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  محاضرات في قضايا النقد العربي المعاصر

  ليلى لعوير: إعداد الدكتورة 

  المحاضرة األولى

  الحداثة وتداخل المصطلح

يبدو اجلمع بني احلداثة واملعاصرة واحلداثة والتجديد، أو احلداثة واألصلة، أمرا شائكا  قد

ملفتا للنظر، يطرح أكثر من تساؤل حول حقيقة هذه املصطلحات، وحول الدالالت اليت حتملها 

نظرا للمتامخة املوجودة بينها .ذلك أنه ليس من السهل أن جتد جوابا شامال وائيا هلا.جمتمعة

التشابك الوارد بني النقاد العرب بسبب اختالف وجهام يف دراسة كل من احلداثة واملعاصرة و 

والتجديد واألصالة، إضافة إىل اخللط الشائع يف استخدامها كمصطلحات نقدية، ارتبطت بالفكر 

  . األديب مبنظوره احلضاري يف الثقافة العربية

التجديد؟ وما األصالة؟ وهل هناك عالئق وروابط فما احلداثة؟ وما املعاصرة؟ وما اجلدة؟ وما 

جدلية قريبة أو بعيدة بني هذه املصطلحات، بوصفها قواعد أصول حتتم على دارس لألدب املعاصر 

معرفة معانيها ودالالا الزمنية والفنية، ليتحدد معها التقومي املنهجي ملظاهر اجلدة واإلبداع يف 

  .التجربة الشعرية املعاصرة

ح هذا السؤال املنهجي، جبدر بنا الوقوف أما هذه املصطلحات كل على  بعد طر 

ليتأتى لنا معاينتها، واخلروج برؤية موحدة علها تفرز اخللط الشائع بني هذه املصطلحات، .حدة

  .وتوضح  جدلية التقارب أو التباعد بينها يف النقد العريب املعاصر

  :الحديث- 1

كلمة حديث كلمة قدمية يف معاجم اللغة تعين؛ اجلديد من األشياء، أو إجياد شيء مل   إن

فهي على قدمها كلمة مرنة حتمل داللة زمنية ألا نقيضه القدمة وترتبط بالزمن .)1(يكن

                                                           

  .177احلاء والدال والتاء، ص: كتاب العني، باب: أنظر، اخلليل بن أمحد الفراهيدي_  ) 1(

  .36ص ،احلاء والدال وما يتلومها: ، باب2معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس-

  .463القاموس احمليط، ص: الفريوز آبادي-

  .797-796لسان العرب، مادة حدت، ص: ابن منظور-
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وما اصطلح النقاد على تسميته . )2(»ما يكون حديثا اليوم يصبح قدميا يف املستقبل«إذ.املعاصر

ومل يقصر اهللا العلم والشعر والبالغة على زمن «: يقول ابن قتيبة.منه صار قدميا يف زمانناحديثا يف ز 

وجعل كل قدمي .دون زمن، وال خص به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشرتكا مقسوما بني عباده

فقد كان جرير والفرزدق واألخطل وأمثاهلم يعدون : حديثا يف عصره، وكل شرف خارجية يف أوله

لقد كثر احملدث وحسن، حىت لقدد مهمت براويته مث صار : ، وكان عمرو ابن العالء يقولحمدثني

كل حديث   إذ. )3(»هؤالء قدماء عندنا ببعد العهد منهم وكذلك يكون من بعدهم ملن بعدنا

سيصري بعد زمانه قدميا بعد أن كان يف زمنه حديثا، وبالتايل ميكن القول أن كلمة حديث ختضع 

  .ألا ممتدة فيه.أا مرتبطة به وال حتيد عنه أبدا .للزمن، وال تكاد تنفصم عنه

غري أننا إذا ربطنا كلمة احلديث باألدب عموما، فإننا سنقف على ما اتفق عليه مؤرخو 

، من أن احلديث يف إطاره التارخيي يعين االنتساب إىل العصر احلاضر أو القريب وخباصة إىل األدب

" وقد ضبطت حتديدا باجلملة الفرنسية على مصر بزعامة .الفرتة اليت أعقبت العصر الوسيط

وبالتايل فإن كل أدب أنتج ابتداء من هذه الفرتة .إىل ما بعدها من العصور 1798سنة " بونابرت

 .)4(أدب حديث فهو

وما كادت احلملة الفرنسية متد جذورها يف تاريخ العامل العريب عموما ومصر بوجه خاص،  

حىت أحدثت تغيريا جوهريا ورد فعل عنيف جنم عنه انقالب واسع النطاق يف الكيان العريب، 

