجته حتت عنوان  ،ويف اجلزء الثاين موقع املرأة يف اللغة ،القبول والرفض

الرتكيب العاملي  ،كما تطرقت إىل النموذج العاملي الثالث كان عبارة عن متهيد نظري،والفصل  ،الكتابة النسائية

  .واألدوار احملورية

نادت  ،اليت تعد قلما بارزا يف النقد النسائي العريب ،"فاطمة المرنيسي"إضافة إىل رشيدة بنمسعود جند 

فحاولت أن  ،وحاولت إزالة احلواجز اليت كانت تعرتضها يف حتقيق طموحا�ا أمام الرجل ،بتحرير املرأة العربية

القطاعات النسائية  احنطاطوتتبدى أمهيتها يف البحث عن العلل يف  ،مهمة يف النقد النسويلدراسات تؤسس «

  2.»يف ا�تمعات العربية

من أبرز املسائل املعروضة على ساحة الفكر العريب، وأن  ،تعترب املرنيسي أن قضية املرأة يف ا�تمع العريبو 

     ث مع ابن رشد يف الكيفية تبح«عالجها من خمتلف الزوايا مفتاح احلل لكثري من العقد األخرى، فراحت 

اليت ميكن بواسطتها إخراج ا�تمع العريب من مأزقه املستفحل، وطمحت املرنيسي بأن حتتل املرأة العربية 

أحالم  سورة اجلناح، شهرزاد ليست مغربيةالعابرة املك: وكان لفاطمة املرنيسي مؤلفات كثرية نذكر منها، 3»مكانتها

  ....النساء احلرمي

فمن هذه  ،يف الساحة النقدية إسهامات اجلزائر فقد برزت العديد من الرائدات اللوايت كان هلن ما يفأ

حيث استطاعت أن تفرض وجودها كامرأة مبدعة  ،اليت تعد مثاال نسائيا جزائريا "آمنة بلعلى" األوجه البارزة جند

حتليل اخلطاب الصويف يف : الكتب النقدية منهالعديد من لبإصدارها  وذلك ،ومتمكنة يف الساحة األدبية والنقدية

فهذه الكتب  ،...أجبدية القراءة النقدية ،بنود املناهج النقدية املعاصرة، أثر الرمز يف بنية القصيدة العربية املعاصرة

  .ومتكنها من استخدام آليات التحليل املنهجية املعاصرة ،الواسعة هاالثالث تبني لنا بوضوح ثقافت
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فمن  ،رضا خمتصرا ألهم املمارسات النسائية يف جمال النقد واإلبداع من خمتلف البلدان العربيةكان هذا ع

هذا  تمارس يتالالحظنا بروز العديد من األمساء  ،خالل جولتنا لالطالع على خمتلف رموز النقد النسائي العريب

  .النوع اجلديد من النقد يف اخلطاب العريب

  :المعاصر من الكتابة النسائيةموقف النقد العربي  -3

 ،لقد أحدث مصطلح الكتابة النسائية جدال واسعا بني النقاد والدارسني بني رافض الكتابة وبني مؤيد هلا

حبجة أن هلذه الكتابة  ،وبني مؤيد هلذه الكتابة ،)كتابة الرجل وكتابة املرآة(أي بني معارض للفصل بني الكتابتني 

  .لرجلخصوصية متيزها عن كتابة ا

  :الموقف المؤيد -1

سواء أكانت نسائية أو رجالية، ويعد أغلب النقاد  ،لقد تعددت اآلراء النقدية املؤيدة للكتابة النسائية

فهم يرون بأن   النقد النسائي، أنصارالعرب الذين يؤكدون على انفصال الكتابة النسائية عن الكتابة الذكورية من 

مئة عام من الرواية النسائية "يف كتا�ا  "بثينة شعبان"ومن هذه اآلراء جند  ،الرجلكتابة املرأة ختتلف عن كتابة 

أن الرجال والنساء يكتبون بشكل «حبيث انطلقت يف دراستها من فكرة النقد النسائي الذي يتحدد يف ، "العربية

فهي �ذا تؤكد على أن املرأة تصوغ كتابتها بشكل خمتلف متاما عن   ،1»غة نفسهالخمتلف حىت لو كانوا يكتبون بال

  .كتابة الرجل

 الف كتابة املرأة عن كتابة الرجلاليت أكدت على اخت "رشيدة بنمسعود"وإىل جانب بثينة شعبان جند 

  2:ية يرجع إىل سببنيناقدة أن رفض مصطلح الكتابة النسائوتؤكد ال

غياب التصور النقدي الذي مل يصل إىل مستوى دراسة هذه الظاهرة وتفكيكها داخليا، ومن مثة عدم  :األول

األمر الذي يدفع  ،ما يبقيها خاضعة لدالالت مشحونة للمفهوم احلرميي اإلحتقاري ،حتديد كلمة نسوي وتعريفها

  .املبدعات إىل النفور من املصطلح

 ويرفضنّ  لذلك يتربينّ  ،يف انتحال موقع الرجل ورغبتهنّ  الدونية �نّ خوف الكاتبات من إلصاق �مة  :الثاين

  .على حضور خصوصية أو نكهة نسوية معينة رغم تأكيدهنّ  ،املصطلح
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تصوغ   «فاملرأة حسبه  ،ه اخلصوصيةذالذي يقر هو اآلخر بوجود ه "نور الدين أفاية"وجند كذلك الناقد 

سواء تعلق األمر بالكتابة املخطوطة أو أشكال الكتابات  ،الرجل شكال كتابةأكتابتها بشكل خمتلف متاما عن 

 ،وجسده عن الرجل فاملرأة باعتبارها كائن خمتلف يف تكوينه ،اليت ال تتوقف املرأة عن ممارستها يف عالقتها جبسدها

صر على فهو �ذا ي ،1»تعمل على الدوام على إظهار جسدها بشكل مغاير ،وباعتبار تواجدها يف جمتمع ذكوري

فهي تعمل دائما على إبراز وجودها وذا�ا يف ا�تمع، وقد جتلى  ،املرأة تكتب بشكل متميز وخمتلف عن الرجل أن

  .اإلبداعيةذلك من خالل كتابا�ا 

أن الفصل بني الكتابتني «الذي يؤيد اآلراء السابقة ويرى  "يوسف عز الدين"ويف نفس السياق جند 

بني من مث تصبح املساواة من جهة نظره الدور الطبيعي لكل منهما عن اآلخر، و ضروري من منطلق اختالف 

الرجل واملرأة هدرا لكرامة املرأة اليت عليها أن تعرتف بأن الرجل خلق متفوقا عليها يف الكتابة واحلياة والنبوغ، بل 

 2»...عند الرجل من شاعريتها وأن أنوثة املرأة أهم ،مثل تفوق عمال األزياء والطباخني ،ويف بعض شؤون املرأة

وفنيا  لكي يعرتف �ا مجاليا ،فعلى كتابة املرأة أن تربز أنوثتها بالدرجة األوىل ،فالناقد يقر بوجود متايز بني اجلنسني

  .قياسا للكتابة الذكورية

عليها فرض «ويرى بأن املرأة اليت  ،الذي يقر خبصوصية الكتابة النسائية "محمد برادة" جند أيضاو كما 

تلك جتربة شعورية واجتماعية مغايرة مت ،تعيش مهمشة خاضعة للدونية واالستغالل غري املشروع آلماد طويلة أن

ويرى بأ�ا نابعة مما عاشته املرأة العربية من �ميش  ،فالناقد هنا يقر خبصوصية الكتابة النسائية، 3»للرجل

  .واستغالل

  :الموقف الرافض -2

" خناثة بنونة" وجود مسات وخصائص متيز الكاتبة النسائية، فنجد الكاتبة املغربية وهذا املوقف يقر بعدم

" يول شاوول" اليت ترفض مصطلح الكتابة النسائية، فمن خالل جوا�ا على سؤال طرحه عليها أحد الصحافيني

ء على تلك أعترب هذا التصنيف رجاليا من أجل اإلبقا« :حول إمكانية وجود أدب نسائي يف املغرب فنقول

مع العلم أين أرفض (....) املوجودة يف عاملنا العريب وترسيخها وتدعيمها حىت يف جمال اإلبداع  احلواجز احلرميية
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يعطي نفسه وميلك احلكم عليه يف ما يقدمه دون اعتبار للقلم  اإلنتاجبشكل مسبق هذا التصنيف على أساس أن 

  1.»سواء أكان نسائيا أو رجاليا

و�ذا فالكاتبة ال متيز بني كتابة املرأة وكتابة الرجل، وتشري إىل أن هذا التصنيف هو من صنع الرجل غايته 

يف مقابل  اإلبداعياألساسية اإلبقاء على تلك احلواجز احلرميية املفروضة على املرأة العربية، واملعرقلة ملسارها 

  .استمرار سيطرته وريادته يف هذا ا�ال

خناثة "تقي مع نفس الرأي الذي عربت عنه لي "مليكة العاصمي" تبةاد أيضا رأي الكسياق جنويف نفس ال

ة العاصمي تعرتف بوجود مسات خاصة متيز هذا النوع من األدب أن الفرق بينهما يكمن يف أن مليك مع ،"بنونة

دبني حبيث تقول أدب إىل فإ�ا ترفض أن يقسم األ ،بصفته أدب خاص بفئة معينة يف ا�تمع، إال أ�ا رغم ذلك

وكل طبقة حيمل مسات دب كل جمتمع وكل فئة أن أكما   ،املرأة حيمل مسات خاصة أدبأن  األكيدمن «: الكاتبة

لك التقسيم النخبوي السائد، الذي جيعل أدب ذخاصة، لكنين ال أميل إىل تقسيم األدب كما يقسم العامل 

فهي �ذا ترفض تقسيم  ،2»املغرب أرقى أنواع األدب، وسيجعل أدب املرأة بالتايل يف آخر السلم الرتاتيب النخبوي

  .تهاألدب إىل أدب رجايل وآخر نسائي رغم اعرتافها بأن أدب املرأة له خصوصي

ي مجلة وتفصيال، وذلك من من الرافضني لألدب النسائ الذي يعد "شمس الدين موسى" كما وجند أيضا 

ال أساس هلا من الصحة، وهي بعيدة متاما عن املوضوعية ) دب النسوياأل(أنا أرى أن تلك العبارة «خالل قوله 

طبقا والعلمية، ألنه ال ميكن أن يكون هناك تقسيم ميكانيكي لألدب، بوصفه أدبا للرجل، أو أدبا للمرأة، 

ته، ويقر بأن األدب ذا فهو �ذا يرفض مصطلح األدب النسائي يف حد ،3»بيولوجي بني الرجل واملرأةلللتقسيم ا

  .ن يقسم إىل أدب رجايل وآخر نسائيأعام ال ميكن 

ما  احتقارتدرج يف قائمة األدب النسوي خوفا من «اليت ترفض أن " لطيفة الزيات"إضافة إىل ذلك جند 

سطحيا  انعكاساتكتبه املرأة من قبل الوعي النقدي الذكوري، حيث كانت الثقافة الذكورية ترى كتابة املرأة 

وعاطفيا لتجربتها األنثوية اليت ال تالمس مهوم الرجل أو املؤسسة املهنية أو الوطنية لضيق جتربة املرأة وانعدام 

 احتقارخوفا من وذلك ها اإلبداعية يف باب األدب النسائي، فالكاتبة هنا ترفض بشدة أن تبوب كتابت ،4»خرب�ا

  .قيمة إبداعهامن  النزعة الذكورية ملا تكتبه املرأة، واحلطّ 
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  دب إىل رجايل وآخر نسائي، حبيث فهي األخرى ترفض تقسيم األ "نازك األعرجي" أما الناقدة العراقية

  فالكاتبة هنا ترفض أن يكون هناك أدب  ،1»إنسانيا اأنا أكتب أدب ..ليس هناك أدب نسوي«ترى بأنه 

نسائي، فاملهم عندها أن األدب حيمل رسالة إنسانية سواء أكان بقلم الرجل أو املرأة، و�ذا ال وجود خلصوصية 

  .بينهما

اليت ترفض تقسيم األدب إىل رجايل ونسائي،  "سيسلمى الخضراء الجيو " إىل جانب نازك األعرجي جند

هة نظرها، إذ القضية األمور من وج استقامةتقسيما خاطئا معوجا، ألنه ال حيافظ على «وترى أن هذا التقسيم 

يف املضمون واملوهبة من منظور األدب اجليد واألدب الرديء  جيب أال تأخذ من منظور جنس الكاتب، بل تأخذ

، فالناقدة ترى بأن األدب سواء كتب بقلم رجايل أو نسائي فهو 2»لكاتب أديبا أم أديبةاملبدعة سواء أكان ا

  .وموهبة الذات املبدعة ،أدب، وأن هذا األخري يف نظرها حيدد من خالل جيده ورديئه
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  "حركية اإلبداع"التعريف بالناقدة وعرض لمحتوى كتابها : المبحث األول

  :التعريف بالناقدة-1

زوجة الشاعر واملفكر السوري أدونيس، رافقت موجة ، خالدة سعيد ناقدة ومرتمجة سورية، مقيمة يف فرنسا

م 1957اللبنانية، هلا العديد من الكتب واملقاالت يف جمال النقد األديب، بدأت كتابة النقد عام  الشعريةاحلداثة 

، مبن فيهم ما تعدت اهتماما�ا دائرة الذين رافقوها يف درب الكتابة،ك"شعر"رت أوائل مقاال�ا يف جملة ونش

ون ومن جامعة السرب خترجت من اجلامعة اللبنانية أدونيس، فقد كتبت يف املسرح والرواية والفكر والفن التشكيلي،

هلا باالشرتاك مع  الشاعر  ،م1996م و1958انوية اللبنانية ويف اجلامعة اللبنانية بني رست يف املدارس الثّود

  .كتب حول عصر النهضة  6أدونيس 

  :مؤلفاتها -

 .البحث عن اجلذور - 

 .حركية اإلبداع - 

 .احلركة املسرحية يف لبنان - 

 .الكربى يف شعرية املسرح االستعارة - 

 .يف البدء كان املثىن - 

 .س  واحلركة املسرحية يف لبناننري أبودبم - 

  )ديوان النهضة مع أدونيس: (الكتب المشتركة- 

  .عبد الرمحان الكواكيب - 

 .الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب - 

 .اإلمام حممد عبده - 

 .الشيخ حممد رشيد رضا - 

 .الشاعر مجيل صدقي الزهاوي - 

 .أمحد شوقي الشاعر - 
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  :الكتب المترجمة -

 .1مغامرات وأسرار - 
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  :عرض محتوى الكتاب-2

يف الساحة  ايت برزنّ قدات العربيات اللوّ اتطرقنا فيما سبق إىل أن الوطن العريب قد عرف العديد من الن

يف هذا  على جناحهنّ تؤكد  ،إسهامات نقدية كثرية إىل جانب الرجل قدمنّ  فمن أجل إبراز وجودهنّ  النقدية،

لت احلضور ا�ال، وانطالقا من هذا اخرتنا لدراستنا التطبيقية ناقدة سورية تركت بصمتها يف جمال النقد، ومثّ 

هذه األخرية اليت استطاعت أن ختلق مساحة من املعرفة ختص  ،"خالدة سعيد"نثوي يف الثقافة العربية، أال وهياأل

في األدب العربي  دراسات:حركية اإلبداع "ن الكتب من بينها كتاب إبداعها املتميز، فألفت العديد م

هذا األخري الذي يتضمن العديد من التحليالت رمست فيه الناقدة مالمح اإلبداع العريب ، 1979 "الحديث

  .الشعر، الرواية، القصة القصرية: اجلديد يف ثالثة أجناس أدبية هي

وافتتحته  ،قسم خاص بالشعر وقسم خاص بالنثر:ىل قسمني إ "حركية اإلبداع"مت الناقدة كتا�ا قسّ 

توضح يف جمملها رؤية ومقاالت لنصوص أدبية حديثة ومعاصرة " حركية اإلبداع"مبقدمة نظرية تناولت فيها مفهوم 

نيوية تدخل إىل هذه املقاالت والدراسات السيما التطبيقية منها دخوال صامتا فت هنا أن البوالالّ  ،حداثية لألدب

