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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الوطن العريب عرف ولوج عدد كبري من املناهج الغربية  أنال خيفى على مراقب تاريخ النقد العريب املعاصر 

إليه، وكان هذا نتيجة لالحتكاك بالغرب واالطالع على ثقافته، بداية باملناهج السياقية مرورا بالنسقية وصوال إىل 

، وإذا كان تراجع األوىل مرتبطا برتكيزها على السياق، فإن إمهال هذا األخري كان أساس )ما بعد البنيوية(مناهج 

اليت حاولت إعادة االعتبار للقارئ وإشراكه يف العملية  )ما بعد احلداثة(تراجع املناهج النسقية لتربز بعدها مناهج 

  النقدية.

البلدان العربية، وتنوعت معها التجارب وقد عرفت كل هذه املناهج أمساء نقدية ليست قليلة يف خمتلف 

 املمارسة النقدية من خالل اشتغاهلا على العديد من النصوص الشعرية والسردية، حيث سلك بعض النقاد طريق 

  ، يف حني مجع الفريق الثالث بني التنظري والتطبيق.التنظريوعمد البعض اآلخر إىل 

جيرت النظريات الغربية اجلاهزة دون حماولة - رتات طويلة لف- حال النقد العريب الذي ظل  وجدير بالذكر أن

جادة لتأسيس نظرية عربية خالصة، أخذ يف التغري بظهور عدد من النقاد يف العصر الراهن، حاولوا النهوض ذا 

الذي صب جهده يف جمال  "سعيد يقطنيم"النقد وتطويره من خالل معاجلة إشكاالته وطرح آفاقه، وكان من أبرزه

  الذي اختار بدوره هذا االختصاص. "فيصل دراج"السرد العريب عامة والرواية على وجه التحديد، و

دراسة مقارنة بني جتربيت  - التنظري املمارسة و بني  املعاصر ومن هذا املنطلق كان موضوع حبثنا (النقد العريب

  لعل أبرزها:و املوضوع، ا لذهن إشكاالت عديدة حول هذ، وقد تتبادر إىل ا)"سعيد يقطني" و"فيصل دراج"

ن؟ أبرز القضايا اليت عاجلها الناقدا؟ ما هي "فيصل دراج"و "سعيد يقطني"لـكيف كانت التجربة النقدية 

ني التجربتني؟ وما هلا؟ كيف كانت آراء النقاد حول هت "فيصل دراج"عن رؤية  "سعيد يقطني"هل اختلفت رؤية 

  واختالف هذين الناقدين حول كل هذا؟مدى اتفاق 

(املمارسة و وتتجلى أمهية هذا املوضوع يف أنه يعاجل قضية مهمة يف النقد العريب املعاصر وهي قضية 

، وقد دعتنا أسباب  "دراج"فيصل و "سعيد يقطني"عند ناقدين بارزين يف الساحة النقدية العربية مها: ) التنظري

  ها:ع أمهو كثرية الختيار هذا املوض

 هذين عند النقد العريب املعاصر وهي مسألة (املمارسة و التنظري )الرغبة يف االشتغال على مسألة هامة يف  - 

 .الناقدين
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يف سبيل تطويرالنقد العريب  "فيصل دراج"و "سعيد يقطني"احلرص على توضيح اجلهود الكبرية اليت بذهلا  - 

 املعاصر.

 يغة، فأردنا أن خنوض البحث فيه إلفادة الطلبة.كون هذا املوضوع مل يطرق من قبل بنفس الص - 

  تبيني أهم نقاط االتفاق واالختالف بني جتربيت هذين الناقدين. - 

يف دراسته، يستند فيه على أدوات ال ميكن أن يقوم  ث علمي منهج يتبعهلكل باحومما ال شك فيه أن 

ل من املوازنة منهج املقارنة اليت مل خت بدوا حبثه كالوصف والتحليل،وعليه فقد كان منهجنا يف هذه الدراسة هو

  واحملاورة أحيانا.

  وخامتة.فكانت كاآليت: مقدمة،مدخل، فصلني عن العناصر اليت تناولناها يف هذا البحث  اأم

انفتاح النقد العريب صلني، خصصنا املدخل املوسوم بـ: (جعلنا مدار حبثنا هذا على مدخل نظري وف

للحديث عن وضع النقد العريب املعاصر يف عالقته باملناهج النقدية  ناهج الغربية احلديثة واملعاصرة)املعاصر على امل

 وحت جهودهم بني (التنظري والتطبيق)الذين ترا الغربية، معرجني يف ذلك على بعض النماذج النقدية لبعض النقاد

حمددين يف ذلك األسباب اليت أدت إىل ظهور بعض النقاد الذين حاولوا تغيري وضع النقد "كسعيد يقطني" 

النقد العريب املعاصر من منظور "سعيد  برازه يف الفصل األول املوسوم بـ (و"فيصل دراج" وهذا ما سعينا إىل إ

والذي قسمناه إىل مبحثني، أحدمها خاص بـ"سعيد يقطني" حتدثنا فيه عن حياته، وجتربته  )اج"يقطني" و"فيصل در 

 (النقد العريب املعاصرالنقدية واليت سلطنا الضوء فيها على عدد من القضايا اليت عاجلها هذا الناقد كقضية 

التطبيق) عند هذا الناقد من خالل  )وقضية (املصطلح السردي)، كما حتدثنا عن قضية (التنظري و إشكاالته وآفاقه 

، ووضحنا موقفه من الرواية العربية مربزين آراء بعض النقاد كتابيه (حتليل اخلطاب الروائي) و(انفتاح النص الروائي)

  حول ما احتوته هذه التجربة النقدية.

 قد العريب املعاصربعض القضايا اليت تناوهلا كقضية (النو  "فيصل دراج"أما اآلخر فقد عرجنا فيه عن حياة 

(قضية احلداثة العربية) واقفني على (قضية التنظري والتطبيق) عنده انطالقا من كتابه (نظرية و )إشكاالته وآفاقه

  مع حتديد موقفه منها، مستنتجني يف األخري بعض اآلراء النقدية حول هذه التجربة. الرواية والرواية العربية)

دراسة مقارنة بني جتربيت "سعيد يقطني: و"فيصل دراج" عنوان (فصل الثاين والذي كان حتت أما ال

سقاط الضوء على أربعة مستويات إ، فقد اشتمل على الدراسة التطبيقية للجانب النظري من خالل )النقدية
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ن، املقارنة على مستوى التنظري والتطبيق يف بعض ستوى القضايا اليت عاجلها الناقداللمقارنة (املقارنة على م

  وى األسلوب).فاملقارنة على مست ة من منظورمهاعلى مستوى الرواي املقارنة تب النقدية هلما،الك

من خالل جتربة املرتبطة بالنقد العريب املعاصر خبامتة توصلنا من خالهلا إىل بعض النتائج  هذا أينا حبثنا

  ين.دهذين الناق

واجه فيه بعض الصعوبات اليت ختتلف من وألن كل عمل يقوم به اإلنسان مهما كان بسيطا ال بد أن ي

عمل آلخر تبعا لطبيعة العمل وأمهيته، فقد واجهتنا صعوبات وعراقيل ناجتة أساسا عن انعدام مصادر ودراسات 

جعلنا نلجأ إىل احلوارات اليت عقدها يف برامج تلفزيونية   ام "فيصل دراج"تعىن جبهود هذين الناقدين خاصة 

فيصل "و "سعيد يقطني"كل من لاتساع التجربة النقدية  أنكما برنامج (فسحة فكر)...،كربنامج (القنديل) و 

أدت إىل صعوبة انتقاء النموذج األنسب للعمل عليه يف اجلانب التطبيقي، باإلضافة إىل هذا فقد كانت  "دراج

بة فهم حمتوى هذا صعو و من جهة فيصل دراج" عربية) لـ"صعوبة احلصول على كتاب (نظرية الرواية والرواية ال

من جهة أخرى من - أسلوب الناقد الذي كان معقدا ذلك أنه يكتب بطريقة فلسفية عميقة بسبب -الكتاب 

فقد كان أيضا مربرا ودافعا كبريا لتغطية هذا  لنا هم العراقيل اليت واجهتنا يف هذا البحث، وكما كان هذا حتدياأ

  ن ختطيها وإمتام هذه الدراسة.النقص قدر اإلمكان وبفضل اهللا وعونه متكننا م

(آفاق نقد عريب معاصر)  واملراجع ولعل أمهها:لكن هذه الصعوبات قد ذللت بفضل جمموعة من املصادر 

، (حتليل اخلطاب الروائي، انفتاح النص الروائي، السرديات والتحليل السردي) "فيصل دراج"و "سعيد يقطني"لـ

املراجع فأمهها: (السرد  ر أماد"هذا عن املصافيصل دراج"لـ، (نظرية الرواية والرواية العربية) "سعيد يقطني"لـ

 مدحملني)"اءة يف التجربة النقدية لسعيد يق، (قر "شرف الدين ماجدولني"لـوالسرديات يف أعمال سعيد يقطني) 

اليت تناولت هذا املوضوع فتكاد تكون  أما عن الدراسات فكر.فسحة (الناقد الروائي العريب فيصل دراج)  "ومريين

أعمال سعيد  السرديات يفعض الكتب النقدية ككتاب (السرد و بعض  اجلزئيات املتناثرة يف ب منعدمة باستثناء

  .شرف الدين ماجد ولني"يقطني) لـ"

ل ذلك بكل وذا اجلهد املتواضع ال ميكننا االدعاء أننا وفينا املوضوع حقه، على الرغم من أننا حاولنا فع

توضح جترية "سعيد يقطني" و"فيصل  نسهم مبا قدمناه ذا البحث يف لكن بغض النظر عن ذلك نرجو أنجهد ،

  دراج" النقدية وأهم ما تتميز به كل جتربة.
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وأخريا وبعد احلمد هللا سبحانه وتعاىل على توفيقه لنا يف إكمال هذا البحث نرى أن الواجب يدعونا إىل 

ا اجلزيل وتقديرنا العميق لكل من كان له الفضل علينا، يف التوجيه والنصح، سائلني املوىل عز اإلعراب عن شكرن

  وجل أن جيازيهم أجر ذلك خري اجلزاء.

الذي يضرب به الذي كان مثاال لألستاذ النشيط  ،وخنص بالشكر األستاذ املشرف: جحيش عبد الفتاح

الكثري من وقته وجهده يف ساعات اإلشراف. فلك منا كل االحرتام املثل يف صربه وتوجيهاته القيمة، فقد منحنا 

  والتقدير ولك منا جزيل الشكر واالمتنان، ونسأل اهللا لك التوفيق يف مسارك العلمي واملهين.

  كما ال يفوتنا شكر أساتذة قسم األدب العريب خاصة: فتحي مروان، بوحلية حممد، قماش رؤوف.

أن جيازي اجلميع بعني رعايته ومجيل عنايته، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وأخريا نرجو من اهللا املوىل 

  وآله وصحبه.

 والحمد هللا رب العامين
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أول ما يالحظه الدارس واملتتبع للحركة النقدية الغربية تباينا وتعددا يف االجتاهات والنظريات اليت تتناول 

اختذت قد املناهج جراءات خاصة، وإذا كانت بعض هذه إدبية، حيث كان لكل منها مبادئ و النصوص األ

ألخر تعدى ذلك إىل اائيني، فإن البعض يمي، األسلوبني والسنيهلا كما هو الشأن عند البنيوي االوصف طريق

  التفسري والتأويل كما هو جلّي يف نظريات ما بعد البنيوية.

ويف خضم أمواج هذه االجتاهات النقدية املتنوعة واملتضاربة، حاول النقد العريب املعاصر بكل جهد أن 

البعثات العلمية، و  على عدة وسائل كالرتمجة، التعريب، معتمدا يف ذلك املناهجق لنفسه مكانة بني هذه خيل

، إىل احلقل املعريف العريب ريبغك املناهج  من حقلها  املعريف الفكانت نتيجة هذا االحتكاك واملثاقفة أن انتقلت تل

  .)نظريالتمارسة و امل(شكالية إا احلوار الثقايف تولد ما يعرف بويف ظل هذ

دبية والنقدية إىل االختالف والصعوبة احلاصلة يف التمييز بني العصر احلديث وتشري أغلب الدراسات األ

والعصر الراهن، حيث يذهب البعض إىل اعتبارمها عصرا واحدا دون التفريق بينهما، يف حني يتجه البعض اآلخر 

معيارا للتمييز بني العصرين، وبفتح السجل التارخيي يتوقف بعض إىل اعتبار طبيعة الكتابات األدبية والنقدية 

 سنة، هذا التقسيم اإلجرائي نير الراهن بالعودة إىل الوراء مخسرسني عند املفارقة الزمنية وذلك بالتأريخ للعصاالد

 "صالح فضل"م)، 1955( "سعيد يقطني"سني العرب أمثال: ر ااألخري هو املعمول به عند أغلب الد

ن، حيث يؤرخ هؤالء للنقد العريب املعاصر بالفرتة املمتدة من أواخر السبعينات إىل يومنا هذا، يم) وآخر 1938(

  رأينا أنه من املناسب اختاذ هذا التقسيم يف البحث. )النقد العريب املعاصر( ولكون طبيعة الدراسة تتمحور حول 

اجلهود اليت انصبت حول  كثرةولعل املتمعن يف بداية التأسيس للنقد العريب املعاصر يف أواخر السبعينات سيالحظ  

، ومل تعن تلك اجلهود خبلق شيء امجع أراء وطروحات بغرض تأصيل نظرية نقدية عربية مث العمل عليها الحق

كثر تطور من سابقتها، أإلتيان بنظريات جديدة و ئما إىل اتطلعني دامني الذين كانوا يجديد عكس النقاد الغرب

 منفالشق األول  )1(»جمتمع سؤاله كيف نبدع؟ وجمتمع سؤاله نبدع أم نتبع؟«هنا يكمن ذلك الفرق اجلوهري بني و 

هذه املقولة ينطبق على الغربيني أصحاب املناهج والنظريات النقدية، أما الشق الثاين فينطبق على اتمع العريب 

تباع، وقد بدا هذا أكثر من اإل اقريبكان هاجس التفوق الغريب يسيطر عليه، هذا ما جعله بعيدا عن اإلبداع الذي  

 ذكرهمام) وهنا نستحضر 1973 - م1889( "طه حسني"التفوق واضحا يف جل أعمال النقاد احلداثيني أمثال: 

أما حنن «: "عيفاصادق الر "على  "طه حسني"ما رد به  "فيصل دراج "يف كتابه (نظرية الرواية و الرواية العربية)

                                                           

  . 119م، ص2008، 6مصر، ط - ينظر: حممد مندور: النقد والنقاد املعاصرون، شركة ضة مصر للطباعة والتوزيع، القاهرة )1(
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فطه  ")1(»فنريد أن يفهمنا الناس، هلذا نتحدث إىل الناس بلغة الناس (...) حنن أحياء حنب احلياة وال حنب املوت

يه لطروحات غربية هنا يؤكد على ضرورة التالقح واحلوار الثقايف العريب والغريب. ويتجسد هذا احلوار يف تبنّ  "حسني

) املتمثلة يف مذهبه الذي اعترب فيه أن م1893 -مhippolyt tain( )1828" (هيبوليت تني" كآراء  عديدة

نس، البيئة اجل(عناصر أساسية هي  ةتمادا على ثالثاملؤرخ يستطيع تفسري آداب الشعوب وآداب األفراد اع

دب عن غريه من أن يفسر اختالف هذا األ )تاريخ األدب االجنليزي(تابه خالل ك من، حيث حاول )العصر،

طه "الذي طبقه  )التارخييباملنهج (ه من عصر إىل عصر، وهذا ما يعرف اآلداب العاملية، واختالف األدب نفس

  .  )2()رسالته عن ذكرى أيب العالء املعري(يف  "حسني

أنه  على اعتبار،على الثقافة الغربية  كان أكثر النقاد احلداثيني انفتاحا  "طه حسني"واجلدير بالذكر أن 

لذلك كان من الطبيعي أن تكون أحباثه قائمة على أكثر من ،تلقف خمتلف العلوم واملعارف على أيدي هؤالء 

، وقد )م1926) (يف الشعر اجلاهلي(بقه على الشعر اجلاهلي يف كتابه منهج كمنهج الشك الديكاريت الذي ط

غوستاف ") الذي تأثر بالدارس الغريب م1965-م1907( "حممد مندور"كـد  اتبعه يف ذلك العديد من النقا

روحي "، "جورجي زيدان"كـن  ي) والعديد من النقاد اآلخر م1934- مG.Lanson/ 1857( "النسون

  ..."أمني اخلويل"، "اخلالدي

مبادئه  واحلديث عن النقد التارخيي يستدعي بالضرورة احلديث عن املنهج الذي انبثق عنه واستقى منه

 ني الذين ربطوا الكتابة بالواقع لة من النقاد الغربيثالذي ظهر على يد  ،ومنطلقاته األوىل وهو املنهج االجتماعي

-م1856(Bernarashow/"وبرناردشج جور ")،م1883مKarlMarx/1818(س"اركم كارل"مثال:أ

عايشوا الواقع العريب املتأزم،  نم) هذان األخريان كان هلما تأثري كبري على بعض نقاد العرب الذي1950

) هذا األخري الذي كان م1990-م1915( "لويس عوض"و "حممد مندور"كـشعار "األدب نقد احلياة"  اومحلو 

  )3(.م)1961()دراسات يف أدبنا احلديث(من التطبيق ويتجسد هذا يف كتابه التنظري عنده أكثر 

واالجتماعية، اجتهت كذلك لتخط على صفحات بيضاء وبينما كانت هذه األقالم تتناول الدراسة التارخيية 

الذي هو غري املالحظة النفسية والذي يعتمد على  «ة، وهذا ما يعرف باملنهج النفسي انفعاالت األدباء النفسي
                                                           

  .143ص،1،1999املغرب،ط- : فيصل دراج:نظرية الرواية و الرواية العربية،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء)1(
  .119ن،مرجع سابق، صينظر: حممد مندور: النقد والنقاد املعاصرو )2(
م، 1997، 1لوجنمان، مكتبة لبنان ناشرون، ط-ينظر: أمحد كمال زكي :النقد األديب احلديث أصوله واجتاهاته، الشركة املصرية العاملية للنشر )3(

  .170، 169، 156ص
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علم التحليل النفسي يف نقد األدب والفن، فهو منهج قائم على قوانني ونظريات وطرق ليس لنا ا سابق عهد 

قد نشأ وإذا كان هذا املنهج ،(...)وتالمذته  دي بالعامل النمساوي سيغموند فرويعلم التحليل النفس (...) ويقرتن

من املشكالت األدبية يف ضوء هذا املنهج من  الة من النقاد العرب الذين درسوا كثري ثفإن هناك ،وتطور يف الغرب 

عندما  ءالذي طبق هذا املنهج يف دراسته أليب نواس وابن الرومي واملتنيب وأيب العال ،بينهم عباس حممود العقاد

  )1(»حيرص قبل كل شيء على أن يستخلص صورة نفسية هلؤالء الشعراء 

حول حقائق وخبايا النفس اإلنسانية املبدعة، وهي  "العقاد"تتمحور بؤرة اهتمام هذه الدراسات اليت قدمها 

الدين  عز"احلقائق نفسها اليت حاول الكشف عنها كل ناقد اختذ هذا املنهج يف دراسته لألعمال األدبية كما فعل 

  م).1966-م1895( "أمني اخلويل"م) و2007- 1929( "مساعيلإ

وكما هو  -جعلت من السياق حمور الدراسة ليتاحلديثة ا النقدية طاللة سريعة على املناهجإكانت هذه 

مالحظ على دراسات هؤالء النقاد يف هذه الفرتة أم جلبوا هذه النظريات جاهزة وطبقوها على النصوص األدبية 

وهذا ما جعلها دراسات ناقصة. ويف الوقت الذي كان فيه العرب  -ية دون مراعاة خصوصياا وهويتهاالعرب

عن تلك املناهج  بديالة وعملوا على إجياد مناهج جديدة منشغلني ذه املناهج كان الغربيون قد سبقوهم خبطو 

  على السياق. تّا رّكز أق وليس كل احلق، ذلك اليت ومست بإصابة بعض احل

البارزة يف اخلط املنهجي السائد الذي كانت عليه املناهج السياقية  وتعد البنيوية هي نقطة االنعطاف

حالته على أي مرجع واقعي، هلذا  إائنا لغويا يتسم باالنغالق وعدم التقليدية، حيث نظرت إىل النص باعتباره ك

ما بعد (اجتاهات ها من اجتاهات عرفت باسم النواة املنهجية املولدة ملا تال كان من الطبيعي القول أن البنائية هي

  ...)مجالية التلقي(و )التفكيكية(و )السيميولوجيا(و )األسلوبيةـ(ك  )البنيوية

ائمة على جرائية قإحتولت فيما بعد إىل خيوط نظرية و ،هذه املناهج من نقاط اقرتاب وافرتاق تحيث تولد

  )2(شكايل.جوهر البنية وطابعها اإل

  

                                                           

  .120النقدوالنقاد املعاصرون:مرجع سابق ص)1(
  . 18م، ص2001، 1املغرب، ط - ينظر: بشرى موسى صاحل: نظرية التلقي أصول ... وتطبيقات، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء )2(
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 و املمارسةتقبال بني الغربية وما بعدها؟ وهل تراوح هذا االس ∗)احلداثة(فكيف استقبل العرب نظريات 

  نه ركّز على جانب دون اآلخر؟.أأم  نظريالت

شهد الوطن العريب يف أواخر القرن العشرين وصول جمموعة من املناهج النقدية اجلديدة إليه دفعة واحدة  

معتاد، ويعود الفضل يف ذلك إىل شيوع الثقافة  كالبنيوية وما تالها إىل املغرب العريب قبل املشرق خالفا ملا هو

األوروبية عموما والفرنسية على وجه اخلصوص يف البيئة املغاربية قبل شيوع الثقافة االجنليزية عند املشارقة. وهنا 

عند النقاد العرب عموما، فمنهم من شق لنفسه )نظريالت املمارسة و(توقف حلظة للحديث عن قضيةالبد من ال

 الفريق الثالث إىل اجلمع بني الرؤيتني، فمن أ، يف حني جل)التطبيق(لك ومنهم من سلك مس )التنظري(طريق 

(البنيوية الرتكيبية: دراسة يف  "مجال سعيد"، م)1976((مشكلة البنية)  "براهيمإزكريا  "املنظرين البنيويني حيضر

املعاصر يف املغرب: مقاربة بنيوية (ظاهرة الشعر "حممد بنيس "وم)1982("دمانغوللوسيان"منهج 

الذي صرح فيه مبا  م)1977()األديب(نظرية البنائية يف النقد م) 1938( "صالح فضل"و م)1979()تكوينية

هذا حبث خيتلف جد االختالف عما يألفه الناس ويأنسون إليه يف البحوث األدبية ال ألنه يتعرض «يلي: 

جفافا وأبعدها عن املصطلحات والتصورات التقليدية فحسب، ولكن ألنه ألصعب املناهج احلديثة وأدقها وأكثرها 

  .)1(»وف عن التطبيقاتعز وى نظري جتريدي عال يقتضي منه اليلتزم مبست

ن املنهج البنيوي أصعب املناهج احلديثة وأبعدها عن النظريات القدمية، إّال أنه ال أب  "صالح فضل"صرّح 

  التطبيق، وإمنا السبب يف ذلك هو طبيعة دراسته التجريدية.يعترب هذا سببا يف ابتعاده عن 

م) يف مؤلفه 1935( "عبد امللك مرتاض"فتظهر مع  )املمارسات التطبيقية(أما  )التنظري(هذا فيما خيص 

بداع: دراسات يف (حركية اإل "خالدة سعيد"م) و1995ة)((حتليل اخلطاب السردي: معاجلة تفكيكية سيميائي

خري ، هذا األ)م1979(يف (جدلية اخلفاء والتجلي)  "مال أبو ديب" كو)م 1979(دب العريب احلديث) األ

لعدد من األسباب اخرتت أن يكون هلذه الدراسات البنيوية «عّرب يف مقدمة كتابه عن مساره التطبيقي بقوله: 

  .)2(»للمنهج البنيوي الكتاب لتقدمي األسس النظريةمن طبيعة النقد التطبيقي دون أن أخصص قسما 

                                                           

اغة تقوم على حداثة املبىن و املعىن فيه؛ وإذا كانت حداثة املعىن تقوم على حداثة املضمون فإن حداثة املبىن تتمثل يف حداثة الصي«احلداثة يف النقد: ∗

/عبد السالم صحراوي:أسئلة احلداثة العربية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  »يف اخلطاب النقدي وهي تعين طبيعة اخلصائص اليت تتسم ا لغة النقد

  .140م، ص2011، 1اجلزائر، ط -قسنطينة
  .12م، ص1998، 1مصر، ط -صالح فضل: نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق، القاهرة )1(
  .10م، ص1984، 3لبنان، ط - دراسات بنيوية يف الشعر، دار العلم للماليني، بريوت -كمال أبوديب: جدلية اخلفاء والتجلي  )2(
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اسة واحدة  وممارسني كان هناك فريق ثالث حاول اجلمع بني هذه الثنائية يف در  منظرينوالنقسام النقاد إىل 

 يدمح"و )م1998(ية) والتكفري من البنيوية إىل التشرحييف كتابه (اخلطيئة  "الغدامي عبد اهللا حممد"كما فعل 

أن تطبيق معطيات  «قد األديب) والذي قال يف مقدمته:يف كتابه (بنية النص السردي من منظور الن "ْمَداينحل

املنهج البنائي على النص العريب مل يكن أبدا خيلو من خصوصية. لذلك يصبح يف مهام هذه الدراسة أن ترصد 

 "داينمحيد حلمـ"ف)1(»جانبها التطبيقين مجانبها النظري أم  منة البنائية للسرد سواء التغريات احلاصلة يف املقارب

وتطبيقها  -وإن كانت مستمدة إجراءاا من الغرب - اول التأسيس لنظرية بنائية عربيةمن خالل هذا القول ح

  خصوصية اهلوية العربية.على على النصوص العربية حمافظا 

شمل كذلك املنهج األسلويب يامتد لد العرب عند هذا املنهج، بل ومل يتوقف تأثري املناهج الغربية على النقا

ممن بشروا باألسلوبية يف النقد األديب العريب املعاصر، حيث مزج بني  "عبد السالم املسدي"والسيميائي، فكان 

  .)2(، ومن أهم دراساته يف هذا اال كتابيه (النقد واحلداثة) و(األسلوب واألسلوبية) )التنظرياملمارسة و (

الذي أشار إىل جهود بعض الدارسني العرب الذين ،"عبد امللك مرتاض "أما املنهج السيميائي فقد برز فيه 

ر هعبد القا"و "كاجلاحظ"تعرضوا إىل بعض من املمارسات السيميائية املبكرة يف الرتاث النقدي واللغوي العريب 

إىل قضية االنزياح واالنزياح  "سيبويه"تعرض ، وقد تناول سيميائية النص األديب عند العرب، فذكر "اجلرجاين

  )3(."ر اجلرجاينهد القاعب"، ومفهوم االنزياح عند "ابن جّين "األسلويب عند 

شأنه يف هذا شأن العديد من النقاد  -  )السيميائية(إىل  )ويةالبني(هذا الناقد املتحول من  واملالحظ على

حتليل النص السردي يف (أنه قدم جمموعة من الدراسات يف هذا اال أمهها: (شعرية القصيدة)،  - العرب

  فله كتاب بعنوان (نظرية النص األديب). )التأسيس(أما  )تطبيقال(وغريها، هذا بالنسبة إىل  )النصوص احلديثة

ة عن احلركة النقدية احلديثة العربية والغربية على حد السواء، غيبت كذلك وكما غيبت املناهج السياقي

ومن مث  «الذي وقعت فيه املناهج السياقية املناهج النصية عن هذه الساحة لوقوعها يف خطأ موازي للخطأ 

                                                           

م، 2000، 3املغرب، ط-محيد حلمداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء)1(

  .5ص
  .47البنيوية وما بعدها، منشأة املعارف، مطبعة نور السالم، د.ط، د.ت، ص-ينظر: حممد زغلول سالم: النقد األديب املعاصر)2(
  .175، 171، 165م، ص2010، 2ينظر: عبد امللك مرتاض: نظرية النص األديب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،ط )3(
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فين تشع من حكام طوق بنية األدب بذاتية املتلقي، فأصبحت دائرة العمل الإدثت املناقلة األوسع اليت حاولت ح

  .)1(»خالله لريسم مقاربة جديدة يف خريطة النقد األديب

ولعل نظرية التلقي أو مجالية  «ة يف الدراسة النقدية التقليدية مبعىن أن هذه املناهج جاءت لتسد تلك الثغر 

التلقي بتسميتها األخرى هي الرهان املنهجي الذي راهنت حركة العصر املعريف عليه، فهي جملى لألبعاد الثالث 

  )2(.»ئ) تصهرها مجيعا يف آلية القراءة(املؤلف، النص، القار 

عربية املعاصرة بالطريقة ذاا وال خيفى هنا على أي دارس أن هذه املناهج قد وصلت إىل الرقعة النقدية ال

 )علم النص(، )نظرية القراءة والتلقي(اليت وجلت ا املناهج سالفة الذكر، ومن بني هذه النظريات 

...، وقد عرفت هذه األخرية أمساء ليست قليلة، وألن املقام ال يسع هنا للتعرض هلا مجيعا كان ال )التفكيكية(و

نصر حامد أبو زيد "يف كتابه (التلقي والسياقات الثقافية) و "عبد اهللا إبراهيم"بد من الوقوف على أبرزها كدراسة 

ثنائية ـ(األولني جعلهما متعلقني ب،األخري قسم كتابه إىل ثالثة حماور  الية القراءة وآليات التأويل)، هذ(إشكا"

على مستوى إشكالية القراءة بشكل عام وقراءة الرتاث على وجه  )التنظري(، حيث كان )التنظري والتطبيق

اخلصوص، أما املستوى الثاين فقد كان عبارة عن ثالث قراءات جتريبية أوهلا املفهوم األساسي واحملوري يف علم 

القراءة من  ، وأخريا تنتقل)قراءة يف ضوء األسلوبية"(عبد القاهر اجلرجاين"البالغة، أما الثانية مفهوم النظم عند 

  )3(جمال البالغة إىل جمال النحو لتحاول الكشف عن آليات التأويل يف كتاب سيبويه.

، حيث ناقش )بنقد النقد(وكما هي معروفة  )قراءات على قراءات(أما عن احملور الثالث واألخري فقد مساه 

أزمة النقد "إلياس خوري"، إضافة إىل قراءة )تحولالثابت وامل(دونيس" للرتاث كما طرح يف كتابه فيه قراءة "أ

الذي تبناه  ءةه القراءات هو إضاءة منهج القراواإلبداع العربيني يف كتابه (الذاكرة املفقودة)، واهلدف من وراء هذ

  )4(لفهم الذي يطرحه آلليات التأويل.ا"أبو زيد" وتعميق 

هذا الناقد بالتحديد، ورمبا يكون اجلواب ولعل القارئ يتساءل عن سبب وقع اختيار هذه الدراسة على 

نظرية القراءة ومجالية (نه قد ضرب عصفورين حبجر واحد حينما مجع بني منهجني ومها: أهذا السؤال هو  نع

  يف كتاب واحد. )نقد النقد(و )التلقي
                                                           

  .31رية التلقي أصول ... وتطبيقات، مرجع سابق، صبشرى موسى صاحل: نظ )1(
  .32، 31املرجع نفسه، ص)2(
  .8-5، ص2005، 7املغرب، ط-ينظر: نصر حامد أبو زيد: إشكالية القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء )3(
  .8-5ينظر:املرجع نفسه: ص)4(
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ة والبالغة الذي بإمكانه اإلفادة من املنجزات اليت حققتها األسلوبي∗)علم النص(ويضاف إىل تلك املناهج 

والشعرية احلديثة عند ممارسة حتليل النصوص، وتعترب حماولة "صالح فضل" يف "أساليب الشعرية املعاصرة" ليست 

، وتضاف إىل هذه الدراسة دراسة أخرى لنفس الناقد )علم النص(هي الوحيدة اليت سعت إىل تأسيس طروحات 

آخر وهي (لسانيات النص) "حملمد اخلطايب"، حيث  بعنوان (بالغة اخلطاب وعلم النص)، ودراسة أخرى لناقد

  )1(خاصة فيما يتعلق باالتساق واالنسجام. "أدونيس "رعلى شع )علم النص ت(طبق هذا األخري مقوال

جوهريا يف ظهور  هلذا العلم دوروقد كان  ،وهذا املنهج بدوره متتد جذوره إىل دراسات غربية عديدة

يف   )م1969(الذي نشرته عام  )Julia Kristeva("جوليا كريستيفا "الذي ينسب إىل )مبحث التناص(

 Semeitike Recherches pourميائية حبوث يف التحليل النصي) يكتاب بعنوان (س

une)(Sémanalyseسألة وكان من العرب الذين عاجلوا م)مث جاء  ،"ظصربي حاف"بوعي معريف  )التناص

وكان ممن أفاض  "لك مرتاض عبد امل"و"سامي سويدان "و "بشري قمري"و "فعبد اهللا الغدامي""حممد مفتاح"بعده 

عرضية (يف ندوة قراءة جديدة لرتاثنا النقدي بكيفية  )التناص(الذي تناول مفهوم  ،"صالح فضل"يف هذه املسألة  

املوسوم ب (طراز  )م1988(وذلك يف حبثه املقدم إىل هذه الندوة أـواخر عام  ،)نظرية(أكثر منها  )وتطبيقية

  )2(التشريح بني االحنراف والتناص).

- هو تداخل جمموعة من النصوص مع بعضها البعض وتبادل التأثري والتأثر فيما بينها  )التناص( ا كانإذو 

فإن هناك من املناهج اليت تقوم على فكرة مغايرة  - لى توطيد العالقة بني هذه النصوصوقد عمل النقاد يف جماله ع

  ).JakDirida("جلاك دريدا")املنهج التفكيكيـ(وهي اهلدم وإعادة البناء، وهذا ما يعرف ب

فقد كان انتقاهلا إىل هذا الفضاء حمتشما ومتأخرا  ،يف النقد العريب املعاصر )التفكيكية(وباحلديث عن 

يف كتابه (اخلطيئة "عبد اهللا الغدامي"نسبيا كالعادة، حيث كانت أول جتربة نقدية عربية يف هذا اال للناقد 

ة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية) وقد كانت هذه التجربة حافزا منهجيا لظهور جتارب أخرى اقرتنت بأمساء نقدي

 - (قضايا نقدية ما بعد بنيوية "ميجان الرويلي"و"سعد البازعي"ذات صيت عريب عرفت بتنظرياا النقدية أمثال 

                                                           

بآليات العلوم املختلفة وتقنياا على حنو يتجاوز اجلزئي إىل الكلي، واملعياري إىل الوصفي، والثابت إىل  هو العلم الذي يدرس النصوص«علم النص: ∗

  .26/ بشرى موسى صاحل: نظرية التلقي أصول ... وتطبيقات، مرجع سابق، ص»املتغري فضال عن اندماج اخلطاب البالغي اجلديد فيه
  .27، 26ينظر: املرجع نفسه، ص )1(
   270-254: عبد امللك مرتاض: نظرية النص األديب، مرجع سابق،ص ينظر )2(
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بسام "ى نذكر منها  علي حرب، إضافة إىل أمساء عربية أخر  - )م1996()سيادة الكتاب اية الكتاب سنة 

  )1(."عبد املالك مرتاض"و "قطوس

عل فكرة اهلدم وإعادة البناء ميكن القول أنه كغريه من املناهج الوافدة إىل وبالنظر إىل هذا املنهج القائم 

مقارنة بفرتة ظهورها يف بيئتها األوىل، لكن بالرغم من هذا كان  االساحة النقدية العربية، واليت كان ظهورها متأخر 

  له هو اآلخر نصيب من اهتمام النقاد العرب.