أوروبا وفرنسا وشغف كبري باالنفتاح على احلياة اجلديدة يف ظل ألوان املدينة احلديثة اليت شهدا 

 .)5(ممثلة فيما جلبه نابليون بونابرت من أساليب حديثة أثناء  الغزو إىل مصر.يف القرن التاسع عشر

يف ظل هذا البناء من اعلم احلديث ومكتشفاته، تشكالألدب من بعض وجوهه والسيما من 

سلك يف خطه  ناحية األغراض، واملعاين اجلديدة، كان البد منها يف حياة األدب احلديث الذي

  :اإلبداعي مسارين اثنني

وميثل ريادته جيل جديد أفاده االحتكاك بالغرب ففتح عينيه على ذاته  :المسار التأصيلي-أ

                                                           

  .6، ص1983تاريخ األدب احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلرائر، سنة : حامد حفين داود_  ) 2(
  . 31، ص1991، درا احياء العلوم، بريوت، سنة 4الشعر والشعراء، ط: ابن قتيبة_ ) 3(
دراسات يف األدب العريب احلديث، دار : وانظر أيضا، حممد هدارة6تاريخ األدب احلديث، ص: انظر، حامد حفين داوود_  ) 4(

  .18العلوم العربية، بريوت، لبنان، د ت ط، ص
  .22-21، ص1973، دار الفكر، مصر، سنة 8يف األدب احلديث، ط: للتوسع أنظر عمر الدسوقي_  ) 5(

  .11، ص1986، دار اجليل، بريوت، لبنان، سنة 1اجلامع يف تاريخ األدب العريب، ط: خوريوانظر أيضا، حنا الفا
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وعلى تاريخ أمته فراح يستوحي الرتاث وحياكي مناذجه من حيث املعاين  والصور واألخيلة وج 

احلميدة إىل أصوله الرتاثية، واخلروج به القصيدة واألسلوب املوسيقي، هدفه تطوير الشعر بالعودة 

من الركاكة والضعف والعامية اليت شهدها قبل النهضة إىل قوة املعىن، ورصانة املبىن يف إطار ثقافتنا 

عرب مواضيع ال تنفصل .العربية اإلسالمية األصيلة وتراثنا احلضاري السامق ومقوماتنا الشعرية اخلليلية

ارم الذاتية، وقضاياهم  السياسية واالجتماعية اليت شهدها عن وجدانات الشعراء، وعن جت

 .)6(عصرهم

  :ولعل من خصائص هذا املسار ما خلصه حممد الكتاين فيما يلي

تصحيح مفهوم الشعر، وارتقاء به إىل مستوى الرسالة بعد أن كان يف عصر االحنسار -1

  .ة األلفاظ واألوزان وتشويه املعاينجمرد فوضى وترف اله، وفن من فنون املبالغة بالكالم يف صناع

قيام الشعر على يد رائده البارودي  على أسسه القدمية، من متانة الرتكيب وجزاله اللفظ -2

  .مبا رد للشعر سالمة لغته وقوة بنائه.ونصاعة املعىن وقوة اجلرس

بصورهم االقتباس من القدمي والتسامي إىل شعر الفحول من الشعراء القدامى عرب التأثر -3

األدبية وبطرائقهم يف التعبري، وااز لفظا ومعىن يف كل باب من أبواب القول والقرض إىل درجة 

جعلت البارودي يتغزل يف أجوائه مثلما تغزل شعراء اجلاهلية ولذا يصف بعض خصائص شعره 

  :قائال

  واليك من حوك اللسان جبرية يغنيك رونقك عن التشبيب

  بــــع والرتكيــــدوية يف الطبـــها       بــاب إال أنــــــــــــرية النســــــــــــحض

استبدال الصياغة البيانية من النظم البديعي، باالعتماد على ااز والتشبيه واالستعارة -4

 .)7(الوصفية املادية أو امللموسة للمعاين وهي طريقة الشعراء القدامي

وجبدر الذكر أن هذا املسار التأصيلي، مثلته حركة اإلحياء للقدمي بريادة حممود سامي 

وان استمر ناميا متطور وداعيا للتجديد يف إطار . البارودي، وشكيب أرسالن، وعائشة التيمورية
                                                           

وتتضح أكثر مالمح هذا املسار عند قراءة منوذج  211-209يف األدب احلديث، ص: للتوسع أنظر، عمر الدسوقي_  ) 6(

مع يف تاريخ األدب العريب، مقدمة رواد اجلا: وانظر أيضا، حنا الفاخوري 301-212ص.حممود سامي البارودي كرائد أول له 