ال تعلن شأن الكثري من النقاد العرب يف تلك الفرتة املبكرة من دخول البنيوية وما  «خيلوا من اإلعالن، فالباحثة 

�دوء لرتسم القراءة البنيوية تالها عن أ�ا توظف منهجا بنيويا، سواء كان شكالنيا أو غريه، وإمنا نراها متارس 

  .1»الدوائر واملثلثات وتستكشف الثنائيات والبىن الدينامية يف مسعى إلبراز ما تسميه اخلصوصية الفنية للقصائد

  : الكتاب مقدمة -

من أهم  القضايا  تشري الناقدة يف حديثها يف مقدمة الكتاب إىل حركية اإلبداع، هذا األخري الذي يعدّ 

القدرة على رؤية  «ف اإلبداع على أنه حبيث يعرّ  ،قيت اهتمام كبري من طرف الدارسنياملطروحة للنقاش، واليت ل

عالقات جديدة بني حقائق احلياة املوروثة وتصورها والقدرة على عبور حاجز العرف والتقاليد السائدة يف جماالت 

  .وجتسيد ملستقبل يقوم على اجلديد املبتكر السائدة ، اوز للماضي وقيمه، و�ذا فهو جت2»الفكر اإلنساين كافة

تزاع التعبري من أسر نبدأت مع التطلعات األوىل ال ،اقدةبدايات احلداثة العربية يف األدب حسب الن إنّ 

على شكل فين  االعتمادأي " بأحادية التعبري"املطلق، وهي تعترب اإلبداع رفض للتقليد، وهو كل طغيان ملا يسمى 
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 أداتيهفاألخذ بأحادية التعبري أو ثبات أشكاله يبطن نظرة  «ثابت أو شكل سابق على العمل الفين مت التطرق له 

ترى اللغة والشكل الفّين وعاء جاهزا، أو جمموعة من املفردات والرتاكيب القابلة للتكرار القادرة على استيعاب 

وهذا الرفض فيه دعوة إىل اإلبداع والنظر إليه على أنه فاعلية  ،1»ملتناهيةاجلديد املتنوع، وتلبية احلاجات غري ا

  .أساسية

فالتمرد على القدمي وعدم السري على منواله هو الذي حيقق  ،ري والتجديدفمن أهم مبادئ احلداثة التغي

وانطالقا من هذا فاإلبداع عند الناقدة هو نتيجة تعارض وانقطاع بني الواقع القائم وطموح الذات إىل  ،اإلبداع

اهلجوم «ق، لذلك فإن كل تعبري فّين هو حركة توتر بني قدمي وجديد، فهي تشري إىل أن اإلبداع هو واقع غري متحقّ 

 اقع الراهن أو املاضي والرتاث ويعارض هذا باحللمعلى املستقر الراكد، وخرق العادة، فاملبدع هو الذي يقرأ الو 

ليس جمرد تنويع على القدمي بل هو  األخريهذا  ،برؤية املتناقضات مستولدا اجلديدوموقعه السليب من الواقع 

ن للرتاث باالستمرارية واحليوية، ال أولئك الذين يعتمدون ، فاملبدعون هم الذين يهيؤو 2»معارضة له أو رد عليه

  .تكرار والتقليد فيحكمون عليه بالعقمعلى ال

بل يعين الكشف والبحث عن  كما وتشري الناقدة إىل أن اإلبداع ليس نقال أو وصفا ملا هو موجود،

الوصف حسبها هو فعل حمافظ، وإعادة إنتاج ملوجود مسبقا أما الكشف فهو جتاوز للمثال  «ألن  ،اجلديد

كل جتاوز ملا هو سائد يضفي   فاإلبداع هو تصور لطبيعة ثانية ال وصف للطبيعة األوىل املألوفة، ألنّ  ،3»املتحقق

  .إىل خلق جديد

ومن هنا ميكن القول بأن الناقدة ترى بأن اإلبداع هو جتاوز للنمطية والتقليد وحماولة اإلتيان بصيغ وأشكال 

  .من خالهلا هو الذي يسعى دائما للبحث عن اجلديد فاملبدع ،تجاوز النماذج السائدة واملألوفةجديدة ت
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  :على مستوى الشعر: القسم األول

  :دراسة مقاالت نقدية-أ

يف القسم األول من الكتاب " خالدة سعيد"وإذا انتقلنا للحديث عن أهم املقاالت اليت تناولتها الناقدة 

حبيث تشري  ،"عصر النهضة والصلة بني النصوص القدمية واحلديثة" البداية مقالة بعنوان  يف واخلاص بالشعر جند

الناقدة إىل أن األدب العريب وخاصة الشعر منذ عصر النهضة إىل يومنا هذا قد لعب دورا مهما يف اإلتيان بقيم 

  .وتطلعات جديدة

لوا التجديد، إال أن الكثري من هؤالء الشعراء ظّ وتشري الناقدة إىل أنه رغم إصرار العديد من الشعراء على 

يسريون على خطى القدماء ويربطون نصوصهم احلديثة بالنصوص القدمية، وتوضح الناقدة ذلك من خالل شعر 

فعلى الرغم من أن هذا األخري كان علما يف الشعر العريب احلديث وأصبحت مناذجه "  حممود سامي البارودي"

 روائعه اليتوحنفظ  ونتذوقهوصار الشعر العريب احلديث الذي نقرأه  « األديب اجلديد، عالمة من عالمة البعث

 1»أبدعها الشعراء العرب يف كل مكان مدينا حملمود سامي البارودي رائد شعراء النهضة العربية احلديثة بدين كبري

اخلليل وحتافظ على وحدة الوزن تسري على خطى ، إذ أن معظم قصائده اتباعياإال أنه ظل يف مالحمه األساسية 

والقافية، كما نلمح عنده تعدد األغراض كما كانت القصائد اجلاهلية واألموية، حبيث أن األغراض اليت يطرقها 

، و�ذا فإن ...البارودي يف سائر شعره تبقى ضمن األغراض التقليدية اليت عرفها الشعر العريب يف عصوره السالفة

  .قد صبغت بالطابع التقليدينصوص البارودي احلديثة 

يبقى البارودي من األوجه البارزة يف تاريخ الشعر العريب احلديث من خالل نتاجاته اإلبداعية فهو  ذلكومع        

من خالل العودة إىل القدمي أرسى قاعدة مفادها عدم التخلي عن املوروث واالنطالق منه من أجل التجديد 

  .واإلبداع

، افتتحتها الناقدة "إىل املكان االنتماء" لة عنوانقاالت اليت تضمنها الكتاب مقااملمن بني  كذلكوجند  

مبقدمة منهجية صغرية، أشارت فيها إىل حضور املكان يف اإلبداع الشعري، إىل جانب أن االهتمام بالطبيعة بدأ 

منذ القدمي واستمر ذلك مع شعراء النهضة، إىل الطبيعة املثالية مع شعراء املهجر، والطبيعة الذاتية مع 
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ف من املكان وبلغ ذروته مع الشعراء احلداثيني حبيث أصبح الشاعر احلداثي يعطي ، إذ تطور املوقالرومنطيقيني

  .ة يف اإلبداع الشعريتللمكان أمهي

املوقف من الطبيعة واملكان مرتبط  «حبيث ترى بأن" املكان التارخيي" إىل" خالدة سعيد" تطرقت الناقدة

م هذا األثر بنسبة ف الذي حيمله املوروث الثقايف، ويعظّ حد كبري باملوقة التعامل مع األرض، لكنه يتأثر إىل بنوعي

، فاملكان التارخيي حسب الناقدة هو املكان الذي يستحضر 1»لتفات حنو املاضي الذي ينتسب إليه الرتاثاال

الرتباطه بعهد مضى وله عالقة بالزمن املاضي، حبيث جاءت بأمثلة توضح فيها استحضار املكان املرتبط بالزمن 

، وهذا ما يوضح اهتمام الشاعر العريب القدمي ..."وهل خيفى القمر" عمر بن ربيعة الشهريةاملاضي، منها قصيدة 

ن الشعراء القدامى كوصفهم ن يف وصفه يشري إىل طبيعة ورثها عالطبيعة إىل درجة أن شاعر القرن التاسع عشر كاب

 مل يكن يرى الطبيعة «، فشاعر القرن التاسع عشر حسب الناقدة...والنرجس واملطر امثال للفرس، نسيم الصب

  2.»قة جديدة �اكان يقرأها يف األشعار، مل مينحها معنا خاص به، مل يكتشف عال

تشري إىل أن رد االعتبار للطبيعة يف التاريخ العريب احلديث يكون " الطبيعة املثالية" ويف سياق حديثها عن

  .أساسا بالدعوة إىل احلرية وظهور النزاعات التجديدية والتطورية ونبذ لكل القوالب والصيغ املاضية

املهجريني هي عودة إىل الفطرة والذات، وتلخص مدلول هذه تعترب الناقد العودة إىل الطبيعة عند الشعراء 

  3:العودة يف النقاط التالية

 أل�ا تتخلى عن حماكاة متيز �ا الشعر يف القرن التاسع عشرعودة جتاوز لعملية اإلحياء اليت أن هذه ال - 1

  .حملاولة الشخصية حمل هذه احملاكاةالقدامى، وحتل ا

  .، وبزوغ عالقة جديدة مع املكانللطبيعةمتثل تباشري قراءة جديدة  - 2

 والثورة على التناقضات والقيود احلريةالعودة إىل الفطرة أو الطبيعة عند الشعراء املهجريني محلت معىن طلب  - 3

  .ين عربوا عن هذالذوكان جربان أبرز ال ،حلرية اإلنسان انتهاكافكانت الطبيعة نقيضا لكل ما وجد فيه 
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فهوم الشعر ودور الشاعر فقد بدأ غروب الشاعر الذي يتكلم مبا  يعرف، وظهر الشاعر الذي بداية تغري يف م - 4

  .يؤمن بأنه راصد لألسرار كاشف عن احلقائق

العديد من الشعراء اعتربوا الطبيعة عاملا مثاليا فهم جيدون فيها احلرية للتعبري عن  أنّ بويف األخري ميكن القول 

  .خمتلف أحاسيسهم وشعورهم وهذا ما جعلهم يبدعون أفكارا وموضوعات جديدة

، فلقد كان "جربان وال �ائية احلركة" ومن بني املقاالت اليت تطرقت إليها الناقدة أيضا مقالة بعنوان 

حمور اهتمام الناقدة يف هذه املقالة، حبيث تشري إىل أنه جاء ثورة على كل ما هو تقليدي  *"جبران جبران خليل"

حنو نقطة مضيئة من املاضي، ألنه يرى يف  للتيار النهضوي الذي كان التفاتا من خالل معارضته«ومألوف، وهذا 

بل كان  باملاضي فحسب تن مل يتشبّ ، فجربا1»اإلبداع والتجددالشعب قدرته على التفاعل و  النهضة استعادة

وإظهار قدرة الثقافة العربية   ،الثقافات العاملية، األمر الذي ساعده على االستمرار واإلبداع منفتحا على جلّ 

  .الشرقية

ديد وعدم السري على منوال القدماء، وذلك من اجلاحلركة اإلبداعية تتحقق خبلق  نّ ان يرى بأرب و�ذا فإن ج

احلرية واإلبداع والتخطي واجلنون، أي حرية البحث والكشف والتحرك يف مجيع االجتاهات، فهو خالل شعارات 

يشري بأن اإلنسان له احلرية يف مجيع املستويات السياسية واالجتماعية والفكرية، وهو إنسان مبدع يسعى دائما إىل 

اإلنسان مع ا�هول واملدهش واخلارق  فاإلبداع يف نظر جربان هو الذي يشكل مغامرة «لع واكتشاف اجلديدالتطّ 

  2.»وتنوع ال إنسان تكرار، وإنسان حركة ال سكون إبداعألن اإلنسان يف رؤيا جربان إنسان 

حبث ومغامرة بذل و و�ذا يؤكد جربان خليل جربان على أن العملية اإلبداعية ال بد أن تكون عملية جتاوز 

املاضية، واملفاهيم السالفة  النماذجدم قدسية جنده يعمل على هأن تكونه عملية تقليد وتنميط ملا هو سابق، وهلذا 

  .اليت رأت النموذج األمثل قائم يف املاضي، واعتربت كل قدمي أفضل من كل جديد

أمناط وأفكار جديدة و شكال ورؤى لقه ألجمددا، وهذا من خالل خ اومن هنا ميكن القول أن جربان شاعر 

ن احلركة اإلبداعية ال �ائية النمو والتطور والتجدد والبحث عن أهو سائد، فهو على استمرار يشري بخمالفة ملا 
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بامتياز، فا�نون هو  تعترب اجلنون هو البطل اجلرباين «احلقائق، فسعيه املتواصل للبحث عن اجلديد جعل الناقدة 

كان اجلنون ميثل   وإذاسة على احلياة، املختلف الذي يرغم املؤسسات والقوالب على احلركة، ويرغم اللغة املتكلّ 

ل، فهو االختالف والتنوع واألصالة الذي الذي يرغم العقل على احلوار واجلدقطعا للحوار مع العقل فإنه وحده 

  1.»خرتاع الدائميعارض التشابه والتكرار، إنه اال

اليت جاء �ا خليل  واألفكار اآلراءمن خالل رصدها ألهم  استطاعتأن الناقدة بويف األخري ميكن القول 

جربان حول ال حمدودية احلركة اإلبداعية، أن تبني للقارئ موقف جربان من القدمي واجلديد، وهو موقف كان يؤمن 

 ميكن اإلغتداء الذياملرجع و ألنه املنبع األصلي ال ميكن االنقطاع متاما عن القدمي  لكنه ،واالبتكاردائما باإلبداع 

  .البحث عن اجلديد املبتكرمنه يف سبيل  واالنطالقبه 

، حبيث تشري إىل أن النهضة يف أساسها هي �ضة "الطبيعة الذاتية"ويف مقال آخر تطرقت الناقدة إىل 

ي احلواجز والصراع بأعلى صوت إليصال الرسالة ففي سر اجلمود وحتدّ مثقفني، سعت إىل حتطيم كل القيود وك

اال، وكان ينظر إليه نظرة إجيابية إذ كان حيس بروح املسؤولية حنو كان للمثقف وخاصة الشاعر  دورا فعّ   19القرن 

  .وطنه والتطلع إىل عامل أفضل

يرتاجع، وهذا بسبب مجلة من الظروف اليت أدت إىل ذلك، فمن  مع القرن العشرين بدأ دور املثقفو  لكن

بينها ظهور احلركات السياسية يف بعض البلدان العربية، باإلضافة إىل سيطرة األحزاب على املثقفني ويقابلها قمع 

طا�م الغريب الذي كان سببا يف التشتت ونفي العديد من املفكرين والشعراء العرب إىل بلدان غري أو  االستعمار

ا مهمشّ  نفسهوهذا ما عاشته مصر خاصة عاصمة النهضة، وبسبب هذه الظروف وجد املثقف العريب أو الشاعر 

عزل عن احلركات اجلماعية وحيثما سحقت فع صوته مبفلم تسمح له بر  « الذي كان يلعبه لجمردا من الدور الفعا

، فالشاعر أصبح مكبال ال يستطيع 2»تهحتتم على الشاعر أن خيفض صو ) يف مصر 1919كثورة (هذه احلركات

البوح مبعاناته، ألن السيطرة االستعمارية سعت إىل تشتيت دور احلركات اجلماعية إميانا منها أن الفردية تؤدي إىل 

  .اإلحباط وقتل املشاعر
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اقع من هذا الو و�ذا فإن إحساس الذات الشاعرة باإلحباط واملعاناة والضياع والقلق جعلها تطمح للهروب 

إىل الطبيعة واعترب�ا األم احلنون اليت  ، فلجأتأرحب وأوسع يسمح هلا بالتعبري عن خلجا�ا املرير حبثا عن أفق

فكانت العامل الثاين الذي يبحث فيه الشاعر عن ذاتيته ويفرغ فيه  ،حتتضنها وتصغي هلمومها وانشغاال�ا

، فهي دوما ا طبيعة نفسية أكثر مما هي طبيعة مكانيةإ�لذات، فالطبيعة هنا مرآة ل «أحاسيسه ومشاعره، و�ذا 