يف النقد العريب املعاصر هي قضية  )التنظري واملمارسة(أن قضية والذي ميكن أن يالحظ على كل ما تقدم 

سالفة الذكر، ومن ماذج النقدية العربية املختلفة واسعة جدا، لذلك ارتأت هذه الدراسة الوقوف على بعض الن

النظري (املؤكد أن أي دراسة تقدم يف جمال هذا النقد، وتطمح ألن تكون مكتملة وغنية يف اجلانبني 

عبد اهللا "كـوا على منهج حمدد يف الدراسة  حدود أولئك النقاد الذين مل يثب من عدم التوقف عندالبد )يقيوالتطب

ذين مل يتعمقوا يف دراسام حىت يف كتابه (اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية)، أو عند أولئك ال "الغدامي

قدمه العلمني العربيني البارزين ومها الناقد عما ديث أكثر تبنيهم ملنهج واحد. بل تتجاوزه إىل اإلفاضة يف احلب

نقاد العرب تعمقا ومساءلة حول الاملغريب "سعيد يقطني" واملشرقي "فيصل دراج" ذلك ألما كانا من بني أكثر 

  هذه النظريات النقدية املعاصرة. وهنا وجب التوقف لطرح التساؤل التايل:

النقدية؟ وما رأي النقاد  االنقدية العربية املعاصرة؟ وكيف كانت جتربتهم ما موقع هذين الناقدين يف الساحة

  هذين التجربتني؟ يفالعرب 

  

                                                           

  . 180م، ص2010، 3اجلزائر، ط-ينظر: يوسف وغليسي: مناهج النقد األديب، جسور للنشر والتوزيع، احملمدية )1(



  

   سعيد" الناقدين منظور من المعاصر العربي النقد: األول الفصل

 ".دراج فيصل"و" يقطين                 

 .النقدية وتجربته" يقطين سعيد: "األول المبحث

 ".يقطني سعيد" حياة عن نبذة: األول املطلب

 ".يقطني سعيد" لـــ النقدية التجربة: الثاين املطلب

 ".يقطني لسعيد " النقدية التجربة حول النقاد بعض آراء: الثالث املطلب

 .النقدية وتجربته دراج فيصل: الثاني المبحث

 ".دراج فيصل" حياة عن نبذة: األول املطلب

 ".دراج فيصل" لــ النقدية التجربة: الثاين املطلب

   ".دراج لفيصل" النقدية التجربة حول النقاد بعض آراء: الثالث املطلب
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منحصرا يف الشعر كما كان مع القدامى، بل استطاع النقد العريب احلديث مل يعد اشتغال النقاد العرب املعاصرين 

بل ذهب  حمصورا يف الشعرريب واملعاصر أن يتخلص من تلك الفكرة اليت عمرت طويال واملتمثلة يف كون الرتاث الع

على وجه العموم إىل جانب الشعر  إىل أبعد من ذلك الطرح عندما أعاد االعتبار للسرد بصفة خاصة والنثر

ولعلها مفارقة حقا أن تكون املناهج النقدية احلديثة وتيارات احلداثة يف حتليل اخلطاب والسرديات والدراسات «

قيمته واعتباره، ومثلما جرى يف الغرب حيث متت قراءة ألف ليلة وليلة مثال الشعرية هي اليت ستعيد للسرد القدمي 

بكوا جتسيدا للمخيال العريب فقد متت يف النقد العريب احلديث قراءة املتون السردية العربية احلديثة يف ضوء علوم 

  .)1(»السرد

لتطوير جمال السرديات، كما هو احلال فاحتة أمام النقاد العرب وعليه فقد كانت هذه الرؤية النقدية الغربية 

 ، و"عبد اهللا إبراهيم" يف العراقمع "عبد الفتاح كيليطو"، و"حممد مفتاح" من املغرب و"حممود طرشونة" يف تونس

ويف هذا اال تربز جهود باحث مغريب «يب يف ضوء هذه املناهج احلديثة وغريهم من النقاد املهتمني بالسرد العر 

حتليل (، ال سيما يف كتابيه الذي بدأ اشتغاله مبكرا يف السرديات عرب حتليل اخلطاب الروائيطني جاد هو سعيد يق

هذان األخريان مثال حلقة هامة من حلقات الرتابط والتكامل يف )2(»)انفتاح النص الروائي(و )الروائي اخلطاب

تسعى يف ،عريب تتفاعل مع النظريات الغربية مشروع هذا الناقد، حاول من خالهلما بلورة نظرية خاصة بالسرد ال

على هويتها وخصوصيتها، باإلضافة إىل هذا الناقد املغريب هناك ناقد آخر يف املشرق ال احلفاظ الوقت ذاته إىل 

ال من خالل بعض مؤلفاته ككتاب يقل أمهية عنه وهو "فيصل دراج" والذي كان له فضل كبري يف تطوير هذا ا

االشرتاك مع الذي ألفه ب ،)آفاق نقد عريب املعاصرو(تأويل التاريخ)،)،(الرواية و والرواية العربية ايةنظرية الرو (

  ."سعيد يقطني "

كر أن هذين الدارسني شكال صوتا متميزا يف الساحة النقدية األدبية، وهذا ما سيقف البحث ذ ير بالدواجل

  إلبرازه. هعند

  

  

                                                           

م، 2013، 1املغرب، ط - شرف الدين ماجد ولني: السرد والسرديات يف أعمال سعيد يقطني( دراسات، شهادات، حوارات)، دار األمان، الرباط )1(
  .15ص

  .16املرجع نفسه، ص)2(
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  و تجربته النقدية "سعيد يقطين"ث األول: المبح

  "سعيد يقطين"المطلب األول :نبذة عن حياة 

، عرف باهتماماته البحثية )م1955(ناقد وباحث مغريب ولد يف مدينة الدار البيضاء سنة  "سعيد يقطني"

واألكادميية يف جمال السرديات العربية، وحنت مفاهيمها وتتبع مكوناا يف النصوص العربية القدمية واحلديثة، تلقى 

والثانوي تعليمه األول يف الكتاب بالدار البيضاء، مث يف املدرسة االبتدائية للتعليم، وأكمل تعليمه اإلعدادي 

  )1(يف الرباط. "حممد اخلامس"، حصل على الدكتوراه من جامعة )سفا(واجلامعي مبدينة 

أستاذا يف التعليم اإلعدادي والثانوي مث العايل يف الدار البيضاء، ويف جامعة حممد  "سعيد يقطني"عمل 

 ا من مؤسسيها يف أواخر السبعيناتاليت كان واحد )أنوال(اط، زاول مهنة الصحافة يف جريدة اخلامس يف الرب

وعمل أستاذا م)2004- م1997ترأس قسم اللغة العربية وآداا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ما بني (

م) ويف كلية اآلداب جبامعة القريوان 2004- م2002ني عامي (بما )ليون بفرنسا(يف  )جان موالن(زائرا جبامعة 

باململكة العربية السعودية اإلسالمية  "حممد بن سعود"م)، مث بكلية اللغة العربية جبامعة اإلمام 2007عام (

روايات (م) وأشرف على سلسلة 2011رب عام (نيت العرت نب االم)، انتخب رئيسا الحتاد كتا2010م(عا

  )2()القاهرة(ب)رؤية(بدار  )رد العريبالس(بالرباط، وعلى سلسلة )الزمن

اليت  ،بالسرد والكتابة األدبية من خالل تلك اإلطالالت السردية والشعرية  "سعيد يقطني"بدأت عالقة 

القرن املاضي على صفحات اجلرائد بطريقة  منل السبعينات وبداية الثمانينات كان يطالع ا املتلقي املغريب خال

منح ، السرد والنقد األديب وقد رّكز يف أعماله البحثية األكادميية على جمال ،ةعربيتلفة ومؤلفات تراثية سردية خم

، )احلداثة األدبية(صفة العلمية للبحث يف األدب واالرتقاء بالدرس اجلامعي العريب يف انسجام مع مقتضيات 

  )3(ويعترب من أوائل الدارسني العرب الذين اهتموا بالثقافة الرقمية.

القراءة (م) حيث أغىن املكتبة العربية بعدد من املؤلفات منها: 1974( النشر عام"طني قسعيد ي"بدأ 

الرواية (م)، 1989( )سنةانفتاح النص الروائي(م)، 1989( سنة)حتليل اخلطاب الروائي(م)،1985(سنة)والتجربة

                                                           

(1)http://ar.wikipedia.org/wiki%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF 
 .مرجع نفسهر: ينظ(2)

  .ينظر:مرجع نفسه)3(
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، )قضايا الرواية العربية اجلديدة(، م)1994( سنة)العجائب العربية ذخرية(م)، 1992( سنة)والرتاث السردي

قال الراوي: البنيات احلكائية  (م)،1997( سنة)الكالم واخلرب: مقدمة للسرد العريب(، )الفكر األديب العريب(

 (م)،2003( )آفاق نقد عريب معاصر (،م)2002(سنة)السلطةاملؤسسة و (م)،1997(سنة)للسرية الشعبية

حاز هذا ،)م2008()سنةافة العربيةالنص املرتابط ومستقبل الثق و(م)2006( سنة)السرد العريب مفاهيم وجتليات

عبد ") وجائزة م1997 و1989عامي ( بالناقد على عدد من اجلوائز من بينها: جائزة املغرب الكربى للكتا

نيت العرب عام رت نتاب االم)، مث جائزة احتاد ك1992( سنة (األردن) للعلماء العرب الشبان "احلميد شومان

  )1(م)2008(

قل السرديات، ومن حب النقاد املغاربة الذين اختصوا من "سعيد يقطني"إن قارئ هذه السطور يتبني له أن 

املؤسسني هلذا العلم اجلديد (علم السرد) يف الوطن العريب، حيث اعتربت مؤلفاته يف هذا اال من املصادر العربية 

  .)التطبيقية(أو  )النظرية(اليت ال غىن عنها لدارسي السرد العريب سواء من الناحية 

  "سعيد يقطينني :التجربة النقدية لـ"الثا طلبالم

وأنا أحاول  «حيث يقول:يف جمال السرديات بني األمساء الالمعة  أن يسجل امسه "سعيد يقطني"استطاع 

أن بوحاولت من وجهيت التخصص يف الدراسات السردية ألين أؤمن  خمتلفة أن أؤكد أن علينا تأسيس علوم أدبية

مبعىن أنه سعى جاهدا إىل  )2(»غناءاكمات املناسبة دف التطوير واإلالتخصص هو الذي ميكننا من حتقيق الرت 

زج يف ؤلفات القيمة اليت متطوير هذا اال، لذلك مل ينحصر جهده يف كتاب أو اثنني، بل مشل عددا كبريا من امل

  من أجل تقدمي عمل نقدي متكامل ومتميز. )التنظري والتطبيق(بني  بعضها

التنظري (النقدية ليس هو ذلك املزج أو املزاوجة بني  "سعيد يقطني"ولعل هذا التميز الذي طبع جتربة 

مما يعطي للخطاب النقدي نوعا  «وص النقدية املكونة هلذه التجربةفقط، بل هو ذلك الرتابط بني النص )والتطبيق

بالعودة إىل و )3(»من الوحدة يف اهلدف الذي يريد حتقيقه، فالعمل النقدي الالحق خيرج من صلب السابق

وإذا أخذنا على سبيل ،ذه الرؤية أي الرتابط بني النصوصمقدمات وخوامت تلك النصوص أو املؤلفات تتأكد ه

يتبني أن هذا الكتاب هو توسيع لألسئلة اليت طرحها رتابط لتوضيح فكرة ال )حتليل اخلطاب الروائي(ثال كتاب امل

                                                           

  244ص،10،2017ينظر:علي صديقي :حوارات(حوار مع الناقد األكادميي املغاريب سعيد يقطني)،يتفكرون،العدد )1(
  .193شرف الدين ماجد ولني: السرد والسرديات يف أعمال سعيد يقطني، مرجع سابق، ص)2(
  .74، د ت، ص22حممد مريين: قراءة يف التجربة النقدية لسعيد يقطني، عالمات، العدد  )3(
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كيف ميكننا حتليل الرواية العربية بدون تصور نظري للرواية؟ ما «يقول: حيث )القراءة والتجربة(يف كتابه السابق 

نفسه . أما يف خامتة الكتاب )1(»ها؟ كيف ميكننا إقامتها وتطويرهاهو موضوع هذه الرواية؟ ماهي أدواا وأسئلت

حيث  )انفتاح النص الروائي(ابه الالحق فيقوم بطرح مجلة من األسئلة وعددا من القضايا اليت سيناقشها يف كت

 يةعلينا اآلن أن نعاين إىل أي حد يتطابق هذا اخلطاب كمستوى داليل يف عالقته بالبنية النصّ  «يقول:

السرديات إىل  الداليل من حناول االنتقال من البنيوي إىل الوظيفي أوأي أننا ؛نتج فيهاأواالجتماعية اليت 

نعترب هذا البحث حول انفتاح «بقوله :يستهل كتابه الالحق (انفتاح النص الروائي) كما)*()2(»السوسيوسرديات

كتخصص ه بالسوسيوسرديات  سمينالروائي، وبذلك يندرج ضمن ما لتحليل اخلطابامتدادا وتوسيعا النص الروائي 

وعلى غرار ما  الالحق للسابقبتتابع وامتداد الكتابويف هذا تصريح واضح )3(»يسعى إىل توسيع السرديات البنيوية

ناء وتطوير وعينا غإ«ضرورة بصرح يف خامتة هذا الكتاب  )حتليل اخلطاب الروائي(صرح به يف خامتة كتابه السابق 

وهذه هي )4(»غناء املنهج الذي به حنّلل والنص الذي نقرأإلنصوص اليت تنتج أي بكلمة موجزة وقراءتنا للذات ول

كتاب بدوره توسيع للكتاب وهذا ال)الرواية والرتاث السردي(سيتناوهلا يف كتابه الالحق وهو  الفكرة أو القضية اليت

متدادا وتوسيعا للمبحث املوسوم بالتفاعل هذا البحث ا يأيت «ويف بيان ذلك يقول )انفتاح النص الروائي(السابق 

وهنا أسعى إىل معاجلة مستوى آخر من مستويات التفاعل  النّصي يف الكتاب أعاله (انفتاح النص الروائي)

خلص إىل حقيقة مفادها أن ميزة  ،عند كتبه املتبقية"لسعيد يقطني "ولو توقف دارس التجربة النقدية  )5(»النّصي

ا حول هله املتبقية واليت متحور جهده فيتنطبق على أعما - املذكورة سالفا - الرتابط بني املقدمات واخلوامت

  )...واخلربم الكال(، )دخرية العجائب العربية(السرديات الكالسيكية وهي على التوايل: 

النقدية واسعة ومتضّمنة يف نصوص متعددة ومتنوعة فإن وقوف هذا  "يقطني"وعلى اعتبار أن جتربة 

البحث على تقّصي وتتبع جزئيات هذه التجربة يف جوانبها املختلفة والكلية ليس ممكنا، وذلك ألن حجم هذا 

لذلك كان اجلدير ذه الدراسة أن تتوقف على ،البحث ال يستوعب دراسة كل تلك النصوص املشكلة لتجربته 

                                                           

م، 1997، 3املغرب، ط -سعيد يقطني: حتليل اخلطاب الروائي: (الزمن، السرد، التبئري)، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء)1(
  . 7ص

  .387املصدر نفسه، ص)2(
ت: هي عبارة عن ختصص يسعى إىل توسيع السرديات البنيوية/ سعيد يقطني: انفتاح النص الروائي (النص والسياق)، املركز الثقايف السوسيوسرديا )*(

  .5ص م، من املقدمة2006، 3املغرب، ط-ءالعريب، الدار البيضا
  ، من املقدمة.مصدر نفسه، سعيد يقطني )3(
  .154املصدر نفسه، ص)4(
  6م،ص1992، 1املغرب،ط–من أجل وعي جديد بالرتاث،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء  ييقطني:الرواية و الرتاث السردسعيد )5(
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القضايا واإلشكاالت اليت طرحها هذا الناقد يف بعض كتبه واليت حالت دون حتقيق النقد العريب للتطّور يف بعض 

حتليل (يف كتابيه  )التنظري والتطبيق(ضية جمال بلورة نظرية عربية خالصة، قبل اخلوض يف غمار احلديث عن ق

هذان األخريان يندرجان  -م)1989نفسه ( اللذين صدرا يف العام -)انفتاح النص الروائي(و)اخلطاب الروائي

ضمن اخلطاب الروائي اجلديد، وهذا هو الدافع وراء اختيارمها كنموذج لتوضيح كيفية صياغة هذا الناقد للنظرية 

  .دلنتوقف بعدها على الرواية من منظور هدا الناق الكتاب نفسه اليت سيشتغل عليها الحقا يف

  "سعيد يقطين" في تجربته النقدية  تناولها أوال/أهم القضايا التي

  :)النقد العربي المعاصرقضية (-أ 

التفاعل (قضية كبرية تنطوي حتتها جمموعة من القضايا الفرعية كقضية  )النقد العريب املعاصر( قضية تعترب

والذي عرض فيه جمموعة من األفكار والرؤى  )عاصرمنقد عريب ق آفا(يف كتابه  "يقطني"يت طرحها ال )السليب

األخرى مربزا يف ذلك أهم العوائق اليت تقف كحاجز أمام تفاعله  النقد العريب وعالقته بالتيارات حول مسار

ميه، ولكي يوضح هذه السلسة وضع يده على ثالثة حماور اعتربها رئيسية موعة من اآلفاق اليت تبلوره وتنمقرتحا جم

ومبا أن النقد العريب كان يستعني يف كل مرة بتجارب الغرب، فقد كانت هذه املسألة هي ا النقد.لتحديد وضع هذ

اليت أفاض احلديث عنها يف احملور األول بكل وعي وبراعة، فتحدث عن مسارين أوهلما منقطع والثاين متصل، 

باعتباره املسار الذي عرفه النقد العريب منذ الفرتة اليت تعرف عادة بعصر النهضة  «على املسار األول لكنه ركز 

هذا املسار الذي وجد فيه العرب أنفسهم )1(»وباخلصوص مع جهات تفاعله مع النقد الغريب والنظريات الغربية

لفكرة اعتمد على ثالث وضيح هذه اولت،أمام معرفة اآلخر (الغرب) منذ بداية القرن التاسع عشر إىل يومنا هذا 

فاألول ظهر على أنقاض النقد الذي خيم فرتات طويلة، وقد اهتم هذا النوع بالدراسات التارخيية ∗تبداالإ

بدال الغريب والتنظريات الغربية لألدب، فامتّد من بداية القرن ياته نتيجة االحتكاك املباشر باإللألدب، وكانت بدا

، أو "جورجي زيدان"إىل أواسطه، وتكمن خصوصيته يف رؤية األدب من زاوية تطوره التارخيي كما فعل العشرين 

، وغريها من الدراسات والتنظريات اليت ظهرت "طه حسني"من خالل الرتكيز على عصر معني كما هو احلال مع 

  يف الساحة النقدية العربية نتيجة عملية االحتكاك واالتصال بأفكار الغرب.

                                                           

  .18م، ص2003، 1سورية، ط-سعيد يقطني و فيصل دراج: آفاق نقد عريب معاصر، دار الفكر، دمشق )1(
واإلبدال ل يف اللسانيات مقابل مفهوم املستوى املركيب، ومييز سوسري بني املركب )، وهو مفهوم استعمParadigmeاستعمل كمقابل لـ (« االبدال:∗

مصدر نفسه، »/بكون األول يعتمد طرفني أو أكثر موجودين يف سلسلة فعلية حمققة، أما العالقة اإلبدالية فهي جتمع بني أطراف غائبة يف سلسلة حمتملة
  .20ص
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على السياقات اخلارجية لألدب، األمر الذي جعل  بدال أن تركيزه كان منصباهذا اإلواملالحظ على 

بدال إبداية اخلمسينات إىل  و األربعيناتالدراسات املقدمة فيه تبدو سطحية، ومن مث حدثت املناقلة يف أواخر 

أبعادها اإليديولوجية، وكانت مرجعياته تستند إىل كثري من و ية مغايرة تم بدراسة املضامني آخر حيمل رؤية نقد

وغريمها، حيث جتسدت أفكار هؤالء يف أعمال العرب من أمثال  "جنلزإ"، و"كارل ماركس"األعمال كأعمال 

  .)1("سعيد علوش"و "ينسحممد بن"

، لكن هذا مل مينع اووضوحبدال حاول طرح رؤية نقدية جديدة تكون أكثر دقة الرغم من أن هذا اإلعلى 

عن هذه الدراسة اليت اختصت ، ونتج )النص وال شيء غري النص(بدال آخر والذي جاء حتت شعار إمن ظهور 

العديد من املصطلحات كاخلطاب والنص والبنية...، وهذا راجع إىل جهود  )ما بعد احلداثة(ا البنيوية وتيارات 

  .)2("ميىن العيد"و"قاسم سيزا "كـ، فاشتغل العرب على ما قدمه هؤالء  "روالن بارت"وتودوروف" كـ"النقاد الغربيني  

بالتيارات الغربية هذه العالقة  بداالت الثالثة املذكورة آنفا تلخص مسار النقد العريب وعالقتهاإلوهذه 

الزمين االنقطاع والتفاوت (ي: عوامل وه ةبالتفاعل السليب، حيث ارجع ذلك إىل ثالث "سعيد يقطني"وصفها 

وللتفاوت الزمين بني ظهور بداالت النقدية، بني اإل ∗إن االنقطاع «عّرب عن العاملني األولني بقوله:، فقد )لغاءواإل

بداالت يف الغرب ويف ثقافتنا دورا جوهريا يف طبع أشكال تفاعلنا مع النظريات الغربية بسمات خاصة ال هذه اإل

أي أن التفاعل العريب مع النظريات الغربية املوسوم بالسلبية )3(»وإجيابياديا وفعاال جمتسمح للتفاعل بأن يكون 

دون  -اح بني البلدانيكما ينتقل الس  –لوافدة من الغرب سببه األساسي هو أن الدارس العريب ينتقل بني املناهج ا

، ولعل ال إجيابياأن يعطي تلك الدراسة أو ذلك املنهج حقه من التعمق والتوغل بشكل جيعله يتفاعل معه تفاع

هذا االنتقال بدوره راجع إىل كون العريب حياول دائما أو عادة مواكبة التطور احلاصل يف الغرب واللحاق به دون 

فكما هو معلوم أن وصول املناهج الغربية إىل الساحة العربية ال حيدث إال النظر إىل نتائج هذا التعامل السطحي، 

ت من دراسة الغرب هلا اجلهد والوقت الكبريين مما جيعلها تفسح اال أمام بعد أن تكون تلك املناهج قد أخذ

ظهور مناهج أخرى جديدة، وعليه فإن حماولة الدارسني العرب اللحاق بتلك املناهج وموازاة الغرب يف ذلك غذا 

دورا سلبيا يف جعل معرفتنا األدبية «الذي يلعب  )لغاءاإل(امت دراسام تقوم أساسا على شبه مستحيل ما د
                                                           

  .22، 21معاصر،مصدر سابق، صينظر:سعيد يقطني،آفاق نقد عريب )1(
  .27ينظر: املصدر نفسه، ص )2(
تمع يربز هذا االنقطاع يف كون الصريورة النقدية العربية تتعدد إبداالا بتعدد املنعطفات الكربى والتحوالت التارخيية، اليت عرفها ا«معىن االنقطاع: ∗

  .28مصدر نفسه، ص»/ يف حاجة إىل خلفية معرفية غربية جديدةالعريب، وعند كل منعطف جديد جيد الفكر األديب العريب نفسه 
  .30املصدر نفسه، ص)3(
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ولكن القفز الفوقي (إىل، إىل) (...)، ومرد هذه العملية والنقدية ال تقوم على أساس التحول الطبيعي (من، إىل)، 

يف تقديري يعود إىل كون تفاعالتنا مع النظريات الغربية ومع النص واتمع يقوم على أسس خارجية وليس بناء 

مبعىن أن تطوير نظرية نقدية عربية سيظل  )1(»ة ميليها واقع املتغريات النصية واالجتماعية العربيةعلى حتوالت داخلي

حلما بالنسبة للنقد العريب ما مل يستطع النقاد العرب التخلص من فكرة االنقطاع والقفز من نظرية غربية إىل 

  أخرى.غربية نظريات 

أراد من خالله أن يربز ين (املتحول) فهو خيص الغرب، وقد هذا عن املسار األول أما بالنسبة للمسار الثا

ومبا أن هذه الدراسة تقتصر على مستقبل النقد العريب املعاصر فمن ،اليت يتبعها الغرب يف إنتاج املعرفة  الطريقة

حيث ركز فيه على  )ريب يف مرآة النقد العريب اجلديدالنص الع ة(ور الثاين الذي عاجل فيه قضيالطبيعي جتاوزه إىل احمل

بعض التجليات اإلجرائية اليت  فسر من خالهلا واقع التنابذ بني النص العريب ومنجزات ما ميكن تسميته بالنقد 

هيمنة التحليالت اجلزئية على النص املعني، االنتقال من نوع إىل آخر من :«العريب اجلديد واليت مجعها يف قوله

عي و المن مام بالعديد من القضايا األولية واألساسية يف العمل األديب دون مربر نظري أو منهجي، غياب االهت

املمارسة مثل قضايا األجناس األدبية وقضايا تاريخ األدب (...)، عدم االهتمام بالعديد من البنيات النصية و 

انفتاح النقد العريب (...)، عدم املشرتكة بني اخلطابات  واخلطابية سواء يف القدمي أو احلديث مثل البنيات التلفظية

وضعه املعريف متأزم وهذا ما  "سعيد يقطني". فالنقد العريب حسب )2(»اجلديد على قضايا عربية جديدة ويومية

وقد  )يقيةالنظرية والتطب(إضافة إىل االنقطاع الذي يسم ممارسته ،جعله عاجزا عن فرض قيم نقدية معرفية جديدة

بني النظريات، وبني مستويات التحليل ال يعين و ، إن االنتقال بني األجناس واألنواع «:وصف هذا الوضع يف قوله 

فكل )3(»سوى أننا نؤسس لشذرات معرفية هنا وهناك، وليس ملعرفة ناظمة ونسقية قابلة للتبلور والتطور والتحول

م بني النقد األديب مع النص هذه السمات اليت هيمنت على الدراسات النقدية العربية أدت إىل جعل التفاعل القائ

  يقوم على االنقطاع.

بكل وعي إىل معاجلة  "يقطني"وبعد اخلوض يف هذا التعامل السائد بني النقد اجلديد والنص األديب، انتقل 

العوائق األخري ( حيث أطال احلديث عنها يف احملور )،مسألة العوائق واآلفاق(نقد العريب وهي مسألة مهمة يف ال(

واآلفاق من أجل رؤية نقدية تفاعلية) فمن العوائق اليت رآها تقف حاجزا أمام التفاعل اإلجيايب بني النقد العريب 

                                                           

  .30آفاق نقد عريب معاصر،مصدر سابق، ص)1(
  .52، 51املصدر نفسه، ص)2(
  .53املصدر نفسه، ص)3(
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اليت من شأا أن حتدث هذا التفاعل ∗والنص العريب من جهة أخرى، فأوهلا الوسائط ،والنظريات الغربية من جهة

البعثات العلمية، هذه الوسائط مل متارس  و أو الة، الرتمجة ت وهي الكتابمع تلك النظريا يف شكلها األول

هذه إّن  «مكانيات وسوء التنظيم هلا: يقول:بالشكل الفعال يف البالد العربية لعدة أسباب أمهها: غياب اإل

الوسائط بسبب ما يعرتيها من سوء التنظيم والتوجيه تظل قاصرة عن جعل تفاعلنا مع النظريات والثقافات 

خرى يتحقق على الوجه األكمل (...)، ولو قارنا التجربة العربية يف هذا املضمار والتجربة األمريكية وعلى األ

ومل يتوقف الناقد يف )1(».نا الفرق يقاس بالزمن الضوئي؟..مستوى الوسائط الثالثة (الكتاب، الرتمجة، البعثة) لوجد

هو الوسيط هذه الوسائط الثالثة بل تعداها إىل وسيط آخر و مقارنته بني التجربة العربية والتجربة الغربية عند 

  )2(»يعاين من مشكلة كربى هي أنه ما يزال غري تفاعلي «اإللكرتوين والذي كان 

هذا فيما خيص الوسائط اليت مل يتم التفاعل معها بالشكل املطلوب كما حدث مع الغرب، أما عن  

ائق الذاتية واليت فإنه ركز على العو  من تلك الشجرة على حد تعبريه  اصنغ"سعيد يقطني "العوائق واليت اعتربها 

يف حتصيل املعرفة واالستفادة منها (...)، االختزال النظري وجند ∗غياب االعتبار االبستيمولوجي«مجعت يف قوله:

فها ونقط والتوفيق بني إطارات نظرية متعددة من دون التساؤل عن اختاليف املزج بني النظريات كامنا ذلك  

اختالفها وائتالفها (...)، البعد الذرائعي: يف هذا العائق جند االنطالق يتم يف أغلب األحيان من أفكار موجودة 

سرينا على منواهلا يف  كدبتوضيح الشواهد الغربية اليت تؤ سلفا وعلينا أن نعطيها لبوسا جديدا أو ندلل عليها (...) 

واجلهود كانت هذه أهم العوائق اليت يعود الفضل يف بروزها إىل غياب املؤسسة العلمية، )3(»التحليل والتطبيق

الفردية اليت لعبت دورا هاما يف عرقلة عملية التفاعل بني النقد العريب وخمتلف النظريات الغربية فهذه األخرية مل 

يقي الستيعاا وهضمها من جهة، كما أننا مل نبدل أي جمهود حق «ملعرفة عند هؤالء وهذا راجع إىل تُعرف حق ا

                                                           

الناقلة اليت منها األشخاص الّرحالة الذين هو حلقة الوصل املهمة بني الطرفني املرسل واملستقبل ويتكون من جمموع القنوات والوسائط «الوسيط: ∗
حامد صادق قنييب: نقد أديب حديث ومفاهيم ومصطلحات وأعالم، دار  »/ ينقلون إىل شعوم آثار وآداب الشعوب اليت زاروها أو تلقوا العلم فيها

  .228م، ص2011األردن، د ط، -كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان
  .57، صرجع سابقمآفاق نقد عريب معاصر، )1(
  .220شرف الدين ماجد ولني: السرد والسرديات يف أعمال سعيد يقطني، مرجع سابق ، ص )2(
: تنقسم كلمة ابستيمولوجيا إىل مفردين: مفرد (ابستيمي) الذي يعين يف اللغة اليونانية القدمية العلم، ومفرد )  Epistemologyاالبستيمولوجيا (∗

  .205فسها،( احلديث، اخلطاب )،مصدر سابق، صلوغوس الذي يعين يف اللغة ن
  .59، 58، صمصدر سابق  آفاق نقد عريب معاصر،)3(
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وهذا راجع باألساس  )1(،»أننا من جهة أخرى مل نقم باستنبات أي نظرية أو علم أديب حمدد والعمل على تطويره

  إىل اعتياد الدارسني العرب على أخذ تلك النظريات جاهزة وجتاوزها مبجرد ظهور أخرى.

يستسلم بل تقدم تقبل النقد العريب إال أن هذا الناقد مل وبالرغم من كل تلك احلواجز اليت باتت دد مس

االستفادة من طريقة البحث اليت ينتهجها الغربيون وليس من نتائج  «ؤل لعرض جمموعة من اآلفاق أمهها بكل تفا

املناهج الطريقة اليت يتبعها الغربيون يف تطوير نظريام يغنيهم عن أخذ تلك بمبعىن أن أخذ العرب )2(»أعماهلم

عملية  «عّرب عن جهودهم اخلالصة. ذلك أن وجيعلهم قادرين على استنبات نظرية عربية ذات خصوصية وهوية ت

أما )3(»اإلنتاج تستدعي التعامل مع البذور احلقيقية اليت تتطلب منه جمهودا جبارا لزراعتها والعناية ا وتعهدها

ربها أساس ذلك التفاعل طرق إىل هذه اخلطوط العامة اليت اعتحداث التفاعل اإلجيايب فال بد من التبالنسبة إل

االنطالق من رؤية كلية للمعرفة النقدية الغربية االنطالق من روح املسار الذي حيددها، حتديد  «حيث يقول:

مبعىن أن هذه  )4(»واختيار اال اخلاص املناسب، ترتيب األولويات ووضع احلدود خالل الشروع يف العمل

دات اليت وضعها الناقد كشرط ضروري إلحداث التفاعل مع النظريات الغربية تقابلها حمددات أخرى لكن احملد

اختيار األولويات «اإلجيايب مع النصوص األدبية وهي:هذه املرة إلحداث التفاعل من منظور آخر وهو التفاعل 

نتائج ملموسة بناء على ما يقدمه حتليل ة مراكموالزوايا األساسية املمكن التعامل معها بناء على كفاية وقدرة، 

القضايا املرتبة واحملددة، االنفتاح على قضايا جماورة وشبيهة مبا مت االشتغال به واالنتهاء إليه وتوسيع مدار البحث 

كلما حصل تطور يف اإلجناز وترهني القضايا املؤجلة أو املستبعدة يف فرتة سابقة مىت توافرت الشروط املؤدية إىل 

كأداة إلحداث التفاعل اإلجيايب ال بد أن تقوم أساسا على   "سعيد يقطني"هذه احملددات اليت اقرتحها )5(»ذلك

  فهم علمي ذا التفاعل.

قد حاول أن يرسم خريطة للنقد العريب  "سعيد يقطني"يمكن التوصل إىل فكرة مفادها أن من كل ما تقدم

ي هلذا النقد، حيث توصل من خالل هذا إىل أن هذا الوضع سببه ليحدد من خالهلا موقع التأزم والوضع املرتد

قال يف  األساسي غياب املؤسسة العلمية اليت لطاملا أّكد على ضرورا إلخراج النقد العريب مما هو فيه حيث

ديب (...) إنك يف كل ادميي الذي أقدره كثريا كمال أبو قال يل الباحث الطليعي واألك «إحدى امللتقيات العربية:
                                                           

  .60ص مصدر سابق، ،آفاق نقد عريب معاصر)1(
  .62املصدر نفسه، ص)2(
  .162السرديات والتحليل السردي، مصدر سابق، ص)3(
  .65املصدر سابق، ص)4(
  .66السرديات و التحليل السردي ،مصدر سابق، ص )5(
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 العلم يف تصورنا حنن العرب مغّيباليت التقيت بك فيها تطالب بالعلم يف الدراسة األدبية؟ فأجبته ألن  تراامل

َفُعاْلُمْؤِمِننيَ وأؤّكد ذلك يف كل مرة وسأظل أفعل من باب:﴿ تَـنـْ ْرفَِإنالذْكَرâـٰ مرت على هذا  ]55/الذاريات﴾ [َوذَك

  )1(.»ة وها حنن ال نزال مطالبني بالتذكريالكالم سنون عديد

مسؤولية مناقشة من النقاد العرب املعاصرين الذين محلوا على عاتقهم  يتضح من خالل هذا أن يقطني

مقرتحني يف ذلك مجلة من احللول  ،شكاالت اليت كان وال يزال يعاين منها النقد العريب املعاصراإلخمتلف القضايا و 

  من أجل التأسيس لنظرية عربية وإن كانت تستمد إجراءاا من الغرب إال أا تعمل على تنقيحها وتطويعها.