  .23-18دراسات يف األدب العريب احلديث، ص: النهضة احلديثة يف الشعر وانظر حممد مصطفى هدارة
، 1971علي اجلارم، حممد شفيق معلوف، درا املعارف مصر، سنة : ، حتقيق1ديوان البارودي، ج: حممود سامي البارودي_  ) 7(

  .99ص
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التأصيل، عرب إنتاج شعراء أعالم كحافظ إبراهيم وأمحد شوقي، ومعروف الرصايف، وأمحد حمرم، 

وغريهم كثر، ليدخلوا مجيعا يف فلك األحياء أو ما يسمى مبرحلة . )8(ي اجلبل وبشارة اخلوريوبدو 

  .التقليد الواعي التأصيلي

اشتد اتصال الشرق بالغرب والسيما بعد احلرب العاملية األوىل،  :المسار االنفتاحي- ب

وباالقتداء بالغرب يف أدبه فراح األدباء ينادون جر العربية، وبالثورة على كل ما هو عريب قدمي، 

 :وطرق آدائه، يف املعىن واخليال، والعاطفة والتعبري، تأثرا باجلديد الوافد من أوربا عرب قناتني اثنني

  .Keats"  كيتس"و" اليوت"و" ازراباوند" قناة التأثر بالشعر االجنليزي ممثال ب- 

  .وغريهم" بول فلريي"و" ماالرميه" و" بودلري"و" رامبو"قناة التأثر بالشعر الفرنسي ممثال يف - 

وبلغ هذا التأثر مداه يف التيارات اليت أعقبت مسار اإلحياء من رومانسية وواقعية، ورمزية، 

  .وسريالية تأرجحت بني التجديد األصيل، والتغريب القاصر

رزق اهللا حسون، خليل مطران، : خرجيو املدارس التنصريية أمثال« وقد مثل هذا املسار 

بعض صفات الشعر األورويب الذي تثقفوا به، ] إىل الشعر[وغريهم إذ نقلوا . )9(وجربان خليل جربان

فبدأ انعطاف مهم يف مسار تطوره، مث قام العقاد واملازين وعبد الرمحن شكري بأول حركة أدبية 

ومانسية مذهبية، وأسسوا تيارا رومانسيا أدخلوا به أدوات فنية، وصورا وقضايا مستعارة من الر 

االجنليزية، ولكن أصالة هؤالء الثالثة واتصاهلم القوي بالرتاث، حفظ شخصيتهم األدبية من الضياع 

مث جاءت بعدهم أجيال من الشعراء مل يكن لديهم اتصال عميق بالرتاث، وكانت ثقافته األدبية 

ينهلون من مبادئها أفكارا . )10(»الغربية أكثر من ثقافتهم العربية فاندفعوا وراء املذاهب الغربية بقوة

تقليعية، بعيدة عن هويتها العربية اإلسالمية، فصرنا نقرأ بعدها شعرا عربيا يف ألفاظه غربيا يف صوره 
                                                           

أشري إىل نقطة مهمة وهي أن الشعراء الذين أدخلتهم يف املسار التأصيلي إمنا مثلوا التيار الذي ينتمون إليه مبعظم أريد أن _   ) 8(

شعرهم وروح هذا الشعر وخصائصه، ألننا قد جند من أشعارهم ما ميكن أن يصنف يف إطار قدمي مل  يستطيعوا التخلص منه أو 

  .وميكن أن منثل يف هذا املقام بأمري الشعراء أمحد شوقي أو حافظ إبراهيم أيضاجديد دعوا إليه ومل يوافقوا إىل حتقيقه 
تشري أكثر الدراسات أن أول من وضع لبنة التجديد يف الشعر هم مسيحيو سوريا ولبنان خاصة وامتدت الدعوة إىل شعر _   ) 9(

اللبنانية اليت ينتمي إليها هؤالء كانت أكثر تفتحا  أن البيئة: املهجر موصولة بشعراء جملة شعر ويرجعون أسباب ذلك إىل ما يلي

مل تكن ] املهجرين[ومن جهة أخرى أن دعاة الثورة على التقليد من غري القاطنني بلبنان  ،على اجلديد الوافد من أوروبا من جهة

  للتوسع أنظر .لديهم عوائق نفسية أو بيئية تدفعه إلحجام عن الدعوة إىل اجلديد

  .409-408، ص1الصراع بني القدمي واجلديد يف األدب العريب احلديث، ج: حممد الكتاين-

  .377، ص1985، دار الكتاب اللبناين، بريوت، سنة 2خصائص األدب العريب، ط: أنور اجلندي-
  .74، ص1985أيلول سبتمرب، سنة  61حاجتنا إىل مذهب أديب إسالمي، جملة األمة، ع : عبد الباسط بدر _  ) 10(
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 .وأفكاره ومشاعره، غامضا يف دالالته ومراميه