  .الوحيد للتعبري واإلبداع مالذهفالطبيعة أصبحت عليه و  ، 1»يةتقرتن بالبحث عن احلر 

كما وأشارت الناقدة إىل مجاعة أبولو الذين تأثروا بآراء وأفكار الرومنطيقيني اإلجنليز، وأثروا يف نفس الوقت 

العائد من بريطانيا بأفكار " أمحد زكي أبو شادي" يد من الشعراء العرب، كالتأثر بأفكارتأثريا كبريا على العد

الذي يعرب عن وتدعوا إىل التحرر وإبراز الذات، فالشعر عند هذه اجلماعة هو  ،جديدة ال تقبل القمع والسيطرة

طروحة من قبل، وقد تبلورت نيا صادقا، فهو يف نفس الوقت حترر من املوضوعات واألفكار املالشعور تعبريا ف

 اهيمإلبر " ما وراء الغمام" حملمود حسن إمساعيل، " كأين املفر" جهود هؤالء الشعراء يف جمموعات شعرية متنوعة،

الشاعر  فيه هذه ا�موعات الشعرية حسب الناقدة يرتبط بإحساس ، فاملناخ العام الذي ظهرت...ناجي

  .وسعيه للبحث عن موقعه يف هذا العامل املليء باملتناقضاتر باملكان باالقتالع وانقطاع األواص

إلبراهيم ناجي كبري شعراء " الغريب" طلق اختذت الناقدة منوذجا للتحليل متثل يف قصيدة هذا املن ومن

مجاعة أبولو، يكشف عن دالالت االنفصال والعزلة اليت كانت نتيجة غربة الشاعر عن وطنه، حبيث اعتمدت 

موعة من املبادئ من أجل حتليل هذه القصيدة، هذه املبادئ ليست قوالب جاهزة وعامة على كل الناقدة على جم

  2:نص شعري ولكنها تستعملها حسب مقرتحات دراستها وهي كاآليت

  .أو املعىن وليد الداللةتدرس صيغ العبارات ودورها يف ت - 1

  .القصيدةاليت تتكون منها ) املمثلة بكلمات( تسجل املوضوعات - 2

وما يشكل إطارها العام وما  املوضوعات لتبني ما يطغى منها على جو القصيدة قوم بقراءة ثانية لسجلت - 3

  .يكون احملور الذي تتمركز حوله

  .لل ما تولده من عالقاتتستخرج الصور وحت - 4
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بدراسة صيغ العبارات ، فاخلطوة األوىل تقوم الناقدة فيها أكثر نقوم بتوضيح كل خطوة على حدةوللشرح 

  :ودورها يف توليد الداللة أو املعىن وذلك من خالل النقاط التالية

  .تعتمد القصيدة على صيغة اخلطاب - 

  .بضمري املخاطب املمثل تعترب القصيدة عبارة عن رسالة بني الشاعر املشار إليه بضمري املتكلم واآلخر - 

وضمري املخاطب وضمري الغائبني، غري أن احلوار يدور بني  تضمنت القصيدة ثالثة ضمائر هي ضمري املتكلم - 

القطبان اللذان تتحرك بينهما القصيدة، أما ضمري الغائبني فريد ورودا  «املتكلم واملخاطب، فهي تشري إىل أ�ما

  1.»عة، هذه اجلماعة هي الناسيدة اهلوية أو الطبعا، وهو ميثل مجاعة مهمة غري حمدسري

مقاطع، فكل مقطع يشمل على جمموعة من الصيغ حبيث تشري الناقدة بأن  ةيف ثالث جعل الشاعر القصيدة

  .هذه األخرية هي اليت حددت جو القصيدة وإنه جو اللوعة واالضطراب والقلق، جو التمزق واحلرية

اخلرب فمثال األوىل تبتدأ بالنداء ويليها االستفهام مث أن األبيات األربعة بأمعنا النظر يف القصيدة وجدنا  فإذا

، ومن )إين غريب الديار، منفرد( ، أما اخلرب فنجد)...كيف تبتعد(، واالستفهام يف )يا قاسي البعد( جند النداء يف

  ).يل زحامهم أحد ليس( ، والنفي يف )إن خانين اليوم فيك قلت غدا( الصيغ كذلك جند الشرط يف قوله

قد نفت زمن  «تبتدأ بنداء، فإذا كانت األبيات األوىلأما عن األبيات األربعة اخلتامية فهي األخرى 

املستقبل فإن األبيات األربعة األخرية سوف تنكفئ حنو املاضي، وتنتهي جبمل خربية تنفي اجلماعة، إذ تنفي 

  .2»إمكانية قيام أي صلة بينه وبينها نفيا مزدوجا

) ممثلة بكلمات(  عاتضو و امل تسجيلثلت يف الناقدة يف حتليل القصيدة فتم اتبعتهاأما اخلطوة الثانية اليت 

لقصيدة، فتستقرأ التفاصيل وتقف عند خمتلف مولدات القلق وموضوعات التساؤل والنفي فتلجأ ايت تتكون منها ال

كسجل ملوضوعات البعد ) انفصال(إىل عرض جمموعة من السجالت اليت تندرج حتتها موضوعات، فتجعل كلمة

وهليب ل ملوضوعي لظى كسج) نار(، وكلمة"يا تاركي"املتمثلة يف والوحدة  نعزالواالواهلجر والفراق 

، وكلمة "احتشدوا" ، "جملسنا" ، "المس اجلرح اي" ، لقاء" كسجل ملوضوعات اليت متثلها كلمات) اتصال(وكلمة

  .كسجل ملوضوعي الوطن واملسكن) وطن(
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نها على جو لسجل املوضوعات لتتبني ما يطغى مة مث تنتقل الناقدة إىل اخلطوة الثالثة وهي تقوم بقراءة ثاني

وإىل  أكثر املوضوعات املتداولة يف القصيدة،" االنفصال" و" االتصال"إىل أن موضوعي القصيدة، حبيث تشري 

هذه  ،، وبدورمها يرتبطان بسجل االتصال واالنفصال"الناس معنفي العالقة "و" الغربة" جانب ذلك جند موضوعي

حقل العالقة القائمة بني الفرد واآلخر، باإلضافة إىل هذه  «على حقل واحد وهو معا املوضوعات تدل

 "كالقسوة"ل يف حقل هذه العالقة ملوضوعات الرئيسية تتوفر القصيدة على موضوعات فرعية ميكن أن تدخا

  1.»، وهذا ما يستدعي عنوان القصيدة الغريب"...اهلوة" ، "السكن"، "الوطن"

أهم القضايا اليت أحلت عليها الرومنطيقية واهتمت �ا ضية عالقة الفرد باآلخر من اقدة قوتعترب الن

فالرومنطيقي يؤمن مببدأ احلرية وبقدرة اإلنسان على اإلبداع املبتكر والفرادة والتميز، وهذا ما جيعله خمتلفا عن 

 هذا عن العامل الذي يعيش فيه، و  أرقى وغريب اآلخرين، فالتميز خيلق لدى املبدع إحساسا بأنه ينتمي إىل عامل

كان موضوع الغربة من أهم املواضيع اليت جدبت اهتمام الشاعر راجع النتمائه إىل عامل احللم واخليال، وهلذا  

  .الرومنطيقي

هذه ، ومن روضعية الشاع للقارئ تبني ة اليتعلى جمموعة من الثنائيات املتناقض" الغريب" وحتتوي قصيدة

  .صعود/السعادة، هبوط/ابرتد، الشقاء/الرمحة، نار/اتصال، اجلرح/خفاء، انفصال/وطن، سؤال/بةغر : الثنائيات جند

الثنائيات  «فمن خالل هذه الثنائيات املتناقضة اليت حتتوي عليها القصيدة، جند بأن الناقدة تشري إىل أن

ومبوقعه من اآلخر، أما الثنائيات اليت  اليت تتوفر عليها األبيات األربعة األوىل تتحكم يف الوضعية التارخيية للشاعر

اخلامس والسادس فتكشف عما يعانيه الشاعر من متزق وتناقض، ويف األبيات األربعة  نييستخرجها من البيت

  2.»الشاعر نتيجة ملعاناته جندها تصور لنا ما آلت إليه حالة األخرية

بعض الصور املوجودة يف القصيدة، فنجد على سبيل  استخراجإىل  ةأما اخلطوة األخرية فقد عمدت الناقد

إىل املستوى احلسي، كما  املعنويوهنا يشبه العاطفة بالنار، أي أنه ينتقل من املستوى " ىظَ لَ  يوعِ لُ ضُ  ملئ" املثال

" يأفيك أخفى خياله األبد" فهو هنا يشخص الظنون، باإلضافة إىل صورة" تعدفيها الظنون تر " صورة جند أيضا

  .األبد ويصبح له خيال ها جيسموفي
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مييل إىل نقل ا�ردات إىل املستوى احملسوس  «إىل أن الشاعر" خالدة سعيد" هنا تشري الناقدةومن 

ليكشف عن حدة األمل الذي يستبد به، وهذا التعبري الذي ال يعرف اقتصادا يف الكشف عن اآلالم واالنفعاالت 

 جتسيد ا�ردات وتشخيصها ناتج  ، و�ذا فاللجوء إىل1»الطبيعة الذاتيةبل مييل إىل اإلفصاح هو من مسات شعر 

  .شوقه وحنينه إىل استحضار ما هو غائبعن 

و�ذا فإن العديد من الشعراء الذين تعرضوا للهجرة واالقتالع من أوطا�م، متكنوا من إبداع وتأليف قصائد 

  .ق واحلنني إىل األحبة واألرض األمعربوا فيها عن أالمهم ومعانا�م اليت كانت نتيجة الشو 

جهد الشاعر احلديث يف بلورة مفهوم جديد  إىل نقطة أخرى أشارت فيها إىل أنانتقلت الناقدة بعد ذلك 

األثر  قراءةللشعر والعملية الشعرية بقي جزئيا، ألنه ال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل بذل جهود كافية يف 

  .ةاحلديثعامة، إال أن القارئ ال يزال يف غربة عن النتاجات الشعري بصفة خاصة، والفين بصفة 

فعلى القارئ أن يهتم بقراءة النصوص احلديثة خاصة الشعرية منها، فال مانع يف االلتفات إىل قراءة الرتاث 

مثال، إال أنه حسب الناقدة جيب القراءة للشاعر احلديث الذي يسعى إىل التجاوز  للمتنيبالشعري كقراءة 

  .وإحداث التغيري واحلركة والصريورة بداعواإل

سلبية مغلقة، بل هي  ليست عملية سكونية «إن الناقدة �ذا تركز على عنصر القراءة حبيث ترى بأ�ا

عملية ديناميكية فعالة أل�ا تعامل حي حركي مع أثر يتميز باحلياة وقابلية النمو والتوهج، وكل قراءة الحقة هي 

، أي أن القراءة فعل حركي له قابلية احلركة والتطور، وأن كل قراءة جديدة 2»إضاءة للقراءات السابقة وتعميق هلا

  .تها وتكون أكثر عمقا منهاهي إضاءة للقراءات اليت سبق

هذا  ،*"أنسي الحاج" ا إىل مقالة أخرى أشارت فيها إىل الشاعريف كتا� "خالدة سعيد"كما تطرقت 

الصدد  و�ذااألخري الذي كان ثائرا قبل أن يكون شاعرا، فشعره فعله الثوري الوحيد، فهو بالنسبة له ميثل اجلنون، 

اجلنون ينتصر املتمرد ويفسح ا�ال لصوته كي بإما االختناق أو اجلنون، ف: إمكاننيإن أمام هذه احملاولة  «:يقول

 واالبتكارفاجلنون عنده هو الوصمة اليت حيملها من اختار أن يكون حرا، فهو يساعد على اإلبداع  ،3»يسمع
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ألنه احلرية، ففي اجلنون ال والتحرر من عبودية املفاهيم السائدة والقوالب واألشكال املألوفة، ولقد اختار اجلنون 

  .االختناقسبقا، وما اخللق عنده إال فعل ضروري لوقف خطوط وال قوالب مرسومة ومبنية م

، فهو يدعوا األوىلالشعر عند أنسي احلاج فعل حترري بالدرجة  ن القول بأن الناقدة تؤكد على أنو�ذا ميك

ويلح على مبدأ احلرية، وجاء هذا خاصة يف مقدمة  منوال اآلخرين، السري علىإىل اخلروج عن النمطية وعدم 

ماذا : " منها  نذكروللشاعر العديد من املؤلفات أيضا  ،اليت وضعها دفاعا عن قصيدة النثر" لن" مؤلفه الشعري

  ."وماضي األيام اآلتية" ، "ملقطوعالرأس ا" ، "صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة

 مويه، أو بني الكشف والتالاللغةصراع متأزم بني اللغة و " أنسي احلاج" دة أن أبرز ما مييز آثارترى الناق

وإن هذا الصراع بني  « لغة، فالقصيدة فيها تبدوا عذابا أكثر مما تبدوا خالصاوية هو الالّ فاللغة هي الكشف والتم

  1.»ما شحن شعر أنسي احلاج بالتمزق والتوتر عني متعاديل القوة، وهذاعنيف ألنه يقدم بني داف والاللغة اللغة

) لغةوالالاللغة ( عند أنسي احلاج، قابلت هاذين املصطلحنيوالاللغة للغة إن الناقدة من خالل دراستها 

دافع احلياة و  دافع:عني حمركنيري إىل أنه مييز يف الذات بني دافمبصطلحي احلياة واملوت عند فرويد، حبيث تش

املوت، فدافع احلياة هو دافع متحرك خبالف دافع املوت الذي هو دافع صامت، فدافع احلياة يتجلى يف البحث 

عن اآلخر، واالندفاع حنوه، ويف هذه احلركة تتفوق احلياة على املوت، ألن املوت هو الوحدة، فالتحرك حنو األخر 

  .الالّلغةالصمت أو  يعين التواصل ومن مث اللغة، والوحدة تعين املوت وبالتايل

مشكلته الكربى تكمن  نأ «جليا على قصائد أنسي احلاج األوىلا و�ذا تشري خالدة سعيد إىل أنه قد بد

، رمبا شبه نيف التواصل، يف الوصول إىل األخر، لكن كان واضحا أيضا أن هذا التواصل يبقى كحلم، كأمل واه

  2.»العاجزة اليت ال تصل، أي باملوت مستحيل، وأنه حمكوم على الشاعر بالوحدة وباللغة

  ":أدونيس والسياب"  يتبنيوية لقصيدالدراسة ال-ب

 ألدونيس " هذا هو امسي "إىل دراسة قصيديت " حركية اإلبداع"يف كتا�ا " خالدة سعيد"تطرقت الناقدة 

، حبيث ركزت على املنهج البنيوي الذي يهتم بالبنية الداخلية للنص بعيدا لبدر شاكر السياب" النهر واملوت" و
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ويف ضوء هذا سنحاول تقدمي أهم املعطيات اليت توصلت إليها الناقدة من خالل حتليلها  ،ارجيةعن السياقات اخل

  .هلاتني القصيدتني

  :ألدونيس" هذا هو اسمي"قصيدة  -

األب احلقيقي للحداثة  *"بأدونيس"يد املعروف يف الساحة األدبية الناقد العريب السوري علي أمحد سع يعدّ 

 من خالل دعوته إىل جتاوز القدمي والسائد والبحث والكشف عن ما هو جديد، ويف هذا الصدد يرى بأن 

لفاعلية الشعرية متجهة إىل املستقبل ال إىل املاضي أي أن الشعر ال ينحصر فيما هو كائن بل يتجاوزه إىل ما ا«

  .فالشعر عنده مرادف لإلبداع واجلدة والنمو واحلركة ، 1»يكون

ألدونيس اليت جاءت كرسالة للتغيري والتجديد عن طريق جتاوز الرؤى  "اسميهذا هو "يف حتليل قصيدة 

إىل الداليل  كل ما هو سابق بدأت الناقدة بتطبيق املنهج البنيوي لتصل منهلاالجتماعية والفكرية السائدة وحمو 

شاري ولقد أعطته أمهية كبرية باعتباره مستوى من التحليل يركز على بنية وهي تسميه باملستوى اإل) املضمون(

األخرية جمموعة من اإلشارات والرموز تنتج الدالالت بعالقا�ا، إذ ركزت يف تطبيقها على  ذهفه ،النص اللغوية