  :قضية (المصطلح السردي)-ب 

 نظارههذا الناقد ووجهت أيت لفتت انتباه لهي الوحيدة امل تكن إشكالية التفاعل يف النقد العريب املعاصر 

 دراسني معه نصيب من ذلك االهتمامي طبع تعامل الالذ بيسوللت ،)للمصطلح السردي(بل كان إليها،  وأحباثه

حممد "جراه مع أويتضح هذا يف احلوار الذي  ،أمهيةأن تثري غضبه ملا هلا من  حيث استطاعت هده القضية 

أحد ولكّين عندما أرى الفوضى  ال أصب جام الغضب على«ل النقد األديب والسريات فيقول: حو  "الصاحلي

ون درجة اجلنإىل ب جأقول ما هكذا تورد؟ إنين أتعرتض مع ووال من مناقش أسّيب يطبعان ممارسة بكاملها توال

النقدي وفكرنا األديب إىل مىت يستمر هذا احلال؟ فاحلوار  من هذا الوضع الذي ال ميكن إالّ أن يفاقم تردي واقعنا 

حممد "الذي طرحه عليه  من خالل هذا اجلواب على السؤال  "سعيد يقطني"يكشف )2(»مفقود والتواصل منعدم

أي بعبارة يف حقل السرديات،  بني املشتغلني واقع النقد العريب هو غياب التنسيق ماء تأزّ ر أن السبب و "الصاحلي

فوضى يف استخدام  ما أّدى إىل حدوث  الدارسني منعدما اليت جعلت احلوار بني أولئك  أخرى اجلهود الفردية

السرد باستمرار، وغدا شبه مستحيل أن يواكب املرء هذه تتطور نظريات «قول: يويف هذا  املصطلحات السردية

املتعددة واملرتاكمة، ويف الثقافة العربية مت التعرف على بعض هذه األعمال (...) لكن املالحظ هو أن االجتهادات 

مصداقيتها، ذلك وحيقق هلا قيمتها اخلاصة  عمالالسردية العربية تفتقد ما يعطي ملختلف هذه األ هذه األعمال

أسفرت هذه االجتهادات الفردية هي اليت  )3(»عبارة عن اجتهادات ذاتية أو فردية األحوال أغلبلت يف أا ظ

ول وضع مقابالت أغلب األحياحن ، والذي يكون يفعلى اخلالف بني الدراسني عن ظهور أزمة االختالف القائم 

بل األدهى من «يف قوله: "سعيد يقطني"ولعل ما زاد األمر تعقدا هو كما أشار إليه  للمصطلحات األجنبية،عربية 
                                                           

  .162ص مصدر سابق، ،السرديات و التحليل السردي )1(
  .195ص سابق،مرجع  ،السرد والسرديات يف أعمال سعيد يقطني )2(
  .163سابق ، صالصدر امل )3(
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أو كتاب أجنيب  على مقال اطالعهمن خالل  ول مرةألنظريات السرد أن أحدهم وهو يدخل عامل  ر،مذلك واأل

يف املضمار نفسه (...) ويقرتح مصطلحات أو دراسات أجنزت إىل مصادر سابقة ال يكلف نفسه عناء اإلشارة 

 هذا ما يفسر تلك التقدميات )1(،»شاعة نوع من االضطراب ومزيد من الفوضى يف االستعمالإال تساهم إال يف 

-مثاال على ذلك-)انفتاح النص الروائيو  تبه وكناب (حتليل اخلطاب الروائيفصول كالنظرية اليت يستهل ا الناقد 

تلك  الحقا وذلك بغرض جتنب حيث يعرض من خالهلا أراء وتنظريات خمتلفة حول القضية اليت يريد مناقشتها 

  منهما. نبهاللذين  و التسيب الفوضى

فمن الصعوبة االتفاق على فهمها دالالت معينة يكتسبها يف البيئة اليت يولد فيها،  له وألن كل مصطلح 

مع مجلة من  ما حدثهذا  ولغة أخرى دون حدوث اختالف بني الدارسني واملرتمجني هلا.ونقلها إىل بيئة 

نّنا ما دمنا ال ننتج إ«إىل هذه املسألة الذي أشار وهنا البد من استحضار قول يقطني  السردية الغربيةاملصطلحات

والنقل إىل لغة أخرى ال أن خنتلف يف فهمها ونقلها إىل لغتنا العربية،  إال فإنّه ال ميكن هذه املفاهيم واملصطلحات

 وبدون حتديد خلفيته اشتغال املفهومالبعض (...) إنّه بدون فهم طريقة أيت بالسهولة اليت يتصورها يتميكن أن 

 ب مهما كانتاملناسومقاصده ال ميكننا أن نستوعبه وبدون االستيعاب اجليد ال ميكن النجاح يف تقدمي االقرتاح 

يف الوقت  لكنهأي أن هذا الناقد يقر مبدى صعوبة وضع مقابل عريب للمصطلح األجنيب،  )2(»الفطنة واحلذاقة

مبعىن أنه يدعو تيان مبقابل عريب مناسب،إلالذلك املصطلح كطريقة جمدية يف  نفسه يقرتح الفهم واالستيعاب اجليد

إىل تأصيل املصطلح من أجل حماصرة الدالالت املمكنة له واليت تعطيه هوية وشخصية مستقلة يستطيع من خالهلا 

التميز والتفرد عن باقي املصطلحات يف خمتلف احلقول املعرفية، ذلك أن املصطلح حينما ينقل من بيئته األصلية 

سيكتسب دالالت أخرى جديدة تكون يف أغلب األحيان مغايرة ملا كان  إىل بيئة وثقافة ولغة أخرى فإنه بالضرورة

و قد حيدث العكس عندما هوية ذلك املصطلح،تلك قد تسهم يف تغيري عليه يف البداية، أي أن عملية النقل 

ظهرت علوم أدبية تم  «ا ما يثبته الناقد من خالل قوله:وهذ تبقى الداللة نفسها مع تغري يف ذلك املصطلح

خاصة بالسرد نذكر من بينها السرديات، السيميوطيقااحلكائية (...) تشتغل هذه العلوم جمتمعة مبصطلحية  ةبصور 

شبه موحدة رغم الفروقات بينها ألا ترتبط مبوضوع واحد هو السرد، لكن كل علم يعطي لكل مفهوم أو 

 «حيث يقول:د مثاال للتدليل على طرحه الناق وقد ساق )3(»خلاصة وفق النسق الذي ينتمي إليهمصطلح داللته ا

                                                           

  .163مرجع سابق، ص ،السرد و السرديات يف أعمال سعيد يقطني)1(
  .164مصدر سابق، صالسرديات و التحليل السردي ، )2(
  .181السرديات و التحليل السردي ،مصدر سابق، ص)3(
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ما مييز هذه املصطلحات عن بعضها البعض من ميكننا فيهذا النطاق إعطاء بعض األمثلة الدالة على ذلك إلبراز 

شرتاك اللفظي، واالختالف االصطالحي (...) واالختالف اللفظي االخالل الوقوف على النقطتني التاليتني: 

من خالل هذا ميكن القول أن املشاكل النامجة عن نقل املصطلح السردي إىل العربية  )1(،»واالشرتاك االصطالحي

واحلل املناسب لتجاوز هذه املشاكل  ،ل بني املشتغلني يف حقل السردياتناجتة أساسا عن غياب التفاعل والتواص

لفردية اليت يقدموا سواء على وحلها من جذورها هو فهم الدارسني واستيعام لآلثار السلبية املرتتبة عن اجلهود ا

مستوى الرتمجة أو النقل أو على مستوى الوضع، هذا من جهة ومن جهة أخرى ضرورة استيعاب مفهوم املصطلح 

وداللته يف لغته األم وحقله املعريف األصلي حىت يتم جتنب تلك الفوضى اليت ال تزيد واقع النقد العريب إال تأزما 

  يوما بعد يوم.

ين منها املصطلح السردي واليت ناقشها يقطني بإسهاب تكشف إىل أي ااملشاكل واإلشكاالت اليت يعهذه 

حد هي عميقة حالة الفوضى والتذبذب، ألن االضطراب الذي أصبح مسة غالبة يف حبوث السرديات العربية 

 فهم جوهر املصطلح، وهذه أو ذاك، أو غياب رغبة حقيقية يفاملعاصرة وهو ناتج عن التسرع يف تبين هذا التيار 

وألن هذا الناقد  .كل اليت تعاين منها خمتلف العلومهي نفسها املشا  )املصطلح السردي(ين منها ااملشاكل اليت يع

باعتباره أساس  )املصطلح السردي(كان ختصصه هو السرد فمن الطبيعي أن يكون حديثه يتمحور أساسا حول 

  يف جمال السرديات. )والتطبيقيالنظري (نيذلك التباعد ما بني اجلانب

  ي)لسعيد يقطين:كتابي (تحليل الخطاب الروائي )و( انفتاح النص الروائفي  دراسة -ثانيا 

فإن هذا ،"يقطني"عل مجلة اإلشكاالت اليت يعاين منها النقد العريب املعاصر كما عرضها  التعرفعدب

من أجل إبراز اجلديد الذي أضافه هذا  ،هذا األخري )تنظري وتطبيق(ةطريق دالبحث ستكون له وقفة خاصة عن

ال يتأتى إال من خالل ذا هو ،الناقد للنقد العريب املعاصر يف جمال السرديات عموما والتحليل الروائي بصفة خاصة 

نفتاح النص الروائي) باعتبارمها ا)و(كتابني مهمني يف هذا اال ومها ( حتليل اخلطاب الروائي  ندالوقوف ع

حبثا وال مداخلة متخصصة يف  والال ميكن أن نطالع كتابا جعني بل مصدرين مهمني يف السرديات العربية، مر «

ففي (حتليل  )2(»السرديات إال وترجع إليهما لتأطري مداخلها النظرية أو االستعانة ما يف مشاغلها التطبيقية

تديرها  - تعرف بأا جمموعة من األحداث اخلطاب الروائي) يتبني أن موضوع هذا الكتاب ليس هو الرواية اليت

                                                           

  .181،182املصدر نفسه، )1(
  .163السرد والسرديات يف أعمال سعيد يقطني، مرجع سابق، ص)2(
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- وإمنا موضوع هذه الدراسة هو اخلطاب  -ومكان حمددين وقد ال يكونان كذلكشخصيات خمتلفة يف زمان 

ها فيكون ل، مبعىن أن األحداث واحدة وأما التعبري عنالطريقة اليت تقدم ا هذه األحداث واليت ال تثبت على حا

موضوع حتليل اخلطاب الروائي ليس  «عرب عنه صاحب الكتاب حينما قال: وهذا ما - بأشكال متعددة ومتنوعة

هذا فيما خيص  )1(،»الطريقة اليت تقدم ا املادة احلكائية يف الرواية غريولكن اخلطاب وليس اخلطاب الرواية 

نسلك يف حتليلنا هذا  «:ع يف الدراسة فقد عرب عنه بقوله تاب أو القضية املطروحة فيه، أما املنهج املتبموضوع الك

الذي يعمل الباحثني  ∗مسلكا واحدا ننطلق فيه من السرديات البنيوية كما تتجسد من خالل االجتاه البويطيقي

ويف هذا تصريح عن طبيعة املنهج الذي تبناه الناقد وهو االجتاه  )2(»طويره، وبلورته بشكل دائم ومستمرعلى ت

  السردي البنيوي.

مبدخل عام حول مفهوم اخلطاب ومكوناته  )حتليل اخلطاب الروائي(بـدراسته هذه املوسومة "يقطني"استهل 

تتبع فيه مجلة من  انظري ااملركزية (الزمن، الصيغة، الرؤية السردية)، وجعل لكل مكون من هذه املكونات طرح

التنظريات البنيوية اليت قدمها الدارسون حوله، مناقشا القضايا اليت أثارها هذا املكون ليخلص بعد ذلك إىل تقدمي 

  رؤيته اخلاصة حول هذه املسألة.

هذا فيما خيص اجلانب النظري املقدم يف الكتاب، أما اجلانب التطبيقي فقد وقف الناقد فيه على ثالث 

ألوىل لخطاب وهي (الزمن، الصيغة، الرؤية السردية) حملال إياها من خالل عمليتني متكاملتني ومها: يف امكونات ل

مربزا آليات كل مكون، وكيفية عمله، ويف الثانية يلجأ مجال الغيطاين"، "لـ)الزيين بركات(يقوم بدراسة جزئية لرواية 

ة، أنت منذ اليوم، عودة الطائر إىل البحر، الزمن املوحش) دراسة  إىل دراسة اخلطابات األربعة املتبقية (الوقائع الغريب

منتهيا إىل  ،)التبئريو  الزمن، السرد(اخلطابات على صعيد: كلية حماوال فيها الوصول إىل البنيات املشرتكة بني هذه 

  )3(تسجيل مجلة من النتائج املتوصل إليها من خالل عالقة الراوي باملروي له.

                                                           

  .7، صيل اخلطاب الروائي، مصدر سابقحتل )1(
طاب األديب البويطيقا: علم كّلي تندرج السرديات حتته باعتبارها اختصاصا جزئيا يهتم بسردية اخلطاب السردي، فالبويطيقا هي اليت تعين بأدبية اخل∗

يب يف اخلطاب النقدي العر بوجه عام، وهي بذلك تقرتن بالشعريات اليت تبحث يف شعرية اخلطاب الشعري/ ينظر: زهرية باش: الدرس السردي 
جلزائر، مقاربة حتليلية يف منوذج سعيد يقطني، املاجستري، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، قسم اللغة العربية وآداا، فرحات عباس، سطيف، ا –املعاصر

  . 9د ت، ص
  .7املصدر السابق، ص)3(
  .77ينظر: قراءة يف التجربة النقدية لسعيد يقطني، مرجع سابق، ص )3(
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ومبا أن مكونات اخلطاب هي حمور الدراسة يف هذا الكتاب فقد جاءت عناوين الفصول على التوايل: 

  . )الرؤية السردية يف اخلطاب الروائي(و  )صيغة اخلطاب يف الرواية(، )لروايةزمن اخلطاب يف ا(

ن القضايا جمموعة مفأما الفصل األول (زمن اخلطاب يف الرواية) فقد استهله الناقد بتقدمي نظري طرح فيه 

ئيني جدد، لسانيات اخلطاب عالقة اللسانيات بالزمن، مفهوم الزمن من وجهة نظر روا(املتعلقة بقضية الزمن 

نتهيا بعد ذلك إىل بناء تصوره اخلاص حول هذه املقولة معتمدا يف ذلك على آراء عربية وغربية على حد م)والزمن

ب و"متام ) يف الغر J.Jinite( "جنيتر جريا")، Fainriche( "يشفاينر "السواء متثلت أساسا يف رأي كل من 

متام حسان للزمن النحوي  هذا النطاق أبرز كوين سأستفيد كثريا من آراء حتليل ويف  «حسان" العريب حيث يقول 

يتضح من خالل هذا )1(»فاينريش وجنيت يف حتليلهما للزمنيف حتليلي زمن اخلطاب سأنطلق من تصور نين كما أ

  بني هذا وذاك.  اكان مزجبالنسبة لقضية الزمن مل يكن غربيا حمضا أو عربيا حمضا بل   "سعيد يقطني"أن تصور 

الزمانية الكربى   التمفصالت زمانيا من خالل وقوفه على )الزيين بركات (إىل قراءة رواية  هذا اجته الناقد بعد

على زمن اخلطاب  بعدها الكشف عن طريقة اشتغال بزمن القصة ليحاول يف عالقتهزمن اخلطاب  كما يقدمها

الزيين (قامته للمقارنة بني زمن اخلطاب الروائي يف إ، وبعد ∗)وحدات اخلطاب العشر(زمن القصةمن خالل حتليل 

" حاول البن إياس)"بدائع الزهور يف وقائع الدهور(من خالل مقطع من كتاب  وزمن اخلطاب التارخيي )بركات

الغريبة، عودة الزمن املوحش، أنت منذ اليوم، الوقائع (اخلطاب من خالل دراسة روايات إبراز خصوصية زمن 

حيث خلص إىل أن زمن اخلطاب يف الروايات السابقة هو زمن خيتلف عن زمن اخلطاب الروائي )الطائر إىل البحر

  )2(ميز ا زمن اخلطاب الروائي اجلديد.األخري مل يكن خاضعا لنفس املعايري اليت يت االتقليدي هذ

وباالنتقال إىل الفصل الثاين (صيغة اخلطاب يف الرواية)، والفصل الثالث (الرؤية السردية يف اخلطاب 

الروائي)، يتضح أن ما جاء يف هذين الفصلني مبين بالطريقة ذاا اليت جاء عليها الفصل األول، حيث قدم يف 

منبها بداية بغموض وصعوبة هذا مناقشا إياها الفصل الثاين جمموعة من اآلراء واجلهود املبذولة يف جمال الصيغة 

ستعصاءا وإاما ونالحظ من او كمقولة من مقوالت اخلطاب أكثر ولعل الصيغة كمكون أ «املفهوم فيقول 

خمتلف املصادر اليت رجعنا إليها أو اعتمدناها، أو املعاجم املختصة اليت استندنا إليها إمجاعا على صعوبتها 

                                                           

  .85الروائي، مصدر سابق، ص حتليل اخلطاب)1(
طبة، وحدات اخلطاب العشر: هي وحدات سردية قسم إليها سعيد يقطني اخلطاب يف رواية الزيين بركات وهي بداية اهلزمية، االعتقال، التعيني، اخل ∗

  . 93صدر نفسه، صالزيين حاكما، زكريا نائب/ الفوانيس، اإلعدام، اللقاء، احلرب/ اهلزمية، الزيين حمتسبا جديدا/ ينظر: م
  .78ينظر: حممد مريين، قراءة يف التجربة النقدية لسعيد يقطني، مرجع سابق، ص )2(
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ع تلك املصادر اليت اعتمد مبعىن أن الناقد مل يأت ذا احلكم من فراغ بل كان نتيجة إلمجا )1(؛»وتشعبها وتعقدها

  .صعوبة هذا املكون على عليها 

حيث  ،)Todorof( "تودوروف"الصيغة مستعينا يف ذلك مبجهودات  لوقد بىن تصوره اخلاص حو 

وقد )2(»أمناط خطابية يتم بواسطتها تقدمي القصة، وهذه األمناط هي الصيغ يف خمتلف جتلياا «اعترب أن الصيغة 

  .∗والعرضالسرد قسم هذه الصيغ إىل نوعني مها

الذي سبق وأن قسمه إىل  )للزيين بركات(ر من خالل قراءة اخلطاب الروائي هذا التصو وقد حاول تطبيق 

نت الروائي العريب املعشر وحدات، لينتقل إىل مقارنة اخلطاب الروائي واخلطاب التارخيي حىت يتمكن من مقاربة 

الذي حيلله يف البحث، وقد وظف بعدها جمموع النتائج املتحصل عليها يف حتليله للروايات األربعة املتبقية 

  اخلاصية املشرتكة بني كل تلك اخلطابات املدروسة يف املنت الروائي. مستنتجا بعد ذلك أن تعدد الصيغ هو

قد اعتمد هذه املرة يف بناء تصوره حول الصيغة على رؤية  "سعيد يقطني"يتضح من خالل ما تقدم أن 

هي الطريقة اليت تقدم من خالهلا القصة من طرف ناقد غريب وهو "تودوروف"، هذا األخري الذي اعترب الصيغة 

  اوي.الر 

لفصل األخري الذي كان حتت عنوان وعلى غرار ما جاء به الناقد يف الفصلني األول والثاين عمد إىل تقدمي ا

النظرية حول الرؤية حيث افتتحه بتمهيد عرض من خالله أهم التصورات ) رؤية السردية يف اخلطاب الروائيال(

، هذا التنوع يف الدراسات والصيغةن جده مع الزمملا و السردية مشريا إىل كثرة هذه الدراسات وتنوعها وهذا خالفا 

حصر اال، املنظور،  البؤرة،وجهة النظر، الرؤية،«تسميات هذا املكون حيث ُعرف بــ أدى إىل تنوع 

بالعودة إىل صاحب هذه الدراسة يتبني أنه مل يأخذ بتسمية من هذه التسميات، بل وظف مصطلح )3(»التبئري

هلذا السبب نستعمل الرؤية ونضيف السردية حلصر  « :طه مبجال حتليل اخلطاب حيث يقولالرؤية السردية لرب

                                                           

  .170:مصدر سابق، ص حتليل اخلطاب الروائي)1(
  .196صدر نفسه، صامل )2(
أما العرض وفيه معلومات عن مكان الفعل السرد: نقل احلادثة من  صورا الواقعية إىل صورة لغوية، وهو يكتسب حيوية إذا استخدم العنصر النفسي، ∗

، 146وزمانه وعالقة الشخصيات بعضها ببعض وفيه كذلك تقدمي فكرة عن املوضوع/ ينظر: حامد صادق قنييب، نقد أديب حديث، مرجع سابق، ص
160.  

  .284حتليل اخلطاب الروائي، مصدر سابق، ص)3(
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كما يبني أي أن اختياره هلذه التسمية مل يكن اعتباطيا بل كان مبربرات ودوافع  )1(؛»داللتها يف إطار حتليل اخلطاب

، جمموعة من الدارسني الغربيني وبعد التعرض ملختلف التصورات حول هذا املصطلح واحملاوالت اليت بدهلا، ذلك 

جريار "الرؤية السردية معتمدا يف ذلك على آراء يقوم ببناء تصوره اخلاص حول معرتفا بتكامل وانسجام بعضها 

أحاول اآلن تقدمي تصور للرؤية السردية أستفيد فيه بالدرجة األوىل  « :حيث يقول "بال"و "شلوميت"، "جنيت

مل يكن املصدر  "جريارجنيت"أي أن  )2(؛»بني املبئرواملَبأر "شلوميت "و "بال"، ومن متييز م)1983(من جنيت 

إىل تكوين رأي خاص به حول الرؤية السردية، بل ساعده يف ذلك أيضا  ءالذي ساعد يقطني يف االنتها الوحيد

من خالل استعمال هذا األخري لبعض املفاهيم اليت جاء  "يقطني"، ويتضح تأثري جنيت على "بال"و "شلوميت"

  ا األول وإن كان ذلك مبصطلحات جديدة.

هذا بالنسبة للجانب النظري من هذا الفصل، أما اجلزء التطبيقي فحاول فيه تطبيق ذلك الرأي أو التصور 

طريقة ذاا اليت سار عليها يف متبعا ال )الزيين بركات(الذي خلص إليه حول مسألة الرؤية السردية على رواية 

  الفصلني السابقني.

انفتاح النص ( وكعادته ختم هذا الكتاب جبملة من التساؤالت والقضايا اليت سيناقشها يف الكتاب املوايل

علينا اآلن أن نعاين إىل أي حد يتطابق هذا اخلطاب كمستوى حنوي مع النص كمستوى  « :حيث يقول )الروائي

جتماعية اليت أنتج فيها، أي أننا حناول االنتقال من البنيوي إىل الوظيفي أو بالبنية النصية وااليل يف عالقته دال

يتضح من خالل )3(»إىل السوسيوسرديات كما نقدم اقرتاحا يف ذلك انفتاح النص الروائيالداليل ومن السرديات 

وهذا ما يؤكده يف مقدمة   به السابقهو امتداد وتوسيع ملا جاء يف كتا )انفتاح النص الروائي(هذا أن كتاب 

حيث قسم هذا  )4(»نعترب هذا البحث حول انفتاح النص الروائي امتدادا وتوسيعا لتحليل اخلطاب الروائي«كتابه:

 )اخلطاب(مميزا بينه وبني  )للنص(هذا الكتاب إىل ثالث فصول ومدخل تعرض يف املدخل إىل حتديد مفهوم 

، "يستيفار جولياك"و"فاندايك"، ر"فاول،""شلوميت "ومستعرضا آلراء جمموعة من الباحثني حول هذا املفهوم أمثال:

                                                           

  .286، ص السابقاملصدر ، حتليل اخلطاب الروائي)1(
  .309املصدر نفسه، ص  )2(
  .387، صاملصدر نفسه)3(
  من املقدمة. مصدر سابق، انفتاح النص الروائي،)4(
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بنية داللية تنتجها ذات (فردية أو مجاعية) ضمن «حيث حيدده بكونه  )للنص(هوما خاصا مقدما يف األخري مف

  .)1(»بنية نصية منتجة، ويف إطار بنيات ثقافية واجتماعية حمددة

فقد تناول فيها مكونات هذا التعريف وهي (البناء النصي، التفاعل النصي والبنيات  أما عن الفصول

هلذه املكونات وتطبيقها على الروايات اليت حللها يف الكتاب السوسيونصية)، حيث اتبع الطريقة ذاا يف التنظري 

  السابق.

  :)2(اخلطاب وهذا ما وضحه يف اجلدول التايلفهذه املكونات اعتربها الناقد امتدادا ملكونات 

  النص الروائي  الخطاب الروائي  الموضوع

 الزمن. - 1  املكونات
 الصيغة. - 2
  الرؤية. - 3

 البناء النصي. - 1
 التفاعل النصي. - 2
  البنية السوسيونصية. - 3

  السوسيوسرديات  السرديات  اال

  ).01اجلدول رقم (

لتوسيع جمال السرديات  )انفتاح النص الروائي(جاء بكتابه  "يقطنيسعيد "يتبني من خالل هذا اجلدول أن 

، حيث جعل هلذا األخري مكونات أدرجها ضمن ما يعرف بالنص )السوسيوسردياتـ(من خالل ما أمساه ب

يت قام الروائي، أما بالنسبة ملكونات اخلطاب الروائي فهي تلك املكونات اليت أدرجت ضمن جمال السرديات وال

  .)حتليل اخلطاب الروائي(بالتفصيل يف كتابهبعرضها 

النقدية ميكن القول أن هذا الناقد من النقاد العرب األوائل  "سعيد يقطني"من كل ما تقدم حول جتربة 

الذين سعوا بكل جهد لتأسيس نظرية عربية معتمدين يف ذلك على اإلجراءات واآلليات الغربية، مطوعني إياها مبا 

مبعىن أنه مل يكن حبيس تلك املقوالت واإلجراءات املنهجية اليت جاء ا الغرب، بل كان  ؛العربيةالثقافة و   يتوافق

انفتاح النص (و )حتليل اخلطاب الروائي(ا ما يتجلى وبوضوح يف كتابيه ينتقي ما يتوافق مع الثقافة العربية وهذ

  .)الروائي

                                                           

  .32ص مصدر سابق، ،انفتاح النص الروائي )1(
  .35املصدر نفسه، ص)2(

« 

» 
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السرد العريب وبالتحديد من املهتمني بالرواية  وعلى اعتبار أن هذا الناقد من النقاد املشتغلني يف حقل

  هلذا النوع السردي، وهذا ما سيتم التطرق إليه يف العنصر املوايل. هالعربية، ال بد من احلديث على تنظري 

  "سعيد يقطين"الرواية العربية من منظور  -ثالثا

 نظهورها إىل اآل أن الرواية العربية من املسائل اليت أثريت حول أصالتها نقاشات كثرية منذ يف ما من شك

السرد باعتباره جنسا «ات حول هذه القضية، حيث ميز بني من دراس "سعيد يقطني"والدليل على هذا ما قام به 

 د ختتلف وتتعدد وتظهر وختتفيالسر نواع أوالرواية بصفتها نوعا، فالسرد موجود أبدا ويف تراث كل األمم لكن

والرواية وفق هذا التصور نوع سردي جديد ظهر يف الغرب بناء على شروط استدعت بروزه، كما أن تشكله يف 

مبعىن أن السرد الذي تنطوي حتته جمموعة من األنواع  )1(»العامل العريب توافق مع ظروف أدت إىل تبلوره وبزوغه

يتوفر عليه تراث خمتلف الشعوب لكن االختالف يكمن يف تلك األنواع اليت حيتويها ذلك السرد؛ فالرتاث العريب 

مثال يضم املقامة والسري الشعبية حيث كان وراء ظهور هذه األنواع السردية العربية أسباب وظروف، هذه األخرية 

ظرا لعدم توفرها لدى شعوب أخرى كالشعوب األوروبية مثال فإا مل تعرف مثل هذه األنواع وعرفت أنواعا ون

يف  ةوكان لظهور الروائي،أخرى كالرواية اليت تظافرت مجلة من األسباب والعوامل وشكلت هذا النوع السردي 

اعل العريب الغريب حيث نلمس أثار بعض التف«ى أدت إىل تبلورها، ولعل أمهها: الوطن العريب أيضا ظروف أخر 

النماذج الروائية الغربية، وبنياا الفنية ومساا الواقعية، سواء ظهرت هذه الروايات يف بداية هذا القرن يف املشرق أو 

جانب هذا  مبعىن أن الرواية العربية يف بداية تشكلها كانت متأثرة بنظريا الغربية، لكنها إىل )2(»يف أواسطه

ربية حاولت العودة إىل الرتاث السردي العريب، ويتجسد ذلك يف استثمار تلك الروايات غلتفاعل مع الرواية الا

اللغة القائمة على السجع، وتوظيف بعض احملسنات البديعية، وتضمني القصائد الشعرية ملشاهري الشعراء «ـــاألوىل ل

غريب (و )عريب غريب(أي أن مرحلة التأسيس للرواية العربية كان قائما على أساس التفاعل املزدوج  )3(»لعربا

على الصعيد الفين صارت الرواية «خر بداية من الستينيات إىل اآلن ، لكن هذا التفاعل األخري اختذ شكال آ)عريب

ز، لقد تنوعت التجارب وتعددت األمساء فنا مستقال بوجوده، واكتسبت من خالل خمتلف التجارب طابعها املتمي

                                                           

م، 2005، 1املغرب، ط -دار البيضاءسعيد يقطني: من النص إىل النص املرتابط( مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي)، املركز الثقايف العريب، ال )1(
  .197ص

  .198ص ،صدر نفسهامل)2(
  .199املصدر نفسه، ص)3(
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مبعىن أن الرواية أصبحت كغريها من األنواع السردية، حيث عرفت العديد من السماء )1(»يف خمتلف البالد العربية

ت منذ أواخر الستينيات على النظر يف لمع«نوعت جتارم يف هذا اال حيث الروائية يف ربوع الوطن العريب، وت

وره يف جذة جديدة للواقع باعتبار التعامل معه باستثمار التاريخ، وحاولت بذلك تقدمي صور  الواقع من خالل

)، وأقصوا التاريخمبعىن أن هؤالء الروائيني العرب حاولوا االتصال بالواقع من خالل توظيف الرتاث (؛ )2(»الزمان

سيين او "، "إلياس خوري"بني هؤالء جندومن  -نه حاضرأعلى  - والواقع-عتباره ماضي بعيد بذلك ثنائية التاريخ با

تأكيد هذا الرتابط إىل تبلور منظور جديد يتجاوز «...، وقد أدى "عزالدين التازي"، "الطاهر وطار"، "األعرج

الرؤية السابقة إىل الواقع أو إىل التاريخ أيضا، واليت كانت تقيم مسافة شاسعة بينهما، ونوّع الروائي عالقاته ذا 

أي أنه مل يقتصر على نوع سردي دون اآلخر األمر الذي أدى إىل )3(»د مصادره ونوع مرجعياتهالرتاث، فعد

  حدوث تلك التطورات على صعيد كل من اللغة واألسلوب.

ن أالتجريب (...) فكان من خمتلف اجنازات «دت يف تفاعلها مع الرتاث العريب وألن الرواية العربية استفا

ن أحتققت للرواية وفق هذا املنظور أبعاد تتجاوز ما حتقق يف البدايات األوىل (...) وكان من حصيلة هذا االمتزاج 

جنحت الرواية العربية يف اقتحام آفاق التجريب، ويف الوقت نفسه قدمت لنا جتربة تتأسس على قاعدة التفاعل مع 

حلديث عن تأصيل الرواية العربية من خالل خوض غمار مكان اإفصرنا يف هذا الوضع أمام  الرتاث العريب،

عطاء إمكانية للحديث إيف الواضح من خالل هذا النص أن قضية تأصيل الرواية العربية يعود الفضل )4(»التجريب

عنها إىل قدرة هذه الرواية على اخلوض يف غمار التجريب وتقدمي جتربة تقوم على أساس التفاعل مع الرتاث 

ن ما حقق أعترب سعيد يقطني يب واالستفادة منه عن طريق استثمار موضوعات وطرائق هذا السرد، ويالسردي العر 

شكاالت املطروحة حول أصالتها هو عودا إىل الرتاث وخلصها من اإلللرواية العربية خصوصيتها ومالحمها 

زمخا جديدا للتفاعل مع اتمع عالقة الرواية العربية بالرتاث أعطاها «ردي وتفاعلها معه ويف هذا يقول: الس

تميزة، بعيدا عما ميكن تسميته (...)، وبذلك جنحت يف تقدمي جتربة روائية عربية املالمح، خبصوصيتها ومالحمها امل

بداعية كيفما كان إحراجات املثقافة أو ما شاكل هذا (...) وذلك بناء على أن التفاعل مع الرتاث يف أي جتربة إب

وما ينطبق على  )5(»مهما إلعطاء التجربة الفنية خصوصيتها إذا ما أحسن اجناز هذا التفاعلنوعها يظل مؤشرا 

                                                           

  .199، صصدر سابق، ممن النص إىل النص املرتابطا)1(
  .201، 200ص ، املصدر نفسه )2(
  .202الصدر نفسه، ص)3(
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بداعية، لكن هذا التفاعل أو الرجوع إىل الرتاث السردي ال بد أن يكون واية ينطبق على خمتلف التجارب اإلالر 

الثانية باهلم الفكري املصاحب األوىل تتعلق باإلجراءات املنهجية، و )أدوات، أسئلة، وعي، غايات (وفق شروط:

مبعىن أنه ال ميكن  )1(للقراءة، والثالثة باملوقف من زاوية النظر، واألخرية بالقصد أو الغرض من العودة إىل الرتاث

لكل دارس أو باحث أن يدرس هذا الرتاث من حيث وجهة نظره، بل ال بد من اختاذ هذه الشروط أثناء الدراسة 

من قيمة وأمهية الشتماله على العديد من األنواع واألجناس األدبيةمن أمثال وحكم  وذلك ملا حيمله الرتاث

  ومقامات وسري شعبية.

مما هو مالحظ على جتربة سعيد يقطني أا كانت إضافة كبرية إىل حقل السرديات العربية املعاصرة، 

وهلذا السبب تعددت وتنوعت آراء النقاد واستطاع من خالهلا أن حيظى مبكانة بني النقاد البارزين يف هذا اال، 

  حول جتربته النقدية.

  "يقطين سعيد"لـآراء بعض النقاد حول التجربة النقديةالمطلب الثالث:

حاول هذا البحث إماطة اللثام عن جتربة نقدية ألحد أهم النقاد الذين كان طموحهم يف التأسيس ملا 

صحيح أن «ويتبني طموحه هذا يف قوله:  "قطنيسعيد ي"يعرف بعلم السرد يف الوطن العريب واضحا، وهو الناقد 

التشاؤم والتفاؤل أيضا هو أن  هناك مؤشرات عديدة دالة علة واقع ممارسة مهرتئ، لكن ما يدفعين إىل عدم

. )2(»السرديات يف ثقافتنا ما تزال قيد التأسيس، وكلما جنحنا يف إقامتها على أسس صلبة كان التطور واردا وممكنا

لكن تبقى مع هذه  ،)انفتاح النص الروائي(و  )حتليل اخلطاب الروائي(حيث جسد سعيد هذا يف مشروعه حول 

احملاولة احلاجة ملحة للتعريج على بعض املالحظات واملراجعات النقدية اليت من شأا أن تثمن هذه التجربة 

  وتزيدمن قيمتها.