وخنلص مما تقدم إىل أن حياة الشعر تأثرت مبساري التأصيل واالنفتاح، لتتحول القصيدة  

من صورا التقليدية األوىل إىل ما نشهده . )11(ل تأثرها باألدب الغريب خاصة بقناتيهالشعرية بفع

  .وخباصة شعر ما بعد احلرب العاملية الثانية. اليوم يف الشعر اجلديد

  :المعاصرة- 2

: بلفظها يف معجمات اللغة عموما، ولكن جاءت بصيغ هي " املعاصرة"مل ترد كلمة 

  .العصر، وتعين الدهر أو احلني أو الليل والنهارالعصر، العصر، العصر، 

وَاْلَعْصِر  �: الدهر قال تعاىل.العصر والعصر والعصروالعصر : عصر«: قال صاحب اللسان

ما يلي : الدهر، وقال ابن عباس  العصر: العصر«: قال الفراء.�)2(ِإن اْإلِْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  ) 1(

: احلني يقال:  اليوم، والعصار: الليلة، والعصر : والنهار والعصر الليل: املغرب من النهار، والعصران

 .)12(»جاء فالن على عصار من الدهر أي حني 

بوصفه كل مركب ليس املاضي فيه « معجميا ختضع لناموس الزمن" معاصر" إن داللة كلمة

ممتدا يف املستقبل  وان حافظ كل زمن على . )13(»متخلفا، ولكنه متحرك مع احلاضر ويؤثر فيه

وما يكون معاصر يف زمنه، . إذ املعاصر بالنسبة لزمننا ال يكون معاصرا يف املستقبل.خصوصيته

  .بل انه يدخل يف احلديث بإطاره الزمين احملدد سابقا.يصبح قدميا عندنا

ح العصر، وحيول إىل وارتباط املعاصرة بالعصر جمرد العصر، ينأى باملصطلح عن اقتناص رو 

حبيث تظل صفة املعاصر قائمة حول البعد الزمين فقط، على أننا إذا ربطنا املعاصرة . جمرد وعاء زمين

  باألدب، فهل تبقى املعاصرة قائمة دوما حول املدلول الزمين؟

يقول حامد حفين . قبل اإلجابة على هذا السؤال جيدر بنا أوال أن حندد معىن األدب املعاصر

وقد ... أما األدب املعاصر فإننا  نعين به؛ األدب الذي نعيشه خالل اخلمسني عاما األخرية«: دداو 

تسألين مل حددت فرتة املعاصرة خبميس عاما وال تكون أطول من ذلك أو أقصر وعلة ذلك يف 

نظرنا أن هذه الفرتة الزمنية تساوي متوسط عمر األديب أو العامل مستندين يف ذلك على  علم 
                                                           

  .471-455، ص1الصراع بني القدمي واجلديد يف األدب العريب احلديث، ج: حممد الكتاين: سع أنظرللتو _  ) 11(
  .2968، ص4ج ،لسان العرب: ابن منظور _  ) 12(
عباس حممود العقاد، مراجعة، عبد العزيز املراغي، مهدي عالم، درا : جتديد الفكر الديين يف اإلسالم، ترمجة: حممد إقبال_  ) 13(

  .60، ص1985بريوت، سنة  ،باعة والنشر والتوزيعآسيا للط
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حياء وهو امتداد زمين كاف إلبراز خصائص معينة يف حياة جيل معني من األدباء أو العلماء، األ

تعاصروا يف حقبة معينة من الزمن، وكانت  هلم انطباعام اخلاصة  ومسام الفنية، اليت متيزهم عن 

 .)14(»غريهم من السابقني والالحقني بعدهم

ولئن الحظنا يف هذا التحديد بعدا فنيا، قائما على استيعاب الشعراء هلموم املرحلة اليت  

يعيشوا إنسانيا وفكريا وفرديا، وتسجيل انطباعام وتصورام هلا فإن جابر عصفور ينفي هذا 

جود أي الو .تظل صفة املعاصر حاكمة حول البعد الزمين «: البعد، حني حيدد معىن املعاصرة بقوله

لتحوم حول .يف العصر، يف دائرة ال تتجاوز ثالثني عاما تقريبا ال حتيد عنها وال تتجاوزها إىل غريها 

روح العصر، ذلك أن أي جتاوز يوقع املعاصرة يف  مزالق مفهومية تربك داللتها من ناحية، وتعكر "