القات الوحدات التعبريية على املستويني األفقي دراسة املكونات الداخلية للنص وأنساقه اللغوية على ضوء ع

  .وتعين به النسق اللغوي املنتج للداللة بانتظام األلفاظ يف عالقتها" النظام"والعمودي مستخدمة يف ذلك مصطلح 

تبدوا جديدة خمالفة  «فهي منذ الوهلة األوىل  ،تشري الناقدة إىل أن قصيدة أدونيس تطرح قضايا متعددة       

صفت �ا الكلمات، وعندما نبدأ القراءة يفاجئنا نظام األصوات أي الوزن وف من حيث الطريقة اليت للمأل

  .2»...تفعيالت معروفة لكنها ال توضح شكليا تستعملخصوصا أن القصيدة 

الكلمات أو نظام كتابتها، حبيث ميكن للقارئ  فاجلديد الذي أدهش الباحثة هو الطريقة اليت صفت �ا

للقارئ كي يضع عالمات الرتقيم  عالمات الرتقيم، وإمنا ترك احلريةقراء�ا كيفما شاء، ألن الشاعر مل حيدد اجلمل ب

هذه العبارة حتتمل عدة ، ف)أرض تدور حويل أعضاءك نيل جيري( عبارةن الذي يريده، والدليل على ذلك يف املكا

                                                           

، املسرح واملرايا 1980هذا هو امسي : قية، من أهم مؤلفاتهينأدونيس تيمنا بأسطورة أدونيس الف، تبىن اسم 1930يناير  1شاعر سوري، ولد يف  *

  ...واإلبداع عند العرب اإلتباع، الثابت واملتحول، حبث يف 1968
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أرض تدور ( ، .)حويل أعضاؤك نيل جيري. أرض تدور( ، .)نيل جيري. أرض تدور حويل أعضاؤك( نهافم قراءات

  .).أعضاؤك نيل جيري. حويل

وتشري الناقدة إىل أن هذا التشويش املتعمد من طرف أدونيس فيه مقتلة إذ مل يتمكن القارئ من وضع 

�لوان حادق ال يقتصر جتديده على التبدالت «عالمات الرتقيم يف مكا�ا الصحيح، لكن أدونيس حسبها 

الظاهرة اليت ختاطب احلواس، وإمنا يردفه برؤيا شعرية متحولة إىل املستقبل، ومتجاوزة ما سبقها، فالشاعر الرومنسي 

ا�دد يصبح متخلفا مثال مبقارنته مع شاعر الشعر احلر، وهذا يصبح متخلفا أمام شاعر قصيدة النثر أو شاعر 

  .ودشعر يف حركة مستمرة بعيدا عن اجلم، وهذا ما جيعل ال1»اجلديدة الكتابة

وتقليد، فهي إعالن ملبدأ التغيري  اتباعيةه القصيدة هدم ملبدأ االستقرار الشعري، ولكل لقد جاءت هذ

والتجديد ودعوة إىل املغامرة واإلبداع، من خالل خرق املنجزات الشعرية السابقة واإلتيان بصيغ وأفكار جديدة 

يكون له قارئ مماثل له يف املستوى الفين، ألنه يعد  ذا يعترب مثل هذا الشعر ال بد أنعلى مستوى القصيدة، و�

له أمهية كبرية يف العملية اإلبداعية، فهذه القصيدة جاءت عدائية أل�ا تلغي املعطيات القطب الثاين الذي 

رير األجماد والكشوفات املاضية، فهناك فرق طمأنينته وكسله، ألنه ينام على ح و�اجم القارئ يف عقر «القدمية،

لذي ينتظر من الشاعر أن سول ابني القارئ الذي يواكب الشاعر املبدع فيخلق النص من جديد والقارئ الك

ومن هنا ال بد على القارئ أن يتجاوز دوره  ،2»ه من خالل إعادة تنظيم املألوف من األقوال واألفكاريطرب

فالقصيدة هي عبارة عن لقاء بني الشاعر  ،إىل املشاركة الفاعلة يف العملية اإلبداعية ،السليب كمجرد متلقي

الصانع الثاين للنص، وذلك من خالل إعطاءه ) Tel Quel(هذا األخري الذي تعتربه مجاعة تل كل  ،والقارئ

  .صبغة جديدة حبيث ميأله بأبعاده الشخصية

وتستبعد الناقدة من خالل حتليل القصيدة ما كان يسمى بالشكل واملضمون ألن ما يسمى عادة بالشكل 

قف والنظام من العالقات الداخلية واحلركة باإلضافة إىل أ�ا تؤكد إنه املو جديدة يتخذ يف هذه القصيدة طبيعة 

تبدأ  «وليس هلذه احلركة بداية أو �اية إذ  ،مغلقة ثابتة أل�ا دفعة أو حركة على أن القصيدة ليست هلا هندسة

                                                           

.107، صاملرجع السابق  1  
 1النقد الغريب والنقد العريب، دراسة تطبيقية يف النقد املقارن لنصوص خالدة سعيد وميىن العيد، ا�لس األعلى للثقافة، القاهرة، ط: حممد ولد بوعليبة 2
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الشاعر ، وال تنتهي بل تستمر حىت بعد أن يسكت مفاجأة حلركة كانت مستمرة من قبلالقصيدة وكأ�ا إضاءة 

  .1»ذلك أن القصيدة موجة ال بيت

" امسيهذا هو " إىل جانب ذلك تطرقت الناقدة إىل أن تعدد القضايا اليت تناوهلا أدونيس يف قصيدته 

نوح : "جعلها تتخلى عن املسار اخليطي الذي يتبع جمرى الفكرة، على عكس ما جنده يف قصائده السابقة مثل 

أقرب إىل مبدأ  «مل ختضع للتسلسل املنتظم بل هي  "هذا هو امسي"و�ذا فإن قصيدة ، "...العبادة"، "اجلديد

هي بدورها حترض  ،الذرة، وذلك أن مؤثرا ما حيدث إصابة فيحرض فكرة أو صورة انشطارالتفاعل املتسلسل يف 

  2»صورة أو أكثر وتعود كل من هذه الصور لتحرك صورا أو فكرا غريها

القصيدة على شكل دوائر وخطوط متوازية مجل اليت خططت الباحثة فيها بعض  ني من الرسومصفحتوبعد 

وهو من عناصر الشعر حبيث  ،هذا األخري اهتم به الشعراء املعاصرون ،"اإليقاع"ومتقاطعة تصل إىل معاجلة مسألة 

  .3»وحدة النغمة الناجتة عن اتفاق األصوات واليت تتكرر على حنو ما يف الكالم أو يف بيت الشعر «أنه 

فإن مسألة اإليقاع ال تنحصر عندها يف الصوت فقط بل تتشكل من جمموعة " ديخالدة سع" أما الناقدة 

لغة ثانية ال  «بل هو عندها  ،من األمواج الصوتية واملعنوية والشكلية، فهي عندها ال تعين جمرد الوزن اخلليلي

وهذا يعين أن اإليقاع ليس جمرد تكرار  ،حلاضر والغائبتفهمها األذن وحدها بل يفهمها قبل ذلك الوعي ا

لألصوات واألوزان تكرار يتناوب تناوبا معينا، وليس عددا من املقاطع وليس قوايف تتكرر بعد مسافة صوتية معينة 

  .4»إيقاعية ولكنها جزء من كل واسع ملون متنوع لتشكل قرارا، فهذه كلها عناصر

مل يعتمد على حبر واحد، بل إنه اعتمد على " هذا هو امسي"كما تشري الناقدة إىل أن أدونيس يف قصيدته 

إىل تفعيالت ) مستفعلن فاعلن (تفعيالت من حبور متعددة وخمتلفة، إذ أنه مثال ينتقل من تفعيالت البسيط 

  .وغريها من البحور ،)لن فاعلن فاع(املتدارك 

                                                           
  .107حركية اإلبداع، ص: خالدة سعيد 1
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إال أنه رغم ذلك   ،يستمر يف ثورته على كل قدمي" هذا هو امسي"ويف األخري نقول إن أدونيس يف قصيدته 

فدعوته إل جتاوز الرتاث ال يعين االنقطاع  ،كان يتسلح بكل جتاربه وخرباته السابقة من أجل البحث والكشف

  .وهضمه واالستفادة منه بغية التطور واإلبداع داء بهغت، وإمنا االمتاما عنه

  :للسياب" النهر والموت"قصيدة  -

إىل مقدمة نظرية أبرزت أمهية  *للسياب" النهر والموت"الناقدة  قبل ولوجها يف حتليل قصيدة  تطرقت

حاملة يف طيا�ا عاصرة، فقد كان شعره حركة جديدة بدر شاكر السياب باعتباره من أبرز رواد احلركة الشعرية امل

 حبيث تشري الناقدة إىل أن السياب دعى إىل ،مالمح الدعوة إىل التجديد والتغيري وخلخلة القيم واألفكار السائدة

ليل من قصائده لكن هذا يتجلى يف عدد ق ،اخرتاق جلدار الذاكرة يف اجتاه اخللق، وحبث عن ينابيع لغوية عذراء «

  .1»، ضمن الرتاكيب والصيغ التقليديةمثال وبقي يف معظم قصائده "لىشناشيل بنت اجل"و "كالنهر واملوت"

حبيث أن  ،أي أن بدر شاكر السياب كان يطمح إلحداث التغيري والتحول رغم اعتماده على املوروث

  .ورية تساهم يف اخللق واحلركةفكانت رسالة الشعر ث ،لتجدد عنده انعكس على الشعر عندهالشوق إىل التحول وا

إال أنه كان يعتمد على البىن  ،و�ذا فالناقدة تشري إىل أنه رغم دعوة بدر شاكر السياب إىل التجديد

  .سم �اها من املبالغات والزخارف اللغوية اليت تتّ يتفها و تصالقدمية ويطمح إىل تغيري 

املسيح بعد " ،"أنشودة املطر" من الشعراء الذين يوظفون الرمز يف أشعارهم مثل قصيدته  السياب كما يعدّ 

ت �م وخواطر طافت ون عن جتارب مرّ يعربّ  « ون إىل الرمز إمنافالشعراء عندما يلجأ ،..."النهر واملوت" ،"الصلب

و الوضوح املطلوب ،أي أن الشعور مما يستعصي على التعبري بالكالم املباشر أو الطرق املألوفة أ ،�ميف أذها

  .2»بالعجز هو السبب النفسي الطبيعي الذي يدعوا الشعراء إىل الرمز

                                                           

  .، أحد مؤسسي الشعر احلر يف الوطن العريب1964ديسمرب  24بالعراق وتويف يف  1926ديسمرب  25شاعر عراقي، ولد يف * 
  .138حركية اإلبداع، ص: خالدة سعيد 1
 2006، 1الشخصية واخلاصة، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، عمان ،األردن، ط الربوج الرمزية ، دراسة يف رموز السياب: هاين نصر اهللا 2
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إىل أنه إذا كانت " ةيالنقدية احلداث يل اخلطاب األديب على ضوء املناهجحتل"يشري حممد عزام يف كتابه 

بني البنيوية الشكلية والداللية، فإن حتليلها لقصيدة  ألدونيس" هذا هو امسي"قت يف حتليلها لقصيدة الناقدة قد وفّ 

  .وإن مل تعتمد فيها على كل مقوالت البنيوية ،ء دراسة نصية أكثر منهجية بنيويةياب جاسّ لل" النهر واملوت"

ياب تقوم باستعمال نفس املنهج للسّ " النهر واملوت"يف دراستها لقصيدة " خالدة سعيد"الناقدة  إنّ 

ن بطريقة خمتلفة وأكثر عمقا، وذلك من خالل رمسها ملخطط ساعدها على دراسة القصيدة ولك ،التحليلي

  :ويتجلى فيما يلي

تطرقت الناقدة إىل التقاط االنطباعات األوىل اليت جتذب انتباه القارئ إذ أن أول ما يلفت نظره هو تكرار لفظة  -

، فيك، ضفتيك(د عليها كاف املخاطبة مثل اليت تعو " �ر"حوايل تسع مرات، باإلضافة إىل لفظة " بويب"

و�ذا جاءت أبيات  ،د فاعالالقصيدة هو ضمري املتكلم الذي ور  ونلمح أيضا بأن الضمري الغالب على ،)...منك

  .النهر واملتكلم: القصيدة تدور حول حمورين مها

احلقل الداليل  ترتدد يف القصيدة وتقيم هلا حقوال داللية، تستكشف الناقدة املصطلحات والكلمات اليت - 

فقد  ،واحلقل الداليل لإلنسان. ..، البحر، السمك، املاء، اجلزري حيتوي على املاء كاملطر والنهرللطبيعة الذ

واعرتفت أن بعض الكلمات  ،انصب اهتمامها يف هذه الدراسة على كلمات القصيدة وليس على معاين أبيا�ا

 تنتمي إىل أحد هذه احلقول الداللية قد تنتمي يف الوقت نفسه إىل حقل آخر، فهناك بعض الكلمات تشري اليت

احلقل اللغوي هو حقل مرتابط وذلك  «ألن  ،)غرقت(فسه إىل حقل املاء كعبارة إىل اإلنسان وتنتمي يف الوقت ن

مرفولوجية  ،لكونه شبكة من العالقات يرتبط بعضها ببعض داخل النص بواسطة انتمائها إىل جمموعة نصية صوتية

  .غري أن الطابع الغالب على كلمات القصيدة هو طابع املاء ،1»أو لغوية
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  1:لى آخر حسب أجزاء القصيدةوتوضح الناقدة يف اجلدول التايل توزع الكلمات وتفوق حقل ع

  حقل اإلنسان  حقل املاء  حقل الطبيعة   جمموع الكلمات  

  3  15  15  28  )10- 1( املقطع األول

  20  21  31  92   )34- 11(املقطع الثاين 

  31  6  8  66  )50-35(املقطع الثالث 

  4  0  0  4  املقطع األخري

  

) 7- 1(يات فقد جاءت األفعال يف األب ،القصيدةسة األفعال اليت وردت يف درامث تنتقل الناقدة  إىل 

يتكرر أربع ) أود لو(، وجند انطالقا من البيت احلادي عشر الفعل ...يذوب، تنضح ،ضاع:بصيغة الغائب مثل 

إىل حيز  «ي ، وحسب الناقدة فهي تنتم)لو(يف إطار التمين، مشروطة ب  مرات منتجا سلسلة من األفعال جتيء

اهلا تدل على الرغبة من البيت اخلامس عشر وحىت الثاين والعشرين أفع اوذلك حىت البيت الرابع عشر وبدء ،احللم

وأفعال  إخبارا ،) 26- 23(يف حني أفعال األبيات ، ...أطل، أملح، أخوض، أتبع، أمسع: متالء مثليف احلس واال

  .2»رمسندة إىل ضمري متكلم ومرتبطة بالواقع املباش) 50- 35(األبيات 

مستوى احللم واألسطورة وهو مستوى الالوعي، واملستوى : و�ذا فالقصيدة تتمحور حول مستويني مها

تدور حول النهر وتشكل مستوى احللم ) 34-1(إذ أن أبيات القصيدة  ،االجتماعي الواقعي وهو مستوى الوعي

فالقمر ال خيوض بني ضفيت (فمنطق الصور فيها ليس منطقا عقالنيا أو واقعيا بل هو منطق احللم  «وعي الوال

فهي تدور ) 51-35(أما األبيات  ،3»)...والدار ال تبىن من احملار ... يزرع الظالل أو ميأل الساللالنهر، وال

  .حول اإلنسان وتشكل مستوى الوعي

 يرئيسي املتمثل يف حمور النهر وحمور اإلنسان عالقة تواز نلحظ من خالل هذا التناوب للموضوع ال

وكذلك فإن وسائل الربط هي  ،لذي يسمح بإبراز موضوعات القصيدةهو ا يفالتواز  «وتداخل بني احملورين 

عالمة عالقات التداخل بني احملورين وهي ال تقوم بشرحه كذلك وسوف تقوم بدراسة األفعال داخل القصيدة 
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فالقصيدة تقوم على نظام داخلي دقيق من العالقات يربط بني حماورها  ،1»الشعرية مركزة على دينامية البنية