منذ البداية بضرورة التخصص الذي يستطيع من خالله الناقد أن يثري اال الذي  "سعيد يقطني "آمن

ليل اخلطاب الروائي تأسيس نظرية لتح هختصصا له، حاول من خالليصب فيه جهده، فاختار بذلك السرد 

والوعي  أخذ على عاتقه يف الطور األول من مساره النقدي استيعاب النظريات ومتثل املفاهيم،«العريب، حيث 

هذه املثاقفة الواعية هي  )3(»بستيمية اليت تنهض عليها الثقافة النقدية احلداثية حبكم املثاقفة الواعيةإلاباألسس 

                                                           

  .18م، ص1997، 1املغرب، ط - ينظر: سعيد يقطني: الكالم واخلرب: (مقدمة للسرد العريب)، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء )1(
  .187، صابقأعمال سعيد يقطني، مرجع س السرد والسرديات يف )2(
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ذلك أنه مل يكن مهه نقل  ؛جارب اليت تنتمي إىل اال ذاتهاليت جعلت جتربة هذا الناقد متميزة عن خمتلف الت

آلراء االنظريات الغربية كما هي، بل وضع نصب عينيه خصوصية وهوية الثقافة العربية، فكان يأخذ املناهج و 

قدامه إسعيد يقطني فيتمثل يف  إن وجه متيز مدونة:«"هيثم سرحان"الصدد يقول الغربية وحياول تبيئتها ويف هذا 

جل أجراءاا من إو منذ مثانينات القرن املنصرم على تطويع املنهجيات النقدية وتبيئة آلياا، واختبار مفاهيمها 

مبعىن أن يقطني مل يكن يأخذ )1(»تقدمي قراءات جديدة للسرديات العربية القدمية واحلديثة واملعاصرة على السواء

بالنتائج اليت حققتها املناهج الغربية بل كان يستقي منها آلياا وإجراءاا اليت ختدم مشروعه من جهة وحتافظ 

النظريات الغربية وذلك الذي وصفه بالذكاء يف متثل  طرشونةحممود على هدفه من جهة أخرى. هذا ما ذهب إليه 

يقطني منذ أول عهده بالبحث احلداثة توجها ثابتا مل حيد عنه (...) وتسلح بعدة لقد اختار سعيد «يف قوله: 

هم منجزات احلداثة الغربية اليت متثلها ذكيا، مستوعبا أهم مفاهيمها أة اكتسبها من اطالعه الواسع على نظري

 حييل فيها إىل ا توفيق خاصة يف دراساته التطبيقية اليتاهجها (...) وقد وفق يف ذلك أميومصطلحاا ومن

مرجعيات نظرية جامدة بل يبنيها على ما اختزله منها يف ذاكرته وعلى اجتهاده الشخصي يف فهم النصوص 

سيتضح  )انفتاح النص الروائي(و  )حتليل اخلطاب الروائي(وبالعودة إىل مشروعه املتمثل يف  )2(»وحتليلها وتفكيكها

ذلك الذكاء والتميز الذي طبع جتربته النقدية فسعيد يقطني ال يقف عند تقدمي اآلراء النقدية حول القضية اليت 

واصفا أسلوبه " إبراهيمعبد اهللا "يكون بصدد مناقشتها وحتليلها بل يتعداها إىل هدف أكرب ويف هذا يقول الناقد 

حدود تقدمي رؤية نقدية، وطريقة حتليل ملوضوعه، بل هو يهدف  ال يقف عند« )حتليل اخلطاب الروائي(يف كتاب 

إىل غاية أكرب، إنه يطمح لتحديد طريقة لتحليل اخلطاب الروائي (...) ويعين قبل ذلك بعرض اآلراء و مقابلتها 

اخلاص حول القضية اليت عرض حوهلا مجلة من التنظريات  همبعىن أنه يبين تصور )3(»وصوال لتثبيت رأي خاص

  رأيني أو أكثر أو ترجيح رأي على اآلخر.عربية أحيانا، وهذا باجلمع بني الغربية وال

؛ حيث تصدى من خالله: )لوجيو ميستباإلـ(النقدي ب "يقطني"مشروع "براهيمإعبد اهللا "هذا وقد وصف 

اخلطاب العريب املعاصر مبستوييه الرتكييب والداليل وثانيهما العمل على ملهمة كبرية ذات شقني، أوهلما توصيف «

حيث جتلى املستوى الرتكييب يف  ،)4(»تقدمي هيكل واسع يصلح أن يكون هيكال شكليا لتحليل اخلطابات الروائية

                                                           

  .24ص مرجع سابق، ،و السرديات يف أعمال سعيد يقطنيالسرد )1(
  .  157، صنفسهاملرجع )2(
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ملستوى الرتكييب ، وبانتقاله من ا)انفتاح النص الروائي(ما املستوى الداليل فيظهر يف )أحتليل اخلطاب الروائي(

  للخطاب الذي اشتغل عليه إىل املستوى الداليل حاول بناء نظرية لتحليل اخلطاب الروائي العريب.

عنه: "براهيمإعبد اهللا "يف تطوير أحباث السرد العريب حيضر ما قاله  "سعيد يقطني"وباحلديث عن فضل 

ذا نظرنا إىل اجلهود العربية يف حقل السرديات إن كانت يف الدرس النقدي التطبيقي أو يف جمال علم األدب إو «

فإن أول ما يستخلص أمامنا قلة العناية املنهجية سبيل حتليل اخلطابات بشىت أجناسها، وبندرة ختصيص جهد 

يعد إسهاما مبكرا يف هذا  "سعيد يقطني"عميق وموسع للبحث يف مستويات اخلطاب وهلذا فإن ما قدمه الناقد 

 "يقطني"الناقد الوحيد الذي أقر جبهد  "براهيمإعبد اهللا "ومل يكن )1(»اال، فضال عن النتائج اليت توصل إليها

 ية لتحليل اخلطاب الروائي العريبالعميق واملبكر يف جمال السرد العريب، والذي كان يصبو من وراءه إىل تطوير عرب

بل كان إىل جانبه الكثري ممن شهدوا له بتلك املسامهة الكبرية اليت قدمها يف جمال السرد وأمهية ما قام به، حيث 

ة منها مرجعا للطالب يف حقل السرديات نظرا لصدقه يف التعامل مع املصادر الغربية والفرنسي"فريد الزاهي"اعتربه 

خاصة يف الكتابة (...) هذا بالضبط هو ما كان جيعلين وأنا ولسعيد يقطني طريقة «بالتحديد، ويف هذا يقول: 

مدرسا للسرد، أنصح طلبيت بالرجوع مباشرة إىل املراجع الفرنسية أو االعتماد على   )منكاسـ(أستاذ بكلية اآلداب ب

واالختزال تسار واالقتباس الفج بمع مصادرها ولعدم سقوطها يف اال كتابات سعيد يقطني لصدقيتها يف التعامل

  )2(.»يات الفكرية والفلسفية والثقافيةاملهول والتغاضي عن املرجع

والفرنسية -يف التعامل مع النظريات الغربيةاستطاع برباعته ومهارته  "سعيد يقطني"يتضح من خالل هذا أن 

سعيد "أن يكون مصدرا مهما من بني املصادر العربية يف جمال السرد. ومن أوجه متيز  - على وجه اخلصوص

وكأنه ال يفرغ من كتابة كتاب «ت امتدادا وتوسيعا لبعضها البعض كذلك طريقة تألفيه للكتب واليت كان  "يقطني

ل ومل يكن يكرر رؤيته النقدية بني كتاب وآخر بل كان حيددها من خال ،نقدي إال لكي يشتغل على آخر

 )3(»اليت تبناها على تلك النصوصحساس عميق باختيار التنظريات إاالشتغال على النصوص ومن خالل 

  واملتمعن يف الكتابني السابق ذكرمها سيتضح له هذا األمر.

تطوير السرد  الفعال واملبكر يف "يقطني"كانت هذه إطاللة سريعة على أهم النقاد الذين اعرتفوا جبهد 

ينفي تعرضه لبعض نظرية عربية لتحليل اخلطاب الروائي العريب، لكن هذا ال  نباتالعريب من خالل است
                                                           

  .178، 177ص مرجع سابق، ،عبد اهللا إبراهيم: املتخيل السردي)1(
  .139السرد و السرديات يف أعمال سعيد يقطني، مرجع سابق، ص )2(
  .146، صاملرجع نفسه )3(
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املالحظات واملآخذ اليت سجلت حول مشروعه النقدي، حيث وفق بعض النقاد عند الطريقة اليت اعتمدها هذا 

و ينظر هلا يف كتبه املتنوعة، هذا أسائل والقضايا اليت كان يعاجلها الناقد يف بناء تصوره الشخصي حول تلك امل

محيد "موقفني أو ترجيح أحدمها على اآلخر، حيث اعترب  حيان تركيب بنياملوقف الذي كان يف أغلب األ

ال يستطيع أن يؤكد ذاته إال من خالل منظور تركييب جديد يراه ضروريا لتطويع النقد «أن هذا الناقد  "حلمداين

الوقت على األقل يف –بداعية العربية. إن التمثل والرتكيب مها قدر الناقد العريب اإلالغريب من أجل دراسة األعمال 

وبناءا على هذا يعترب )1(»وعليه أن يظهر من خالهلما مهام العبقرية يف مسرية النقد املعاصر العاملي -الراهن

حمكوم يف تكوين تصوره اخلاص ورؤيته الشخصية بالنظريات الغربية، ويف هذا الصدد حيضر ما قاله الناقد  "يقطني"

؛ حيدد ضوء ذلك )التبئري(ض يقطني التطور التارخيي ملصطلح لقد عر «عن تأثره بالشكالنية "عبد اهللا أبو هيف"

نيت بالدرجة يسيماا، اقتداء جبتعسف غارق يف الشكالنية وولع برت استعماله هلذا املفهوم وهو استعمال م

متأثر بالنظريات الغربية وعلى رأسها  "سعيد يقطني"اعترب  "عبد اهللا أبو هيف"ن أيتضح من خالل هذا )2(»األوىل

كان متأثرا بالشكالنية، وقد "يقطني "واقع ليس كذلك، فعلى الرغم من أنالشكالنية إىل حد بعيد، لكن ال

الشكالنية، ذلك  اعرتف بذلك يف أكثر من موضع، إال أنه اعرتف يف الوقت ذاته بأنه لن يكون مقيدا مبقوالت

جراءاا مبا ينسجم مع مشروعه النقدي، وهذا يف حقيقة إو  امنذ البداية وهو استخدم آليا أن مسعاه كان واضحا

  ."عبد اهللا أبو هيف"األمر ليس ولعا كما يسميه الناقد 

كذلك طغيان اجلانب التنظريي على مشروعه وهو   "سعيد يقطني"ومن املؤاخذات اليت أوخذت مثال على 

 -بعد ذلك-هكذا يقدم الناقد أحيانا معطيات نظرية كثرية لكنه يصرح «قال:  ينماح "حممد مريين"ما أشار إليه

نظريي تعن اجلانب ال ابعيد "يقطني"ن مشروع هذا ما جعل اجلانب التطبيقي م )3(»أنه لن يوظفها يف التحليل

فنجد على الرغم من أن سعيد يقطني عين باجلانب النظري : «"مراد عبدالرمحن مربوك"وهو ما أعرب عنه 

إال أن اجلانب التطبيقي عنده جاء بعيدا إىل  "توماشفسكي"ملفهومي املنت احلكائي واملبىن احلكائي كما وردا عند 

                                                           

  .47م، ص1991، 1محيد محداين: النقد الروائي وااليديولوجيا، املركز الثقايف العريب، ط )1(
  .10سعيد يقطني: السرديات والتحليل السردي، مصدر سابق، ص )2(
  .79النقدية لسعيد يقطني،مرجع سابق ص: قراءة يف التجربة  حممد مريين )3(
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مل يكن متحكما يف اجلوانب النظرية ملمارسته النقدية،  ني"سعيد يقط"ن أمبعىن )1(»حد كبري عن هذين املفهومني

  وهذا أمر ضروري جلعل اجلانب التطبيقي واضحا وممنهجا.

ر السرد يها من نقص تبقى هلا الريادة يف تطو ري مبا يعت "لسعيد يقطني"ربة النقدية وجممل القول أن التج

زمة املنهج اليت لطاملا عاىن أوالتخلص بذلك من –خلطاب الروائي العريب، وحماولة إجياد وبناء نظرية عربية لتحليل ا

  وهذا راجع أساسا إىل ذكاء هذا الناقد وطريقته اخلاصة يف التعامل مع النظريات الغربية. -منها الوطن العريب

ال بد من التوقف عند رأي  "سعيد يقطني"ن نسدل الستار على آراء هؤالء النقاد حول جتربة أهذا وقبل 

هذا األخري الذي كان هو اآلخر من املنشغلني – "فيصل دراج "اقد ُعرف بإبداعاته النقدية ونظرته الفلسفية وهون

فإين أغبط «فيقول:  "يقطني"اليت تشع يف خطاب  الذي كشف عن صفة التفاؤل -بقضية النقد العريب املعاصر

ته إىل اقرتاح خمطط شامل للنهوض بالنقد والنقاد الزميل يقطني على فضيلة التفاؤل اليت تشع يف خطابه، واليت دفع

أو (النقدة) (...) ولعل هذا التفاؤل وهو فضيلة حتتاج إليها هو ما جعل الزميل الكرمي يتحدث عن رهان النقد 

و بني الوسائط املتفاعلة بني أاألديب، وهو يتحدث عن ضرورة الزواج الصاحل بني النقد واملعطيات التقنية اجلديدة، 

من الذين عايشوا هذا  "يقطني"إذا كان  )2(»مكانات التقنيةنتاج والتلقي اليت جتود ا اإلبداع العريب ووسائل اإلاإل

صرار ختطي ذلك الواقع من خالل اقرتاحه مجلة من اآلفاق إجهد و الواقع املتأزم للنقد والنقدة العرب وحاولوا بكل 

  مسألة النقد العريب املعاصر؟.، وكيف عاجل "فيصل دراج"واحللول، فمن يكون 

  

  

  

  

  

                                                           

مصر، د ط، - : آليات املنهج الشكلي يف نقد الرواية العربية املعاصرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية مراد عبد الرمحان مربوك )1(
  .27م، ص2002

  .190ص مصدر سابق، آفاق نقد عريب معاصر،)2(
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  وتجربته النقدية "فيصل دراج"المبحث الثاني: 

 :"فيصل دراج"عن حياة  نبذةالمطلب األول : 

مع أهله وعمره  )فلسطني(، غادر )م1943د(يلاتب وباحث وناقد فلسطيين، من مواك  "فيصل دراج"

 )فرنسا(، وحصل على شهادة الدكتوراه يف )م1968(، خترج من جامعتها سنة )دمشق(مخس سنوات متجها إىل 

  )1(منشغال به منذ وقت مبكر. ، يف موضوع االغرتاب الذي وجد نفسه)م1974(سنة 

جنيب "،"مجال الغيطاين"، "سعد اهللا ونوس"، "املعمهدي "عرف على معلمني كبار أمثال ت

عمل «، راهنالكتاب والنقاد يف العصر الم ن يضع امسه مع قائمة أهأاخل، واستطاع من خالل مسريته ..."حمفوظ

قضايا (، )الفكر العريبسلسلة حصاد (،)شؤون فلسطينية(ة فكرية منها: يف عدة منشورات وجمالت ثقافي

كان أطروحات عن األدب والفن   "دراج "أول ما كتبه )مصائر احلزب السياسي يف العامل العريب(، )وشهادات

  )2(.»أفنان القامسي" مع الفلسطيين )الطريق(نشرت يف جملة 

إىل ظهور سبع جملدات من دورية  "عبد اهللا ونوس"، و"عبد الرمحان منيف"احلني ر أفضت صداقته مع ال

كان   السياسي يف العامل العريبإصدار ستةجملدات من احلزب  "بارودمجال "مثر تعاونه مع أوشهادات، كما  قضايا

نظرية الرواية (الذي محل عنوان  يف موضوع الرواية العربية، ويعتقد أن كتابه-وال يزال–انشغال هذا الناقد األكرب 

 )م2002(فضل كتاب عريب لسنة أوهو املؤلف الذي حصل على جائزة من أهم مؤلفاته،  )والرواية العربية

الرواية وتأويل (باإلضافة إىل هذا الكتاب له جمموعة كبرية من املؤلفات والدراسات والرتمجات أمهها: 

. كان هذا )احلداثة املتقهقرة(باإلضافة إىل  )ذاكرة املغلوبني(، )دالالت الرواية العربية(، )الواقع واملثال)(التاريخ

ا يف اية األمر إىل الرتاكم األخالقي يف الثقافة، وهذا ما وما يقول، منتصر  لناقد على مراجعة دائمة ملا يكتبا

  وهو شكل من أشكال النقد الكثرية اليت ال توجد عند كثري من النقاد. )3(يعرف بالنقد الذايت،

                                                           

  Copier- mp4ينظر: عصري الكتب الناقد فيصل دراج وعالقته بالكتب والكتابة،  )1(
  ينظر: املرجع نفسه.)2(
  املرجع نفسه.نظر: ي)3(
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القسم األحباث والدراسات يف مدير  دهاعمل بعصدار سلسلة حصاد الفكر العريب،  على إ "دراج"عمل 

املركز العريب للدراسات االسرتاتيجية، باإلضافة إىل أنه كان أستاذا يف املعهد العايل للدراسات املسرحية يف جامعة 

  )1(للدراسات النقدية يف دورا األخرية. )سلطان العويس(على جائزة  "دراج"، حاز )دمشق(

حدامها سرية ثقافية ملفكر وناقد تعلم على يد إيام سريتان؛ د الذين كانت يف حمن النقا "فيصل دراج"

معلمني بسطاء وأساتذة جامعيني المعني، واألخرى سرية الفلسطيين الذي عاش فلسطينيا وعامله اآلخرون سلبا 

وطين أم إجيابا على أنه فلسطيين، وهو اآلن حييا حياة هادئة يف عمان بعدما صار رهني املنفيني منفى االغرتاب ال

  مبعىن أنه عاش عالقة مركبة مع االغرتاب.)2()الشام(عن فلسطني ومنفى االغرتاب الروحي عن 

الفكر التارخيي  النظري والنقدي يتوزع على فسحة واسعة تشمل "فيصل دراج "ن منجزأومن هنا نالحظ 

  من أبرز النقاد الروائيني العرب.ولوجي، إضافة إىل النقد األديب، لكنه عرف يف املقام األول أنه يوالسياسي وااليد

  "اجفيصل در ـ"التجربة النقدية لالمطلب الثاني : 

  أوال/أهم القضايا التي تناولها "فيصل دراج"

النقدية فإن احلديث يطول ويطول حول قضايا "فيصل دراج "حني تنخرط يف احلديث عن جتربة 

سعيد "ق الناقد، فكما تناول ؤر بات هاجسا حقيقيا ي األخري الذيعديدةأمهها: مستقبل النقد العريب املعاصر هذا 

، لكن مبنظور خاص وبأسلوب "فيصل دراج"هذه القضية بإشكاالا وآفاقها املختلفة تطرق إليها كذلك  "يقطني

  ."يقطني"الذي ألفه باالشرتاك مع  )آفاق نقد عريب معاصر(سفي. وميكن التماس ذلك يف كتابه فل

  :ر)المعاصالنقد العربي قضية(-أ

باحلديث أوال عن عالقة النقد العريب املعاصر  )مستقبل النقد األديب العريب(استهل هذا الناقد مبحثه 

مبعىن أن النقد األديب حسبه ممارسة حداثية بامتياز، ذلك أن هذا  ؛مباضيه، فأرخ هلذا املاضي ببداية القرن العشرين

املسرحية، القصة، الرواية، الوافدة (ظهور أجناس أدبية جديدة وهي: النقدولد منقطعا عن النقد القدمي متزامنا مع 

هذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن العرب كانوا باطالعهم على الثقافة الغربية حمدثني قطيعة مع )3()من الغرب

                                                           

  م. 2018، 2012اثي، البوحة، : فيصل دراج: الرواية هامش حد(اجلزيرة) ينظر: أمحد الشريقي)1(
  ينظر:املرجع نفسه.)2(
  .77-75ص مصدر سابق، ينظر: آفاق نقد عريب معاصر، )3(
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رقا كبريا يف النقد العريب القدمي، ويف هذا السياق حتدث عن عالقة النقد باتمع كذلك، حيث اعترب أن هناك ف

بني أسئلة الواقع واملناهج املدرسية، على «ذلك أن اتمع الغريب كان يربط هذه العالقة بني العرب والغرب، 

أي أن املناهج  )1(»خالف بعض املناهج العربية اليت تصنع بني أسئلة احلياة وأسئلة الكتب املقررة مسافة فادحة

النقدية الغربية جاءت مرتبطة بالسياق الغريب أي بالواقع، على خالف النقد العريب الذي جاء بعيدا عن واقعه 

ختتلف عن الثقافة العربية،  اليت وجمتمعه على اعتبار أن املناهج النقدية العربية مأخوذة من الغرب والثقافة الغربية

 "دراج"بداعي حتديدا، لذلك اعترب تمع العريب ومع النص اإلهذه املناهج مع ا لذلك كان من الطبيعي أال تتوافق

ليست خمطئة حني عطفت  "بيري مارشريه"و "باليبار"أن عالقة النقد باتمع ضروريةحيث أكد أن دراسة كل من 

يشري إىل غياب هذه عن املمارسة النقدية أو ما يسميه باملؤسسةالنقدية،  "دراج"األدب على اتمع، وحبديث 

النقد األديب العريب بوصفه ممارسة «د نقد أديب عريب حسبه حيث يقول: املؤسسة عند العرب ما يعين عدم وجو 

مؤسساتية ال وجود له، وإن وجد يف اجتهادات فردية ال يساوي أفرادها رغم جنابتهم املؤسسات وال الرتاكم 

املتفرقة اليت جمموعة من األمثلة املرتبطةبتلك اجلهود الفكرية وللربهنة على ما ذهب إليه ساق  )2(»املؤسسايت

أجنزها أفراد تقاطعت مصائرهم الفردية دون أن يؤدي إىل تراكم كيفي وال إىل ما هو أقل من ذلك «

 "طه حسني"و "حسني هيكل"، "قسطاكي احلمصي"، "روحي اخلالدي"تحدث عن أربعة نقاد وهم: ف)3(»بكثري

حيث بىن األول كتابه عن (األدب املقارن) على فكرة الثورة االجتماعية، ذلك أنه رأى أن حماكاة الثورة الفرنسية 

بداع األديب، مبعىن أن كتابه هذا كان تتبعا للشروط بشكل خمفي هو السبيل إىل خلق اإل الشهرية وإن كان

مما كان منصبا على األدب والنقد ويف هذا يقول بداع أو منعها أكثر املتحكمة يف والدة هذا اإل االجتماعية

يرد كتاب اخلالدي يف بنيته السطحيةإىل األدب ويشري يف بنيته العميقةإىل السياسية والنظام االجتماعي، « "دراج:"

مبعىن أن ظاهر الكتاب شيء وباطنه شيء آخر، هذا األمر  )4(»داعيا يف احلالتني إىل احلرية الشاملة ومبشرا ا

الذي مل خيرج عن الفكرة اليت دعا  )الوارد يف علم االنتقاد(صاحب كتاب "قسطاكي احلمصي"ز كذلك عند يرب 

الوجه «مبعىن أن ؛االمتثال وختلف الشرق، حيث ربط بني علم االنتقاد وتقدم الغرب، وبني علم "اخلالدي"إليها 

وما ينطبق على  الذي يعاجل األدب (...)،النظري التحريضي يف كتاب اخلالدي أكثر وضوحا ومتاسكا من اجلانب 

                                                           

  .79ص مصدر سابق، ،آفاق نقد عريب معاصر )1(
  .82، 81املصدر نفسه، ص )2(
  .100املصدر نفسه، ص)3(
  .86، صاملصدر نفسه )4(
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وباختصار ميكن القول أن هذين الناقدين اعتمدا األدب قناعا يوظفانه )1(»احلمصي على أكثر اخلالدي ينطبق 

يتضح أنه مل ) (ثورة األدبللحديث عن أمور سياسية واجتماعية أكثر منها أدبية، وباحلديث عن حسني هيكل 

 للوهلة األوىليبدو أكثر منه بالنقد األديب، وقد  نه مشغول بالسياسة الثقافية احلداثيةألك ذ«خيرج عن هذه احليلة 

شكاله العام إىل جانب كتب نظرية إبيد أن الكتاب يقف يف مقاصد أدبية واضحة يف أدبيتها (...)  للكتاب

اعترب األدب وسيلة  "هيكل"فـ)2(»(...) تعطف األدب على اتمع وتشرح اتمع سبل النهوض واالرتقاء

رأى « :يعتربها أهم، لذلك توقف عند معاجلتها ويف هذا يقول ألنه للحديث عن األمور االجتماعية والسياسية رمبا

ين، يف األدب عالقة من عالقات مشروع وطين حداثي كبري، حيقق االستقالل ري هيكل كما غريه من املثقفني املستن

ث الثقايف (...)، وكان طبيعيا يف هذا السياق أن يقرأ األدب يف دوره الوطين والتحرر االجتماعي واالنبعا

مبعىن أن األدب عند هؤالء كان ضمن مشروعهم احلداثي  )3(»االجتماعي، وأن ينظر للمجتمع يف جتدده األديب

ا هو االجتماعي، لذلك ربطوه باتمع وأرادوا جتديد هذا األخري انطالقا من جتدد الفكر، وهذا على خالف م

  حاصل يف اتمع الغريب الذي يأيت جتديده الفكري متصل بالتجديد االجتماعي.

املنهج الفكري الذي أخذ به ال «عن ناقد آخر اعترب أن  "دراج"باإلضافة إىل هؤالء النقاد الثالثة حتدث 

وال أفق للمعرفة  يزال صائبا ذلك أنه ال نقد دون اختالف وال حياة للنقد دون نقض القدمي مبعرفة تتجاوزه،

هذا  )4(»النقدية املرتاكمة مبعزل عن منهج نقدي يقول بنسبية املعرفة وحبق األفراد اتهدين يف قول ما يعتقدونه

 "حسني هط"الذي تبناه  )نهج الشك الديكاريتم(هو  "دراج"، أما عن املنهج الذي قصده "طه حسني"الناقد هو 

يف دراسته للشعر اجلاهلي، والذي يؤمن بنسبية املعرفة ويعطي يف الوقت نفسه للنقاد اجلادين واتهدين حق 

بغض النظر عما حققه إال أنه ال يزال صائبا نظرا ألمهيته يف  "دراج"التعبري عما يعتقدونه، هذا املنهج حسب 

تعددية التأويل واالجتهاد واالختالف تعبري صادق عن حياة «املرتاكمة، وهلذا رأى الناقد أن حتقيق املعرفة النقدية 

عىن للنقد داخل األدب وخارج األدب إال يف مجلة من املمارسات املتنوعة واملتجددة ملا (...) الااملعرفة أو مو 

أي أن حياة النقد وتطوره مرتبطة بتنوع )5(»املتباينة اليت يؤمن احلوار املؤمن بنسبية املعرفة االتصال واالنفصال يف آن
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وجتدد القراءات واملمارسات القائمة على نسبية املعرفة واملنبثقة أساسا من فكرة التحرر من قيود واستبداد عادات 

  القراءة.

ثورة يف الفكر؛ أي إحداث  )يف األدب اجلاهلي(قصد من كتابه  "طه حسني"يتضح من خالل هذا أن 

ثورة (من وراء كتابه  "حسني هيكل"كتابة والقراءة والتأويل، وهذا هو قصد الع القدمي يف حتويل اجتماعي يزعز 

  .)األدب

أرادت أن حتدث تغريا وجتددا يف العالقات االجتماعية انطالقا  "دراج"هذه اجلهود الفردية اليت حتدث عنها 

دد انطالقا جاتمع، ويتمن التجديد الذي عرفه النقد، على خالف ما قام به الغرب الذي كان نقدهم مرتبطا ب

 ع العرب حتقيق ما يسمى برتاكم املعرفة وفشلوا يفي يصيب هذا األخري، هلذا مل يستطمن التغري والتجدد الذ

اليت نادوا ا. هذا بالنسبة للنقد األديب يف عمومية القول التنويري.أما عن عالقة  )احلداثة االجتماعية(حتقيق 

ومثاله  )1(»احلّيز الذي حفظ النقد األديب وتكون النقد فيه أيضا«بالنقد األديب واليت شكلت حسبه  الصحافة

 "حسني هيكل"ــل)زينب(على هذا االهتمام الذي حظيت به بعض الروايات العربية يف هذا احليز كرواية 

، ولتوضيح هذه العالقة أكثر ساق هذا الناقد أمثلة عن عالقة الصحف واالت "توفيق احلكيم"ـــل)عودةروح(و

ر الدليل الذي تضمنه كتاب الدكتور اهلواري يعطي ولعل الرجوع إىل مصاد«وريات بالنقد األديب حبيث يقول: والد

صورة وافية الوضوح عن عالقة الصحف واالت والدوريات بالنقد األديب حيث يقف القارئ (...) أمام األمساء 

فمن هذه االت )2(»املختلفة اليت تعاملت مع النقد بشكل انتقائي ومومسي أو بشكل آخر يتسم بالتقدم واملتابعة

عباس "،"طه حسني"أما عن األمساء اليت قصدها الناقد فهي كثرية منها:  )...املصري ألديباهلالل، البالغ، ا(جند

خيرج من دائرة  "دراج". هذا ما جعل النقد األديب حسب "عباس حممود العقاد"و"سيد قطب"، "خضر

اليت جعلت األدب شأنا صحفيا اجتماعيا بعيد عن االختصاص  )احلداثة االجتماعية(مبعىن أن  ؛االختصاص

الضيق حلظة، وقريب منه حلظة أخرى، إىل أن صار النقد اختصاصا خارج االختصاص، وبناء على ذلك رأى 

كان على النقد األديب يف جمتمع عريب أخطأ حداثيته االجتماعية أن يبقى اختصاصا ضيقا، أو «أنه  "دراج"

خريا إىل ثقافة السوق اليت ختصاص، يتعثر خارج املؤسسة االجتماعية (...) إىل أن وصل أخارج اال ااختصاص

اليت قصدها اتمع العريب  )احلداثة االجتماعية(.معىن هذا أن )3(»يف أشكاهلا كلها خفقةنتاج احلداثة املإتعيد 
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الذي ساقه إىل االنطباعية، هذا النقد  واليت وصفها الناقد بالفشل هي السبب وراء ما آل إليه واقع النقد العريب

الذي ال يزال الناقد يطرح السؤال حول وجوده وهو يعيد طرحه مرة أخرى حيث يقول: فكيف ميكن تأسيس نقد 

يف البداية ربط غياب النقد األديب العريب بغياب املؤسسة  "فيصل دراج"أديب يف جمتمع ال فلسفات فيه؟ أي أن 

ر على رأيه بعدم وجود ما النقدية، أما مؤخرا فريبطه بانعدام الفلسفات، األمر الذي يؤكد على أن هذا الناقدمصّ 

  يعرف بالنقد العريب.

د واليت يعتربها البعض أمر أما عن بعض األجناس األدبية الغربية الوافدة إىل الثقافة العربية إضافة إىل النق

ال غرابة فيه، وال يتضمن «حيث يعتقد أن هذا األمر  ،كذلك  "دراج"سليب بالنسبة هلذه الثقافة، فال يعتربها 

وحدة  نسانية،ثرية تتحدث عن: حوار الثقافات اإلحكما سلبيا أبدا، وليس فيه ما يضري أو يشني ألسباب ك

وانطالقا من هذا القول يعتقد الناقد  »)1(قليد، احلق يف التعلم واالكتساب...نساين، قانون احملاكاة والتالعقل اإل

من النقاد العرب  لة تا التصقت بالدراسات اليت قدمها أنه ال بد أن تزاح كلمة التابع، الوافد والغريب اليت ال طامل

وغريهم كثري. وحيل حملها السؤال عن الشروط املوضوعية اليت منعت  "املازين"و "العقاد"،"حسني هط"كاليت قام ا 

كان كونيا وال يزال حيقق  « "دراج"عن هذه احملاوالت اليت قدمها هؤالء بنية حتتية فكرية موافقة هلا، فالعلم حسب 

اليت أدرج  كونيته يف شروط موضوعية حيتاجها، وعدم قابليته للتطبيق ال يرد إليه، بل يعرب عن ختلق الشروط

مبعىن أن مأساة الوافد الثقايف كلها تكمن يف البنية االجتماعية اليت حتتضنه واليت ال توفر الشروط املناسبة  )2(»فيها

  له، مما جيعل نسبة قابليته للتطبيق يف هذه البنية ضعيفة.

أولئك النقاد الذين ن ما قاله هذا الناقد عن أنرى  )يديولوجيةاإل(ديب يف صيغته وباحلديث عن النقد األ

نويرية، ينسحب على النقاد الذين تندرج جهودهم الفردية حسب هذا الناقد حتت ما يسمى بالعمومية الفكرية الت

انتسبوا إىل املاركسية، العمومية الفكرية التنويرية اليت ترى يف النقد األديب جزءا عاما من موضوع عام مرجعه «

ذه املرة أضاف إىل املقوالت املفرتضة (...) مقولة جديدة هي الطبقات ن النقد هأغري التقدم االجتماعي، 

وغريه من النقاد واليت تعطف األدب على اتمع  "روحي اخلالدي"ن الفكرة اليت نادى ا أمبعىن  )3(»االجتماعية

يف   "رئيف اخلوريــ "مل ختتف، وإمنا استأنفت من جديد مع النقاد العرب الذين متركسوا ومتسكوا ذه الفكرة ك

كان رئيف « :يف هذا "دراج "الذي صب جهده فيه على وظيفة األدب حيث يقول )األدب املسؤول(كتابه 
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و ابتعاده أخوري (ماركسيا) هو يدرس الشاعر يف بيئته االجتماعية، وأغراض قصائده وابتعاده عن املثال األخالقي

أي أن النقد األديب كان خارج خمططات هذا )1(»البدايةعنه دون أن يلتقي مبوضوع النقد الذي مل يقصده منذ 

الناقد الذي كان هدفه مسطرا ومتمركزا حول عالقة األديب أو الشاعر مبجتمعه وبيئته، هذا هو األمر الذي كان 

الذي يعتقد أن  )م1967)(دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي(يف كتابه  "حسني مروة"يشغل ناقد آخر هو 

االجتماعية مرجعا لإلبداع األديب ويؤكد األخري شكال معرفيا يشتق العمل األديب (...) قوامه من املعرفة املعرفة «

يت يعرب عنها األديب يؤكد على عالقة األدب باتمع، هذه العالقة ال "حسني مروة "مبعىن أن )2(»االجتماعية

  .هم األديب بقضايا عصره وجمتمع"، أي التزاااللتزام" ـــــــدبه وهو ما يعرف بأوجيسدها يف 

 )البنيوية(يف عرض تلك اجلهود الفردية اليت عرفها النقد الواقعي وكذلك موجة  "فيصل دراج"يستمر الناقد 

ارسة توجد ممهل «السؤال الذي طرحه وال يزال وهو  إىل أن يصل  يف اية هذا املبحث إىل اإلجابة عن ذلك

ال هذه متلي صياغة أخرى للسؤ  ولكنتأخذ صفة النقد األديب؟ اجلواب ال ولكن،ن أمعرفية عربية حمددة ميكنها 

دبيون عرب وال يوجد نقد أديب عريب وآية الربهنة على اجلزء األول من التأكيد هو أواجلواب معا تقول: يوجد نقاد 

عيد يقطني الذي ينصرف إىل األمساء التالية: عبد الفتاح كيليطو وشغله املمتاز على املقاومة والنصوص الرتاثية وس

املالحظ )3(»غدامي (...) وأمساء كثرية أخرى عملها جدير بالتأمل واالهتمامالعمله  بإخالص كبري، وعبد اهللا 

على فيصل دراج أنه فعال يقدر جهود هؤالء النقاد حىت وإن كانت فردية، لكنه يعترب أن هذا األمر ال يكفي 

يف فعل حواري متعدد األبعاد، ينطوي على «ن احلقل النقدي حسبه يتكون أللقول بوجود نقد أديب عريب، ذلك 

حوار احلاضر النقدي مع ماضيه والناقد مع نصه، وحوار اجلهود النقدية املختلفة فيما بينها، وذلك يف زمن ثقايف 

وجود هلا يف حددها الناقد تدخل ضمن ما يعرف باملؤسسة النقدية اليت ال  يتذه الشروط ال، ه)4(»تارخييمعني

العامل العريب، حيث ال نلتمس أي نوع من احلوار والتنسيق بني النقاد يف أعماهلم واجتهادام الفردية القائمة 

بدورها على عدم التأمل يف االجتهادات السابقة عنها، والتخلي عن كل ما هو قدمي، وكأن كل ناقد يعتقد أنه ما 

  االكتفاء بذاته. من ضرورة للعودة إىل املاضي وأنه يستطيع
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من كل ما سبق خنلص إىل نتيجة مهمة وهي أنه ال شيء يضيع وال شيء خيتفي إمنا كل شيء يتحول وكل 

 ل ااالت، من بينها جمال النقدما هو سابق يكون متهيدا ملا هو الحق، هذا هو املبدأ الذي أخذ به الغرب يف ك

من جديد وكأنه  االسابقة عنهم، وبدأو جتاوزوا اجلهود النقدية  يف الوقت الذي غفل عن أمهيته النقاد العرب الذين

إىل غياب الرتاكم الكمي للتجارب النقدية، وبقي النقد  أدى ر الذيال وجود ملا يسمى بالنقد العريب القدمي، األم

  العريب جمرد جهود فردية تفتقر إىل املؤسسة النقدية.