صر نوع من املطلق ارد ذلك أن روح الع.على اجلذرية الكامنة يف  تصورات احلداثة من ناحية ثانية

ال معىن له دون حتديد هذا الروح احمللق، وحتويله إىل جمموعة من اخلواص، وارتباط الشعر بروح 

العصر حيول الشعر إىل نوع من  احملاكاة، تنطوي على إذعان هلذا الروح، فيظل الشعر احملدث تابعا 

وبقدر ما يتمرد الشعر احملدث على هذا  للعصر مع أنه يتمرد عليه، وال يقبل اإلذعان لروح العصر،

الروح، بقدر ما ينطوي على نوع من الرفض اجلدري أو ما يسمى بالتجاوز الذي تنسرب معه 

املستقبلية يف الشعر، فتنآى بذلك عن الثبات امللتصق بالعصر، لتحقق حسب رأيه مفهوما آخر 

ىل جمرد وجود يف العصر دون أن ذلك أن املعاصرة تنصرف إ" احلداثة"أكثر ضرورة وشرعية وهو 

  . تقتنص داللة فعل اخلرق الذي يقوم به الشعر والذي ال حتققه إال احلداثة

ولئن وازن جابر عصفور بني مصطلحي احلداثة واملعاصرة، فإن  ما يهمنا ذكره هنا هو أن 

فنية لصيقة  املعاصرة  يف رأيه ال حتيد أبدا عن إطارها الزمين، وال خترج عن وعائه إىل دالالت

أن مروجي احلداثة «بالعصر وهو ذا يدفعنا إىل اعتماد رأي  حممد مصطفى هدارة القائم على 

 .)15(»يرفضون املعاصر شكال وموضعا ألا وجود يف الزمن احلاضر وال تعي أي تغيري

لقد رفض هدارة فصل البعد الزمين للمعاصرة عن بعدها الفين، وربط بينهما برباط متني 

جبذورنا الثقافية وأصالة أمتنا حني تبىن مفهوم حممد مصطفى بدوي للحداثة، مفهوما عنده  يتصل

وما أصدق الزميل حممد مصطفى بدوي يف  قوله عن املعىن احلقيقي للمعاصرة يف " للمعاصرة بقوله

لكي يكون األديب " األدب، وهو من أخص الشؤون الدالة على شخصية األمة، وحقيقة انتمائها

                                                           

  .7تاريخ األدب احلديث، ص: حامد حنفي داود_  ) 14(
  .103ص-هل انفظ سامرها-احلداثة يف األدب العريب املعاصر: حممد مصطفى هدارة_  ) 15(
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ا يكفيه أن يكون صادقا خملصا لنفسه، معمقا يف تأمله لذاته بوصفة فردا يعيش يف جمتمع حديث

  .بعينه يف نقطة معينة من الزمن

أما أن يفقد ا؟ألديب العريب ثقته بنفسه وبثقافته وأصالته، ويهرع الهثا يف خمتلف االجتاهات، 

معرفة أو جهل فال جيعله مقلدا فيقلدها سواء عن .ليتقفى أثر آخر البدع أو املوضات يف الغرب

على أن هذا ال يعين رفض االستفادة من جتارب . )16(»من املوضات احلديثة يف الغرب] ملوضة[

وإمنا يعين بتعبري أدق إقامة عالقة جدلية بني . الشعوب يف آداا كما ال يعين رفض الذات وإغفاهلا

والقومية واإلنسانية من جهة أخرى لتعطي   املشاعر الذاتية األصيلة من  جهة، واهلموم االجتماعية

  .قيما جديدة وأصيلة دافعة ملسرية التقدم، واإلبداع يف إطار قيمنا ومعتقداتنا

إا إدراك . أما املعاصرة فهي شيء آخر"ويعرف حممد زكي العشماوي املعاصرة أيضا بقوله 

أن هذه القصيدة : قولوعندما ن. من الشاعر لإلنسانية من خالل عصره، أو حتت حجاب عصره

معاصرة، وإمنا نعين أن القصيدة استطاعت أن حتقق اإلحساس بالعصر يف صورها وكلماته، 

بل يف طرائق تعبريها وصياغتها وفيما تتضمنه من فكر العصر وقيمه، وما تطرحه من .وموسيقاها 

ن أشد املشاعر قضايا اإلنسان يف عصر ما ومن مث فالشاعر املعاصر هو الذي يستطيع إن يعرب ع

اإلنسانية فاعلية يف زمنه وأكثرها شيوعا وذيوعا بني معاصريه، وأعمقها تأثريا هي أفكار الناس 