  .الرئيسية وتنتج عنه جمموعة من الدالالت

ح عالقة التوازي بني هاذين احملوريني، تقيم الناقدة جدوال خانته األوىل تضم األفكار اليت تعرب عنها يولتوض

واخلانة الثانية تضم األفكار املتعلقة  ،ملتعلقة حبالة اإلنسان حول النهر الكوين حيتضن اإلنسانا) 34-1(األبيات 

وهذا  ،)إىل �اية القصيدة 35(الوالدة اجلديدة، وتقابلها األبيات  ،نسان الذي يشمل الكون، حيث الوعيباإل

  2:هو اجلدول الذي يبني عالقة التوازي بني حموري النهر واإلنسان

  )الوعي والوالدة اجلديدة(اإلنسان الذي يتبطن الكوين   )الكوين حيتضن اإلنسان(اإلنسان متمحور حول النهر 

  )5- 1(يقابلها األبيات  ،كونية آليةحركة   - 1

الذي يكسر آلية احلركة،  اإلنساينوالدة الصوت  - 2

  )10-6(تقابلها األبيات 

  ها اخلضوع للقوى الكونية وتقدمي النذور، تقابل - 3

  )14- 11(األبيات 

يقابلها األبيات  ،انطباعات الطفولة يف مرآة النهر - 4

)15-22(  

  )26-22(تقابلها األبيات  ،تساؤالت عبثية - 5

-27(تقابلها األبيات  ،احللم املصحح للواقع - 6

31(  

دخول باب املوت عرب النهر، تقابلها األبيات  - 7

)32-34(  

  )كالدهورعشرون قد مضني  (زمن بليد آيل  - 1

  )38-37(والدة القلق الذي يكسر بالدة الزمن  - 2

  

  )40- 39(الوعي  - 3

  

- 41) (أصداء يف العروق(الضمري مرآة العامل  - 4

43(  

  )48- 45(شوق إىل الفعل  - 5

  )50- 49(الفعل األكرب، النداء  - 6

  

  )51(بعث احلياة  - 7

  

  

فإننا جندها بشكل واضح يف بعض أبيات  ،)الكون(أما عن عالقة التداخل بني حموري اإلنسان والنهر 

فهذه العبارة تشري إىل احتاد  ،)31- 28(األبيات ) ...أود لو غرقت فيك القط احملار(القصيدة كقول الشاعر 
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ويف هذا إشارة إىل اتصال  ،)22- 20(األبيات ) ...أود لو أخوض فيك أتبع القمر( بينهما، وجند كذلك يف قوله

  .بني احملورين

إال أننا جند  ،يابانطالقا مما سبق ورغم اجلهود املبذولة من طرف الناقدة يف حتليلها لقصيديت أدونيس والسّ 

اضطربت يف حتقيق ممارسة نقدية يف ضوء املنهج البنيوي ،عندما اعتمدت على بعض  «يشري إىل أ�ا " حممد عزام"

املبكر هلذا ت ويرجع سبب ذلك إىل التلقي وفّق والت أخرى، لكنه يقر بأ�ا قدمقوالت هذا املنهج ونبذت مق

  .1»حبيث مل تكن مقوالته قد توضحت متاما ،املنهج

املنهج البنيوي بذلت جهدا كبريا من خالل حتليلها العميق لقصيديت أدونيس  هامنه فالناقدة وباعتمادو 

  .الفهم واالستيعاب لت على القارئوالذي كان مصحوبا مبختلف النماذج واألمثلة اليت سهّ  ،يابوالسّ 

  على مستوى النثر: القسم الثاني

  :الرواية-أ

إذ أننا جندها  للرواية والقصة،" حركية اإلبداع" القسم الثاين من كتاب "خالدة سعيد"صت الباحثة خصّ 

تطرقت أوال إىل فن الرواية من خالل جمموعة من املقاالت افتتحتها مبقدمة أشارت فيها إىل أن البداية الفعلية 

ة للرواية اجلديدة ترتبط أساسا بااللتفات حنو الواقع ودراسته، وهذا راجع إىل جمموعة من الظروف السياسي

االهتمام �ذا الواقع وتصويره يف أعماله الروائية، باعتبارها مرآة  إخل اليت فرضت على الروائي. ..واالجتماعية

هي رواية كلية شاملة موضوعية أو ذاتية  «تعكس األوضاع االجتماعية للمجتمع، و�ذا ميكن أن نقول بأن الرواية 

تمع اجلماعات يش فيه األنواع واألساليب، كما يتضمن ا�اعلتتتستعري معيارها من بنية ا�تمع، وتفسح مكانا 

  .يصور فيها القاص مظهرا من مظاهر احلياة الواقعية إنسانية أي أ�ا جتربة  ،2»والطبقات املتعارضة

نة يف تصويرها للواقع إذ تتميز باألما ،ضاع االجتماعيةتشري الناقدة إىل أن الواقعية تكون على وعي باألو 

بأن  أو على األقل إصالحها، و�ذا ترى األوضاع يف جمتمعهاالجتماعي، كما أ�ا تؤمن بقدرة املثقف على تغيري 

لدرجة اأعمال الواقعيني الذين أولوا الواقع االجتماعي  «االجتاه األول متثل يف : الرواية انطلقت من خالل اجتاهني
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ال، وهو يرتسم مث املثاليني الذين أغنوا الرواية ببعد فكري يتجلى يف رصد التطور الروحي لألبط ،األوىل من األمهية

وتوفيق  ،"سارة"على خلفية من التطور االجتماعي، وميثل هذه االجتاه كوكبة من املصريني أمثال العقاد يف روايته 

  .فكل هؤالء ميثلون االجتاه املثايل 1»"ودعاء الكروان" األيام"وطه حسني يف روايته " عودة الروح"احلكيم يف روايته 

وتطرقت الناقدة من خالل حديثها عن فن الرواية إىل جمموعة من الروائيني العرب، مشرية يف نفس الوقت 

من خالل " جنيب حمفوظ" الكبرياملصري إىل مناذج روائية جتسد ارتباطها بالواقع، إذ أننا جندها حتدثت عن الروائي 

 "خان اخلليلي"و 1945" القاهرة اجلديدة"وائي كرواية اختيارها لبعض أعماله النموذجية لتبني للقارئ تطور فنه الر 

 1957" قصر الشوق" 1956 "بني القصرين":، باإلضافة إىل روايته الثالثية 1947 "زقاق املدن"و ،1946

  .فكلها ذات طابع واقعي 1957 "السكرية"و

ذي تعتربه من أشهر ال" عبد الرمحان الشرقاوي"وباإلضافة إىل جنيب حمفوظ تطرقت الناقدة إىل الروائي 

 ذه األخرية اليت تصور لنا الواقع ه 1954" األرض"وأبرز ممثلي االجتاه الواقعي االشرتاكي، مشرية إىل روايته 

فهذه الرواية تتسلل إىل حياة الفالحني احلميمة فتصور سهرا�م  ،تربز شاعرية العمل والتعلق باألرض «فهي

  .2»...ومشاجرا�م وحبهم

ة يالذي جيمع بني الواقع" حي غامنفت"الرواية بالواقع إىل الروائي كما أشارت يف حديثها عن ارتباط فن 

  .من جتربة واقعية 1959" ل اجلب"يث يستمد عناصر روايته والتحليل، حب

من " حقيحيي "ائيتطرقت الناقدة إىل الرو " البحث عن احلقيقة عرب خطوط الواقع"ل هلا بعنوان ويف مقا

كلتا الروايتني الذي جاء   ، مشرية إىل مضمون1904" قنديل أم هاشم" ، 1955" صح النوم"ل روايته خال

  .لواقع احلياة املصريةمصورا 

، فهي ترى 1972" البيضاء"و 1950" احلرام"من خالل روايته " يوسف إدريس"ويف نفس السياق جند 

 مع التحديقألنه جنح يف السيطرة على دائرة واسعة  ،يوسف إدريس الروائيةبأن رواية احلرام من أهم أعمال  «
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فمن خالل عرض  ،1»تبدو مؤشرا أفضل لعامله اخلاص "رواية البيضاء"املتواصل يف اخلصوصيات الفردية، وأن 

  .الناقدة ملضمون الروايتني تشري أن خطوط كلتا الروايتني أقرب إىل الواقعية، فهما قطعة من احلياة الواقعية

إىل أن هناك العديد من  أشارت فيه" رواية االحتجاج"نوان انتقلت الناقدة إىل مقال آخر بعوبعد هذا 

ته حوايل سنة دّ حىت بلغ ذروة ح«األعمال الروائية اليت اتسمت بطابع االحتجاج، وقد تصاعد هذا األخري 

 2»، اجتماعية أو مجالية، حني راح يعيد النظر يف القيم املتعارف عليها سواء أكانت أخالقية أو سياسية1968

رواية هلا بعنوان  1958عام  اليت نشرت" كيليلى بعلب"نطالقتها احتجاجية جند ومن بني الروايات اليت كانت ا

وقد كانت هذه الرواية عبارة عن احتجاج للوضع الذي آلت إليه املرأة العربية من خالل التهميش ، "أنا أحيا"

حمصورة يف االهتمام بشؤون البيت فقط، وتلبية احلاجات البيولوجية، ومن الذي تعرضت له، حبيث كانت مهمتها 

 حبيث تشري ،"ستة  أيام"من خالل روايته " حليم بركات"بني الروائيني الذين كتبوا كذلك يف رواية  االحتجاج جند 

هذه الرواية تبدو  «ذ الناقدة إىل أ�ا رواية احتجاج مستمدة من الواقع، يدور مضمو�ا حول القضية الفلسطينية إ

وإعادة  ،ت الذي حيرم الفرد من حرية الرؤية واالختياررؤياوية تنبأت بغروب االلتزام اإليديولوجي الصارم املتزمّ 

  .3»االعتبار للحرية الفردية والتجاذب املمكن بني الفرد واجلماعة

السابقة مل خترج عن الواقع كانت فهي كالروايات  ،1961" باملهزومون" املعنونة " هاين الراهب"أما رواية 

  .على صلة به

إن الناقدة من خالل عرضها هلذه النماذج الروائية حتاول أن تبني للقارئ بأن غاية الرواية باعتبارها تعبريا   

على حنو أعمق، وتصوير ملظهر من مظاهرها، فهي تؤمن بدور املثقف يف معاجلة  اإلنسانيةفنيا، هي جتسيد احلياة 

  .خمتلف املشكالت اليت يعاين منها ا�تمع، وبذلك ظهرت العديد من الروايات الواقعية

إىل أن هذه األخرية كانت نتيجة ظهور التأمل " الرواية الفكرية"كما تطرقت الناقدة يف مقالة أخرى بعنوان 

أربعة "ة، فأشارت إىل روايته الذي يتمتع مبوهبة روائية فذّ " حبشي األشقر"الفكري، فقد حتدثت عن الروائي  والبعد
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باإلضافة  1»استقت مناذجها من احلياة اليومية ،تعتربها مرحلة جديدة يف الرواية الفكرية «اليت 1964 "أفراس محر

  .واليت تعاجل قضية فكرية 1971" اءيف السم جذورال تنبت "إىل حديثها عن رواية له بعنوان 

الذي ألف رواية " لويس عوض"وإضافة إىل ذلك أشارت من خالل حديثها إىل املفكر والناقد املصري 

حبيث تطرقت إىل مضمون الرواية اليت كانت على صلة بالواقع  ،1966" العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح"بعنوان 

بأ�ا مزيج من الواقعية والفانتازيا، من خالل تصويرها لشرحية من التاريخ السياسي ملصر، إذ «ترى  املصري فهي 

 2»مستوى أسطوري ميثل عدالة السماء، ومستوى واقعي شبه تارخيي ميثل عدالة األرض: نييتداخل فيها مستوي

الطراوة اللتني متيزت �ما أعمال كبار لكن ورغم هذا جند الناقدة تنتقد هذه الرواية وتعتربها رواية تفتقد للمرونة و 

  .بسبب بقائها حاملة للطابع العقلي الواضح ،الروائيني املصريني

" خلق الرموز"ومبا أن هناك العديد من الروايات اليت توظف الرموز فيها، أشارت خالدة يف مقال هلا بعنوان 

إذ مل يعد الروائي  ؛لواقع إىل خلق الرموز يف روايا�مإىل أن هناك العديد من الروائيني الذين إذا انتقلوا من تصوير ا

تشكل دالالت حركية غري �ائية، تكون هلا القدرة على  يكتفي بتحليل الواقع أو نقده بل بدأ خيلق الرموز اليت

باعتبار أن هذا األخري " ءرمز املا"دالالت ومعطيات وقوالب جديدة ومن الرموز املعتمد عليها جند  وإنتاجخلق 

اء وإذا كان امل ،من الظواهر اليت تستوقف القارئ لكثرة الروايات اليت تدور حوادثها فوق املاء أو تنطلق من املاء«

فهو أيضا يف الكثري  ، مستقر أو لعامل متحرك متحول مليء باالحتماالتعامل غرييف معظم هذه الروايات رمزا ل

" مريامار"و" ق النيلثرثرة فو :" فت رمز املاء جند يات اليت وظّ فمن بني الروا ،3»منها دخول يف املوت وبشارة والدة

صاحل  للطيب" ضو البيتندر شاه ب"، و"للويس عوض"أو تاريخ حسن مفتاح " العنقاء"وكذلك  ،لنجيب حمفوظ

  ...إبراهيم جرباحلليم بركات، والسفينة جلربا " عودة الطائر إىل البحر"وجند يف األخري رواية 

" موسم اهلجرة إىل الشمال"ته من خالل رواي" الطيب صاحل"ذلك أشارت خالدة إىل الروائي وباإلضافة إىل 

اليت هي التعبري النموذجي عن األدب السوداين احلديث يف أقطع صور التوتر بني احلضارتني الغربية من  « 1966

                                                           
  .218، صالسابقاملصدر  1
  .222-221، ص نفسه املصدر 2
  .222، ص نفسه املصدر 3



  - عينة–" سعيد خالدة" تطبيقية دراسة                                   الثالث الفصل

 

 
79 

ا الروائي االهتمام به منذ حبيث لقي هذ ،1»جهة والشرقية من جهة أخرى والعربية خصوصا والسودانية بالتحديد

  .يف بريوت يف أوائل الستينات هذه الرواية" حوار"نشرت له جملة 

من خالل " الطيب صاحل"إىل أن " موسم اهلجرة إىل الشمال"حديثها عن رواية  وأشارت الناقدة يف مقدمة

لنهاية، فيما امتالك خيال القارئ منذ الصفحات األوىل حىت ا «يثبت ويؤكد قدرته على  أنهذه الرواية استطاع 

كثريا من الكتاب الذين عاشوا يف الغرب وعانوا التمزق بني احلضارة الغربية وأصالتهم أو   هو يطرق موضوعا أغرى

  .2»طبيعتهم العربية

ليت ارتفعت إىل جلربا إبراهيم جربا من الروايات ا 1970" رواية السفينة"ويف نفس السياق جند كذلك 

  .مستوى البناء الرمزي

أشارت الناقدة إىل جمموعة من الروايات منها رواية " بني موت األب والوالدة"ويف مقالة أخرى بعنوان  

ليت  وقد جاءت هذه الرواية استمرارا لألوىل ا ،1960" ةاآلهلة املمسوخ"روايتها الثانية  من خالل" ليلى بلعبكي"

جتتمع مت صورة األب اليت قد ثارت وحطّ  «فإذا كانت بطلة اآلهلة املمسوخة  ،املرأةكانت احتجاجا على وضع 

  .3»ةفإن العاقر حتمل بعد يأس وتلقي بالدمية يف البحر �يؤا الستقبال احلياة اجلديد ،حوهلا العائلة راكعة خبشوع

ون  وهم يسقطون، ويلعن، أو اآلباء الرمزينيوجاءت بعد ذلك سلسة من الروايات لوحظ أن اآلباء الفعلني

جنيب "، يلعن فيها االبن أباه وثالثية "أمني العيوطي" ل 1970" لصمت والصدىا"يقتلون أو ميوتون منها رواية 

جمسد األنا اجلواد حنس فيها بإيقاع سقوط األب العمالق أمحد عبد  «إذ تشري الناقدة بأنه ميكن أن " حمفوظ