  :)الحداثة العربية(ب/قضية

هناك قضية أخرى عرف الناقد بتناوله هلا بكثرة وهي  )مستقبل النقد العريب املعاصرقضية (ضافة إىل إ

، هذه األخرية اليت طرحها ضمن مشروعه الذي جاء ضمن سلسلة قضايا وشهادات والذي )العربية قضية احلداثة(

، وكان هذا املشروع حتت شعار "مهدي العلوي"باإلضافة إىل  "عبد اهللا الغنوس"و "عبد الرمحان منيف"أقامه مع 

نشأ املشروع يف اية الثمانينات نتيجة : «"دراج"من منظور مغاير، ويف هذا يقول  )احلداثة العربية(استعادة أسئلة 

حوار طويل مع سعد اهللا الغنوس وعبد الرمحان منيف وكان معنا يف البداية العريب الراحل أيضا هادي العلوي 

عن أزمة وعن أزمة مبعىن مزدوج، الغياب الفعلي السياسي للقوى الوطنية والتنويرية، وثانيا  وعمليا كان هو التعبري

  قة وال جتتهد يف طرح أسئلة جديدةذلك اجلمود الفكري الذي جيعل هذه القوى املهزومة ال تراجع األسئلة الساب

نا جاءت فكرة أن يقوم من ه)1(»كما لو كانت قد حتنطت عمليا يف فكر ومقوالت اخلمسينات والستينات

وغريه من  "طه حسني"النهضة املمثلة يف لى إعادة طرح أسئلة عصر مع هؤالء النقاد ذا املشروع، القائم ع "دراج"

وآخرون من "حسني "طه التنويريني لكن من وجهة نظر احلاضر، أي أن جتاوز االجتهاد التنويري الذي قام به 

وأولئك النقاد يطرحون  "دراج لفيص"هو الذي جعل  -وهو الثورة–طرف القوى الثورية إىل شيء أكرب حسبهم 

مل يكن أساسها الثورة، بل كان توطيد الشروط ج" درا "هذه األسئلة احلداثية العربية؛ فهذه القوى على حد تعبري 

بعدا أساسيا «املشروع قد ومييز بني القدمي واجلديد. وقد كان هلذا االجتماعية اليت تنتج إنسانا عربيا واعيا يقبل الن

أن يكون اجتهاد جمموعة من املثقفني العرب وليس مرتبطا فقط بثالثة من املفكرين الذين ينتمون بشكل أو بآخر 

نانيني إىل املاركسية القومية، هلذا كان معنا جابر عصفور من مصر وكنا نتصل بنقاد مغاربة وبكثري من اللب

واألردنيني، وكان يطمح أن يكون مشروعا وطنيا عربيا نقديا يستعيد أسئلة التنوير يف ظروف جديدة هزمت التنوير 

                                                           

 .mp4-رواق املعرفة مع الدكتور فيصل دراج)1(
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وبعض األفراد اآلخرين كان هدفه األكرب  "دراج"املشروع الذي بدأه يف أول األمر  هذا مبعىن أن )1(»والداعني إليه

، لكن هذا الطموح مل يتحقق بعد، وبقيت )حداثة اجتماعية(حتقيق  هو التوسع يف العامل العريب كافة، على أمل

ظاهرة اجتماعية تتجلى يف القول «اليت متيزت بأا  )داثة الغربيةاحل(حداثة أفراد على خالف  )احلداثة العربية(

والكتابة والسري واملمارسة والتعليم. ظواهر حداثية، يف العامل العريب ال توجد ظواهر حداثية، توجد نقاط حداثة قام 

ا أفراد أو نوع من احلداثة اهلجينة (...) حنن نشرتي أشياء من احلداثة الزائفة، أما احلداثة الفعلية فقام ا أفراد 

حداثيا باملعىن الكاملتقريبا لكنه أصبح جماال واسعا  "طه حسني"أفراد مهمشون وهامشيون ومنبوذون، كان وهم 

ولكنه هوجم  حداثي "أدونيس"، و"طه حسني"ضيق األفق إال وهاجم  اللهجاء يف السبعينات، ومل يبق إنسان

وأدونيس كادت أن تكون فاحتة أمام  مبعىن أن تلك احملاوالت اجلادة اليت بذهلا طه حسني )2(»بأشكال خمتلفة

  حقيقة لو مل يتم ميشها وإبعادها. )حداثة عربية(

 )احلداثة املتقهقرة(ة احلداثة، فباإلضافة إىل كتابه من املهتمني جدا بقضي "دراج"يتضح من خالل هذا أن 

  ال يكاد يوجد لقاء له إال وتطرق فيه هلذه املسألة ولو بشكل خمتصر وهذا راجع إىل أمهية هذه القضية عنده. 

  "فيصل دراج")لـنظرية الرواية والرواية العربية(كتاب ةفي  دراسثانيا/

املؤلف الذي يفتخر به عمليا  له جمموعة كبرية من املؤلفات، لكن "فيصل دراج"مما ال شك فيه أن الناقد 

  .)م2002(فضل كتاب عريب لسنة أجائزة ، هذا األخري الذي حصل على )نظرية الرواية والرواية العربية(هو 

فكار رئيسية، أوهلا يتصل باحلقل النظري الذي أبناه على ثالثة  "دراج"اب يتضح أن الكت وبالرجوع إىل

بامتياز، والثانية ترتبط باحلقل التطبيقي لنظرية الرواية وبأشكال التعاملمعه، نشأت فيه الرواية وهي نظرية أوروبية 

أما الثالثة فتحيل إىل الرواية العربية اليت ختتلف عن الرواية األوروبية، يف الشروط التارخيية لتكوا، ويف املعايري 

  النظرية اليت توافقها.

يف منطلقام  الذين كانوا خمتلفني- اسني األوربينييف الفكرة األوىل جهود مجلة من الدر  "دراج"ناقش 

 )الروايةنظرية (يف كتابه  "جورج لوكاتش"اما قام هي يف وضع نظرية للرواية، هذه اجلهود  -الفكرية والفلسفية

ية أوىل قوامها العفوية طبيعة إنسان«ه حيث أقام الفرق بني امللحمة والرواية، معتربا أن هذا الفرق تقف وراء

                                                           

  مرجع سابق.، رواق املعرفة)1(
  .mp4-26–فسحة فكر:الناقد الروائي العريب فيصل دراج )2(
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االختالف القائم بني ف)1(»ة والحقة، قوامها الغربة واالحنطاطنير وبشكل جوهري طبيعة إنسانية ثاتغايلرباءةوا

كوا الطبيعة اإلنسانية الثانية راجع باألساس إىل ارتباط لاإلنسانية األوىل وبني الرواية  امللحمة باعتبارها الطبيعة

أن امللحمة هي جنس أديب أصلي مرتبط بعامل أصلي، أما ب"لوكاتش"هذين اجلنسني باألزمنة التارخيية وقد أقر 

هجرته املستحيلة  يقرر الفيلسوف يف«جمتمع فقد األصلي فيه أيضا حيث  الرواية فهي جنس أديب غري أصلي أماله

ل ا هذه احلقيقة اليت قا)2(»غريقي عن العامل احلديث وتفوق اجلنس امللحمي على اجلنس الروائيتفوق العامل اإل

لوب نقدي عال، حيث حاول أن تفكيك أسسها بأس "دراج"بعد عرضه ألطروحته هي اليت حاول  "لوكاتش"

مكاناا التعبريية وخالصاا إو إنتاج الفروق بني امللحمة والرواية لرتجيح الثانية منهما بدالالا االجتماعية «يعيد 

يوضح هذا أن  )3(»اآلهلة فإن الرواية مرآة مكسورة لعوامل البشرالفكرية (...)؛ فإذا كانت امللحمة جسرا إىل عامل 

، حيث انتصر للرواية على اعتبارها رسالة حتمل دالالت "شلوكات"قد سار يف طريق مغاير ملا جاء به  "دراج"

 اجتماعية وتعرب عنها بطريقة فنية مراوغة؛ أي أن هلا أساليب وطرقا تعبريية خاصة نرتجم من خالهلا الواقع

املعيشي، األمر الذي جعلها واقعية على خالف امللحمة املرتبطة بعامل اآلهلة اخلارقة، ولذلك ال ميكن أن تكون 

  ."لوكاتش "حماكاة للملحمة كما ادعى

وكالمها ماركسيان من رواد املذهب – "لوكاتش "ال بد من اإلشارة إىل أن "لوسيانغولدمان"وقبل املرور إىل 

ربط يف نظريته بني تاريخ الرواية والتاريخ االجتماعي، واعترب أن الرواية تصعد وتتطور بصعود  - الواقعي املادي

الربجوازية، وترتاجع برتاجع هذه الطبقة اليت أعطتها حق الظهور واالزدهار، لتدخل يف مرحلة جديدة تصبح فيها 

أخرى؛ مبعىن أن الرواية هي جمرد أثر للصراع القائم بني طبقات متناقضة، وليس بعيد عما جاء  رواية أخرى لطبقة

وبىن عليها هذه  - "دراج"على حد تعبري –نظريته، ذلك انه اتكأ على مقوالته  "ماندغول"به هذا الدارس قدم 

ام جتانسا بني البنية الروائية فأق«بني ما هو أديب وما هو اقتصادي  النظرية، حيث انتهى إىل قول نظري يقرب

وبناءا على هذا )4(»والبنية االقتصادية إىل درجة ميكن معها احلديث عن بنية واحدة تتجلى يف مستويني خمتلفني

هي العالقة اليت نادت ا االشرتاكية، و القول ميكن اعتبار العالقة بني الرواية والبنية االقتصادية هي عالقة جدلية 

أنشأ تناظرا بني البنية االقتصادية والبنية الروائية،  "غولدمان"مرهون بتطور البىن االقتصادية كما أن فتطور الرواية 

مسؤول عن ذلك التطور الذي حتققه الرواية يف  -حسب ما يرى–فتطور احلياة االقتصادية يف اتمع الرأمسايل 
                                                           

  .12، ص فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية، مصدر سابق )1(
  .23املصدر نفسه، ص)2(
  .26املصدر نفسه، ص)3(
  .291م، ص2012، 2وفيق سليطني: يف نظرية الرواية والرواية العربية، تباين، العدد )4(
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تمع ذاته، ومبعىن آخر فإن العمل الروائي يعكس ماهية اتمع و الب تمعارجوازي بقدر ما ترتك حتوالت هذا ا

  أثرها على حتوالت الرواية ويكون انطالقا من ذلك الشكل الروائي جتسيدا للحياة اليومية بطريقة أدبية.

فنجده قد تناول الرواية كظاهرة أسلوبية ضمن سياق لغوي حواري ويف  "ميخائيل باختني"وباحلديث عن  

باختني نظرية الرواية على نظرية اللغة احلوارية (...) منذ أن رأى يف الرواية صورة عن  ينشأ«":دراج"هذا يقول 

أي كتابة  اللغة ورأى يف اللغة صورة حوار ال ينقطع، تأخذ الرواية يف هذه الرؤية صفات احلوار فتكون جتسيد له

 "باختني"أي أن الرواية حسب )1(»مهاحكاإم على تعميق احلوارية وتوسيعها و قراطية (...) إن تطور الرواية يقو دمي

هي التنوع االجتماعي للغات ذلك أا تقوم على تعدد امللفوظات احلوارية االجتماعية باإلضافة إىل تعدد هلجاا 

إن باختني ال يرصد الرواية يف زمن تتابعي تكمل كل حلظة فيه « ":دراج"طاباا وهنا يأيت ما قاله وأساليبها وخ

ليها بل يتأمل هذا التاريخ يف مقوالت متعددة هلا أزمنتها املتغايرة ختتصر رغم عدم قابليتها حلظة سابقة مي

لالختصار إىل نقاط ثالثة خيرتقها احلوار مجيعا هي: تفاعل اللغات، انفتاح الثقافات على بعضها، الضحك 

ب الشعيب دنابعة من األ "باختني" مبعىن أن الرواية حسب )2(»الشعيب، تعدد املعارف يف زمن تارخيي ال مراتب فيه

  الذي يعرب عن األوساط الشعبية والفئات الكادحة.

ذلك «ىل زمن الطفولة بأحالمه ورغباته فقد رد أصل الرواية إ "موند فرويدغسي"ما عامل النفس النمساوي أ

احللم وذهبت  وال طفولة أتاحت للطفل أن يظفر مبا حلم به، ومثلما أن للرواية  لقنته أن ال إنسان من غري طفولة

يعترب أن األصل الذي يعني الرواية  "فرويد"مبعىن أن )3(»أصلها فإن لألصل روايته اليت تتوزع على البشر مجيعا

تطرق الرواية دائما أبواب «بته املكبوتة دون أن يدري، هلذا اإلنسان برغفيه احتفظ تيتعني ا هي طفولة اندثر و 

الطفولة بقصد من الراوي أو دون قصد منه، تبحث عن زمن مفقود (...) كما لو كان الروائي حارس الطفولة 

الذي ال ينام (...) ولعل األصل الروائي الذي يتوزع على البشر مجيعا هو الذي يؤمن للرواية قارئها، ذلك أن 

  )4(.»دف متعددة منعت عنه موهبة الكالمألن ص له القارئ يعثر يف الروائي على صوت بليغ

الطفولة الذي انقضى لكن ليس  هو زمن "فرويد"يتضح من خالل هذا أن أصل الرواية كما يشري إىل ذلك 

نظريتها يف  "مارت روبريت"بشكل كلي الذي يؤدي إىل ظهوره من جديد يف الكتابات الروائية، هذا وقد بنت 

                                                           

  . 70نظرية الرواية والرواية العربية، مصدر سابق، ص )1(
  .76املصدر نفسه، ص)2(
  .93املصدر نفسه، ص )3(
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عقدة (موحدة بني  "فرويد"اليت قال ا  على الرواية األسرية)رواية األصول وأصول الرواية (الرواية يف كتاا 

على هذا ميكن القول أن  وبناءا)1(الغرائز العدوانية فعن للرغبات وصد اة، واعتربها تصعيدووالدة الرواي )أوديب

  الطفولة املفقودة.اع هذه السرتجأثر من آثار طفولة قدمية، وهي حماولة  "روبريت" و "فرويد"الرواية حسب 

ن نظريته يف الرواية أ، جند "رينيه جريار"نظريته وهو  "دراج"وباالنتقال إىل الباحث األخري الذي ناقش 

بىن جريار نظريته يف قراءة النص الروائي كما يف «يف قوله " دراج"وهذا ما يؤكده  )مبدأ احملاكاة(قامت أساسا على 

قراءة نصوص أخرى على مبدأ الرغبة احملاكية، فاإلنسان حياكي دائما اآلخر يوقظ فيها رغبة مل يكن يعرفها، ومل 

نسان ورغبته اإليكن مبقدوره وحده أن يكتشفها، ويعطي هذا الوضع لآلخر صفة الوسيط الذي يتوسط بني 

نسانية اإل  أن هذا املبدأ (الرغبة احملاكية) الذي اختذه جريار قاعدة لقراءة وتفسري مجلة من الظواهرمبعىن)2(»اخلبيثة

خرى لوال هذا أالذي يشكله اآلخر، وبعبارة أساسه ذلك الوسيط  - وليست الرواية إال ظاهرة من تلك الظواهر- 

نسانية شاءت أم أبت مرغمة على فالذات اإل« الوسيط الذي يشكل منافسا لإلنسان ملا كانت هناك رغبة حماكية

تقليد رغبة ذات أخرى تتحول لزوما إىل منافس ووسيط معا، غري أن هذه الرغبة (...) تقود مجيعا إىل االستبداد 

تفضي  )الرغبة، احملاكاة، الوسيط(نظريته واملتمثلة يف  "جريار"هذه املفاهيم اليت بىن عليها )3(»موزعة العنف والشر

حدامها تلقائية واألخرى مفروضة، األوىل ال حتتاج إىل وسيط إتبداد، وإن كان مييز بني رغبتني عنف واالسإىل ال

بالنفوس املؤمنة، اليت يتميز ا دعاة اخلري، هذه الرغبة ال تعرف األنانية وتكتفي  "جريار"وهي رغبة خاصة حسب 

ثون لرغبة اآلخر  ويعتقدون بأنانيهم أم أصل رغبام مبا لديها، أما الرغبة املفروضة فهي ناجتة عن بشر ال يكرت 

عندما قال أا تنشر العنف والشر  "جريار"هذه األخرية هي اليت قصدها ، )4(وال يأخذون شيء من أحد

  واالستبداد عموما.

كانت هذه النظريات ألبرز املفكرين األوروبيني يف القرن العشرين، وهي متثل اإلطار الفلسفي لنظرية الرواية 

وهو منظور العلوم األوروبية، واملالحظة اليت ينبغي تسجيلها هنا هي أن هؤالءتناولوها من منظور خارج عن النقد، 

للجانب التطبيقي جند فيه ست  "دراج"الذي خصصه نسانية، وباالنتقال إىل القسم الثاين من الكتاب و اإل

                                                           

  .93، ص مصدر سابق، نظرية الرواية و الرواية العربيةينظر: )1(
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ادوارد "، "يل حبييب"إمي، "حممد حسني هيكل"، "مد املويلحيحم"دراسات لتجارب روائية عربية وهي جتربة 

  ."براهيمإع اهللا صن"، و"مجال الغيطاين"، "اخلراط

كتابة حداثية وحيزا لنشر   هيكل يرى يف الرواية«ذه التجارب خيلص إىل القول بأن هل "دراج"وبعد دراسة 

براهيم يشتق التارخيي من إوصنع اهللا الفردية اجلماعية،  األفكار احلداثية، وإمييل حبييب يزاوج بني احلكاية والسرية

اليومي وادوارد اخلراط يناجي الروح ويتوق إىل العامل يوازي الواقع وال يلتقي به ومجال الغيطاين يضع املاضي يف 

ومن هنا يبدو لنا أن هناك تباينا بني هؤالء الروائيني يف نظرم للرواية مما )1(»تضن كل األزمنةحاضر فين مطلق حي

يؤكد على غياب حوارية املعارف املختلفة، وطغيان التجارب الفردية يف العامل العريب، ما يؤدي إىل صعوبة صياغة 

تماعية حداثية، وهذه هي نظرية للرواية العربية، فالرواية ال بد هلا من حاضنة اجتماعية جتعل منها ظاهرة اج

هي مشكلة  العربية ، مبعىن أن مشكلة الرواية)حداثة فردانية(اخلصوصية اليت يفتقدها اتمع العريب الغارق يف 

  مرتبطة باتمع الذي ظهرت فيه.

وفيما خيص الفكرة األخرية هلذا الكتاب فهي تدور حول وضع الرواية العربية يف حقل ثقايف غري روائي، ويف 

  مل تلتق الرواية العربية يف أزمنة والدا (...) بزمن اجتماعي حيتفل حبوارية املعارف، فولدت: «"دراج"هذا يقول 

مبعىن أن الرواية ولدت على )2(»ن تغادر هامشها ما عدا حاالت قليلةأكجنس أديب مرذول وتطورت من دون 

إىل غياب حوارية املعارف املختلفة وطغيان الفردية، ، األمر الذي أدى ومل يكن هلا بعد اجتماعي )احلداثة(هامش 

يف حني أن الرواية ال بد أن يكونلها بعدا اجتماعيا كما هو احلال مع الرواية األوروبية اليت ارتبط ظهورها بالطبقة 

ولدت «:وىلوروبية إىل نتيجتني تقول األالبورجوازية، وخيلص الناقد بعد حديثه عن نشأة الرواية العربية والرواية األ

  يعوزه االتساقالرواية العربية داخل عمومية تنويرية تدعوها بالنص التنويري (...) فالنص التنويري هو نص هجني

تكون يف مجلة من الثنائيات املتعارضة: الشرق/ الغرب، االستبداد/ احلرية، العلم/ اإلميان، أما النتيجة الثانية فتقول 

ستوى سياسي (...) ألن املستوى الثقايف املوافق هلا كان غائبا بقدر ما كانت أن الروايةالعربية ولدت داخل م

غائبة األسباب اليت تسمح بوجوده، بني هذين احلدين ولدت رواية التنوير كرواية قيمية أخالقية رواية فكرانية إن 

ت باملستوى السياسي .فالرواية العربية انطالقا من هذا التوصيف الزمت النص التنويري وارتبط)3(»صح القول

أي أا  ؛ستوى الثقايف األديب املوافق هلاالذي يقوم على صراع احلرية واالستبداد يف نشأا، وهذا راجع لغياب امل

                                                           

  .317نظرية الرواية والرواية العربية، مصدر سابق، ص )1(
  .148املصدر نفسه، ص)2(
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واكبت يف ظهورها حداثة مبتورة لكنها استطاعت الحقا أن تنفصل عن النص البداية وأن تتحول إىل نص مستقل 

  بذاته متمردة بذلك على األصل.

كذلك دراج على بعض أو أهم األسباب اليت ساعدت على تطور الرواية العربية ومنعت عن العلوم   وقف

شكالية اليت تقف وراء  وتعترب اإلاالجتماعية تطورها، هذه األخرية اليت تعترب ضرورية لبناء نظرية يف الرواية العربية، 

أي أا هي اليت جتعل احلقل الروائي  ؛واملمنوعود املسموح دولة اليت تعني أجهزا حدالشكالية إهي كل هذا 

وتراجع  تعددية املعارف، حوارية املعارف املختلفة(ممكننا أو غري ممكن انطالقا من توفر مجلة من العناصر وهي 

ة قراطية تعد أثراحلوار جمتمعي مسته التعدد واالختالفونبذ الفردية على خالف الدولة املستبدفالدولة الدمي )املرتبية

  )1(اليت متجد األحادية وتفرض التلقني ... فتقضي بذلك على األسس املوضوعية للحقل الروائي.

وعلى الرغم من هذه املعوقات والشروط غري املالئمة اليت نشأت فيها الرواية العربية واملتمثلة يف غياب 

بناء نظرية «املقومات السابقة ال تنفي   هذهيعترب "دراج"االستبداد إال أن  و املستوى الثقايف األديب وصراع احلرية

من  "فدراج")2(»مكانية التطبيق اآليل لنظريات الرواية الغربية على الرواية العربيةإوإن كانت تنفي للرواية الغربية، 

خالل هذا يؤمن بقدرة العرب على بناء نظرية للرواية العربية يف الوقت الذي يرفض فيه تطبيق النظريات الغربية 

  الرواية العربية.على 

، )نظرية الرواية والرواية العربية(الرواية العربية من خالل كتابه  من "دراج"طاللة على موقف إكانت هذه 

قاد الروائيني العرب، ارتأينا الوقوف على رأيه يف هذا نوأن ذكرنا عرف بأنه أحد أبرز الهذا الناقد كما سبق  نوأل

  حبول اهللا. التفصيل فيه فيما سيأيت يت علىأسننس األديب بشكل أوسع، وهذا ما اجل

  "فيصل دراج"الرواية العربية من منظور ثالثا /

ولدت الرواية العربية يف شرط غري روائي، مبعىن أا وفدت على العامل العريب جنسا أدبيا حداثيا يف جمتمع 

كما   -يكتبه املؤرخون، وهو يرى كذلك أن التاريخ العريب املعاصر مل "فيصل دراج"غري حداثي، هذا ما يعتقده 

ن اجلنس أوال أزال  أقنعت نفسي منذ فرتة طويلة«الروائيون، ويتضح هذا يف قوله:  منا الذي كتبه همإو  - هو معتاد

الكتايب الذي يعرب عن وقائع العامل العريب تقريبا ال وجود له، أو يوجد مبتورا بسبب الرقابات املستمرة والكثيفة 
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األنظمة، فال يوجد عمليا كتابة نزيهة للتاريخ العريب املعاصر (...) واال املتاح هو الرواية وذلك لسببني: أن 

ضف إىل ذلك أن الرواية (...) فن أأجهزة الدولة، وأنه يكتب حريف عزلته الذي يكتبها ليس موظفا بالضرورة يف 

مبعىن أن الرواية هي اجلنس األديب الذي  )1(»ماكر ومراوغ ميكنه أن يقول ما يشاء دون أن يلفت انتباه السلطة إليه

 جتماعي، وهذا راجع إىل ماميثل شهادة حقيقية عن الواقع العريب املعاش، وهي بذلك التوثيق غري املباشر للواقع اال

ن تصور الواقع االجتماعي العريب متخطية بذلك رقابة أيب تعبريية مراوغة، لذلك تستطيع أسال و متلكه من أدوات

فهم الفرتة الساداتية على سبيل املثال دون أن نرجع إىل نطالق أن ال ميكن على اإل«اء على هذا السلطة، وبن

احلرب األهلية يف لبنان دون أن نرجع إىل روايات اللبنانيني، ذلك أن املؤرخني ال روايات املصريني، وال أن نفهم 

يكتبون أو أم ال يتجرؤون على الكتابة (...) ولذلك بقي الروائيون هم حاملوا املادة األساسية للحياة 

وظيفة املؤرخ، وعليه فعالقة ؤدي هذا إن دل على شيء إمنا دل على أن الرواية يف العامل العريب كانت ت)2(»العربية

قع وا ألنغف الروائيني بالتاريخ، ولكن الرواية العربية بالتاريخ يف العامل العريب هي عالقة تالزم ليس بسبب ش«

مبعىن أن التاريخ أو الواقع )3(*»خفاق جيعل من هذا التاريخ املادة املسيطرة يف الروايةغرتاب واإلالتبعية واال

ا يعيشه الوطن العريب هو الذي فرض نفسه على الرواية، فأصبحت هذه األخرية توثيقاالجتماعي الذي كان 

الرواية األوىل اليت  «بالعودة إىل  لذاكرة اتمع وإن مل تكن تقصد ذلك، وتتجسد هذه العالقة وبصورة أوضح

البريوقراطية املصرية ا كليا بباملصري مشر  كتبها املويلحي حديث عيسى بن هشام والذي كان يكتب عن الواقع

أي أن عالقة الرواية بالتاريخ ليست حديثة العهد بل هي قدمية ومرتبطة بالرواية ؛ )4(»جهاد املصريب واإلتعوال

األوىل اليت عرفها العامل العريب، واليت كانت تعبريا عن الواقع املصري يف الفرتة اليت كتبت فيها هذه الرواية املسماة 

  عربية.

ن هذا ال يلغي حقيقة ن هذا االرتباط الوثيق بني الرواية والواقع العريب املعيش أو بالتاريخ، فإوعلى الرغم م

جنس أديب غريب على الثقافة العربية هلذا عندما كتب املويلحي روايته األوىل اشتكى رجال الدين إىل «أن الرواية 

مبعىن أن )5(» يليق بالسادة واألشرافوالده وقالوا له إن ابنك يكتب شيئا قريبا من أدب العوام وهذا ال

                                                           

  .فسحة فكر: مرجع سابق )1(
  املرجع نفسه.)2(

  *هناك عملية تعويض للتاريخ بالرواية لدى الروائيني العرب.
  املرجع نفسه. )3(
  املرجع نفسه.)4(
  مرجع سابق.فسحة فكر،  )5(
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وحطا من قيمة  نزيالة اليت رأى فيها رجال الدين تاملويلحيكأول روائي عريب أخذ فكرة الروية عن الغرب هذه الفكر 

بار أن على اعت "حسني هيكل"اللغة العربية ولذلك هامجوه، ومل يتوقف هجومهم عند هذا الروائي بل استمر إىل 

فيها تنزيل للغة العربية من مقامها العايل إىل مقام اللغة الشعبية اليت ال تليق باللغة «هي األخرى  )زينب(روايته 

وهذا ألن الرواية على خالف الشعر العريب ليست مقيدة باللغة الفصحى، بل تسمح بالتعدد اللغوي  )1(»العربية

ميكن القول  لغة العربية الفصحى، وبناءا عليهساءة لإوهمر الذي رفضه رجال الدين واعترب (الفصحى، العامية) األ

ولدت كمحاكاة للغرب ومل تتأسس كممارسة كتابية وطنية إال بعد أن تعرفت على ما هو «أن الرواية العربية 

أي أا كانت )2(»طهاد الشعب وعدم احرتام املاضياضمثل غالبا باالستبداد والتبعية و أساسي يف الواقع العريب املت

لذلك  تبداد الذي ميثل التاريخ األساسيللواقع العريب املعيش، هذا الواقع الذي كان يسيطر عليه االس نقدا شديدا

مل يسمح للمؤرخني كتابة هذا التاريخ فجاءت الرواية لتستدرك هذا األمر وتقول ما مل يستطع املؤرخ قوله، وهلذا مل 

  يبق روائي عريب إال وعاجل االستبداد.

عرف هذا «ية يف العامل العريب، حيث يقول: حبقيقة مهمة فيما خيص وضع الروا "جدرا "هذا وقد اعرتف 

اتمع الكتابة الروائية، منذ مطلع القرن العشرين من دون أن تصبح الرواية كما املسرح ظاهرة اجتماعية، مما 

ن حتقق أة لكنها مل تستطع العربية موجود أي أن الرواية )3(»جعلها فعال خنبويا على مستوى القراءة والكتابة معا

سهيل و (أوالد حارتنا)"جنيب حمفوظ"وجودها كظاهرة اجتماعية وبقيت عبارة عن حاالت روائية مبدعة عرفت مع 

دريس (احلي الالتيين) والطيب الصاحل (موسم اهلجرة إىل الشمال)... هؤالء الذين درسوا يف الغرب وتعلموا عنهم إ

  ته الروايات املختلفة.العربية  وعادوا إىل األوطان

أنه أجنب روايات كبرية لكنه مل ينجب روائيني كبارا، وهذا راجع  "دراج" فريى )األدب الفلسطيين(أما عن 

االستقرار احليايت، ومن دون االستقرار وهو روحي أوال يوجد كتب وال وجود «بداع الكتايب يستلزم اإلإىل أن 

براهيم جربا إوعاش املقدسي جربا  اين بني دمشق والكويت وبريوت (...)ملشاريع كتابية إال نادرا، فقد عاش كنف

فعليا يف بغداد طيلة منفاه الطويل (...) ومل يعرف هؤالء االستقرار الروحي الثقايف ومل يتح هلم (...) جمتمعية 

ا زالوا ال يعرفوا حىت القراءة والنقد والكتابة والثقافة، (...) ومل يعرف الفلسطينيون الدولة الوطنية املوحدة وم
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وغريمها، وما خلفه هذا التغريب من  "براهيم جرباإجربا "و "غسان كتفاين"عاشه فالتغريب الروحي الذي )1(»اآلن

  انعدام احلياة االجتماعية يف دولة وطنية موحدة كان عائقا أمام حتول هؤالء إىل روائيني كبار.

من النقاد الذين يؤمنون بان الرواية هي اجلنس األديب األكثر إحاطة  "فيصل دراج"وجممل القول أن الناقد 

جنس أديب كوين موجود يف أوروبا وموجود يف العامل العريب وإن كان التفاوت «نساين كما أا بقضايا الوجود اإل

 يف العامل الغريبطعت شوطا كبريا مبعىن أن الرواية مل تعرف يف العامل العريب إال بعد أن ق)2(»جدا الزمين كبري

الربط «هذا العامل ورمبا هذا راجع إىل  يف حني مل تستطع الرواية العربية أن حتقق ما حققه ،وحققت تطورا هائال

مكانيات اتمعات العربية (...) نقد االستبداد والتشهري بالدولة التسليطية اليت إومصادرة بني الوجود االستعماري

لزمين وحتقيق فالرواية العربية كان باستطاعتها تدارك مشكلة التفاوت ا)3(»والقومية معاحذفت الكرامة الوطنية 

  ا إىل احلديث عن قضايا أخرى.ا مل تنحصر يف معاجلة قضية االستبداد وجتاوز أالتطور املطلوب لو 

 "يصل دراجفـ"توقف هذا البحث من خالل هذه السطور القليلة على جزء من التجربة النقدية الواسعة ل

  حماوال استجالءها وتبسيطها، لكن هذا ال يتم إال من خالل عرض بعض اآلراء واملالحظات حول هذه التجربة.

  "فيصل دراج"لـآراء بعض النقاد حول التجربة النقدية المطلب الثالث /

من الوجوه النقدية املتميزة بإصرارها وعزميتها يف  "فيصل دراج"تفضي السطور السابقة رمبا إىل القول بأن 

حماولة النهوض بالنقد العريب املعاصر وتطويره، خاصة جمال الرواية، ويتجسد هذا اإلصرار يف طرقه جلملة من 

خاصة قضية احلداثة العربية اليت أخذت حيزا كبريا من تفكريه ،القضايا املرتبطة بواقع النقد العريب أكثر من مرة 

  كتاباته كذلك، لذلك فهو يستحق منا أن نعرتف له جبهده العظيم الذي بذله وال يزال حىت اليوم؟و 

 يف النقد األديبإىل السائد  ينتميالوبنظرةفاحصة ملا قدمه هذا الناقد من أحباث ودراسات يتضح أنه 

بط األدب باتمع بطريقة واضحة جدا، كما أن اهلاجس الوطين والسياسي يكون حاضرا اجلامعي، حيث ير 

 وال يريد أن يفعل ذلك حيث يقولبشكل مستمر يف أعماله وحواراته، األمر الذي جعله منفردا ال ميثل األغلبية 

املدعي واملتصنع، الذي  ال أمثل األغلبية وال أريد أن أمثل األغلبية وال أحب هذا الشكل من النقد املدرسي«

حيفظ جمموعة كبرية من الكلمات لكنه عاجز كليا من ربط الرواية العربية بسياقها اتمعي والتارخيي واللغوي 
                                                           

  م.2018ليالس سويدان: ال صعود للرواية يف مناخ ثقايف يغلب املوروث، حمرر الفيس االلكرتوين،  )1(
 مرجع سابق.، فسحة فكر )2(
  فيصل دراج: الرواية هامش حداثي،مرجع سابق. )3(
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يقارب  "دراج"هذا يدفعنا إىل القول أن  )1(»والسياسي وهو الشيء الذي أحاول أن أقوم به منذ فرتة طويلة

يه الثقايف بالفلسفي باالجتماعي بالفين، لكن هذا ال يعطيه احلق يف اعتبار ف املسائل النقدية مبنهج مركب ميتزج

  بقية النقاد عاجزين على الربط بني الرواية العربية والفضاء اخلارجي (خمتلف سياقاا).