 .)17("وأذواقهم

يرى حممد زكي العشماوي دوما أن قيمة اإلحساس بالعصر لن تتحقق عن طريق شعر  

تتجرد مفضوحة يعطيك أوصافا للعصر من اخلارج، ذلك أن تلك األوصاف اخلارجية سرعان ما 

- حسب قوله-أمام أي خبري بالنسيج الشعري، وبالتايل ولكي تكون املعاصرة فنا ال بد أن حتقق

 .)18(دنيا مبتدعة  وفريدة ال ميكن مقارنتها بغريها، وتكون صورة حية وطازجة على الدوام

حة أا حتمل يف السا: بعد عرضنا آلراء بعض النقاد عموما حول املعاصرة ميكننا القول

  .النقدية عدة دالالت

                                                           

عة أم القرى، السعودية، ضمن، حنو أدب إسالمي، جام) مقال(الرتاث واملعاصرة وئام ال خصام : حممد مصطفى هدارة_   ) 16(

، 4جملة فصول م ،، وأنظر نص حممد مصطفى بدوي يف مقاله مشكلة احلداثة والتغيري احلضاري يف األدب العريب احلديث65ص

  .104، ص1، ج3ع
ط،  ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية، دت2األدب وقيم احلياة املعاصرة، ط: حممد زكي العشماوي_  ) 17(

  ..155ص
  .املرجع نفسه_  ) 18(
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  .هي الوجود يف الزمن فقط: داللة زمنية-1

  :وتنطلي حتتها عدة معاين: داللة فنية-2

إن املعاصرة وهي اقتناص روح العصر والتعبري عن مشاكله ومهومه، ومطارحاته الفكرية - أ

  .والثقافية واالجتماعية السائدة يف ذلك يف ذلك العصر

العصر، والتعبري عن مهومه مع ارتباط وثيق  بشخصية األمة،  إن املعاصرة اقتناص روح - ب

  .وفرادا وانتمائها احلضاري

إن املعاصرة أيضا اقتناص روح العصر، والتعبري عن مهومه وفق املطارحات واألفكار - ج

  .املنبثقة عن الفلسفة الغربية

 :الجدة- 4

كما يستفاد من املعاجم .القدميإن لفظ اجلدة من املفردات اليت عرفتها اللغة العربية من 

اجلدة نقيض البلى، يقال شيء جديد، واجلمع : "فقد جاء يف لسان العرب أن.القدمية نفسها

أجده، وجدد، وجدد، جد الثوب والشيء جيد بالكسر، ضار جديدا وهو نقيض اخللق واجلدة 

. عهد لك به صار جديدا، واجلديد ما ال: مصدر اجلديد وأجد ثوبا واستجده، وجتدد الشيء

وتكاد تنحصر الصيغة يف معىن زمين قائم على أن اجلديد هو . )19(ولذلك وصف املوت باجلديد

ويف  Nouveauآخر ما استجد أو كل مبتكر مل يعرف من قبل، ويقابله يف الفرنسية كلمة 

 .)New)20اإلجنليزية كلمة 

قاد حول ماهية اجلدة، تدفعنا للوقوف على آراء الن" للجدة"إن جتاوز الداللة اللفظية  

للجديد معنيان زمين، « :وصلتها بالتجديد، ذلك أا متس جوهر املضمون يف العمق يقول أدونيس

ليس فيما أتى قبله ما مياثله فمعيار اجلديد يكمن يف اإلبداع  أي.وهو يف ذلك آخر ما استجد وفين

فداللة التجديد األوىل يف الشعر هي طاقة التغيري اليت ] وبالتايل[والتجاوز، ويف كونه مليئا ال يستنفذ 

أي طاقة اخلروج عن املاضي من جهة، وطاقة احتضان املستقبل من . ميارسها بالنسبة إىل ما بعده

عالمة «ذلك أن .مبعىن آخر جتاوز املاضي، وتغيري احلاضر الحتضان املستقبل. )21(»جهة أخرى
                                                           

  . 563-562لسان العرب، ص: ابن منظور_  ) 19(
، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 1إميل يعقوب، بسام بركة، مي شيخاين، قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية، ط_  ) 20(

  .164، ص1987سنة 
  .100-99، ص1983بريوت، لبنان، سنة ، دار العودة، 4مقدمة للشعر العريب، ط: أدونيس_ ) 21(
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اجلدة يف األثر الشعري؟، هي طاقته املتغرية اليت تتجلى يف مدى الفروقات، ومدى اإلضافات، يف 

فاجلديد ذا  املفهوم رفض . )22(»مدى اختالفه اآلثار املاضية، ويف مدى أغنائه احلاضر واملستقبل