  .4»العمالق كان أحفاده يتقدمون  ويرثون الواقع والتاريخ احليهذا األب يتهاوى  العظمى وقيمها القدمية، وفيها

                     املعنونة  "ا مينةحن"ل األب الوالدة اجلديدة رواية اليت تتحرك حتت شعار قت أيضاالروايات ومن 

مسار العالقة بني األب واالبن ، اليت تتسم مبخطط إيديولوجي يدور حول 1973" الشمس يف يوم غائم" ـــ ب

  .اليت حتولت إىل عالقة انفصام وصراع لتنتهي بقتل األب

                                                           
  .95، ص2000، 1ط ، ،سوريا، دمشقالرواية العربية الشاهدة ، دار املدى للثقافة والنشر،: عصام حمفوظ 1
  .223حركية اإلبداع، ص: خالدة سعيد 2

  .225، ص نفسه املصدر3 
  .226املصدر نفسه، ص 4
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، نوح األب الذي 1964" أحزان نوح" "شوقي عبد احلكيم"ويربز إيقاع سقوط األب أيضا يف رواية   

من األعمال  وغريها ،خطيئة غامضة ال يدري بعدها إن كان بريئا أم خاطئايفقد قوته ويتغلب عليه القلق إثر 

ون بعدا رمزيا أو أسطوريا  الروايات ميتلكفمعظم اآلباء يف هذه  ،اليت يلتمس فيها إيقاع سقوط األبالروائية 

  .هو املاضي وقيمه ،نا املوروثةفاألب هو األ

وهي متعلقة بظهور جتارب فنية جديدة اليت  ،إىل مقالة أخرى مهمة "خالدة سعيد"وبعد هذا انتقلت 

جاءت يف جوهرها تعبريا عن حاجة عميقة إىل التجدد، و�ذا أشارت الناقدة إىل مناذج روائية تقوم أساسا على 

البحث عن تقنية جديدة أو شكل جديد جيسدان فهما جديدا للفن الروائي ونظرا جديدا للواقع، إذ تشكل هذه 

، يتولد للخروج على عقدة شهرزاد وبناء عمل يتجاوز السرد املتسلسل املتماسك «اولة النماذج يف جمملها حم

فال يسري وفق خطوط متتالية حىت على طريقة التداعي، بل يعتمد احلركة احللزونية  ،وينهض من مؤثرات وإضاءات

تصالب  ، أو)رثرة فوق النيلث(وتداخل األبعاد  ،)حليم بركات(واحلركة املتجهة حنو املركز  ،)صنع اهللا ابراهيم(

  .1»)ان كنفاينغسّ (اخلطوط وتداخل الشخصيات 

صنع "الروائي و�ذا نالحظ أن التجربة الفنية اجلديدة األوىل اليت حتدثت عنها خالدة ظهرت أساسا مع  

 "بركات حليم"، أما التجربة الثانية فكانت مع 1966" تلك الرائحة"من خالل روايته املوسومة ب  "اهللا ابراهيم

  ."عودة الطائر إىل البحر"من خالل روايته 

  :ةلنجيب حمفوظ وتقوم على العناصر التالي" ثرثرة فوق النيل"يف رواية  الثالثة وتتمثل التجربة الروائية

وهو الذي  ،ميثل احلدث العمود الفقري الذي يربط عناصر الرواية وال ميكن دراسته مبعزل عنها: الرواية حدث- 

دد عالقتها مبا جيري ف مستواها، ويتحكشّ شخصية وعلى إثره جيري تقييمها ويناحلركة واحلياة والنمو يف ال يبثّ 

ام، وتصور الشخصية ة ترتيبا سببيا، تدور حول موضوع عفاحلدث هو جمموعة من األفعال والوقائع مرتب«حوهلا 

  .2»وتكشف عن أبعادها، وهي تعمل عمال له معىن

                                                           
  .228املصدر السابق، ص 1
  .135، ص2006، 1ان كنفاين، مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان ،األردن، طسغ: صبحية عودة زعرب  2
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حياة مجاعة من املثقفني احلشاشني تصوير  يدور حول " ثرثرة فوق النيل"يسي يف رواية و�ذا فاحلدث الرئ

سرد  يف حيا�م من روتني ورتابة، وجييء الذين يعيشون على هامش األحداث السياسية واالجتماعية ويكشف ما

  ."أنيس زكي"هذه األحداث على لسان 

أن األشخاص يف القصة مدار املعاين  « "حممد غنيمي"يرىوهي اليت متثل أحداث الرواية، حبيث : الشخصيات -

ال يسوق  والقاص(...) نة األوىل يف القصة ، وحمور اآلراء واألفكار العامة، وهلذه املعاين واألفكار املكااإلنسانية

 .1»العامة منفصلة عن حميطها، بل ممثلة يف األشخاصأفكاره وقضاياه 

كانت هلم حياة ناشطة يف املاضي، وكان البعض فيهم الوسط الثقايف،لرواية تنتمي إىل إن شخصيات هذه ا

فانتهى �م األمر إىل  من املناضلني، لكنهم أدركوا عدم جدوى نضاهلم وأن األحداث جتري دون أن تتأثر مبواقفهم

صر ئسوا من دور املثقف وفعاليته، والذوا إىل احلشيش وتتمثل هذه الشخصيات يف كل من أمحد نالعبثية وي

 )موظف(، أنيس زكي )كاتب قصصي(وز ، خالد عز )ناقد فين(، علي السيد )حمام(، ومصطفى راشد )موظف(

، وهذه )صحافية(، مسارة �جت )س العوامةر اح(، سنية كامل، العم عبده )طالبة(، سناء )مرتمجة( ليلى زيدان 

�ا على ، تتفاوت يف قدر زدواجمنقسمة على نفسها تعيش حالة من التناقض واال «الشخصيات يف نظر خالدة 

االنسجام مع احلياة العامة، وهي مجيعها منفصمة عن هذه احلياة على الصعيد الشخصي، والعالقة بينهم عالقة 

  .2»فوضوية عبثية، جتدهم متحدين ظاهريا إال أ�م مفككون عمقيا

وحتليل شخصياته النفسية، ويف هذه  ،فكرة الكاتب يعد املكان من أهم احملاور الروائية املؤثرة يف إبراز: المكان -

  .الرواية يتمثل يف عوامة فوق النيل، وهي ملجأ وموضع هرب وطمأنينة وحرية املثقفني احلشاشني

فهي تتشكل يف داخل  ،فعالقة الرواية به عالقة مزدوجة «إن الزمن عنصر أساسي يف العمل الروائي : الزمان- 

عيش ت فكرية وعاطفية تعاعادمها عن طريق اللغة املشحونة بإشيف داخلها، ويقالزمن، ومن مث يصاغ الزمن 

فالزمن يف هذه الرواية هو زمن الليل، فالرواية  ،3»بنشاط وحيوية مع حركة الزمن ،الشخصية اللحظة تلوى األخرى

  .للحشاشنيتسلط الضوء على احلياة الليلية 

                                                           
  .117، صاملرجع السابق 1
  .233حركية اإلبداع، ص: خالدة سعيد 2
  .61غسان كنفاين، مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، ص: صبحية عودة زعرب 3
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ما تبقى "من خالل روايته " غسان كنفاين"ظهرت مع الروائي  وبعد هذا جند التجربة الروائية الرابعة اليت 

فهذه األخرية تشكل جتديدا مهما على الصعيد الفين، حبيث تعد جتديدا كبريا يف الشكل الروائي أثار  ،"لكم

  .إعجابا وجدال كبريين بني القراء

لكنها  ،من حيث الشكل قفزة «إىل أ�ا  "كنفاين  غسان" اعتربت قفزة كبرية يف الشكل، و�ذا يشري إذ

هذه الرواية قلة يستطيعون من بني قرائنا العرب أن  ،ملن أكتب أنا ،ت بنفس الوقت تساؤالت بالنسبة يلأثار 

أم أنا أكتب من أجل أن " إين أكتب رواية جديدة"فهل أكتب من أجل أن يكتب أحد النقاد يف جملة  ،يفهموها

  .1»أصل إىل الناس

غسان  " ـاية من بواكري التجارب احلداثية يف منرب الرواية العربية، فهي الرواية الثانية لو�ذا تعترب هذه الرو   

ومل يكن اهتمام القراء والنقاد �ذه الرواية بسبب " رجال يف الشمس"ظهرت بعد ثالث سنوات من رواية  "كنفاين

وتعبريه عن الذات  وحضوره ،�ا لوعي جديد أيضا، يستمد حتققهإثار  «شكلها الفين فحسب بل بسبب 

لبقاء الفلسطيين واستمراره يف احلياة أوال، والنتصاره على الواقع الغاشم  ؛لسطينية من خالل االرتباط باألرضالف

  .2»الذي دفعه مغتصبو تلك األرض إليه 

نشائيات جمال فيها للجماليات الفنية، واإلأن هذه الرواية هي رواية حبث، ال  "خالدة سعيد"تلحظ 

من  لى الفنية العالية، بل روايته جتيء يتخل مطلقا عمل«ر بأن الفن الروائي لغسان كنفايناف، لكنها تقواألوص

عماله شهادة ساطعة على أن وتقف يف صف الروايات العاملية، فأالناحية الفنية خاصة يف طليعة الروايات العربية، 

  .3»...لرفيع هو اللغة الالئقة بالنضال اإلبداع ا

  :الناقدة إىل العناصر اليت تتكون منها الروايةوتشري 

يعيشه حامد  تتجلى أحداث الرواية بشكل عام يف اإلحساس املوحش بالعامل املظلم الذي: الحدث المحوري-

ولقاءها بزكرياء اخلائن، ومحلها منه وال جيد أخوها حامد مفرا  ،اليت بلغت اخلامسة والثالثنيوأخته مرمي العانس، 

  ...ادر غزة للحاق بأمه يف األردنأن يغولكنه عزم 

                                                           
  .158، ص6العدد  الرتاث األديب، دراسة يف رواية ما تبقى لكم لغسان كنفاين،: مجازكيت رادن، فاطمة عليديجولنكرو  مريحق ةسعيد 1
  .192املرجع نفسه، ص 2
  .241حركية اإلبداع، ص: خالدة سعيد 3
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مستوحاة من الواقع و�ذا شخصياته  ولذلك فجلّ  ،سان كنفاين واقعيةإن معظم روايات غ: الشخصيات -

لقد كانوا مجيعهم من املخيم وليس من  ،وايايت من الواقع وليس من اخليالاستوحيت كافة أبطال ر  «: يقول

  .و�ذا فشخصياته إنسانية واقعية ،1»خارجه

  : خالدة إىل أن شخصيات الرواية تتمثل يفتشريو�ذا       

  .له حلم وهو حلم الذهاب إىل أمه يف األردن عن طريق األرض احملتلة النقي، الربيء: حامد

  .،كان يعتربها كل شيء بعد أن فقد كل شيءوهي شقيقة حامد: مرمي

  .خائنةزوج مرمي وهو شخصية : زكرياء

  .جعلتهما الناقدة شخصية ناطقة، فكل منهما حتمل داللة خاصة يف الرواية: الساعة والصحراء

حمور الصحراء أو املكان وهو حمور الثبات، وحمور الساعة أو  «وتشري الناقدة إىل أن للرواية حموران رئيسيان         

  .و�ذا فإن حدود الرواية تتحرك بني الصحراء ودقات الساعة املعدنية ،2»الزمن وهو حمور احلركة

  :القصة القصيرة -ب

حبيث تناولت يف هذه اجلزئية  ،"القصة القصرية"إىل فن نثري آخر هو " خالدة سعيد"تنتقل الناقدة 

شكال النثرية الرتاثية إذ أ�ا حتدثت عن تاريخ القصة القصرية، وقد تأثرت ببعض األ ،"صفحة من حتوالت الواقعية"

كاملقامة يف حديث عيسى بن هشام، كما تأثرت بالقصة الغربية وما تقوم عليه، وهذا الشكل النثري احلديث هو 

وقد إغتدى حسب الناقدة بالنضال ودعوة رجال اإلصالح واملناضلني إىل ، 3»قص خمتصر يف شكل نثري «

  .اعتمادها كأداة لتوضيح نظرا�م وتوجها�م

تتميز بقابلية التحرك واستيعاب  «فهي  ،إضافة إىل ذلك تشري الناقدة إىل أن القصة القصرية هلا ميزا�ا

  .4»ردود الفعل اآلنية احلادة، ومبحاولة الرد على التساؤالت اليت تربز يف أعقاب اهلزات الكربى واملفاصل التارخيية

                                                           
  .117ن كنفاين، مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، صغسا: صبحية عودة زعرب  1

.247حركیة اإلبداع، ص: خالدة سعید 
2
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ق بني املراحل اليت ازدهرت فيها القصة القصرية كما أن الناقدة تطرقت إىل رسم لوحة توضح فيها التواف

  1:ت بالعامل العريب فنجدوتطورت وبني األحداث اليت حلّ 

  )1922(ة التسجيلية مع عيسى عبيد وحممد تيمور يالواقع ،1919فشل ثورة  - 

مع أمحد خريي سعيد " اللوحة املكتوبة"ة يأو واقع) 1925(املدرسة احلديثة  ،ثورات العشرينيات والثالثينيات - 

  .وحممود تيمور مث حيي حقي الشنيوحممود طاهر 

  .والواقعية ،مرحلة االلتزام والواقعية االشرتاكية 1941-1949 - 

  .النقدية يف مصر وسوريا ولبنان والعراق 1952-1956 - 

  .واقعية امليثااملوجة اجلديدة مبصر أي الواقعية التحليلية أو ما يسمى  ،1973- 1967- 

ا جند اجتاهات جديدة السابق، وهلذ وعليه فكل جيل له رؤيته اخلاصة ويرفض الرؤية اليت ينظر إليها اجليل

ته واستقالليته كان وتعترب الناقدة أن االهتمام �ذا الشكل النثري وجدّ  ،وهي ختتلف من اجتاه إىل آخر ،يف الواقعية

الذي يعد أكرب آباء القصة القصرية والقدرة " حييا حقي"احلديثة ومها  بفضل جهود كاتبني يستحقان أبوة القصة

ومتكن  ،على التطور وتقصي مالمح الواقع ،حبيث عاصر جيل املدرسة احلديثة حىت يوسف إدريس واملوجه اجلديدة

 ل أمقندي"شخصية إمساعيل يف قصته  :من جتاوز خمتلف العوائق، واهتم باحلديث عن سلوك الشخص املصري مثل

  ."هاشم

ختطوا  «إذ ترى الناقدة بأنه معه " يوسف إدريس"أما الكاتب الثاين الذي اعتربته من آباء القصة القصرية 

ي إنه رائد يف استكشاف العامل السفل ،والتخلي عن رصد احلركية الظاهرية ،الواقعية خطوة كبرية يف اجتاه العمق

وخري مثال على ذلك جمموعته  ،2»اهلذيانية وجاذبية السقوط حيث الرغبات و املشاعر الغربية والتخييالت

  ."بيت من حلم"القصصية 

كما تشري الناقدة إىل تناول املبدع لرمز األسطورة واليت تعترب من أهم مسات هذا املبدع، إذ أ�ا تعترب قصة 

الناقدة إضاءة وتوضيحا مث تنتقل إىل قصة أخرى تشكل هي األخرى حسب  ،الرمز املعرب عن هذا العامل" الغريب"

تبدأ مباشرة  «حبيث ترى الناقدة بأن هذه القصة هلا تقنية خاصة، إذ  ،"آي لغة اآلي"لعامل يوسف إدريس وهي 

                                                           
  .280، صالسابق املصدر 1
  .283، صنفسهاملصدر  2
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 روة األزمة وتضع عامل القصة بأشخاصه وأطره وعالقاته يف مفرتق طريقني، أما هندستها الداخلية فتقوم علىذمن 

  يف بؤرة  تقوم على تكثيف الزمن...  دل بني التعابري اجلسدية واحلاالت املعنويةتقابل اخلطوط وتصالبها وعلى التبا

   .1»...مّشعة هي حلظة انفجار جسدي وانفجار وجداين كاشفا مسرية حياة بكاملها

موظف يعيش يف مستوى وهو " احلديدي"فنجد  ،ذا جندها تطرقت إىل شخصيات القصةإضافة إىل ه