مبنأى  "فيصل دراج"من املواضيع اليت اشتغل عليها كثري من النقاد العرب، مل يكن  )النظرية(وألن موضوع 

كبريا جدا، لكن مع   )حتليل اخلطاب الروائي العريبـ(ل يةو اآلخر، وكان طموحه يف وضع نظر عن هذا االشتغال ه

كل شيء نسيب ومن احلماقة االدعاء أين أستطيع من خالل جمموعة من املقوالت «جتربته الواسعة باحلياة أدرك أن 

الثقافية يف العامل بسبب تعددية االهتمام باللغة واالختالفات  محقأفهذا التصور أن أقدم نظرية للرواية العربية، 

كن أن ن الذي يكتب رواية يف اجلزائر مثل واسيين األعرج خيتلف عن روائي يف األردن (...)، ميأالعريب، ذلك 

عوامل فهذه ال)2(»طار الرواية العربية لكن مفهوم النظرية هو حلم من أحالم الشبابإنقدم دراسات مقارنة داخل 

ديب وهو دراسة التاريخ األ«ل حمله طموح وحلم أكرب يتمثل يف حسبه هي اليت قادت إىل تالشي هذا احللم ليح

السلسلة األدبية املمتدة من الطهطاوي مرورا بالساق إىل الساق للشدياق، مث إىل املويلحي، مث جربان والرحياين إىل 

أمام براح أديب واسع جدا يتيح أن نقارن ونفاضل، هذا هو طه حسني واملازين وصوال إىل اليوم عندها نكون 

يتضح من خالل هذا أن تتبع السلسلة األدبية بالدراسة والنقد هو جرأة وحتدي من )3(»الطموح إىل حد اآلن

  .دراسة و حبثا الناقد، ذلك انه ليس باستطاعة أي ناقد التوغل يف هذه السلسلة الطويلة

طريقة اليت يكتب ا هذا الناقد سيجدها معمقة ومعقدة يف أغلب األحيان، ولو وىل الباحث وجهه إىل ال

من حوار أو قضية بسيطة حوارا فلسفيا معقدا يقود إىل الغرابة، ولعل هذا ما يفسر افتقاد  "دراج"حيث جيعل 

يف اخللفية الفلسفية هلذا الناقد  "حممد دكروب"كرأي دراسام هلا باستثناء بعضها   و جتربته النقدية إىل آراء النقاد

فإذا اسرتجعت العديد من مقاالت فيصل و دراساته ،يف جمال النقد األديب ،فسوف تالحظ حركة «حيث يقول:

تطوير دائم ،و أحيانا حمموم ألدوات فيصل النقدية ،بل و لرؤيته نفسها إىل العمل الروائي و سوف ترى كيف 

هذه الرواية قياسا على مثال الرواية األوروبية،بل و من ،من حماوالته حماكمة تدرجت رؤية فيصل للرواية العربية

(ولعله مل يربأ متاما بعد من هذا -»ملحة البورجوازية«- مثال–خالل التنظري األورويب للرواية باعتبارها 

                                                           

  سابق.مرجع ، فسحة فكر)1(
  املرجع نفسه.)2(
  املرجع نفسه.)3(
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ية العربية .باإلضافة و لعل هذه املقارنة هي السبب وراء املوقف السليب الذي اختذه "دراج" من الروا)1(»امليل...)

مته وأنه كان وال يزال مناضال يف سبيل حتقيق أهدافه أعلى ثقافته و ة هذا الناقد أشاد بغري رأي إىل هذا الرأي هناك 

خربت أن احلوار سيكون مع األستاذ فيصل أحني : «الذي يقول"سعيد يقطني"وصاحب هذا الرأي هو الناقد 

أن اطلعت على كتاباته يف مطلع الثمانينات وأنا أكن له املزيد من التقدير دراج ازداد شعوري بالغبطة ألين منذ 

واالحرتام، فهو باحث رصني ومفكر واسع االطالع (...)، وتوطدت العالقة بيننا يف بعض الفعاليات الثقافية 

قة اليت يناقش ا مبعىن أن الطري)2(»نساين سام يدفعك ألن حتبهإست فيه محيمية يف العالقة وشعور العربية ملا مل

  كل ما يقدمه.   حيرتمه ويقدر "يقطني"أفكاره يف خمتلف القضايا هي اليت جعلت  "دراج"

يف األسلوب فقط بل يف مراجعة ما يكتب وما يقول وهذا ما يعرف بالنقد الذايت الذي  ومل يكن متيز دراج

اإلنسان الذي يعمل بشكل مستمر عليه أن «ه هذا الناقد: من النقاد، وهنا حيضر ما قالرمبا ال جنده عند كثري

يعرف مواقع اخللل والضعف يف كتاباته ويتجاوزها، من ال يتطور ميوت وهو ال يطور انطالقا من القصد والنية 

من هنا يتضح لنا أن السر يف تطور هذا الناقد وتألق كتاباته هو هذه املراجعة  )3(»ولكن من املعرفة واملمارسة

  تفاء بالكتابة من أجل معرفة مواطن النقص واخللل وتداركها.والنقد، وعدم االك

يف النقد العريب والذي أقر من خالله بوجود نقاد عرب يف حني  "فيصل دراج"وكما سبق التعرف على رأي 

إن النقد األديب العريب بوصفه «لتنظيم املؤسسايت ويف هذا يقول: ا وجد نقد عريب، وأرجع ذلك إىل غيابال ي

مؤسساتية ال وجود له، فإن وجوده يف اجتهادات فردية ال يساوي أفرادها رغم جنابتهم املؤسسات وال ممارسة 

هذا صائب إذا اعتربنا أن النقد هو الرتاكم الكمي  "فيصل دراج"ال نبالغ إذا قلنا أن موقف  )4(»الرتاكم املؤسسايت

حيث ال  ؛النقدية املختلفة حلاضر، وبني اجلهوداضي واموعة من التجارب الناجتة عن احلوار املستمر بني امل

دية مكتفية بذاا، وال وجود ملثل هذا احلوار يف جتارب النقاد العرب الذين يعتقد كل واحد منهم أنه بداية نق

  إىل اجلهود النقدية السابقة هلا. العودة حتتاج

                                                           

،دارالفكر جماالت املعرفة و االبداع  فيصل دراج: الواقع و املثال(مسامهة يف عالقات األدب و السياسة)،تح حممد دكروب،سلسلة كتب يف خمتلف  )1(
   6ص، 1،1989طاجلديد،

  .165آفاق نقد عريب معاصر، مصدر سابق، ص)2(
  مرجع سابق.، عصري الكتب )3(
  .82املصدر السابق، ص )4(
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ي التصق باسم هذا الناقد فهو الرواية هذا عن النقد العريب بصفة عامة، أما بالعودة إىل اجلنس األديب الذ 

ىن حيقق حداثة اجتماعية باملعالعربية، هذه األخرية اليت ال ميكن اهلروب من حقيقة أن ظهورها كان يف جمتمع مل 

هو األكثر عمقا ونفاذا يف التعبري «رة إىل اعتبار هذا اجلنس اجلديد ، لكن هذا ال يقود بالضرو "دراج"الذي قصده 

ديوان العرب اجلديد ملا القته من  واية مثابة ، كيف هذا وقد أصبحت الر "دراج"كما ادعى   )1(»العربلق ختعن 

  ."جنيب حمفوظ"أمهية كبرية قادت بعضها إىل العاملية كروايات 

نه رغم اعرتافه بتارخيانية الرواية وارتباطها حبركة اتمع فهو أ "فيصل دراج"لـإن كان هناك من انتقاد نوجهه 

تزامن «قع الرواية العربية كما يف قوله بني واقع الرواية الغربية ووا عندما قارن يف التاريخ، إال أنته أغفل هذا األمر

نسان الباحث عن تاريخ اتكأ الطرفان على مقولة اإلصعود الرواية األوروبية يف القرن التاسع عشر مع صعود علم ال

ا موضوعيا جلملة من التحوالت االجتماعية غري املسبوقة اليت أصوله (...)جاء هذا الصعود يف شكليه، أثر 

تضمنت الثورة العلمية والربجوازية والثورة القومية، منتهية إىل جمتمع جديد يؤمن باحلرية والعدالة واملساواة (...) 

يف غريه من لم التاريخ أو جاءت بداية الرواية العربية يف بدايات القرن العشرين دون أن يزامنها صعود يف ع

إىل ارتباط الرواية باألسطورة يف نسختها الغربية وركز على علم التاريخ بوصفه  "دراج"إذا مل يشر  )2(»العلوم

يشكل تقاطعا كبريا مع الرواية.كما أغفل جنس املسرح الذي ميثل نوع من الروايات تسمى بالروايات املسرحية، 

وروبية منها خباصة، وليس األمر كذلك يف الثقافة العربية اليت وهي جنس عريق وأصيل يف الرواية الغربية واأل

  ارتكزت على الشعر أساسا، وهو الفارق الذي ينبغي استحضاره بقوة أثناء أي مقارنة.

ئة صفحة فكان ينبغي على صاحبه االذي زاد حجمه عن ثالمث )نظرية الرواية والرواية العربية(أما عن كتاب 

رواية العربية يف دراسة الؤلف، واملنهج الذي اتبعه هذا األخري وتشرح مقاصد هذا املأن يستهل مبقدمه تبسطه 

أو غري متخصص على فهم  اكان متخصصيساعد القارئ سواء   ال الذي )مثابة تقدميبصفة خاصة بدال من(

  ج مركب.كتبه بلغة دقيقة ال ختلو من التعقيد، اعتمد فيها على منه"دراج "فكار هذا الكتاب خصوصا وأن أ

سعيد "دور عموما حول رؤية كل من بسيطة للمشهد النقدي السابق والذي كان حموره يالظاهر أنه مبتابعة 

لواقع النقد العريب املعاصر، ميكن وضع اليد على حجم التفاوت احلاصل بني تلك  "فيصل دراج"و "يقطني

                                                           

  فيصل دراج الرواية هامش حداثي، مرجع سابق. )1(
  .5، ص2004، 1املغرب، ط - (نظرية الرواية والرواية العريب)، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء الرواية وتأويل التاريخفيصل دراج: (2)
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لذي يكاد جيعلهما صوتا ومشهدا واحدا من األصوات واملشاهد النقدية املختلفة من جهة، والتقارب والتقاطع ا

  جراء دراسة مقارنة بني التجربة النقدية لكل من هذا وذاك.  ى، وهذا ما سنتوقف عنده من خالل إجهة أخر 

  

  



  

  " دراج وفيصل"يقطين سعيد"تجربتي بين مقارنة دراسة:الثاني الفصل   

 .النقدية                 

   سعيد" من كل عالجها التي القضايا بعض مستوى على المقارنة :األول المبحث

 ".دراج فيصل"و" يقطين                  

 ).املعاصر العريب النقد( قضية مستوى على املقارنة: األول املطلب

 ).السردي املصطلح(و) العربية احلداثة( قضية مستوى على املقارنة: الثاين املطلب

   العربية الرواية على الناقدين وتطبيق تنظير مستوى على المقارنة: الثاني المبحث

 .كتبهما بعض في                 

 .الناقدين منظور من الرواية مستوى على المقارنة: الثالث المبحث

 .األسلوب مستوى على المقارنة: الرابع المبحث
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تعترب املقارنة نقطة بدء ضرورية تساعد الباحث على اكتشاف التشاات والتماثالت أو االختالفات بني خمتلف 

ضروريا لقيام مثل هذه األعمال األدبية، ومما ال شك فيه أن الدراسة املقارنة يف األدب كانت تضع اللغة شرطا  

ني أو موضوعني خمتلفني يف اللغة كاألدب الفرنسي مثال رساالدراسات، مبعىن أا ال تقوم إال بني أدبني أو د

...، غري أن هذا الشرط القى "مرجليوت"واملستشرق اإلجنليزي  "طه حسني"واألدب العريب أو بني الناقد العريب 

ناقدين هلما لغة واحدة ما  أوواملقارنة بني موضوعني  إسقاطهدعو إىل اعرتاضات عديدة وأصبح هناك اجتاه ي

(احلداثة  دامت بينهما أوجه تشابه وأوجه اختالف، وهذا ما جنده يف بعض الكتب النقدية العربية ككتاب

يس" و"طه حسني" ولو كانت بني "أدون إىل املقارنة بعض صفحاته ق يففيصل دراج" والذي تطر "لـاملتقهقرة) 

وإذا كان طه حسني قد احتاج إىل ديكارت (...) قد ينقد الشعر «بشكل طفيف وتتضح هذه املقارنة يف قوله: 

اجلاهلي القدمي، فإن أدونيس اكتفى بشكل آخر من الشعر اجلاهلي نقد به الشعر املسيطر، وإذا كان طه قد أعلن 

ندراج يف األزمنة احلديثة (...) فإن يف قة الدين بالدولة وداعيا إىل االارحا عاليف الفتنة الكربى من اية اإلسالم ش

 يف كتابه (السرد والسرديات يف كما قارن شرف الدين ماجدولني  )1(»منطق أدونيس ما يعلن أن اإلسالم مل ينته

ني عمل إبراهيم وإذا ما قارنا ب«حيث يقول:  "إبراهيم صحراوي"و "سعيد يقطني"عمال سعيد يقطني) بني أ

صحراوي وبني ما قدمه سعيد يقطني جند أن صحراوي يقدم حتليال للخطاب، ويصدر حتليله مبقدمة نظرية 

يقف عند حدود اخلطوط  - يف واقع األمر - يقطني يف كتابه، وإبراهيم صحراوييستعرض فيها ما استعرضه سعيد 

.مبعىن )2(»ني ويضعها حتت عنوان تقنيات السرد...طالعريضة، وال يفصل يف عرض اآلراء والنظريات كما يفعل يق

أن املقارنة مل تعد مقتصرة على دراسة أدبيني ليس هلما لغة واحدة بل أصبحت تتم كذلك بينأدبيني أو دارسني 

 "فيصل دراج"و "سعيد يقطني"هلما لغة واحدة، وهذا ما سنقوم به يف هذا الفصل، أي أننا سنقارن بني جتربيت 

يف املقارنة وهي عرض موقف الناقدين يف كل  عتمدهااإلشارة إىل الطريقة اليت سن النقدية، لكن قبل ذلك البد من

 نستخرجاملستويات يف الفصل األول، ل احلديث عن هذه املقارنة باختصار ألننا فصلنا مستوى من مستويات

 تني.بعدها نقاط االختالف ونقاط االتفاق املوجودة بني هذين التجرب

  

                                                           

، ص 2005فلسطني، د. ط،  -فيصل دراج: احلداثة املتقهقرة (طه حسن وأدونيس)، مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، رام اهللا )1(
237.  

  .41، ص سابقيف أعمال سعيد يقطني، مرجع  شرف الدين ماجد ولني: السرد والسرديات )2(
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ايا التي عالجها كل من "يقطين" المبحث األول:المقارنة على مستوى بعض القض

  :"دراج"و

ميكن القول قبل البدء يف عملية املقارنة أن جتربة كل من "يقطني" و"دراج" يف احلقل النقدي العريب 

من األفكار والرؤى النقدية اليت ال غىن عنها يف املكتبات العربية وال يف البحوث  لعديدلتجربة واسعة ومتضمنة هي

الكشف عن نقاط  قدنا العريب، نعتزم بكل إرادةأعمال هذين الناقدين ودراستهما يف ناألكادميية، ونظرا ألمهية 

ب اليت حتمل يف طياا االتفاق واالختالف بينهما، وهذا ال يتأتى إال من خالل إلقاء الضوء على بعض الكت

  قضايا واليت ال حمالة أا ستساعدنا كثريا يف هذه الدراسة.

، بفضل جهده وإصراره وعزميته وتفاؤله استطاع أن يبز نفسه يف الساحة النقدية العربية "سعيد يقطني"فـ

لشعرية اليت كان يطالع السردية وا اإلطالالتاملعاصرة، وجعل امسه يقرتن بالسرد والكتابة األدبية من خالل تلك 

ا املتلقي املغريب خالل السبعينات وبداية الثمانينيات، ومتيزت إبداعاته عن غريه بالرتابط النصي، ومنح لنفسه 

وحدة يف اهلدف الذي أراد حتقيقه وأعطى لبحثه املقدم يف سبيل تطوير النقد صفة العلمية، واعترب من أوائل 

الثقافة الرقمية،فهو ذلك الناقد الذي أنفق عمره وهو يناضل ويكافح يف سبيل الدارسني العرب الذين اهتموا ب

  تطوير مستواه العلمي واملعريف.

احلقيقي الذي استطاع من خالل  قفثذائع الصيت والشهرة املالناقد العريب الفلسطيين،  "فيصل دراج"أما 

مسريته النقدية واألدبية أن يربز نفسه يف الساحة النقدية العربية املعاصرة، متيز عن غريه بالنقد الذايت وبالشخصية 

مما يتوقعه املرء من ناقد حازم، غيور على أمته حىت أنه جعل  نتديات وامللتقيات األدبية أكثراملرحة واملمازحة يف امل

واالنشطار الروحي الذي كان يعيشه وال  ضياعالنشوراته، فقد عرب عنه باحلرية، جزءا كبريا يف م )االغرتاب( عملوضو 

األول  :يف مشروعني الفلسطينية عرف أنه تناول الثقافةي "دراج"يزال يعيشه اليوم أكثر مما مضى، ومن يعرف 

، محل على عاتقه حب وطنه وهم شعبه الفلسطينية)  بعنوان (ذاكرة املغلوبني) و الثاين (بؤس الثقافة يف املؤسسة

، واالجتماعية، املشيد من طرف االستعمار الصهيوين، هذا ما جعله مييل أكثر يف خطابه إىل النربة السياسية

ن اختصاصه فقد ركز على دراسة الفلسفة وقد حتصل على شهادة الدكتوراه يف هذا اال، ما جعله مييل اعأم

  مصطلحات فلسفية يف خطابه. أكثر إىل توظيف
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تتسابق الكلمات بعد هذه اإلطاللة إىل تقدمي عرض خاص حول بعض القضايا اليت عاجها كل من 

  التفاق بينهما، وهي كاآليت:ا"يقطني" و"دراج" يف جتربتهما النقدية، من أجل الوصول إىل نقاط االختالف و 

 :)العربي المعاصرالنقد (ية ضق:المقارنة على مستوى المطلب األول

تعترب من أهم القضايا اليت أثارت اهتمام الدارسني والنقاد  )قضية النقد العريب املعاصر(ما من شك أن 

العرب، لكوا قضية مهمة يف الوطن العريب، فهي أساس كل عملية إبداعية، لذلك فلو عدنا إىل اخلزانة النقدية 

هذا الكتاب  )آفاق نقد عريب معاصر(يل تناولتها ومنن بينها كتاب ر االعربية لوجدنا العديد من الكتب واملصاد

ن بارزين يف الساحة النقدية أحدمها مغريب األصل واآلخر مشرقي املنبت، حيث قدم  يالذي اشرتك يف تأليفه ناقد

  كل واحد منهما موقفه اخلاص ورؤيته للنقد العريب املعاصر.

 "سعيد يقطين":النقد العربي والمؤسسة العلمية عند أوال/

مقاربة تركيبية ميز فيها بني املعرفة النظرية الغربية  )آفاق نقد عريب معاصر(قدم سعيد يقطني يف كتاب 

اص ا، يف حني معرفة أصلية تنتج داخل إطارها الثقايف واحلضاري اخل األوىلواملعرفة النظرية العربية، معتربا املعرفة 

إذا كانت املعرفة النظرية اليت نستند إليها يف عملنا «من الغرب ويتضح هذا يف قوله:  دةاعترب الثانيةمعرفة مستور 

خالل عرضه من  هذادعم موقفه  )1(»النقدي تأتينا عن طريق التلقي، فهي يف الغرب وليدة عملية إنتاج

رب والغرب هو تفاعل ت اليت عرفها النقد العريب، حيث توصل يف األخري إىل أن التفاعل احلاصل بني العالإلبدال

سليب وقد أرجع ذلك إىل أسباب كاالنقطاع، التفاوت الزمين احلاصل بني تلقي املعرفة عند العرب وإنتاجها عند 

إىل) وإمنا القفز  –الغرب، وفكرة اإللغاء اليت جعلت هذه املعرفة العربية ال تقوم على أساس التحول الطبيعي (من 

رق إىل نقطة نعتربها نقطة مهمة وهي أن تعامل النقد العريب اجلديد مع النص إىل)، وبعد ذلك تط -الفوقي (إىل

العريب هو تعامل حمدود جدا، وسبب ذلك عدم االهتمام بالقضايا األولية واألساسية يف العمل األديب من الوعي 

فسر يقطني أزمة دودا، ضف إىل هذا فقد واملمارسة وغريها من السمات اليت أدت إىل جعل هذا النقد قاصرا وحم

بستيمولوجي مستقبل النقد كغياب االعتبار االعرضه موعة من العواطف اليت باتت دد  خالل النقد العريب من

  انعدام الوعي العلمي أثناء االنتقال النقدي، فيقطني  بيف حتصيل املعرفة واالستفادة منها ويرتتب عن هذا الغيا

                                                           

  .32آفاق نقد عريب معاصر: مصدر سابق، ص )1(
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أمام تطور هذا النقد،  قفب عائقا حقيقيا وإشكاال كبريا ين العر يعترب غياب املؤسسة العلمية يف الوط

رفة استغالل الوسائط ضف إىل ذلك طغيان االجتهادات الفردية على العملية النقدية، وعدم مع

الكتاب والرتمجة والبعثات الثقافية) يف الوطن العريب، فهذه الوسائط هلا أمهية كبرية يف حتسني وضع (كـالتواصلية

لو مت استخدامها بالشكل األنسب، هذا ومل يستسلم يقطني هلذه العوائق بل حاول تقدمي العالج املناسب النقد 

هلا من خالل عرضه جلملة من اآلفاق واحللول للنهوض ذا النقد من ظلمات التخلف والركود، وعلى خالف 

  وهي كاآليت: "فيصل دراج"بنربة ال ختلو من التفاؤل تنهض مقاربة  "يقطني"هذا التصور الذي  قدمه 

 النقد العربي والمؤسسة النقدية عند "فيصل دراج":ثانيا/

فيصل دراج" عن أطروحة عميقة ودقيقة لتشخيص واقع النقد األديب احلديث، حيث اعتربه ممارسة "حتدث 

جتدرت يف حداثية بامتياز، خاصة وأن النقد قد ظهر بظهور أجناس أدبية وافدة من الغرب، مع العلم أا قد 

زمنها الثقايف اخلاص ا، وتوقف عند نقطة اعتربها أساسية وهي: غياب املؤسسة النقدية يف اتمعات العربية 

فإن النقد األديب العريب، بوصفه ممارسة مؤسساتية ال وجود له، وإن وجد يف اجتهادات فردية ال يساوي «فيقول: 

فرغم اجلهود الفردية اليت قدمها النقاد يف سبيل تطوير  )1(»ؤسسايتأفرادها رغم جنابتهم املؤسسات وال الرتاكم امل

ه املؤسسة النقدية، وقد اعترب النقد األديب قالنقد وإنتاجه إال أن ذلك مل يصل إىل املستوى األرقى الذي حتق

أشار إىل  بية وغري األدبية، هذا وقداحلديث ظاهرة حديثة فهو ال أساس له خارج جمتمع حديث يف عالقاته األد

هم األسباب اليت أدت إىل تأخر تطور النقد فيقول أية، وقد اعترب هذا األمر من ضمن احلداثة العرب إخفاق

كل احلداثة االجتماعية املبتغاة أخفقت منذ زمن طويل (...) فإن إخفاق احلداثة العربية أجل إىل زمن غري مرئي  «

فغياب املؤسسة النقدية يف اتمعات العربية راجع  )2(»باملعىن املؤسسايتعات احلداثية مبا يف ذلك النقد األديب النز 

  باألساس من خالل ما سبق تقدميه إىل االجتهادات الفردية لدى النقاد، وإخفاق احلداثة االجتماعية.

تحه افت )األديب يف عمومية القول التنويريالنقد (راءات تارخيية أدرجها حتت عنوان وقد قدم يف مقاربته ق

قسطاكي "و)، مرورا بكتاب غوالعرب وفيكتور هي اإلفرنجدب عند بقراءة لكتاب "روحي اخلالدي": (تاريخ األ

، و(ثورة األدب) "حملمد حسني هيكل" و(يف األدب اجلاهلي) "لطه نهل الواردة علم االنتقاد)(ماحلمصي 

غريها عربت هذه الكتب كما «حسني"، و"حسني مروة" وسواهم من النقاد الذي يتسع هلم القرن العشرين، فقد 

                                                           

  .88آفاق نقد عريب معاصر: مصدر سابق، ص)1(
  .88املصدر نفسه، ص )2(
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كيفي   عن اجلهود الفكرية املتفرقة واملتقطعة اليت أجنزها أفراد تقاطعت  مصائرهم الفردية، دون أن تؤدي إىل تراكم

مبعدة عنها، مبينة أن احلداثة الكتابية إشكال هامشي أو نزوع  ىكلت يف خصام مع أجهزة الدولة وعل(...) وتش

 حقيقة مفادها غياب الرتاكم لوصول إىلامن خالل هذه القراءات  "دراج"أراد فقد  )1(»اجتماعي ضيق وحمدود

  وهذا الغياب راجع باألساس إىل االجتهادات الفردية لدى النقاد. يفيالك

عن ثالث مراحل بداية باالنطباعية فالواقعية مث البنيوية مبينا خصائص كل مرحلة  "دراج"هذا وقد حتدث 

مع ذكر أمساء نقدية سامهت بدور خاص يف تشكيل املمارسة النقدية يف هذه املرحلة أو تلك، مع العلم أن 

إىل دور بعض الوسائط   أشارمل يكن من النقاد املتفائلني خبروج النقد من أزمته، لكن بالرغم من ذلك فقد  "دراج"

وركز كذلك يف  ،الصحافة واجلامعات)، وركز كثريا على أجهزة الدولة والسلطة يف تشخيص واقع النقد األديب(كـ

و يعتربه غري موجود وإمنا اكتفى القول بوجود نقاد أحد أطراف العملية النقدية وهو النقد، فه إقصاءأطروحته على 

وصوال أن ينتج عامل صحافة متقهقرة،   األفراد املنسيني الذي من شأنهفقط، وقد تطرق كذلك إىل ما يعرف بعامل

  قد األديب يف صيغته اإليديولوجية.إىل مبتدأ ومنتهى األفكار الوافدة فالن

تلك السطور إىل  أفضتكانت هذه إطاللة سريعة تعرفنا من خالهلا على حمتوى كل مقاربة، حيث 

  الكشف عن نقاط االختالف، أوال مث الوقوف عند نقاط االتفاق.

قد أرخ هلذا النقد بداية من  "يقطني"لكل ناقد اجتهاده اخلاص حول تشخيص واقع النقد العريب، فنجد 

يستدعي احلديث عن النقد العريب احلديث (...) واملعاصر املمتد من اواخر «يف قوله:  اية السبعينات كما ورد

غياب املؤسسة العلمية عن اخلطاب النقدي العريب «هذا وقد حتدث بكل براعة عن  )2(»السبعينات إىل اآلن

النقد  مننتقال تخصص حول األدب، تكفل االواليت من شروطها نشأة ألوان من التفكري النظري والتحليلي امل

لتأريخ مسألة ا 1منيه دراج بنربة مغايرة عن موقفه رب ف، يف حني جند صوتا آخر يع)3(»األديب إىل العلم األديب

  يف هذا األمر يدور حول قضيتني: "يقطني"رى أن اختالفه مع للنقد العريب املعاصر، وي

أوهلا: ال ميكن احلديث عن النقد األديب وهو حقل نظري حداثي، دون ربطه باحلداثة االجتماعية، مبعىن 

اجتماعيا يف حلظة نتاجه ويبقى على ما هو عليه يف حلظة أنه ال وجود للنقد خارج اتمع، فهذا النقد يبقى 

                                                           

  .100آفاق نقد عريب معاصر،مرجع سابق، ص  )1(
  .11املصدر نفسه، ص)2(
  .170املصدر نفسه: ص )3(
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 ثقايف -يث هي مؤسسة قوامها معريفية من ححييل إىل املؤسسة النقد "جا در "استقباله أيضا، فالنقد األديب عند 

  أي أا ممارسة اجتماعية بالدرجة األوىل.

 "فدراج"السلطة وعالقتها مبوضوع النقد األديب، اليت تدور عموما حول يف حني جند النقطة الثانية وهي 

موضوع  من خالهلا إىل عدم فصل موضوع النقد األديب عن دعاه النقطة وأفاض احلديث عنها و المس هذ

مل يعن مبوضوع السلطة والسياسة، بل ركز على مسار  "يقطني"للسلطة السياسية، بينما السياسة الثقافية واملدرسية 

النقد العريب وآفاقه، وهذا ما كان كفيال عنده بإلغاء سؤال الدولة والرقابة والتخلف واملؤسسات السلطوية املتخلفة، 

مام أن العجز الذي يعرتيها وقف كحاجز ية للنهوض باخلطاب النقدي لكوركز على الوسائط التعبريية والتواصل

هذا النهوض، ومن الوسائط اليت تطرق إليها: البعثات العلمية واالنرتنيت والرتمجة عرب عن عجز هذه األخرية يف 

يف حني جند الطرف اآلخر يسرف  )1(»ففي اللغة العربية جند قلة املواكبة وغياب التخصص وندرة ما يرتجم«قوله: 

يف االستهانة ذه الوسائط، فهو يعترب السلطة هي اليت تلعب دورا مركزيا وحامسا يف غياب التخصص وندرة ما 

بلغة  ستسهال كبري (األفكار املستوردة)رتجم أو املقتبس ال يرد أبدا إىل ما يدعى بافإن الوافد أو امل«يرتجم فيقول: 

، بلغة متعاملة وساذجة يف آن واحد، ذلك أن (التبعية) ترد إىل السلطة واألجهزة عية الثقافية)ساذجة، أو بـ(التب

مبعىن أن النقد األديب جزء ال يتجزأ من السلطة بكل  )2(»واألغراض السلطوية، ال إىل مواقف أو اجتاهات فردية

السلطة السياسية املباشرة، كما السلطة تظل «أنواعها سياسية كانت أم إيديولوجية وهذا  ما أكده دراج يف قوله 

وباحلديث عن النقد العريب والنقاد العرب  )3(»اإليديولوجية االجتماعية عنصرا أساسيا يف تقومي النقد األديب وآفاقه 

النقد من الساحة النقدية العربية واعتربه غري موجود وهذا ما أكده من خالل اإلجابة عن هذا  "دراج"فقد استبعد 

ل: هل توجد ممارسة معرفية عربية حمددة ميكنها أن تأخذ صفة النقد األديب؟ فكان جوابه بـ: ال وقد دعم السؤا

كن ال ميكن التوقف عند ل)4(»يوجد نقاد أدبيون عرب وال يوجد نقد أديب عريب«موقفه من خالل هذه اجلملة 

ال  قد آخر لكانت إجابته "بنعم" ملناهذه اإلجابة، فهذا السؤال ال حيتمل إجابة واحدة فقط فلو طرح على 

كان هذا غري موجود فما مهمة النقاد إذن!!، وهذا ما مثال أقر بكل وضوح عن وجود نقد عريب فإذا   "يقطني"ـف

مت هناك عالمات نقدية فهناك النقد العريب موجود (...) مادا«فـالناقد األديب والعامل األديب  دفعه إىل التمييز بني

فهو غري موجود لسبب األمساء و ملاذا اعتربناهم نقادا؟ أما العامل األديب العريب  فبماذا تشتغل تلك ديب، وإالأنقد 
                                                           

  .56، ص سابقآفاق نقد عريب معاصر،مصدر )1(
  .110املصدر نفسه، ص )2(
  .149صملصدر نفسه، ا)3(
  .142صملصدر نفسه، ا)4(
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الشيء املغيب أو املقصى عن فالنقطة اليت تدور هنا حول  )1(»بسيط هو أن (العلوم األدبية) ليست متوافرة عندنا

، ذلك أن املؤسسة الغائبة عند "يقطني"والعامل األديب حسب  "دراج"الساحة النقدية العربية هو النقد العريب عند 

إن املؤسسة الغائبة عندنا ليست (النقدية) فهي «يقول:هذا األخري ليست النقدية بل هي املؤسسة العلمية 

موجودة، وليست (الدولة) فهي مهيمنة، لكن املؤسسة الغائبة (...) هي املؤسسة العلمية ويف خمتلف ااالت 

  )2(».ول مبا فيها األدبواحلق

الناقدين يف هذا الكتاب، أما إذا ولينا وجهنا إىل احلصيلة هذا عن نقاط االختالف احلاصلة بني هذين 

  املشرتكة بينهما فقد كانت كااليت:

اشرتاكهما يف خطوات الربهنة، واعتمادمها على منهج واحد وهو املنهج االستقرائي التارخيي من خالل  - 

واليت حددها بأرقام تارخيية، واستحضار دراج  بداالتاإلعن  "يقطني"وقائع التارخيية كحديث عرضهما لبعض ال

مناذج من التاريخ كدراسة روحي اخلالدي، وقسطاكي احلمصي...، فكل هذا يدفع إىل القول أما كانا بغرض 

ا  وتركيزمه )3(والفلسفية حينا آخر توضيح املسار النقدي العريب وعالقته بالتيارات األدبية حينا والنظريات النقدية

ع املتدهور يف خمتلف مراحله مبآزق يصعب اخلروج منها واليت حتوم حول الثقافة قاالو على أزمة النقد األديب وربط 

 واملعرفة العربيتني.

روع نقدي عريب واضح املعامل مكتمل القيمة، فواقع هذا النقد هو سبب حصيلة ذلك شعن غياب م اإلقرار - 

 الغياب.

النقد األديب العريب إن «يف قوله:غياب التنظيم املؤسسايت للنقد األديب يف البالد العربية وهذا ما عرب عنه دراج  - 

ه، فإن وجد يف اجتهادات فردية ال يساوي أفرادها رغم جنابتهم، املؤسسات بوصفه ممارسة مؤسساتية ال وجود ل

ا أتفق معه على وجه أن«باملوقف التايل  "يقطني". وباحلديث عن هذا الغياب صرح )4(»وال الرتاكم املؤسسايت

ولقد سبق يل أن حاولت يف كتاب (حول األدب واملؤسسة) تشخيص عالقة األدب والثقافة ل ...اإلمجا

اء إىل ووقفت على خمتلف العوامل والعوائق اليت حتول دون االرتق )باملؤسسات املختلفة (اإلعالم، املدرسة...