ذلك أن .القدمية التقليدية، وجتاوزها، ودعوة صارخة جلديد يقوم على االخرتاع والكشفللطرق 

وهجر التقليد، وحتطيم . بل قول ما مل يقل.ليس ترديد ما قيل « :التجديد على قول مارون عبود

ألن الفن خيلق خلقا بدون أقيسة، وهو بكرا ال يعرف إال إالها واحدا هو . الوثنية األدبية

  .)23(»اجلمال

أن الناقدين يلتقيان يف حتديد ماهية : إن نظرة متئدة إىل هذين التعريفني، تدفعنا إىل القول 

التجديد يف الشعر مضمونيا، وان اختلفا يف تسميته لفظيا من جهة ومن جهة أخرى فإن نظرما 

عريب احلديث رؤية إال أا أدخلت إىل النقد ال.وان متيزت باملبالغة، والتعميم والتحامل على املوروث

 :جديدة تقوم على ما يلي

  الثورة على الطرق التقليدية القدمية-1

 .)24(تعين فعل اخللق الذي يتميز بالفرادة واالبتكار وجتاوز القدمي.التجديد أو اجلدة-2

وميكن اإلشارة هنا إىل فكرة طاملا تبناها النقاد عموما، وهو أن مفهوم اجلديد ال يذكر مبعزل 

ذلك للرتابط الذي جيمع اللفظني يف واقع احلياة بعامة، ويف األدب شعرا ونثرا .القدميعن 

  .نتيجة لدميومة الصراع والتدافع اللذين حيكمان هذين املفهومني تواصال وانقطاعا.خباصة

ما ارتبط اإلبداع واالبتكار يف الشعر خاصة بالقدمي من تراثنا املوروث يف : فاجلديد تواصل- أ

  .واألدب والدين والتقاليد الثقافة

ما نقطع اإلبداع واالبتكار يف الشعر خاصة عن تراثنا العريب املوروث : واجلديد انقطاع- ب

يف الثقافة واألدب والدين والتقاليد، واتصل بكل طريف طارئ علينا مما هو منقول يف معظم 

 .)25(األحيان عن األوروبيني دون غربلة أو نقد
                                                           

، درا الفكر اللبناين، بريوت، لبنان، سنة، 1احلداثة الشعرية بني االبداع والتنظري والنقد، ط: أنظر خليل أبو جهجة_  ) 22(

  .83، ص1995
، 1995وت،لبنان سنة، ، درا الفكر اللبناين، بري 1احلداثة الشعرية بني االبداع ولتنظري والنقد، ط: أنظر خليل أبو جهجة_ ) 23(

  .83ص
  .املصدر السابق_  ) 24(
، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، سنة 3، ط2االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر، ج: أنظر حممد حممد حسني_ ) 25(

  .190، ص1972
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الحظنا أنه   - على آراء بعض النقاد حول مصطلح اجلدة - ما تقدمفي–إننا وبعد وقوفنا  

فنقول جدة أو جتديد مها يف لغة النقد .ويلبس لفظيا كلمة التجديد. يفضي فنيا إىل معىن احلداثة

  .سيان

  :التجديد- 

وجتدد ... صار جديدا: وجد الثوب والشيء جيد " اجلدة"يعود التجديد لغويا إىل لفظة 

وجد يف املر جيد جدا، اجتهد فيه، وجدده صريه جديدا واجلديد ضد . )26(االشيء، صار جديد

 .)27(.القدمي ومجعه جدد

نربطه بالشعر فإننا ميكن أن  وحني. أما التجديد فهو أثر الفعل . فاجلديد ذه الصيغة فعل 

نتبىن الرأي القائل أن التجديد جمرد إحياء لألمناط الشعرية، أو التعامل مع القدمي عرب تطوير 

ذلك أن . )28(مضمونه وحتويره، ليخرج جديدا مستمدا مقوماته وجدته وإبداعه من عناصر القدمي

 وظيفة الشاعر ادد هو املزج بني القوة والصالة والصدق

وهذا االستقصاء من القدمي .  الشعر القدمي وبني املعاين املستحدثة اليت  بدأ يفرضها التطوريف

  .غري مقصود لذاته، وإمنا تعبري عن األصالة الفنية لذا هذا الفنان

بل يعين جتاوز حواجز الثبات والتحجر .فالتجديد بكل صفة ال يعين الثورة على ما هو قدمي

وهذا االلتقاء املتناسب بني القدمي واحلديث هو الذي يضفي على  . التهيف القدمي مع التسلح بأص

كما أن أي حماولة للتجديد ترمي وراء ظهرها املنجزات الفنية .النمو طابعا من الدوام والقوة والصالة