الطفولة  صديق احلديدي أيام"فهمي"، وشخصية يتوفر على كل مستلزمات احلياةبيت فخم اجتماعي راق، و 

  .والذي يعاين من مرض خطري

تصاعدت من املنزل الفخم بعد منتصف الليل، وبالضبط من  يبةوتصور الناقدة بدايات القصة بصرخة غر 

ق والصديد على الفراش املمز  وضع الذي كان عليه مناملطبخ والذي ينام فيه فهمي، حبيث تصور لنا الناقدة ال

عكس حياة  ،"فهمي"عيشها ياجلدران والرائحة الكريهة املنبعثة منه، وهذا يوضح لنا حياة املرض والبؤس اليت 

حبيث أن صرخة فهمي كانت إضاءة جديدة  ،ني متعاكسنيفهما يف اجتاه ،"احلديدي"الرتف والقمة اليت يعيشها 

ة ما قبل اللغة هممهمراجعة ملراحل اجلسد البشري منذ صرخة جتيء  «ركتان حلياة احلديدي، و�ذا فإنه توجد ح

وعي صاعق تركض بذاكرة  حلظة ولعثمة الطفل حىت رعد احلناجر ومتزقها عرب �دم البديعة اإلالهية، تقابلها

ر العمارة احلديدي السنوات بني اللقب العلمي واملنصب الرفيع، وفيها تنهار العمارة االجتماعية، ومع ا�يا

و�ذا تغري وضع احلديدي وأصبح حيس بالغربة التامة  ،2»االجتماعية تبدأ حركة حتول من خالل تعابري احلديدي

  .وإن تقبله هذا األخري من جديد ،ه، وأصبح كحال فهميعن بيته وحيّ 

حركة  فحركة اهلبوط جندها عند احلديدي أما ، احلركتني جند حركيت هبوط وصعودباإلضافة إىل هاتني

عالية، فرغم معاناته إال أنه كان أكثر قوة ومتاسكا من  عند فهمي الذي أصبح ذو قيمة وروح الصعود فنجدها

احلديدي ووقف إىل جانب صديقه، واسرتجع هذا األخري قوته من جديد، حبيث تشري الناقدة إىل أنه تلتقي 

حمررا الصرخات  مماثل، بصراخ يب مث يتفجريرتفع صراخ فهمي يتجمع يف صدر احلديدي شيء غر  «املسريتان إذ 

يت خيرتق اللغات وحدود التعبري، يهدم حضارة الكالم راجعا إىل لغة ا �ذيان صو اليت دقت يف أعماقه عمرا، حيرره
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إذ أصبح احلديدي يف �اية القصة متحديا لسكان احلي الذين خيتبئون وراء  ،1»"آي لغة اآلي"بدئية هي 

  .أقنعتهم

تكون باالنطالق  القصصية، فالبداية يف أعماله" يوسف إدريس"ا يوضح لنا املسار الذي يتبعه ولعل هذا م

من نقطة معينة تغوص يف أعماق مظلمة، وتندفع �دف التغيري، لكنها تعود يف �اية األمر إىل نقطة البداية إال 

  .أ�ا عودة عبثية

اجتاه التحليل وتعرية " إىل احلديث عن أمر آخر هو " خالدة سعيد" وإىل جانب هذا تطرقت الناقدة

" غالريي"جملة  ، وقد أنشئوا1967لقصرية يف مصر عام ا، حبيث تشري إىل أنه برز جيل من كتاب القصة "الواقع

حلاد لكل ما هو تقليدي، إذ أ�م وكان طموح كل واحد منهم هو اجتاه البحث وتعرية مظاهر االغرتاب والرفض ا

رفضوا املفهوم  «رفضوا النتاجات القصصية السابقة، كما أ�م رفضوا التتلمذ على يد الغرب، حبيث ترى بأ�م

ائهم للنزعة التعلمية والتماس التسلية يف القصة من تشويق وعقدة، ال ر ، وعربوا عن إزدوااللتزامالشائع للواقعية 

تتقاطع  وجب تسلسل زمين خيطي، بل ميكن أن تكون حادثة تفجر جمموعة من اخلطوطيرون الواقع يتحرك مب

  .2»داخل أو تتواىلتت

واقعية " كانت هناك حماولة إلجياد تسمية هلذه الظاهرة القصصية، فهناك من أطلق عليها تسمية  هلذاو  

مثل إدوارد اخلراط، إال أن " امليثا واقعية" ، أو أ�ا امتداد للواقعية االشرتاكية، وهناك من أطلق عليها تسمية"جديدة

" القشرة" إلبراز «هي األنسب، وذلك ألن هؤالء يطمحون" واقعية حتليلية" الناقدة ترى بأنه رمبا كانت تسمية 

يف عالئقها اجلدلية مع اخللفية األسطورية والبيولوجية ، )قانونية، املدنية، واالقتصاديةالعائلية، ال( االجتماعية

ن، إ�م يسلطون الضوء على خطوط الواقع املتداولة من أجل تعرية تناقضاته وتشخيص االغرتاب لإلنسا

بها خري فهي حس جلمال الغيطاين" كلمات عاشت" أو" املقشرة" صة، حبيث متثل الناقدة لذلك بق3»اإلنساين

ة اليت تتميز �ندسة واقعية، ويف املباين السلطوية، السجون اهلائل: كر على سبيل املثال مثال على هذا االجتاه وتذ 

لمح التناقض احلاصل بينهما، والضحايا هم الفالحني توجد بيوت طينية للفالحني، وهنا نمقابل هذا املباين 

  .األبرياء
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، حبيث "ثالث أشجار تثمر برتقاال" جمموعته، يف "حيي الطاهر عبد اهللا" جند" مجال الغيطاين" باإلضافة إىل

املتصلبة وقد توغلت عميقا حىت تداخلت بالنوازع العفوية واألخيلة امليثولوجية " القشرة" «وجود تشري الناقدة إىل 

، فهذه ا�موعة القصصية تقوم بداية 1»السطح املتصلب وخلخلته رجّ غري أن هذه النوازع واألخيلة قادرة على 

األشجار اليت تبدوا ككائنات مسحورة، فهو عامل على أرملة القتيل اليت تطلق صرخا�ا بالثأر، حبيث تصور الناقدة 

نسان من اغرتابه، ونالحظ يف كل مرة أن هذا األخري موضوعا متداوال حياول تغيري األشياء، وحترير اإل أسطوري

  .بني الكتاب املعاصرون

 املعىن نسان من حيث، إذ أنه نظر إىل فكرة اغرتاب اإل"حممد حافظ رجب" وإىل جانب ذلك جند الكاتب

ذه األخرية حول ه، وتدور أحداث "األب حانوت" كر الناقدة على سبيل املثال قصتههلذه اللفظة، وتذ  املراكسي

اقدة أن ألب حانوت املعبود، وتشري النمغرتب فكأنه طقوس عبادة ل كليا، فهذا الولد  ستغالالولد يستغل أبوه ا

  .رر كان شامال لكل شيءفقد كان متمردا على الكل، فالتح الولد عندما حاول التحرر

الذي  " براهيم منصورإ"باإلضافة إىل هؤالء الكتاب الذين تطرقت الناقدة للحديث عنهم جند آخرون مثل 

كان من بني هؤالء الذين مارسوا قراءة للواقع االجتماعي وتعريته من األحكام املسبقة والكشف عن عبثيته، كما 

يفضح فقر الواقع الرمسي وعجزه وال �ائية عامل الصمت، ذلك أن الصمت  «، الذي "براهيم مربوكإ"جند كذلك 

وخري  ،2»ةالغيب، ويستجوب املوت و األلوهبواب أهو اخلطوة احلكيمة حنو عامل إسراري حيث يذق اإلنسان 

إذ تتقاطع لغة املناسبات اجلامدة  ،فكانت لغته لغة شعرية" ف صوت صمت نصف طائرنز " على ذلك قصةمثال 

  .ع لغة اهلذيان الذي تنتج عنه صورا ورموزام

إىل العديد من قصصه مثل  الناقدة تشري حبيث" أصالن والكالم املكسور إبراهيم" جندويف موضع آخر 

قصص قصرية، تتسم حسب الباحثة بالبساطة إىل حد التجريد، رغم أ�ا تدور يف  وهي جمموعة" ة املساءري حب"

ظاهرة يف «عامل نفسي معقد، فحاولت من خالل قصصه اليت يفتح فيها باب احلوار والتواصل أن تشري إىل 

أمال يبعث  ة،فينالدهذه احلركة حماولة جدية لتحرير املخيلة وحترير الصور  ،القصة الصغرية فذة عميقة الداللة
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القوى اإلبداعية والصراعية، إ�ا هجمة مجاعية جريئة وجذرية على الواقع الرمسي أو الثقافة السائدة بلغتها 

  .1»...صطالحية وأساليبها التقليديةاال

حبيث تشري إىل أن  ،"غسان كنفاين"إىل أحد رموز القصة وهو " خالدة سعيد"وبعد ذلك تتطرق الناقدة 

وقد اختارت الناقدة من بني قصصه قصة  بقدر�ا على إضاءة مستويات متعددة يف آن واحد،القصة عنده تتسم 

عامل هادئ راكد يتميز بالسكون   ة تدور يف عاملية خمتلفني،صوهذه الق ،"جمموعة عامل ليس لنا"من " الشاطئ"

دون  حلركتني منفصلتني تتجاوران، إضاءة سريعة ملستويني «ذ ترى بأن هذه القصة هي وعامل آخر يتميز باحلركة، إ

  .2»ان مسرحني خمتلفني ويف عاملني خمتلفنيثأن تظهر بينهما عالقة غري عالقة التناظر والتواقت، وحتد

وقد انصب اهتمام الناقدة على عناصر القصة من اإلطار املكاين والزماين وشخصيات القصة، فاإلطار 

ونظيف، حبيث تصور الناقدة احلي والذي  حي أنيقواليت تقع يف  املكاين يتمثل يف درج كنيسة يطل على احلديقة

وفيما خيص شخصيات القصة فإ�ا تكمن يف  ،اإلطار الزماين فهو عصر يوم هادئأما  ،تعود أناسه اخلروج إليه

لراهب وإذا نظرنا يف لغة ا ،"القطة البيضاء"ورمز آخر يتسم باحلركة واملقاومة وهو  ،"السيدة األرملة"و"الراهب "

لبست ثوب (لغة شخصية �تم فقط بأمورها الشخصية كقوهلا  فهي فهي لغة العموميات على عكس لغة السيدة

فالراهب يتصور موضوعات عديدة، يف حني السيدة فما يهمها هو  ،)...مل ألبسه منذ تويف فارس(، ..)العيد

األفعال اليت تصور الراهب تتميز باهلدوء  شري إىل أنضح التناقض احلاصل بينهما ، كما تموضوعها فقط، وهذا يو 

يف مقابل ذلك جند األفعال اليت تصور األرملة ذاتية انفعالية  ،)بصوت خفيض رفكر (وغري ذاتية، فنجد مثال 

  ).امتألت عيناها بالدموع: (مضطربة مثل

ضي، أما العامل الثاين لكن رغم التناقض املوجود بينهما إال أ�ما حسب الناقدة كانا يف طريق العودة إىل املا

فاإلطار املكاين هو  ،احلركة واإلطار املكاين والزماينيف هذه القصة فنجد الناقدة كذلك تقوم فيه بتحديد مسرح 

هذه احلركة فهي  اليت تكون حممية بالقوانني والطقوس، أما بطلة) الكنيسة(الشارع وهو عكس مسرح احلركة األوىل 

كتشاف ا، فهي تتجاوز العوائق وحتاول اال باحلرية واحلركة دون قوانني تسلط عليهاليت تتمتع " القطة البيضاء"

وذلك  ،كل مرة وحتاول النهوض  حبيث جند غسان كنفاين يلقي أنظاره على هذه الشخصية اليت تقاوم يف  واملغامرة

  .ف واملقاومة واخرتاق ما تتعرض لهعندما وقعت يف بركة املاء فهي رمز يعرب على الكش
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بالصفات اخلارجية  فيه لشخصيات القصة، حيث اهتمت اال حتليليو د وضعت الناقدة يف األخري جدوق

هو أسري " الراهب"فمثال  ،ووضعية كل شخصية ،احلركات واألفعال ،، الزمان، احلالة النفسية الراهنةاملكان

الفراغ، أما القطة فلها حرية ة، الوحد ،رملة أسرية عامل اكتمل يف املاضييف حني األ ،الطقوس والعادات والوحدة

  .والقطة باملقاومة واحملاولة ،حبيث أن كل شخصية حتاول كيف تواجه وضعيتها فمثال املرأة باحللم ،االختيار والقرار

 فالراهب يقف عند «وعليه فكل شخصية تقف حسب الناقدة عند شاطئ وتتحرك فيه حبركة خاصة، 

حماصر بالرتابة وضيق فسحة الفعل فال يبذل أي حماولة ويستسلم للوضع واملرأة  ،شاطئ احلياة مبشكال�ا وقضاياها

أما القطة فهي بدورها حماصرة عمليا باملاء، تقف عند شاطئ  ،تقف عند شاطئ املاضي وذكرياته حتاصرها الوحدة

  .اينهي اليت أثارت انتباه غسان كنف) ةالقط(، وهذه األخرية 1»اخلطر امللموس لكنها خترتقه

من األشكال النثرية اليت لقيت اهتمام عديد " القصة القصرية"و" الرواية" يف األخري ميكن القول بأن و   

" خالدة سعيد"وهذا ما جنده عند الناقدة  الباحثني والنقاد العرب، خاصة يف الفرتة احلديثة إذ ازداد االهتمام �ما

ل نثري ففي كل شك ،اليت أعطت هلذين الشكلني جانبا من الدراسة حبيث تطرقت إىل العديد من الرواد والكتاب

الناقدة يف جمال اإلبداع األديب، فهي من  إسهاماتوهذا يدل على  ،لل �ا أفكارهاجندها حتلل وتعطي مناذج تع

  .بارزة اليت كان هلا نتاجات أدبية ونقدية يف الساحة األدبية العربيةالرموز النسائية ال
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  "خالدة سعيد"اإلرتحاالت المنهجية عند الناقدة : المبحث الثاني

إذ ال ميكن ألي حبث أن يقوم  ،من  املعلوم أن كل باحث يتبع منهجا حمددا يف دراسته ألي موضوع 

الدراسة املتكاملة، فهناك العديد من الباحثني جندهم يتقيدون مبنهج بدون منهج معني، وذلك من أجل حتقيق 

اليت اعتمدت " خالدة سعيد"واحد، يف حني هناك من يعتمد على أكثر من منهج، وهذا ما نلتمسه عند الناقدة 

تطرقنا وهذا ما - على مناهج متعددة، فإىل جانب اعتمادها املنهج البنيوي يف حتليلها لقصيديت أدونيس والسياب 

  :فإننا جندها تأثرت باجتاهات نقدية أخرى لتتبىن وجها�ا ومن بينها جند "حركية اإلبداع"يف كتا�ا  -إليه سابقا

  :المنهج النفسي-1

املبدع على إذ أنه يهتم بشخصية  ،إن هذا املنهج يدرج ضمن املناهج اليت تشتغل خارج الرقعة النصية

بل تتحدد من خالل االلتفات  ،قيمة النص فيه باملعيار الفكري أو اجلمايلفال تتحدد  ،حساب إنتاجه اإلبداعي

  .إىل دراسة الظواهر النفسية اليت �تم بأسرار النفس البشرية

األب الروحي هلذا املنهج حبيث جاء مبصطلحني مها مصطلح الوعي والالوعي " سيغموند فرويد"يعترب 

 " ونغي"و) عقدة النقص(الذي جاء مبصطلح " آدلر"ثال الفردي، وقد أضاف تالمذته مصطلحات جديدة أم

" يونغ"منطلق  وهو يعدّ  ،هذا األخري الذي ميثل خربات املاضي وجتارب األسالف ،)الالوعي اجلمعي(مبصطلح 

إرثا روحيا للنوع البشري بنيته حاضرة يف كل فرد وتظهر  «يف حتليل عملية اإلبداع بصورة عامة، فهو يعتربه 