فنظرا هلذا العجز املخيم على حقول النقد العريب فقد  )5(»املستوى املطلوب (املالءمة) بني الفكري واالجتماعي
                                                           

  .165مصدر سابق، ص ، آفاق نقد عريب معاصر)1(
  .166املصدر نفسه، ص )2(
  .99،ص سابقيف أعمال سعيد يقطني، مرجع  ينظر: السرد والسرديات )3(
  .82، ص السابقاملصدر )4(
  .166مصدر سابق ص ، آفاق نقد عريب معاصر)5(
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خالل انعدام الوعي العلمي « "يقول:يقطني"أدى ذلك إىل عدم إفراز املؤسسة سواء باملعىن العلمي كما ورد عند 

وغياب املؤسسة  )1(»شروط خاصة لتحقيق املالئمة العلمية االشتغال بالعمل النقدي الذي جيب أن تتوافر فيه

ظرية ننشأ النقد األديب العريب احلديث يف عمومية « " حيث يقول:دراج"االجتماعية كما يف قصد  –النقدية 

 )2(»ور مجيعامز قوال واضحا يف هذه األتتحدث عن اجلديد األديب واالجتماعي والسياسي يف آن، دون أن تنج

 ".)غياب املؤسسات(فكل هذا ميكن إدراجه حتت عنوان كبري وهو 

فشل املسار النقدي العريب يف استغالل املعارف النقدية الغربية وطغيانه على الرتاكم النوعي يف املفاهيم  - 

 توصال إىل حقيقة تأزم هذا النقد. "يقطني"و"دراج "والضوابط والقيم النقدية فكل من 

 على املمارسات النقدية وغياب الوعي والفهم الواضح للقيم النظرية. طغيان اجلهود الفردية - 

  وفشلها هو السبب يف تأخر تطور النقد. )احلداثة العربية(إخفاق  - 

من الضروري التوقف عند ثالث قضايا فنقاط االتفاق بني هذين الناقدين نا فتحنا جمال احلديث عن ومبا أن

  وهي كاآليت: "يقطني"من ضمن املشاهد املوحدة بينه وبني  "دراج"اعتربها 

غياب الرتاكم الكيفي يف حقل النقد األديب العريب أو جزئية هذا الرتاكم، وهذا راجع باألساس إىل  توجه  - 

النقاد العرب مباشرة إىل االطالع على  األسواق الثقافية الغربية دون النظر إىل ما أنتجه السلف، فهذه الرعونة 

تؤدي إىل خلق نقد بل تاريخ وهي اليت تلغي أمساء نقدية سابقة حاولت أن "هي اليت دراج"الفكرية حسب تعبري 

 تقدم نقدا جمتهدا أو تعطي مؤشرات صحيحة.

فالناقد العريب يقلد الناقد األورويب يف أفكاره ، )احملاكاة الصماء(القضية الثانية واليت حتمل فكرة أما عن 

  احلقيقي من وراء ما يسعى إليه. دون معرفة القصد

ذلك أن الناقد العريب يتجول  )احملاكاة السياحية(بل يتجاوزها إىل  )احملاكاة الصماء(وال يقف األمر عند 

رى دون التوغل والتعمق يف بني املناهج والنظريات الغربية كما يتجول السائح بني البلدان، ويقفز من دراسة إىل أخ

حقها ومستحقها من املتابعة واملعاجلة، وهذا االستهالك الثقايف السياحي ال يعرب عن وعي  وعدم إعطائها ادراسته

  وال عن قضية.

                                                           

  58،ص املصدر نفسه)1(
 .82املصدر نفسه، ص )2(
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الناقدين اجتاه النقد العريب،  من كل ما سبق ذكره ميكن الوصول إىل تسجيل نقطة مهمة حول موقف كال

واقع هذا النقد، وتقدمي رؤية واضحة فال نبالغ هنا إذا قلنا أن كل من "يقطني" و"دراج"، قد أفلحا يف تشخيص 

حوله من خالل إزاحة الستار الذي كان يسترت ورائه، فإذا كان "يقطني" قد غلبت عليه صفة التفاؤل للنهوض 

ذا النقد، فإن "دراج" مل يدخر جهده يف سبيل الكشف عن واقع هذا النقد ووضع احلداثة العربية يف اتمعات 

ترب من ضمن القضايا اليت عاجلها دراج بإسراف يف جتربته النقدية على خالف يقطني الذي العربية، هذه األخرية تع

 تطرق إليها بشكل مستمر، هذا ما سيتوقف البحث عنده إلبرازه.

 )المصطلح السردي) و (الحداثة العربية( قضيةالمقارنة على مستوى المطلبالثاني:

 عند "فيصل دراج": )الحداثة العربية( أوال /

كتبه وحواراته، فعل سبيل يت عاجلها "دراج" يف العديد من  هم القضايا الأ) من العربية تعترب قضية (احلداثة

املثال كتابه (احلداثة املتقهقرة)، والذي تطرق فيه إىل عقد حوار مع الثقافة العربية مستندا يف ذلك إىل امسني 

ال يزال على الرغم من الظالم املسيطر يعثر  حسني والذي طه«المعني يف الساحة النقدية األدبية العربية أحدمها 

على قراء وتالميذ، وثانيهما أدونيس والذي يلقي بأسئلة متمردة كثرية واضحة متسقة حينا وقليلة الوضوح 

  املبدعني لكي يعاجل قضية احلداثة من منظورمها. ذيناستعان دراج  )1(»واالتساق أحيانا أخرى

من (احلداثة العربية)، فهو يعتقد أن اتمع العريب حقق حداثة على الصعيد  "دراج"وباحلديث عن موقف 

الثقايف دون أن حيققها على باقي األصعدة سواء السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي، مبعىن أنه عرف حداثيني 

عترب أكثر األجناس األدبية متثيال بدون حداثة، ويقصد باحلداثيني املبدعني الذين يكتبون الرواية، هذه األخرية اليت ت

ابة تنتظر مجهورا حمتمال مل يأت على مستوى الكتابة إىل زمن حداثي بطولة املخيل والكت«(للحداثة) واليت تنتمي 

فاحلداثة حسبه البد هلا من حاضنة اجتماعية وهو  ما مل جيده اتمع العريب الذي ظلت حداثته حداثة  )2(»عدب

الكلمة يف شىت امليادين، وكانت  معىن كلالذي يرى أنه حقق احلداثة ب تمع األورويبأفراد، على خالف ا

احلرية، الدميقراطية،  اليت نبذت االستبداد و نادتب هي الطبقة الربجوازية )احلداثة الغربية(احلاضنة اليت تبنت هذه 

  ظل حبيس القمع واالستبداد.هذه املبادئ اليت تنهض عليها احلداثة مل يعرفها اتمع العريب الذي 

                                                           

  سابق، من املقدمة.صدر املتقهقرة، مل دراج: احلداثة فيص )1(
  .36ص ، مصدر سابق، فيصل دراج :الرواية وتأويل التاريخ )2(
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عن الوافد النقدي عندما حتدث  )احلداثة األدبية(إىل ) آفاق نقد عريب معاصر(يف كتابه  "دراج"وقد تطرق 

اجلديد (البنيوية)  والذي كان دائما حامال لشعار التجديد وحتويل النقد األديب إىل اختصاص تقين له لغته اخلاصة 

عزلت «ذهاد بأنه بدا اجتهادا مومسيا من، وقد وصف دراج هذا االجتالرياضية... الغريبة، ومعادالته ومفرداته

احلداثة األدبية عن احلداثة االجتماعية الشاملة، حىت بدت احلداثة كلمة كثرية األقنعة، ال تكشف عن املوضوع 

 )1(»اإلبداع... ات الغائمة املبدع،متوسلة حزمة من الكلم بقدر ما تعلن عن موضوع رب منه الذي تقصده،

عن  )احلداثة األدبية(كلما انعزلت   همن خالل هذا التصريح يريد من ورائه أن يؤكد نقطة مهمة وهي أن "دراجـ"ف

فإا حتما ستنتج حداثة مقنعة، أي أن هذا االنعزال واالنقطاع حتما سيؤدي إىل الغموض  )احلداثة االجتماعية(

  .)احلداثة االجتماعية(وااللتباس، فاحلداثة األدبية تطورها مرهون بتطور 

هذه القضية وأسرف احلديث عنها باستخدامه ملصطلحاا مفاهيمها وإذا كان "فيصل دراج" قد تناول 

، فإن يف املقابل جند )ة، العقل، السلطة، احلداثة االجتماعية، اإليديولوجيا....اخلرير، احليالتنو (املختلفة منها: 

  قد حتدث عن هذه القضية أيضا لكن بطريقة خمتلفة. "بقطني"

 عند "سعيد يقطين": )الحداثة العربية( ثانيا/

مبا أن سعيد يقطني من النقاد الذين اختصوا يف جمال السرد العريب وحتديدا الرواية، هده األخرية اليت تعرف 

قد تناول قضية احلداثة، لكن بشكل  "يقطني"بأا جنس أديب حداثي، فهذا يكشف لنا عن حقيقة مفادها أن 

لسرد والسرديات يف أعمال "سعيد وهنا نستحضر ما صرح به "شرف الدين ماجدولني" يف كتابه (امضمر، 

الوقت الذي أستعملها  حاولت ربط احلداثة بالسرد بالطريقة اليت أحددها يف«:يقطني")نقال عن "سعيد يقطني"

فيه، وهي تعين هنا تقنية خاصة يف تطور الكتابة تراهن على جتديد اخلطاب السردي من زوايا متعددة، هذا 

القارئ بالعامل  الذي حييط  ىتصورات جديدة للقراءة والوعي لد مكانية خلقالتجديد يعطي للرواية مع التطور إ

هذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن يقطني مل ينكر تطرقه للحداثة يف جمال السرد، بل أدرجها بطريقته  )2(»به

اخلاصة وأكيد أن هذه الطريقة قد جعلته متفردا يف تناوهلا، وإذا كانت احلداثة بشكل عام تشري إىل التصور الذي 

السردية اجلديدة «من خالل  "يقطني"د حسب يات ملموسة، فهي تتحدايسعى إىل جتديد النظر إىل األشياء لغ

فهي مصطلحات  اأما طريقة حديثنا عن احلداثة وما بعد احلداثة وأضف إليها حاليا اتمع املدين وما شاكله

                                                           

  .                                                                                                          134السابق،ص ،ر املصد ،آفاق نقد عريب معاصر1
  .204مرجع سابق، ص ، والسرديات يف أعمال سعيد يقطني السرد )2(
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يؤمن كثريا باستخدام مصطلحات احلداثة وما بعد  ال "يقطني"مبعىن أن  )1(»غري ذات معىنبالنسبة تمعنا 

، ذات حمموالت Génériqueمفاهيم (عرقية) –كما صرح يف إحدى مداخالته   - بالنسبة لهاحلداثة، فهي 

  إيديولوجية أكثر منها علمية.

  حول ما سبق: االختالف واالتفاق بني الناقدين من كل ما تقدم ميكن تسجيل نقاط

  :جندفأما نقاط االختالف 

 "سعيد يقطني"يستخدم املصطلحات احلداثية كالتنوير، واإليديولوجيا...، يف حني يعتربها  "فيصل دراج" - 

 عبارة عن مفاهيم عرقية ذات محوالت إيديولوجية ليس هلا معىن  داخل اتمعات العربية.

بنفس األمهية  "يقطني"قضية مهمة، يف حني ال جندها عند  "فيصل دراج"تعترب قضية احلداثة العربية عند  - 

 لذلك عاجلها بشكل مضمر.

 فهي تناوهلما للرواية كجنس حداثيطة اليت جتمعهما حول  (قضية احلداثة )نقالأما عن 

ة ميكن الوصول إىل نقطة ال بد من تسجيلها وهي: أن قضية "احلداثة العربية" هي يويف ختام هذه القض

مل يعاجلها كقضية مهمة يف جتربته النقدية، بقدر  "فسعيد يقطني"ة فلسفية، يليست قضية نقدية فقط بل تعترب قض

متخصص يف الفلسفة خاصة وأنه قد  هو أنهذلك  و السبب يف بإسراف تناوهلاحيث كذلك"دراج"اعتربها ما 

رد هذا ما دفعه إىل قد اختص أكثر يف جمال الس "يقطني"يف حني جند ،حتصل على شهادة الدكتوراه يف هذا اال 

من ناحية األمهية، فما موقف  "دراج"عند  )احلداثة العربية(واليت تقابل قضية  )املصطلح السردي(معاجلة قضية 

 من هذه القضية، مبا أنه قد تفرد يف معاجلتها عن الثاين. "سعيد يقطني"

 يقطين":سعيد عند " قضية "المصطلح السرديثالثا/

السرديات (ديد من كتبه النقدية خاصة كتابه يف الع )املصطلح السردي(عن  "سعيد يقطني"حتدث 

على وصف أوضاع األعمال السردية العربية واليت يف معظمها تفتقد إىل ، حيث ركز فيه)والتحليل السردي

املصداقية، ذلك ألا طبعت باالجتهادات الفردية والذاتية، فأي دارس أو مرتجم أصبح ال يتم عمله إال من 

ددة واملرتاكمة فيقول: عيواكب املرء تلك االجتهادات املتدا شبه مستحيل أن غالشخصي، مما  ناعهإقل رؤيته و خال

                                                           

  . 204ص املرجع السابق، ،والسرديات يف أعمال سعيد يقطني السرد)1(
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ال حوار بني املشتغلني بالسرد العريب، وال رؤية توحد االهتمام، واللتقاء بينهم لتوحيد لغتهم، أو مناقشة «

ألدهى من ذلك واألمر أن أحدهم وهو يدخل عامل نظريات السرد ألول مرة من خالل )، بل ا...اصطالحام (

كشف   وكأنهاطالعه على مقال (...) ال يكلف نفسه عناء اإلشارة إىل مصادر سابقة (...)،  فيقدم عمله، 

 )1(»جديد، ويقرتح مصطلحات ال تساهم إال يف إشاعة نوع من االضطراب، ومزيد من فوضى االستعمال

ألسف هذا هو واقع الدراسات السردية العربية اليت أصبحت تبتعد أكثر عن الدقة واملوضوعية وتقرتب إىل ل

ال و  ،يف معظمها مسلكا غري موحدا ال يفيد صاحبه وال يستفيد منه متلقيهالتسيب والعشوائية، ذلك ألا تسلك 

أصبح كفيال بأن  موتراكم دراسام وترمجادارسني غياب احلوار العلمي بني هؤالء ال،فختدم األمة يف أي شيء

هل نقل مصطلح أو سافة العربية احلديثة، فليس من اليزيد من تقهقر الواقع النقدي وتعطيل النمو الفكري يف الثق

إال من خالل الفهم واالستيعاب  "يقطني"مفهوم من بيئة إىل أخرى ومن لغة إىل لغة، فهذا األمر ال يتم حسب 

ال  وم، وبدون حتديد خلفيته، ومقاصدهإنه بدون فهم طريقة اشتغال املفه«:وهذا ما يعرب عنه يف قوله له،  ينالكبري 

كل هذا يدفع إىل القول بأن معظم الدارسني يتعاملون مع املصطلحات السردية تعامال   )2(»ميكننا أن نستوعبه

ينقص قيمته وأمهيته البالغة يف خمتلف الدراسات، فغياب الفهم والقدرة على استيعاب مدلول املصطلحات هو 

نضع له  أي مصطلح من املصطلحات السردية ال ميكن أن«السبب الذي يدفع إىل الفوضى والتسيب، ألن 

 "فيقطني")3(»مقابله املناسب ما مل نفهمه جيدا، ونستوعب جيدا مدلوله داخل اإلطار النظري املوظف يف نطاقه

من خالل هذه اإلشكالية اليت أصبحت دد مستقبل السرديات العربية ومفاتيحها أي مصطلحاا هو الذي 

أسس دقيقة لالجتهاد والعمل، مبعىن أنه البد أن  ة أراد من خالهلا الوصول إىل وضعدفعه إىل إنشاء رؤية واضح

أثناء عمله، فالعمل منظمة وقوانني حمكمة موحدة يسري عليها كل ناقد أو دارس  إسرتاتيجيةتكون هناك 

غري املؤسس على أية قاعدة هو الذي يدفع ال حمالة إىل حتقيق نتائج غري مرضية يف احلقل السردي االعتباطي و 

من خالل هذه الفوضى العارمة يف استخدام  "يقطنيفـ".تخدام املصطلحات السرديةيب يف اسوإىل التس

املصطلحات السردية توصل إىل أن السبب يف ذلك راجع باألساس إىل اجلهود الفردية اليت أصبحت ظاهرة شائعة 

  العلمية. ويف األوساط األدبية

                                                           

  .163، صدر سابقصني: السرديات والتحليل السردي ،مسعيد يقط )1(
  .164املصدر نفسه، ص )2(
  .165املصدر نفسه، )3(
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عطائه هلذا املصطلح من أمهية يف إني مدى يهو تب  )املصطلح السردي(إن استحضار موقف "يقطني" من 

توضيح أن هذه القضية اليت عين ا هذا الناقد مل تنل أي اهتمام من طرف الناقد  جتربته النقدية، وذلك من أجل

  .النقدية يف جتربته "فيصل دراج"

  هما:تبيك  ين على الرواية العربية في بعضالناقد )تنظير وتطبيق(المقارنة على مستوى المبحث الثاني/

النقدي واحدا من أبرز املشاريع النقدية العربية حضورا وانتشارا وفعالية، هذا  "سعيد قطني"مشروع  يعترب

وهو مشروع ينتمي  إىل اخلطاب واستمراره،  ق دميومتهاملشروع الذي استطاع بفضل شروطه املوضوعية أن حيق

ي بضرورة عر يف هذا املشروع و ، حيث منا وتطو )التنظري(النقدي الروائي  الذي يتسم باعتماده يف دراساته على 

 فتاحنو(ا حتليل اخلطاب الروائي)بناء نظرية للرواية العربية، ولتوضيح هذا املشروع وقع اختيارنا على كتابني مها: (

وراء اختيار هذين الكتابني بدال من كتاب واحد،  دافعل أن يتساءل هنا القارئ عن ال)، ومن املعقو لروائيا لنصا

عندها نقول أن هذا الناقد له بصمة خاصة يف بناء كتبه املختلفة، هذه امليزة تعرف بالرتابط النصي الذي يعطي 

للخطاب النقدي وحدة يف اهلدف  الذي يسعى إىل حتقيقه، فالعمل النقدي الالحق خيرج من صلب السابق، 

مة كتاب (حتليل اخلطاب الروائي) و(انفتاح النص الروائي) يتضح هذا األمر، حيث أن الكتاب وبالعودة إىل مقد

طرحها يف كتابه السابق (القراءة والتجربة) أما يف خامتة الكتاب نفسه فطرح مجلة  األول هو توسيع لألسئلة اليت

نص الروائي)، وهنا نستحضر ما قاله من األسئلة وعددا من القضايا اليت سيناقشها يف كتابه الالحق (انفتاح ال

هناك خاصية أساسية متيز التجربة النقدية لسعيد يقطني تتمثل يف الرتابط بني «يف هذا األمر:  "حممد مريين"

  )1(».النصوص النقدية املكونة هلده التجربة

الكتاب األول (حتليل  اته يفأما عن موضوع الكتابني السابقني فقد كان يدور حول اخلطاب ومكون

موضوع حتليل اخلطاب الروائي، كما يدل عليه عنوانه ليس الرواية «الروائي) وهذا ما صرح به يف قوله:  طاباخل

غري الطريقة اليت تقدم ا املادة احلكائية يف الرواية، قد تكون املادة احلكائية ولكن اخلطاب، وليس اخلطاب 

أما كتاب (انفتاح النص الروائي) فكان موضوعه  )2(»حماولته كتابتها ونظمها واحدة، لكنما يتغري هو اخلطاب يف

  هو النص ومكوناته.

                                                           

  .74، ص سابقالنقدية لسعيد يقطني، مرجع  قراءة يف التجربة )1(
  .07مصدر سابق، ص ، حتليل اخلطاب الروائي)2(
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ب، باعتبارها واجهة الكت احول مضامينه ةوخبصوص مقدمات الكتب واليت عادة ما تقدم فيها فكرة عام

، لكن مبجرد )ة تقدميابثم(بـ "سعيد يقطني"فقد استبدهلا تعمل على األخذ بيد القارئ حنو استيعاب مرتكزاا 

تبسيطه لألفكار األخري من وراء  هذا تصفح القارئ هلذا التقدمي يستطيع فهم مقاصد املؤلف، وهذا هو هدف

النظري (ما قاده إىل املزج بني اجلانبني اليت يريد مناقشتها ،إضافة إىل سعيه لتقدمي دراسة كاملة و رمبا هذا 

فصول الكتابني بتقدمي يعرض فيه أهم اآلراء واالجتاهات املقدمة حول ، حيث مهد لكل فصل من )والتطبيقي

وخبصوص كل مكون من املكونات الثالث كتبنا مقدمة «ويف هذا يقول: حتليله  املكون أو العنصر الذي هو بصدد

من مسايرة التحليل ومتابعته،  تتبعنا فيها أهم اآلراء واالجتاهات لتتاح للقارئ إمكانية تشكيل تصور عام ميكنه

كما حرصنا على ممارسة الوضوح يف التطبيق والتحليل وواضحا   جزامركزا ومو  اآلراءحرصنا أن يكون عرض تلك 

ليخلص بعدها إىل بناء تصور خاص به حول كل مكون من مكونات  )1(»وكان رائدنا دائما هو الوضوح املنهجي

ويف هذا النطاق «اخلطاب أو النص، ولتوضيح األمر أكثر نستحضر ما قاله يف بناء تصوره حول مقولة الزمن: 

أبرز كوين سأستفيد كثريا من آراء متام حسان للزمن النحوي، كما أنين يف حتليلي زمن اخلطاب سأنطلق من تصور 

من أصحاب االجتاه التوفيقي الذي حياول  "يقطني"أنهذا  ليبدو من خال )2(»ينريش وجنيت يف حتليلها للزمنفا

  التقاط كل ما هو مناسب لبناء نظرية عربية لتحليل اخلطاب الروائي.

هذا عن اجلانب النظري من الكتاب أما اجلانب التطبيقي فقد كان عريب، ذلك انه اشتغل على مخس 

حيدر " لـول"، (الزمن املوحش)بتيسري س"لـاين"، (أنت منذ اليوم) مجال الغيط"لـبية وهي: (الزيين بركات) ر روايات ع

  "امييل حبييب".لـحليم بركات" و(الوقائع الغريبة) "لـيدر"، (عودة الطائر إىل البحر) ح

ي منها آرائه وأفكاره حول خمتلف املواضيع اليت يطرقها، قوم أن لكل ناقد خلفية معرفية يستوكما هو معل

من الصنف األول حيث قال يف مقدمة كتابه  "سعيد يقطني"هناك من يصرح ذه اخللفية وهناك من ال يفعل، وف

ة كما تتجسد من ننطلق فيه من السرديات البنيوي نسلك يف حتليلنا هذا مسلكا واحدا«(حتليل اخلطاب الروائي) 

 )البنيوية(مبعىن أن  )3(»يطيقي الذي يعمل الباحثون على تطويره وبلورته بشكل دائم ومستمرالجتاه البو خالل ا

  حماوال بناء نظرية عربية لتحليل اخلطاب الروائي. "يقطني"هي األساس الذي انطلق منه 

                                                           

  .08، ص مصدر سابق، حتليل اخلطاب الروائي)1(
  .85املصدر نفسه ، ص )2(
  .07املصدر نفسه، ص )3(
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والذي ال يقل مشروعه النقدي أمهية عن مشروع األول، فقد  "فيصل دراج"، أما "سعيد يقطني"هذا عن 

وهو (نظرية الرواية والرواية  اوهذا ما جعلنا خنتار كتابا واحد كانت كتبه النقدية مستقلة عن بعضها البعض،

أن  من موقفه من الرواية والرواية العربية بشكل خاص، مبعىن على الله أكثرخمنوذجا للتعرف من )والرواية العربية

جاء خمتصرا جدا ال يزيل  جند أنه هذا الكتاب ميهذا الكتاب يدور موضوعه حول الرواية، وبإلقاء الضوء على تقد

اكتفى باحلديث عن ثالثة أفكار  "دراج"أي غموض عن هذا الكتاب الذي يزيد عن الثالمثئة صفحة، ذلك أن 

  صرح أنه سيقدم على عرضها دون أن يشرح أو يفسر شيئا، كما انه مل يتحدث عن منهجه يف ذلك.

فصل بني اجلانب النظري واجلانب إىل الطريقة اليت اتبعها الناقد يف تقدمي هذا الكتاب جند أنه  وباالنتقال

نظريات من منظور للرواية وهي تض فيه تنظريات مجلةمن الدارسينمنه نظريا عر  التطبيقي، حيث جعل القسم األول

مسؤولة عن تطور هذه األخرية اليت اعتربها  البورجوازية،مثال ربط الرواية بالطبقة  "فجورج لوكاتش"بعيد عن النقد، 

 فربط البنية "غولدمان"وترتاجع برتاجعها، أما  أي أن الرواية حسبه تصعد بصعود هذه الطبقة أو تراجعها، الرواية

ضمن  كظاهرة أسلوبية  الذي تناول الرواية "باختني"وواعترب العالقة بني البنيتني جدلية،  الروائية بالبنية االقتصادية

 "رينيه جريار"فأرجع أصل الرواية إىل زمن الطفولة وأخريا  "فرويد"سياق لغوي حواري، أما عامل النفس النمساوي 

عربية  أما القسم التطبيقي فكان عريب حتدث فيه عن ست رواياتالذي بىن نظريته يف الرواية على مبدأ احملاكاة، 

حسني هيكل"، وحاول من خالهلا تشخيص "لـملوحيلي" و (زينب) ا"لـ(حديث عيسى بن هشام) من بينها:

  .)احلداثة العربية(وضع

  بني الناقدين يف هذا املستوى: و االتفاق االختالفميكننا استخالص أهم نقاط من كل ما تقدم 

الذي جند كل كتاب مستقل عن "فيصل دراج"متتاز كتبه النقدية بالرتابط النصي على خالف  "سعيد يقطني" - 

 اآلخر.

جعل  الذي  "فيصل درّاجعلى خالف"بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي يف كتابيه  "سعيد يقطني" يفصل مل- 

 منها على حدى.كل واحد 

على  ،)النص ومكوناته(، و)اخلطاب ومكوناته(يف الكتابني هو  "سعيد يقطني"املوضوع الذي اشتغل عليه  - 

 الذي كان موضوع كتابه هو الرواية."فيصل درّاج"خالف 
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اليت سيتبعها يف عرض أفكاره والطريقة  عن املنهج الذي وضعه للكتابني تقدمييف الحتدث  "سعيد يقطني" - 

فيه ال عن املنهج وال عن الكيفية جدا مل يتحدث  فكان تقدميه خمتصرا "فيصل دراج"الكتابني، أما  داخل

 يف تقدمي مادته املعرفية. اليت سيتبعها

 فلم يصرح ذا."فيصل دراج"أما  )حتليل اخلطاب الروائيعن خلفيته املعرفية يف تقدمي كتاب ("يقطني"حتدث  - 

حول هذه الكتب، أما نقاط دها من خالل الدراسة اليت قدمناها متكننا من رصكانت هذه أهم النقاط اليت 

 فهي:االتفاق 

 كالمها استبدل مقدمة الكتاب بتقدمي. - 

 خاص بالرواية العربية.اجلانب التطبيقي عند كليهما  - 

 كالمها تتبع يف اجلانب النظري مجلة من التنظريات الغربية. - 

  :الرواية من منظور الناقديننة على مستوى المقار المبحث الثالث/

عليها من املتصلة بوصف وتفسري واقع الرواية العربية، وما يفرض راتميكن أن تتعدد األطروحات والتصو 

غري أنه من املمكن القراءات واخللفيات، ختالفع الرؤيات والتشخيصات وختتلف باحتديات، وهذا بتعدد وتنو 

 "سعيد يقطني"غريب حسب ما ذهب إليه الناقدين الروائيني العربيني  لاالتفاق بشأن أصل الرواية العربية، وهو أص

خصوصا وهو يعلم وترددا يف حسم هذا األمر، سيجد صعوبة هلذا املوقف  لكن الباحث املتتبع، "فيصل درّاج"و

 صيله بسبب كثرة االختالفات القائمة حول جزئياتااخلوض يف تف أن هذا االتفاق ما يلبث أن يتالشى مبجرد

  هذا املوضوع.

ما يكون بناًء على مجلة من الشروط اليت تساعد أن ظهور نوع سردي معني يف ثقافة "سعيد يقطني"اعترب 

ع ظهور مثل هذا النوع فيها، كما هو احلال مع نمتأخرى فيعلى بروزه، هذه الشروط قد ال تتوفر عليها ثقافة 

مع  الرتاث السردي العريب دون أن تعرفها ثقافات أخرى. وقد يتوافق هذا النوع املقامة والسرية الشعبية اليت عرفها

ظروف وأسباب تؤدي إىل بزوغه وتبلوره يف جمتمع آخر، وهو ما حدث مع الرواية هذه األخرية اليت اعرتف الناقد 

 هذاوالسرية الشعبية، كاملقامةمع الرتاث الشعيب   الرواية العربيةتفاعل بأصلها الغريب، لكنه مل يغفل مع ذلك 

ا للتفاعل مخز «التفاعل الذي حصل بني الرواية باعتبارها نوعا سرديا والرتاث السردي العريب أعطى للرواية العربية 

صوصياا مي جتربة روائية عربية املالمح خبوبذلك جنحت يف تقديري يف تقدومع خمتلف ما يعتمل فيه، مع اتمع، 

ومالحمها املتميزة، بعيدا عما ميكن أن نسميه بإحراجات املثاقفة (...) وذلك بناًء على أن التفاعل مع الرتاث يف 
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هذا  التجربة الفنية خصوصيتها إذا ما أحسن اجناز يظل مؤشرا مهما إلعطاء فما كان نوعهايأي جتربة إبداعية ك

من الروائيني قدموا بعودم إىل الرتاث واستثمار بعض تقنياته جتربة  جمموعةفهناك )1(»التفاعل ومت بطريقة خالقة

رغم  جديدة ميكن للقارئ التفاعل معها، يف حني هناك البعض اآلخر مل ينجح يف تقدمي جتربة روائية جديدة

  و التاريخ. عودته إىل الرتاث. وهذا راجع إىل كيفية التفاعل مع الرتاث

عرفت طريقها إىل القارئ األجنيب من خالل ترمجة «عن جناح الرواية العربية اليت  "يقطني"كما حتدث 

حتولت جتارب روائية أخرى إىل السينما وعرفت طريقها إىل  العديد من عالماا املتميزة إىل اللغات األجنبية، كما

ا تعكس مدى االهتمام وهي مجيعاملسلسل التلفزيوين، أجنزت بصددها دراسات وأحباث عديدة وبكل اللغات، 

الذي عنيت به من قبل الدارسني والباحثني والنقاد والقراء مجيعا، وكل ذلك يبني بامللموس أن الرواية العربية 

وفرض نفسها، ويربز ذلك يف كون عا سرديا جديدا جنحت إىل حد كبري يف استقطاب االهتمام ا، باعتبارها نو 

مكانة يف الوطن العريب  أي أن الرواية استطاعت أن ختلق لنفسها)2(»ب اجلديدر الع يعتربوا ديوانالعديدين صاروا 

العربية، بل وأصبحت تنافس بعضها كالشعر الذي كان يعرف بديوان العرب، هذا اللقب  بني خمتلف األجناس

  وصارت هي ديوان العرب.الذي انتزعته منه الرواية 

واملتمثل يف أن الرواية نوع سردي عرف يف  "يقطني دسعي"يتضح من خالل هذا أن الشيء الذي دافع عنه

العربية ذلك أنه حاول االتصال بالواقع انطالقا  اختذ شكال وطابعا آخر بدخوله إىل الثقافة اتمع الغريب، إال أنه

الذي يعتقد أن  "فيصل دراج"ليس هو منطق العريب الذي شكل خلفية الكاتب األدبية،  من الرتاث احلكائي

بني الرواية باعتبارها يتحدث عن تلك العالقة القائمة ذلك أنه ملأديب غريب عن الثقافة العربية، الرواية جنس 

مل تعثر الرواية العربية «ب عنه ترب الرواية العربية حماكاة للغرب، وهذا ما أعر عالعريب، وا جنسا غربيا والرتاث السردي

جان جاك  م تعاليم1913 كان على حممد حسني هيكل أن يستلهم يف زينبصعودها،   الوليدة على شروط

ال غرابة يف شرط كهذا أن تكون الرواية العربية جنسا روسو وعلى فرح أنطوان أن يسلط اشرتاكية فرنسية (...)

مبعىن أن الرواية العربية )3(»وأن ينكر رجال الدين التقليديون اللغة الروائية، ألا امتداد للغة العوام أدبيا وافدا (...)

اقد والدة الرواية ولذلك وصف النشروط الكتابة الروائية،  هي جنس حداثي وفد إىل عامل غري حداثي، مل يعرف

أخطأ حداثته يف جمتمع ة يف أكثر من موضع ورأى أنه ال ميكن للرواية أن حتقق حداثة متكاملة وقالعربية باملع

                                                           

  .203مصدر سابق، ص، من النص إىل النص املرتابط)1(
  .207، صاملصدر نفسه)2(
  .35مصدر سابق ،ص، التاريخالرواية وتأويل )3(
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ات تاضها أشياء كثرية، ولدت معوقة تقأغر  العربية يف شرط ال يليب منظهرت الرواية «ويتضح هذا يف قوله: 

الذي ينبغي أن تكون احلرية يف فضاء مقيد، فال هي يف اتمع الذي حتتاجه وال هي بالشكل باملؤجل وتلتمس 

كانت هذا أن الرواية . وأضاف على)1(»عليه، رواية معوقة يف جمتمع مقيد، جاءت احلداثة إليه ومل يذهب إليها

ش، الواقع الذي سيطر عليه االستبداد والتبعية ملا يتميز به هذا اجلنس من أساليب مراوغة يمبثابة تأريخ للواقع املع

جنس أديب حداثي «الرواية  "دراجد"الذي مل يكتبه املؤرخون، وهلذا عاستطاع بفضلها أن يكتب التاريخ املعاصر 

ها التغري فانفتحت على جديد ملتبس حاورته مثقلة بالفتنة ظفية أيقالئم، وخنبة ثقاوافد يفتقر إىل فضاء أديب م

فصعود الرواية العربية مل يتزامن مع صعود لعلم التاريخ على خالف نظريا الغربية اليت صعدت  )2(»واالضطراب

ة تارخيية متساوية أو ل اجتماعي تتقاسم مستوياته أزمتوى يف كيف مجلة عالقات اجتماعية حديثة وتعينت مس«

شبه متساوية، كان يف مرجع الرواية داخليا كان أم خارجيا عالقات اجتماعية أنتجتها بورجوازية منتصرة وهي تنتج 

ذاا طبقة قائدة مسيطرة مهيمنة، تكشفت هذه العالقات احلداثية يف جمموع من املقوالت يشع للفرد الذي أصله 

للشروط  اأي أن الشروط اليت وجدت فيها الرواية الغربية مغايرة متام )3(»لألزمنة فيه احلاضر الذي هيأ ذاته مرجعا

اليت ولدت فيها الرواية العربة، هذه األخرية اليت طبعها االجتهاد الفردي ومل يسمح هلا بالرقي وبلوغ املستوى الذي 

  وصلت إليه الرواية الغربية.

من خالل خمتلف التجارب  تاكتسب«من الرواية العربية يف قوله:  "سعيد يقطني"وميكن اختصار موقف 

بعها  املتميز، لقد تنوعت التجارب وتعددت األمساء يف خمتلف البالد العربية، وصار باإلمكان احلديث عن اط

ا املتأخر أي أن الرواية رغم وصوهل )4(»املمارسة مناعر، الذي جند له تارخيا طويال كاحلديث عن الش  االروائي، متام

إىل البالد العربية إال أن ذلك مل مينعها من حتقيق التطور الكبري الذي يتضح من خالل تنوع التجارب وتعدد 

  األمساء الروائية.