معناه " يونغ"فالالشعور  اجلمعي إذن عند  ،1»بواسطته وجود أو صور أو رموز قدمية مشرتكة لدى البشرية مجعاء

  .أن الفنان أو األديب ما هو إال نتاج ووعاء حيتوي على تاريخ أسالفه

ية اليت تأثر �ا العديد من الباحثني العرب الذين وجدوا  لدى املنهج النفسي أحد املناهج النقد ويعدّ 

 األدبأخذ جيذب إليه اهتمام الباحثني يف  «وغريهم جماال الهتماما�م النقدية إذ  "آدلر"و "يونغ" ،"فرويد"

العريب يف السنوات األخرية بعدما تقدمت الدراسات النفسية وتعددت مدارسها وأخذت تفرض نفسها على كثري 

و�ذا فإن هذا املنهج وجد صداه يف النقد العريب وذلك من خالل العديد من  ،2»من جماالت احلياة اإلنسانية

اليت اعتمدت " خالدة سعيد"فمن بني الباحثني العرب الذين تأثروا به جند الناقدة  ،الدراسات واألحباث اليت تبنته
                                                           

  .127، صالعريبالنقد الغريب والنقد : وعليبةحممد ولد ب 1
  .22، ص2002-2001 دط، قسنطينة، ،حث العلمي، منشورات جامعة منتوريالوجيز يف مناهج البحث األديب وفنيات الب: بن سالمة الربعي 2
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فقد  ،)الالوعي اجلمعي(اعتمادها على مصطلحه وذلك ب ،"يونغ"عليه ويظهر هذا جليا من خالل تأثرها ب 

الالوعي اجلماعي يف إطار التيار اإليديولوجي والذي تسميه أسطورة العصر، والذي يتقامسه أفراد جمتمع  «وظفت 

ن ما أخذته عن يونغ كان للربهنة على شيء آخر كمفهوم وهكذا فإ ت معني ويقبض الشاعر الرائي عليهيف وق

  .1»أسطورة العصر مثال

ألنسي احلاج، واليت كانت " خالدة سعيد"أما يف تأثرها بفرويد فنجد ذلك جليا يف الدراسة اليت خصصتها 

حبيث  ،"دافع املوت"و" دافع احلياة"إذ أ�ا قامت باستعمال مصطلحني لفرويد ومها  ،)صراع اللغة والاللغة(بعنوان 

الصمت  يبدوا هلا أ�ا صراع بني اجتاهني اجتاه املوت أوضعتهما على الظاهرة اللغوية بغية شرح القصيدة اليت ت

  ).اللغة(واجتاه احلياة أي الكالم واحلركة  ،)الاللغة(

  :ونيةنظرية االتصال الجاكبس -2

وهذا ما يبدوا  ،"خالدة سعيد"تأثريا واضحا على الناقدة  "رومان جاكبسون"أحدثت نظرية االيصال عند 

هلا مستقبل  mesageإلبراهيم ناجي، فهي تعترب القصيدة الشعرية رسالة  " الغريب"من خالل دراستها لقصيدة 

ستقوم باستخراج أثر التعبري الذي يصف  «أي أنه مرسل إليه واملرسل هو الشاعر حبيث  ،إليه توجه إليه الرسالة

بتحديد املوضوع الذي تسميه موضوع القصيدة حسب  هؤالء وأولئك وهي تضع حقال دالليا يسمح هلا

  .متأثرة بنظرية اإليصال اجلاكبسونية فالناقدة �ذاو  ،2»املوضوعات اليت تشكل إطار القصيدة

اعتمدت على جمموعة من املبادئ  ،"الغريب"وقد تطرقنا فيما سبق إىل أن الناقدة يف حتليلها لقصيدة 

تظهر لنا بشكل واضح مدى تأثرها بنظرية االتصال اليت جاء �ا رومان (املبدأ األول  فالطريقة اليت حللت �ا

  :جاكبسون، وميكننا توضيحها يف املخطط التايل

  

  

  

                                                           
  .127النقد الغريب والنقد العريب، ص: عليبةحممد ولد بو   1
  .114-113، صنفسهاملرجع  2
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  السياق

  املرسل إليه..................الرسالة.................املرسل

  االتصال

  )القوانني(السنن 

  االتصال عند رومان جاكبسون مخطط يوضح نظرية                        

وهذه الرسالة من أجل أن تفهم جيب أن حتيل إىل  ،إن املرسل يرسل رسالة إىل املرسل إليه أو املستقبل

جندها قد وظفت هذه العناصر أثناء حتليلها حبيث " خالدة سعيد"ففي القصيدة اليت درستها  ،سياق وأن متر بسنن

والرسالة هي  ،بينما املرسل إليه فيمثله ضمري املخاطب ،أظهرت أن املرسل هو الشاعر والذي ميثله ضمري املتكلم

  .واملرسل إليه) الشاعر(رسل أما السياق الذي جاءت فيه القصيدة فهو موضوع احلب القائم بني امل ،القصيدة

  :تأثير إليوث -3

من الشعراء الغربيني الذين أثروا يف الفكر العريب احلديث تأثريا قويا، فمن بني الباحثني " إليوث"يعّد 

يف " األرض واخلراب"الذي اكتشف إليوث وعكف على دراسة " بدر شاكر السياب"والشعراء الذين تأثروا به جند 

منه اقتباس األغاين الشعبية واللغة العامية وتأثر بأسلوب إليوث الذي كان يكثر يف شعره  «، فتعلم 1951صيف 

  .1»...من االقتباس والتضمني واإلشارات

ها ويظهر هذا جليا من خالل حتليل ،اليت تأثرت هي األخرى بإليوث" خالدة سعيد"وإىل جانبه جند الباحثة 

وركزت  ،القصيدة قامت بإبانة اخلصائص املسرحية هلذه القصيدةففي هذه  ،ألدونيس" هذا هو امسي"لقصيدة 

خصائص الديوان مسرحية باملعىن املعروف، وإمنا هيب حماولة إلغناء القصيدة  ليست «:على األصوات، و�ذا تقول

يف  فأدونيس ،...ت واحلوار على مستويات خمتلفةتعدد األصوات وخلق التيارات والعالقا:بالعناصر املسرحية مثل 

و�ذا فالقصيدة ذات  ،2»استفاد من هذه التجارب ووصل إىل نوع من التجريد املسرحي" هذا هو امسي"قصيدته 

                                                           
  .70الشخصية واخلاصة، ص  الربوج الرمزية، دراسة يف رموز السياب: اين نصر اهللاه  1
  .111النقد الغريب والنقد العريب، ص :بوعليبة حممد ولد  2
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بنية مسرحية من أبرز مسا�ا األصوات اليت تنبعث من صوت الشاعر، واخلشبة اليت متثل عندها مسقط اللحظة 

  .ماعيضرة، ومسقط الظالل التارخيية، وعوامل الالوعي الفردي واجلااحل

إىل أن الناقدة يف قوهلا هذا تقصد املسرح " النقد الغريب والنقد العريب" يف كتابه " عليبةبو  ولد حممد"يشري 

قيس "املكتوب شعرا، والذي كانت تباشريه األوىل يف القرن العشرين مع العديد من الشعراء أمثال عزيز أباظة يف 

تتكلم «توظيف هذا املصطلح يف هذا السياق يظهر أ�ا ف ،"كليوباتراوموت  " "شجرة الدر"وأمحد شوقي يف " بىنول

عن األصوات املسرحية اليت حتيل مباشرة إىل هذا املصطلح يف مقال إلليوث املأخوذ من حماضرة ألقيت عام 

صوت فإذا كان ال ،مييز إليوث ثالثة أصوات يف الشعرففي هذا املقال  ،"األصوات الثالثة للشعر"وعنوا�ا  1953

الثالث هو صوت املسرحية الشعرية فإن الصوت األول هو صوت املسرح، والصوت الثاين هو صوت الشاعر 

  .كما ترى الناقدة ينطبق على صوت أدونيس  األخريوهذا الصوت  ،1»الذي يتجه إىل مجهور كبري أو صغري

يت انطلقت يف وصف شعر وال ،"خالدة سعيد"و�ذا ميكن القول بأن إليوث كان له تأثريه على الباحثة 

 .مسرحي من نظرية إليوث يف األصواتأدونيس بأنه شعر 

                                                           
  .112، صالسابق املرجع  1
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  خاتمة

حنمد محد العارفني بفضله، ونشكره على  ،ا كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللاوم ،احلمد هللا الذي هدانا هلذا

ها حنن ننتهي بفضل اهللا وتوفيقه من دراسة موضوع  ،، فكما نعلم أن لكل بداية �ايةنعمه الظاهرة والباطنة

  :، لنصل يف األخري إىل مجلة من النتائج جعلناها يف النقاط التالية"حداثة النقد النسائي العريب"

من أهم مرتكزا�ا، كمبدأ  إن احلداثة يف جذورها غربية املنبع، تقوم على جمموعة من املبادئ واألسس اليت تعدّ  - 

  .إخل...التغيري والتجديد رية، ومبدأاحل

باملشروع احلداثي   والنقاد العرب، حيث تأثر العديد من الباحثنيةمل يكن العامل العريب مبعزل عن التأثريات الغربي - 

: بالطابع احلداثي مثل اهلم الشعرية والنقدية اليت صبغتوهذا يظهر جليا من خالل جل أعم ،الغريب

  .إخل...كمال أبوديب، السيابأدونيس،

فكل ناقد له  ،اختلفت التعريفات حول مفهوم احلداثة بني خمتلف النقاد والدارسني سواء عند الغرب أو العرب - 

  .نظرته ورؤيته اخلاصة �ا

  :من أهم اإلشكاليات اليت عكف النقاد والدارسني العرب على دراستها والوقوف عندها جند - 

وفوضى بسبب �افت النقاد  ديعيش حالة إضطراب وتعدّ  دي العريب الذي أصبحنقإشكالية املصطلح ال - 1

وغري معتمدين  ،ىل نقل املصطلحات من البيئة الغربية ووضعها يف البيئة العربية، غري مباليني بالفروقاتالعرب إ

  .ة وواضحة لذلكعلى منهجية موحدّ 

  وعيهم بأ�ا من إنتاج ثقافة غربية هلالوا من املناهج الغربية دون حبيث أن النقاد العرب � ؛إشكالية املنهج - 2

وهذا  ،...البنيوية، األسلوبية :أصوهلا الثقافية والفكرية، وحماولتهم تطبيقها على اخلطاب النقدي العريب مثل 

  .االنفتاح الالمشروط على الغرب دون حماولة التأصيل يف الثقافة العربية أدى إىل التذبذب واخللط املنهجي

  .موهبة إنسانية تنأى عن التقسيم اجلنسي الذي مييز بني ما هو ذكوري وما هو أنثوي اإلبداع األديب - 

مصطلح النقد النسائي هو كل ممارسة تعىن بالتحليل الدقيق واحملكم للنصوص األدبية من وجهة نظر نسائية  - 

  .فهو نقد يظهر قدرة املرأة العقلية والفكرية يف دراسة النصوص وحتليلها وتفسريها

يس النقد األديب النسائي يف نظرنا هو النقد الذي تكتبه املرأة فقط، بل هو النقد الذي يبحث يف أدب املرأة ل - 

  .الكتابة، سواءا كان ذكرا أو أنثىعن صو�ا وهويتها وخصوصية كتابتها اليت متايز كل العالمات الذكورية يف 
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من النساء الغربيات اللوايت  باهتمام كبري، إذ تبنته العديد ي يف كنف الثقافة الغربية وقد حظيظهر النقد النسائ - 

جوليا  " ،"فرجينيا وولف" ،"إلني شوالرت: "هن اجلديدة واسهاما�ن اإلبداعية منهن الساحة النقدية بأفكار يف  أثرنّ 

  .إخل" ...سارة جامبل"، "سيمون دي بوفوار" ،"كريستيفا

 نفتاح على الغرب ودعاةاال: خالل جمموعة من العوامل منهاالعربية من تسلل النقد النسائي إىل الساحة النقدية  - 

  .إخل...باإلضافة إىل البعثات العلمية" قاسم أمني" "رفاعة الطهطاوي"املرأة أمثال  حترير

ن ، لك"النقد النسوي"، "كالنقد األنثوي"تعددت املصطلحات اليت أطلقت على هذا النوع اجلديد من النقد  - 

التعدد املصطلحي إال أن مفهومه يدور يف حلقة واحدة، وهي الرتكيز على املرأة كناقدة ومبدعة ورغم هذا 

  .للنصوص

اليت كان ينظر إليها نظرة دونية  ،عتبار للمرأةف عديدة سعى من خالهلا إىل رد االجاء النقد النسائي بأهدا - 

ستهالك، ال كمنتجة قادرة على ا مادة لالباعتباره ،لتقليدية اليت ألفناها عن املرأةمهمشة وكسر الصورة النمطية ا

هيمنة النزعة الذكورية املرأة جتاوزت إثبات هويتها األدبية، والتعبري بقلمها األنثوي عن عاملها اخلاص، و�ذا 

  .فأصبحت أديبة وناقدة ،واستطاعت أن تلج عامل اإلبداع

  سواءتضاربت اآلراء واملواقف من الكتابة النسائية بني مؤيد ومعارض هلا، فهي يف جمملها ما تكتبه النساء،  - 

  .تكتبه النساء يف خمتلف ا�االت خر، أي هي ماآكانت هذه الكتابة عن النساء أو عن الرجال أو عن موضوع 

عات على املستوى األديب إثبات وجودهن كمبد برزت جمموعة كبرية من الناقدات العربيات اللوايت حاولنّ  - 

يز إىل جنب مع الرجل، ومنو�ذا أصبح للمرأة العربية مكانة وحضورا خاصا يف جمال اإلبداع جنبا  ،والنقدي خاصة

  "نازك املالئكة"، يف لبنان " العيد ميىن"، يف مصر" نوال السعداوي"و" سيزا القاسم: "من الناقدات يف العامل العريب

  .إخل...يف املغرب" مسعودرشيدة بن"يف اجلزائر، " ،آمنة بلعلىالعراق  يف

مالمح اإلبداع يف الشعر والنثر  رمست فيه ،ملواضيع خمتلفة" حركية اإلبداع" يف كتا�ا" خالدة سعيد"تطرقت  - 

  ).القصة القصرية -الرواية(

إال أ�ا اعتمدت على آراء وأفكار  ،األدبيةة النصوص على البنيوية كمحطة مهمة يف مقاربعتماد الناقدة رغم ا -

 .فرويد، رومان جاكبسون ،ليوثاجتاهات نقدية أخرى كأفكار إ
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  :الملخص

الدراسات الثقافية تبلورت العديد من املفاهيم واالجتاهات منها ما  نتيجة للتطورات املعرفية اليت شهد�ا

يعرف بالنقد النسائي، هذا األخري الذي يعد من بني اإلشكاالت اليت طرحت يف الساحة النقدية وأكثرها أمهية يف 

ما انتقل إىل القرن العشرين، فهو من مستجدات الفكر النقدي املعاصر، ظهر يف كنف الثقافة الغربية لكن سرعان 

العامل العريب الذي مل يكن مبعزل عن التأثريات الغربية، بل حاول أن يواكب مجيع تطورا�ا، كمحاولته تبين هذا 

اإلجتاه النقدي املسمى بالنقد النسائي، الذي جاء لريد اإلعتبار للمرأة العربية ويعطيها حقها للولوج يف عامل 

النسائي جاء ثورة على سلطة النزعة الذكورية والتخلص من األثر الذي  اإلبداع إىل جانب الرجل، ومنه فالنقد

فرضه الفكر األبوي على املرأة، فبعد أن كانت هذه األخرية تتعرض للتهميش وخاصة على املستوى الثقايف من 

أنثى مبدعة طرف النزعة الذكورية، وكان ينظر إليها باعتبارها أنثى تنحصر مهمتها يف االهتمام بشؤون البيت ال ك

قادرة على إبراز قدرا�ا اإلبداعية، استطاعت املرأة العربية أن تكسر حاجز صمتها وترفع صو�ا إىل جانب الرجل 

  .وخترج من عباءة التسلط يف ظل اهليمنة الذكورية

  :الكلمات المفتاحية

  .النقد، احلداثة، النقد النسائي، الكتابة النسائية