حبث نوعي يف تاريخ هوية مأزومة، فقدت ما كان عندها ومل «فريى أن الرواية العربية  "فيصل دراج"أما 

إىل مستقبل  ال تستطيع العودة إليه وترنو اضمعلقة يف الفراغ ترى إىل ما م يةتعثر على ما تريد احلصول عليه، هو 

تعجز عن الوصول إىل أبوابه (...) هذا كله يعني الرواية العربية باملعىن اإلبداعي للكلمة، إعادة كتابة للتاريخ 

                                                           

  .365من النص إىل النص املرتابط ،مصدر سابق، ص)1(
              .                                                                                                                            40املصدر نفسه ،ص2
  .39در سابق، ص مص، الرواية وتأويل التاريخ)3(
  .200املصدر السابق، ص )4(
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لسلطة زمن ثابت مغتبط السلطوي  املكتوب، أو كتابة أخرى للتاريخ، تنكرها السلطة وتتطري منها، ففي أرشيف ا

فالتشاؤم الذي رافق  )1(»وهام النصر واهلزميةأالثبات ولغة اخلطابة و  منويف أرشيف الرواية متعدد تسخر  بثباته

من الرواية العربية ال يزال يرافقه، ذلك أن حكمه على هذه الرواية بأا حماكاة للغرب وإعادة   "فيصل دراج"موقف 

  كتاب التاريخ مل يتغري بعد رغم ما وصلت إليه الرواية العربية.

من  "فيصل دراج"و "سعيد يقطني"يف موقف  الواضحة من كل ما تقدم ميكن رصد مجلة من االختالفات

  أن:الرواية العربة وهي 

الذي  "دراج"العريب، على خالف  العربية مع الرواية الغربية والرتاث حتدث عن تفاعل الراوية "سعيد يقطني" - 

 مل يتطرق إىل هذه النقطة، وإمنا اعترب الرواية جنس أديب غريب غريب عن الثقافة العربية.

 وأصبحت ديوان العرب، على رأى أن الرواية حققت تطورا كبريا بدخوهلا إىل العامل العريب "سعيد يقطني" - 

 الذي يرى أا مل تتجاوز مرحلة التقليد وبقيت جمرد جتارب فردية. "دراج"عكس 

فربطها بالتاريخ واعترب أن  "دراج"املعاش، أما  مل يقل بأن الرواية العربية تأرخيها للواقع العريب "سعيد يقطني" - 

 وظيفة الروائي أصبحت التعبري عن الواقع ونقل أحداثه، مبعىن أنه مؤرخا أكثر من روائي.

يرى أن الرواية كغريها من األنواع السردية اليت تظهر نتيجة لتوفر مجلة من الشروط، ظهرت يف  "سعيد يقطني" - 

فريى أا جنس حداثي وفد  "فيصل دراج"ظروف وأسباب، أما  رإىل العامل العريب بناء على توف الغرب مث انتقلت

 عندغرب خمتلفة عن شروط تكوا إىل عامل غري حداثي، أي أن الشروط اليت أدت إىل بروز هذا اجلنس يف ال

 رب.عال

كانت هذه أبرز نقاط االختالف اليت رصدناها من خالل تتبع جتربة هذين الناقدين النقدية، وقبل احلديث 

ورمبا عن كثري  "يقطني"عن  "دراج"عن أوجه التشابه بينهما البد من اإلشارة إىل نقطة مهمة تعترب خاصية متيز ا 

الفلسطينية إىل جانب حديثه عن الرواية العربية،  حديثه عن األدب الفلسطيين وحتديدا الرواية من النقاد، وهي

حيث خصص كتاب للحديث عن الروائي الراحل "جربا إبراهيم جربا" بعنوان (وجوه املثقف الرومنسي)، واعترب أنه 

من أحد عرب عن الروح الفلسطينية اليت تتضمن االغرتابوالكربياء والنظر إىل املستقبل والتفاؤل واألسى أكثر من ما 

أحد األسئلة اليت  نلرواية العربية، ذلك أنه أجاب عل "يقطني"هذا األمر ال نلمسه يف دراسات  ،الروائي هذا

أعين بتاريخ الرواية، وإذا همين هذا السؤال، ألين اآلن ال أوال ال ي«طرحت عليه حول التأريخ للرواية املغربية بقوله: 

                                                           

  .369ص  مصدر سابق، ،الرواية وتأويل التاريخ)1(
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رواية عربية، ألين ببساطة أعترب الرواية املغربية سليلة الرواية العربية  ما طلب مين التأريخ هلا فإين سأؤرخ هلا من أول

ن، وكأن كل أوطام ط الذين يودون صنع تاريخ خاص للو وجزءا ال يتجزأ منها، وإين ألعجب من النقاد الوطنيني

األقطار اليت  حققت ثورة صناعية فذة متخض عنها ما تنعم به اآلن من حتوالت نوعية، كال أرى أن الرواية يف

و ذلك يف اعتقادنا ه "دراج"ومرد هذا التخصيص الذي قام به  )1(»تأخر فيها ظهورها هي امتداد للرواية العربية

  د وال يزال يعيشه إىل اليوم، والذي كان له بصمة خاصة يف حياته.قاالن التغريب الروحي الذي عاشه 

فيمكن حصرها يف نقطة تتعلق بوضع الرواية  "دراج"و "يقطني"التشابه واالتفاق بني  أوجهوباحلديث عن 

النوع األديب «ث بدأ بريقها خيفق حسب الناقدين، ويتضح هذا يف قول يقطني يالعربية يف السنوات األخرية ح

الذي ال يتوفر على مقومات االستمرار والقدرة على التجديد باطراد، جيد نفسه يف زمان ما معرضا للتوقف على 

 ام الذي وفرته خالل عقود حمدودةإثارة االهتمام، ويبدو يل حاليا أن الرواية العربية رغم الرصيد اهلتطوير الذات و 

تدخل مسارا مغايرا خالل السنوات األخرية من العقد العشرين، حيث بدأ خيفت بريقها إبداعا وتلقيا وحبثا بدأت 

  .)2(»باملقارنة مع ما كان عليه خالل السبعينات والثمانينات

الرواية اليت شهدت ظهور روائيني حقيقيني وروايات جديرة بالقراءة يف فرتة الثمانينات وما قبلها  أنعىن مب

تراجعت يف السنوات األخرية بسبب عدد من العوامل كقلة اإلبداع وتكرار التجارب، وهذا ما عرب عنه فيضل 

ال عالقة هلا باإلبداع الروائي منها دور  صعود الرواية يف السنوات األخرية يعود إىل أسباب«فيقوله:  "دراج"

اإلعالم واإلشهار االجتماعي ودور النشر والقنوات الفضائية ولذلك جيب التمييز بني التكاثر الروائي حيث الرواية 

كيفيا إىل تاريخ الرواية العربية، وهو   سهاماإيف كثري من احلاالت مجلة حكايات بسيطة والتجدد الروائي الذي يقدم 

  .)3(»إسهام حمدود رغم وجوده

كثريا ما يقرب االختصاص بني وجهات النظر  حول خمتلف القضايا اليت حيتويها هذا االختصاص خاصة 

، فعلى "فيصل دراج"و "سعيد يقطني"لـ إذا كان الدارسون من ثقافة واحدة، غري أن هذا مل يكن كافيا بالنسبة

حول وضعها يف السنوات األخرية والذي وصفاه باملتأزم، إال  اتفاقهماغم من اختصاصها يف جمال الرواية العربية و الر 

  أن هذا ال مينعنا من اعتبار موقفهما منها خمتلف إذا وضعنا يف احلسبان النقاط اليت اختلف حوهلا.

                                                           

  .199السرد والسرديات يف أعمال سعيد يقطني: مرجع مذكور، ص )1(
  .207سابق، ص  صدرممن النص إىل النص املرتابط، )2(
  .02ص  مرجع سابق،  ،ال صعود للرواية يف مناخ يغلب املوروث)3(
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  المقارنة على مستوى األسلوب:المبحث الرابع/

ن املعاين واألخيلة وطريقة خاصة يف الصياغة والتعبري، كل أم ناقد عامله اخلاص م روائي كانلكل منشئ 

هذا جيعل له يف النهاية شخصية أسلوبية ذات مسات ومالمح متيزه عن أقرانه من املنشئني، هلذا جند أن القضايا 

ة التعبري عنها تكون أن طريقواملواضيع اليت يطرقها النقاد والروائيني رمبا تكون متشاة وقد تكون نفسها إال 

ر الذي يقودنا إىل اعتبار أن املتحكم يف هذا التباين هو األسلوب الذي يعكس شخصية صاحبه،  ممتباينة، األ

  ."فيصل دراج"و "سعيد يقطنيد كـ "التفريق بني أعمال خمتلف النقاكما أنه الركيزة اليت يستند إليها القارئ يف 

  هما النقدية؟هذين الناقدين من خالل جتربتلوب وهنا نتساءل" كيف كان أس

لسعيد "نستخلص مما تقدم أنه ميكن التمييز بني أسلوبني أحدمها مباشر أما اآلخر فغري مباشر، األول يعود 

، واستطعنا أن نقيس درجة كل منهما يف الوضوح من خالل التعرف "فيصل دراج"أما الثاين فصاحبه هو  "يقطني

اليت جتسدت يف جمموعة من القضايا اليت تضمنتها بعض كتب هذا وذاك، وهنا جتدر  على جتربتيهما النقدية

سلوب هذين الناقدين ال يشرتط بالضرورة قراءة عدد من املؤلفات سواء أهذا احلكم على  إطالقارة إىل أن اإلش

هم أسلوب األول و ابني ملعرفة خصائص أو كتأوتصفح كتاب وإمنا يكفي قراءة  ،"لفيصل دراج"أو  "لسعيديقطني"

  ما مييزه عن أسلوب الثاين، ذلك أن األسلوب يبقى هو هو وال يتغري من مؤلف آلخر.

يتوجه خبطابه إىل الطبقة املتوسطة من القراء، ويتجسد هذا يف انتقاء املصطلحات  "سعيد يقطني"وإذا كان 

العب باأللفاظ األمر الذي من شانه أن البسيطة غري املعقدة اليت تصل إىل فهم القارئ دون إشكال، أي أنه ال يت

يشوش تركيز القارئ، ذلك أنه بصدد تبسيط األفكار وتقدميها بطريقة سلسة، لكن هذا ال يعين أن مصطلحاته 

ري هو القارئ ومدى خرة ناقد عريب مثقف مهه األول واألعكس صو تومبتذلة، إمنا هي دقيقة وواضحة  ركيكة

  استيعابه لألفكار املطروحة.

أكثر عمقا وتعقيدا، يصعب على القارئ البسيط فهم مقاصده ومراميه، فهو  "دراج"يف املقابل جند أسلوب 

الفين بيقارب هذه املسائل مبنهج مركب ميتزج فيه الثقايف باالجتماعي حيث ه خبطابه إىل الطبقة املثقفة، يتوج

قد األديب من رواق الفلسفة سواء عرب إىل ميدان الن «و هنا يصرح "حممد دكروب"بأن "دراج"دخل الفلسفيب

،نشري إىل هذه اخللفية الفلسفية لنفهم استنادا  اجلامعية(...) دراسته و خترجه من كلية الفلسفة ،أو عرب أطروحته

ات فيصل فكربا و أسلوبيا معا:فمن ناحية نرى جهد فيصل يف هلا ظاهرات قد تبدو متناقضة ، يف خصائص كتاب
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جتماعي للعمل الفين ،و حماولة كشف هذا العمق للقارئ(...)و من ناحية ثانية يتعثر القارئ النفاذ إىل العمق اإل

س ومن األمور اليت ميكن تسجيلها حول أسلوب دراج هو تالعبه باأللفاظ، وميكن التما )1(»يف كتابات فيصل

رواية التقدم وتقدم الرواية (ه عنوان: ضع يف فهرسجنده ي )الرواية وتأويل التاريخ(ذلك يف فهارس كتبه فمثال كتاب 

سياسة التقدم وتقدم (فوضع عنوان:  )الواقع واملثال(، أما يف كتاب )ذاكرة التاريخ وتاريخ الذاكرة(وآخر  )الراوية

، وإذا كانت هذه النقطة تؤدي إىل نفور عدد كبري من القراء فهي حتتسب لصاحله كذلك، حيثأا تزيد )السياسة

به.من مجال أسلو   

موما ميكن القول أنه بالرغم من االختالف الواضح يف أسلوب هذين الرجلني إال أن النقطة اليت عو 

يشرتكان فيها هي حتري الدقة يف تقدمي املادة املعرفية بصورة تعرب عن شخصية صاحبها، هذه األخرية اليت جندها 

  ."فيصل دراج"ومتشائمة مع "سعيد يقطني"متفائلة مع 

لدراسة اليت قمنا ا دراسات املقارنة عادة ما تتم داخل جدول فمن البديهي هنا أن نلخص اوألن أغلب ال

  التايل:جلدول سابقا يف ا

                                                           

  .                                                                                                          7ع و املثال ،مصدر سابق،صقفيصل دراج :الوا(1)
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  على مستوى
  أوجه االختالف

  أوجه التشابه
  فيصل دراج  سعيد يقطين

1 - 
ضايا

الق
  

  /  مل تكن هذه القضية ضمن اهتماماته. -   تناول قضية املصطلح السردي. - 

حتدث عن احلداثة يف أعماله السردية بشكل  مضمر  - 
  وخفي.

الناقد قضية أساسية تعترب قضية احلداثة عند هذا  - 
  وحتدث عنها بشكل مباشر.

  كالمها تطرق إىل موضوع احلداثة. - 

  أكد على غياب املؤسسة العلمية. - 
حتدث عن وجود النقد والنقاد العرب وغياب العامل  - 

  األديب.
مل يعن بالسلطة والسياسة بقدر ما ركز على الوسائط  - 

  التعبريية والتواصلية للنهوض بالنقد.

  أكد على غياب املؤسسة النقدية.  - 
  حتدث عن وجود نقاد عرب بدون نقد. - 
  
الدعوة إىل عدم فصل موضوع النقد األديب عن  - 

  ة السياسية.طالسياسة الثقافية واملدرسية للسلموضوع 

آفاق نقد عريب (اشرتاكهما يف تأليف كتاب  - 
  م.2003سنة  )معاصر

  اشرتاكهما يف خطوات الربهنة. - 
ادمها على منهج واحد وهو املنهج اعتم - 

  االستقرائي التارخيي.
  حتدثهما عن أزمة النقد. - 
االقرار عن غياب مشروع نقدي واضح املعامل  - 

  مكتمل األسس.
  غياب التنظيم املؤسسايت. - 
  طغيان اجلهود الفردية على املمارسات النقدية. - 
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اخفاق احلداثة العربية وفشلها هو سبب تأخر  - 
  النقد.تطور 

  غياب الرتاكم الكيفي. - 

2 - 
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النا
  

  الرتابط النصي. - 
هو اخلطاب  )حتليل اخلطاب الروائي(موضوع كتاب  - 

هو النص  )ائيانفتاح النص الرو (ومكوناته، وموضوع 
  ومكوناته.

  وضح يف مقدمة الكتابني املنهج الذي اتبعه. - 
  بني اجلانبني النظري والتطبيقي.مل يفصل  - 
  اعتمد على تنظريات غربية وعربية. - 
  

  

  استقاللية الكتب عن بعضها البعض. - 
موضوع كتاب نظرية الرواية والرواية العربية هو  - 

  "الرواية".
  مل يتحدث عن "املنهج" وكان تقدميه خمتصرا جدا. - 
  فصل بني اجلانبني. - 

  بتقدمي.كالمها استبدل "املقدمة"   - 
  كالمها عرض مجلة من التنظريات الغربية.  - 
اجلانب التطبيقي مرتبط عند كليهما بالرواية  - 

  العربية.
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حتدث عن عالقة الرواية بالرتاث وتفاعلها معه،  - 
  إضافة إىل تفاعلها مع الرواية الغربية.

إىل العامل اعترب أن الرواية حققت جناحا بدخوهلا  - 
يف فرتة السبعينات والثمانينات ويتجسد  خاصة العريب

  هذا يف تعدد األمساء والتجارب الروائية العربية.
  مل يربط الرواية بالتاريخ. - 
مل خيصص حديثه عن الرواية املغربية بل اعتربها جزء  - 

  ال يتجزأ من الرواية العربية. 

ة العربية، اعترب الرواية جنس حداثي غريب عن الثقاف - 
فشروط والدا يف وطنها األصلي مل حيققها العامل 

  العريب.
اعترب أن صعود الرواية يف اآلونة األخرية ال عالقة له  - 

  باإلبداع الروائي.
يرى بأن الرواية العربية جمرد جتارب فردية وليست  - 

  ظاهرة اجتماعية.
  ا تأريخ للواقع العريب املعاش.أيعتقد  - 
  الرواية على الرواية الفلسطينية. عنخصص حديثه  - 

  كالمها اعترب أن أصل الرواية غريب.  - 
  كالمها اختص يف جمال الرواية العربية.  - 
كالمها أشار إىل وضع الرواية يف السنوات   - 

األخرية، والذي أخذ بريقها خيفت بسبب قلة 
  اإلبداع وتكرار التجارب.

4 - 
ن.

قدي
النا

ب 
سلو

أ
  

  أسلوبه مباشر. - 
الطبقة املتوسطة من القراء يتجسد  إىليتوجه خبطابه  - 

ذلك من خالل انتقائه ملصطلحات بسيطة وغري 
  معقدة.

  ال يتالعب باأللفاظ. - 
  خطابه تشع منه نربة التفاؤل.  - 

  أسلوبه غري مباشر. - 
يتوجه خبطابه إىل الطبقة املثقفة ألنه ينتقي ألفاظ  - 

  معقدة وعميقة.
  يتالعب باأللفاظ. - 
  خطابه تشع منه نربة التشاؤم. - 

  قة يف تقدمي املادة املعرفية.دالتحري وال - 
  

  "يوضح أوجه االختالف و االتفاق بين تجربتي "سعيد يقطين" و "فيصل دراج ):02رقم( جدولال
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قضية  ها حنن نصل إىل ختام هذا العرض الذي تناولنا فيهلكل بداية اية، وخري الكالم ما قل ودل، 

يف النقد العريب املعاصر عند ناقدين بارزين يف الساحة  التنظرياملمارسة و وهي قضية مهمة يف الوطن العريب، 

  النتائج:وتوصلنا من خالل ما قدمناه إىل جمموعة من ، "سعيد يقطن" و"فيصل درّاج" النقدية العربية ومها

هذه املناهج مل  إال أنلالحتكاك واملثاقفة مع الغرب،نتيجة ظهور املناهج النقدية الغربية يف الوطن العريب كان  - 

وهذا راجع باألساس إىل انتقال النقاد بني املناهج، فبظهور  طنها األصلي،الدراسة كما عرفته يف و تعرف حقها من 

وأسس ذلك املنهج  حىت وإن مل يكن قد استوعب مبادئالعريب عن كل ما سبقه، الناقد  يستغين جديدمنهج 

اليت   - ة يف حتقيق ما حققته هذه األخريةالذي كان يشتغل عليه؛ مبعىن أن هاجس اللحاق باملناهج الغربية والرغب

 .الذي حققه الغرب أدى إىل غياب الرتاكم الكيفي - يف الغرب بالتغريات احلاصلة امرتبط اكان ظهورها طبيعي

النقاد حاولوا معاجلة مشكالت هذا بروز مجلة منأدى إىل  الوضع الذي آل إليه النقد العريب يف اآلونة األخرية، - 

حيث حاول كل منهما معاجلة  يقطني" و"فيصل درّاج"، "سعيدبه، ولعل أبرزهم  النقد واقرتاح آفاق للنهوض

لنقد العريب مع لالتفاعل اإلجيايب فذهب األول إىل القول بغياب ، املعاصر بإشكاالته وآفاقالعريب  قضية النقد

 كما وضح التعامل احملدود والناقص للنقد العريب مع النص العريب منتهيا يف ذلك إىل أناملناهج النقدية العربية،  

 يف حني رأى الثاين أنه ال وجود للنقد يف الوطن العريب إال أن هناكية، مللسبب يف هذا هو غياب املؤسسة العا

نشأت و إىل غياب املؤسسة النقدية؛ أي ال وجود للنقد بدون مؤسسة نقدية، هذه األخرية  نقاد، وقد أرجع ذلك

  .باملستوى الكايف القادر على اإلبداع و اخللق عند الغرب دون أن تعرف يف العامل العريبتطورت 

وغين باإلشكاالت فقد عين "سعيد يقطني" مبعاجلة إحدى القضايا  واسعجمال مبا أن النقد العريب املعاصر - 

، تعرض فيها للحديث عن الفوضى اليت عرفها هذا املصطلح بسبب املتعلقة به و هي قضية (املصطلح السردي) 

السرديات، وقد وقف على اقرتاح جمموعة من احللول  وغياب التنسيق بني املشتغلني يف حقل، تلك اجلهود الفردية

  .اليت عرفها املصطلح السردي سواء أكان مرتمجا أو معربا للتخلص من هذه األزمة 

نة بينها وبني توصل من خالل معاجلته هلا واملقار و "فيصل درّاج"  اليت اهتم ا)فهي القضية احلداثة(قضية أما - 

يف الوطن العريب   )احلداثة االجتماعية(األسس واملبادئ اليت تقوم عليها إىل القول بغياب  )الغربية احلداثة(

  .حداثة أفراد ظلت جمرد،فما أدى إىل فشل العامل العريب يف حتقيق احلداثة اليت رمسها هذاكاحلاضنة االجتماعية،
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وتطوير اال الذي ينصب جهد الناقد فيه،  ناءإلغ يأنه ضرور  "يقطني"وباحلديث عن التخصص فقد رأى  - 

ه ونبفاختار السرد العريب ختصصا له وكان من األوائل الذين حاولوا تأسيس ما يعرف بعلم السرد يف الوطن العريب، 

العربية،  اخلصوصية العربية أثناء التعامل مع النظريات الغربية وتطبيقها على النصوص إىل أمهية مراعاة "يقطني"

هي اجلنس األديب الذي كانت الرواية ة هذه النظريات مبا يتناسب والثقافة العربية، هذا وقد  ئيمبعىن أنه حاول تب

  .هذا األخري الذي كان له موقف خاص من الرواية العربية  ارتبط باسم "يقطني"

وهلا إىل العامل العريب وتفاعلها مع حققت جناحا كبريا بدخ ،وأكد على أاالغرب إىلالرواية  أرجع "يقطني"أصل- 

ة العديد منها إىل باإلضافة إىل ترمجوتنوع جتارا،  أساسا يف تعدد األمساء الروائية العريب ويتجسد ذلكالرتاث 

اجعا بسبب تكرار هلا فقد شهدت تر  والثمانينات، أما يف الفرتات الالحقة هذا عن فرتة السبعيناتلغات عديدة، 

تأسيس نظرية عربية لتحليل اخلطاب الروائي مع العلم أن هذا الناقد حاول منذ البداية بداع، التجارب وقلة اإل

املمارسة ني وهذا ما جسده يف كتابيه (حتليل اخلطاب الروائي) و(انفتاح النص الروائي) والذي مزج فيهما ب

 .التنظريو 

جتربة "سعيد يقطني" النقدية واليت يف معظمها اعرتفت جبهده الفعال وقد سجلت آراء بعض النقاد حول  - 

استنبات نظرية عربية لتحليل اخلطاب الروائي، ومع ذلك فهو مل يسلم  العريب من خاللواملبكر يف تطوير السرد 

النظري على اجلانب التطبيقي من بعض االعرتاضات واملآخذ اليت سجلت حول مشروعه النقدي كتغليبه اجلانب 

 فيه، كما صرح بذلك "عبد الرمحان مربوك".

، بىن موقفه من روائي  املقام األول أنه ناقدأنه عرف يف ميكن القول و جمال اهتمامه"درّاج" شأن ختصص ويف - 

والدا يف  من االختالف القائم بني شرط على الثقافة العربية انطالقا غريب احداثي اجنسرها باعتبا الرواية العربية

وشرط والدا يف العامل العريب، واعترب أن الشرط الذي ظهرت فيه عند العرب شرط غري روائي،  وطنها األم

هذا وقد  ش،ييخ فهي تأريخ للواقع العريب املعإىل ذلك يرى أا مرتبطة بالتار وبالتايل فهي تقليد للغرب، باإلضافة 

أن حياول أو  العربية يف كتابه (نظرية الرواية والرواية العربية) دون الغربية للرواية مجلة من التنظرياتعرض هذا الناقد 

 أما يف اجلانب التطبيقي فقد اشتغل على جمموعة من الروايات .هلذا اجلنس األديبوضع نظرية عربية يسعى إىل 

 الروائية جتلي احلداثة يف الوطن العريب من خالل هذه النماذج العربية كان غرضه من وراء هذا تبيني كيفية

 وتشخيص وضعها.
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 النقدية، فقد كانت قليلة حسب ما توصلنا إليه، وبااللتفات إىل اآلراء النقدية املوجهة إىل جتربة "فيصل درّاج" - 

، أما الثاين فركز على احنصرت يف رأي كل من "يقطني" و"حممد دكروب"، األول ركز على أسلوبه وشخصيته

 وعلى استمراره يف املقارنة بني الرواية يف العامل العريب والعامل الغريب.جهده يف تطوير األدوات النقدية 

عقد مقارنة بني جتربيت هذين  منوبنية ولغة واحدة انتماء "سعيد يقطني" و "فيصل درّاج" إىل ثقافة  نامل مينع- 

دين وأخرى هذين الناق عليهااتفق  الناقدين، إال أن املتوصل إليه من خالل هذه الدراسة وجود نقاط جوهرية

  فيها أمهها: اختلفا 

  من جتربتهما فأمهها:عن نقاط االتفاق املستخلصة فأما 

الفردية واخفاق  نقدي واضح املعامل مكتمل األسس، وكان سببه طغيان اجلهودكالمها توصل إىل غياب مشروع   - 

  .احلداثة العربية 

  كالمها تناول الرواية كجنس أديب حداثي.- 

  .صل هذا اجلنس غريبس األديب الروائي و توصل إىل أن أكالمها اهتم باجلن- 

  :أمههانقاط االختالف ف أما عن

سعيد يقطني أقر بغياب املؤسسة العلمية عن الساحة العربية النقدية، يف حني صرح "فيصل دراج" بغياب - 

  املؤسسة النقدية عنها.

  "سعيد يقطني"تناول قضية (احلداثة)أما اآلخر فقد عاجلها بطريقة مباشرة و تعمق يف احلديث عنها.- 

"يقطني"يرى أن دخول الرواية إىل الوطن العريب اكتسب خصوصية عربية من خالل تفاعله مع الرتاث العريب   - 

ريخ للواقع يف اعتبار أن الرواية العربية ال تزال جمرد حماكاة للغرب و تأ "دراج"كالسرية الشعبية ،يف حني خالفه 

  العريب.

ا تسعفنا املراحل الدراسية القادمة من جلتها مساحة حبث كهذا ،لرمبمسألة النقد العريب هي مسألة ال تكفي ملعا    

  هللا التوفيق.  إجناز أحباث أعمق للوقوف عليها و على غريها من إشكاالت النقد العريب و با
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  ه.1411حفص عن عاصم بن أبي النجود، محمد هاشم الكتيبي، دمشق، رواية  القرآن الكريم عن

  قائمة المصادر والمراجع:

  المصادر:  /أ 

 م.2003، 1سوريا، ط -نقد عريب معاصر، دار الفكر، دمشقسعيد يقطني، فيصل دراج: آفاق  /1
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 م.2001

التوزيع، محيد حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر و  /3
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 .م1،1999نقد الروائي واإليديولوجي، املركز الثقايف العريب، طمحيد حلميداين: ال /4

، دار )دراسات، شهادات، حوارات د والسرديات يف أعمال سعيد يقطني(ولني: السر  شرف الدين ماجد /5

 م.2013، 1املغرب، ط- األمان، الرباط

 م.1998، 1مصر، ط - القاهرةصالح فضل: نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق،  /6

- املركز الثقايف العريب، بريوتاللة، بات نقدية يف التناص والرؤى والدعبد اهللا إبراهيم، املتخيل السردي مقار  /7

 م.1990، 1لبنان، ط

  م.2،2010عبد امللك مرتاض: نظرية النص الروائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط /8

 م.2017، 10العدد  يتفكرون، (حوار مع الناقد و األكادميي املغاريب سعيد يقطني) / علي صديقي:حوارات9

، 3لبنان، ط- ، دار العم للماليني، بريوت)دراسات بنيوية يف الشعر اخلفاء والتجلي(كمال أبو ديب: جدلية /10

 م.1984

رف، مطبعة نور اإلسالم، د. ط، حممد زغلول سالم: النقد األديب املعاصر: البنيوية وما بعدها، منشأة املعا/11

 د.ت.

 م.2008، 6مصر، ط- املعاصرون، شركة ضة مصر للطباعة والتوزيع، القاهرةحممد مندور: النقد والنقاد /12

لدنيا الطباعة - عبد الرمحن مربوك: آليات املنهج الشكلي يف نقد الرواية العربية املعاصرة، دار الوفاء مراد/13

 م.2002مصر، - والنشر، اإلسكندرية

، 7املغرب،ـ ط- نصر حامد أبو زيد: إشكالية القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء/14

 م.2005



 قائمة المصادر والمراجع

 

93 

 

 م.2010، 3اجلزائر، ط- ر للنشر والتوزيع، احملمديةو اهج النقد األديب، جس: منيوسف وغليسي/15

  المجالت والدوريات:  /ج 

  م.2018، فيصل دراج: الرواية هامش حداثي، الربحة، )اجلزيرة (أمحد الشريقي /1

 م.2018سويدان: فيصل دراج: ال صعود للرواية يف مناخ يغلب املوروث، حمرر الفيس االلكرتوين،  ليال س /2

 د. ت. ،22ة لسعيد يقطني، عالمات، العدد النقديحممد مريين: قراءة يف التجربة  /3

  م.2012، 2فيق سليطني: يف نظرية الرواية والرواية العربية، تباين، العدد و  /4

  الحوارات:  /د 

  .mp4رواق املعرفة: مع الدكتور فيصل دراج،  /1

  . copie, mp4-عصري الكتب: الناقد فيصل دراج وعالقته بالكتب والكتابة /2

 .mp4-26فسحة فكر: الناقد الروائي العريب فيصل دراج،  /3

  ه/ المواقع اإللكترونية:

1/ http://ar.wikipedia.org/wiki%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF 

 



 

  

  

  

  



 المحتوياتفهرس 

 

  الصفحة  المحتويات    

    مقدمة.

  6  مدخل.

  الفصل األول: النقد العربي المعاصر من منظور الناقدين "سعيد يقطين" و"فيصل دراج".

  16  وجتربته النقدية. "سعيد يقطني"املبحث األول: 

  16  ."سعيد يقطني"املطلب األول: نبذة عن حياة 

  17 التجربة النقدية لـــ "سعيد يقطني". املطلب الثاين:

  19  . "يف جتربته النقدية سعيد يقطني"أوال: أهم القضايا اليت تناوهلا 

  19     .)النقد العريب املعاصر(قضية - أ

  24  .)املصطلح السردي(قضية  - ب

  26  ."لسعيد يقطني "(حتليل اخلطاب الروائي) و(انفتاح النص الروائي) ثانيا: دراسة يف كتايب

  32  ."سعيد يقطني"ثالثا: الرواية العربية من منظور 

  34  ."لسعيد يقطني"آراء بعض النقاد حول التجربة النقدية املطلب الثالث: 

  39  وجتربته النقدية.املبحث الثاين: فيصل دراج 

  39  ."فيصل دراج"املطلب األول: نبذة عن حياة 

  40  املطلب الثاين: التجربة النقدية لــ "فيصل دراج".

  40  ."فيصل دراج"أوال: أهم القضايا اليت تناوهلا 

  40  .)النقد العريب املعاصر(قضية  - أ

  46  .)احلداثة العربية(قضية  - ب

  47  ."لفيصل دراج" العربية)دراسة يف كتاب (نظرية الرواية والرواية ثانيا: 

  52  ."فيصل دراج"ثالثا: الرواية العربية من منظور 

  55  ."لفيصل دراج"املطلب الثالث: آراء بعض النقاد حول التجربة النقدية 

  .النقدية فيصل دراج""وة مقارنة بين تجربتي "سعيد يقطين" الفصل الثاني: دراس

  62  ."دراج"فيصل و "يقطني"سعيد  كل من  اليت عاجلهااملبحث األول: املقارنة على مستوى بعض القضايا 

  63  .)النقد العريب املعاصر(املطلب األول: املقارنة على مستوى قضية 



 المحتوياتفهرس 

 

  63  أوال: النقد العريب واملؤسسة العلمية عند "سعيد يقطني".

  64  عند "فيصل دراج".ثانيا: النقد العريب واملؤسسة النقدية 

  69  .و(املصطلح السردي) )العربية احلداثة(قضية املطلب الثاين: املقارنة على مستوى 

  69  أوال: احلداثة العربية عند "فيصل دراج".

  70  ".سعيد يقطني"احلداثة العربية عند ثانيا: 

  71   املصطلح السردي عند "سعيد يقطني". ثالثا:

  73  هما.ن على الرواية العربية يف بعض كتبالثاين: املقارنة على مستوى تنظري وتطبيق الناقدي املبحث

  76  مستوى الرواية من منظور الناقدين.املبحث الثالث: املقارنة على 

  81  املبحث الرابع: املقارنة على مستوى األسلوب.

  87  خاتمة.

  91  قائمة المصادر والمراجع.

    الفهرس.

  



 ملخص:

بات ة الغربية وكيفية االستفادة منها، حيث ختتلف درجة االنفتاح بني النقاد العرب على املناىج النقدي
حيّير ىذه النقد العريب احلديث متلهفا لكل ما يظهر يف الغرب من نظريات ومناىج نقدية، وملا ظل ىذا النقد 

اجلادة للنهوض األخّية دون حماولة جادة لتأسيس نظرية عربية خالصة، ظهرت يف العصر الراىن بعض احملاوالت 
"النقد العريب املعاصر بني املمارسة  ومن مث كان عنوان حبثنا بو، وكان من أبرزىم "سعيد يقطني"، و"فيصل دراج"

، ومن خالل ىذا العنوان حاولنا اإلجابة على " و"فيصل دراج"والتنظّي دراسة مقارنة بني جتربيت "سعيد يقطني
فقد كان بعض األسئلة من بينها "كيف كانت جتربة سعيد يقطني وفيصل دراج" النقدية، أما عن املنهج املتبع 

 منهج املقارنة الذي مل خيل من املوازنة واحملاورة أحيانا.

على املناىج النقدية الغربية احلديثة أما يف مدخل ىذه الدراسة فقد تطرقنا للحديث عن انفتاح النقد العريب 
 وفيصل دراج النقدية. واملعاصرة، وبعدىا توقفنا يف الفصل األول عند جتربة كل من سعيد يقطني

قسمناه يد يقطني وفيصل دراج وعن الفصل الثاين فجاء حتت عنوان "دراسة مقارنة بني جتربيت الناقدين سع
 إىل أربعة مباحث عرجنا يف كل مبحث على مستوى من مستويات املقارنة.

للنقاد فتوصلنا فيها إىل مجلة من النتائج ولعل أبرزىا متعلق بالتفاعل السليب واجلاف أما بالنسبة للخادتة 
بإشكاالتو وآفاقو أبرزىم اقع ىذا النقد ومعاجلتو مع املناىج الغربية والذي قاد مجلة من النقاد إىل النظر يف و العرب 

اختصا يف جمال الرواية، عاجل كل منهما مسألة النقد العريب وبعض ، ىذان األخّيان سعيد يقطني وفيصل دراج
ىذا النقد، وكان لكل منهما طريقة خاصة جعلتهما يلتقيان يف نقاط وخيتلفان يف القضايا اليت ينطوي عليها 

        وىو ختليص النقد العريب من أزمتو والنهوض بو.أخرى، غّي أن ىدفهما كان مشرتكا 