التقليدية اليت حققها التيار املوروث إمنا هي  حماوالت للقفز من فراغ، مكتوب عليها الفشل من 

كما نلقى بني اجلديد ماال يستحق أن . ذلك أننا قد نلقى بني القدمي جديدا ال يبلى. )29(بدايتها

  .يتلى على قول مارون عبود

من يرى بأن التجديد هو . )30(إن هذا املفهوم وان كان سليما يف أساسه، إال أن من النقاد 

وهذا «ة سننه وقواعده الشعرية إبداع واخرتاع فين يتميز بالفرادة وفرديته متكن يف نبذ القدمي ومفارق

                                                           

  .563-562لسان العرب، ص: أنظر ابن منظور_ ) 26(
  .42بريوت، لبنان، ص ،، دار الفكر3ين، جدائرة معرف القرن العشر : حممد فريد وجدي_ ) 27(
  .34، ص1986، سنة 1، ع3م ،جملة اآلداب ،الناقد العريب املعاصر واملوروث النقدي: عناد غزوان_ ) 28(
  .39، ص1992، مكتبة اخلاجني، القاهرة، سنة 1أبو متام بني نافديه قدميا وحديثا، ط: عبد اهللا بن محد احملارب_ ) 29(
  .87ص ،احلداثة الشعرية العربية بني اإلبداع والتنظري والنقد: انطوان غطاس، للتوسع أنظر، خليل أبو جهجة_ ) 30(
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يعين أنه ال يصح تقييم اإلبداع الشعري اجلديد مبقايسته مع املاضي أو مقارنته به، بل جيب أن 

نقيمه استنادا إىل حضور ذاته إىل حضور القصيدة بكياا اخلاص ونظامها اإلبداعي اخلاص فكل 

 .)31(»إليه يف حدود ذاتهإبداع برق ال يتكرر، وانبجاس مفاجئ قائم بذاته ينظر 

  .إن هذا التعريف ينطلي على املضمون الفين للفظة اجلدة ولفظة احلداثة أيضا 

على أن القصيدة يف النقد العريب . وينطوي يف ذاته على جوهر اآلراء احلداثية القائمة أصال

للتجديد هذا وتبتعد بعض الدراسات عن هذا املفهوم لتعطي  . )32(املعاصر كشف وإبداع وجتاوز

بعدا تارخييا حني ترى بأن صيغة التجديد، ولدت على قاعدة تغاير اجتماعي ضوي، بدأ حيتل 

مساحة احلياة العربية منذ النصف األول من القرن التاسع عشر، باحثا عن تكامل ما يف أفق 

لشرق على ضوي مهد له تغلغل الفكر األورويب يف الشرق العريب منذ محلة بونابرت، وانفتاح هذا ا

مما ولد لدى الشعراء خاصة اإلحساس .حضارة الغرب، وثقافتها اليت اخرتقت أصول ثقافتنا وآدابنا

بالنفور من األدب التقليدي اجلامد الذي ورثوه منذ عصر االحنسار، وبرغبتهم اجلاحمة يف تطوير، 

ليس يف .ابسسب ولعهم جبماليات الغرب عن فنوننا، وثقافتن.وجتديد الشعر شكال ومضمونا

 .وإمنا يف الرؤيا الكونية أيضا. األجناس األدبية فقط والفنون فحسب

أن مفهوم التجديد يف بعده التارخيي، مرادفا ملعىن احلديث الذي سبق .وميكن أن نالحظ هنا

ومرتبطا حبركات أدبية اصطبغت بصبغة التجديد، وأخذت صورته، فباتت حركة . احلديث عنه

وما تالها من  . ورومانسية الشايب وجربان ومجاعة أبو لو جتديدا. دي جتديدااإلحياء بزعامة البارو 

كلها أسهمت يف تطوير القصيدة العربية، وتزودها بأدوات فنية أفرزا طبيعة املتغريات يف .احلركات

كتوظيف الرموز التارخيية واألسطورية وغريها من األدوات اليت وان أعطت صبغة .اتمع األورويب

ة، إال أا أسهمت يف تعطيل أدواتنا الثقافية املوروثة، ويف بع األحيان إقصائها كما سأبني يف اجلد

  .مباحث الحقة

ذلك .ولعل امللفت للنظر، أن بعض هذه احلركات، كانت دعوة واعية لتجديد الشعر وحتديثه

فقد قيل أنه ض .ثةأن شعراءها جددوا وأحدثوا دون أن يقعوا يف الرداءة، وهم ميارسون جتربة احلدا

. بالتجديد يف الشعر العريب أربعة تيارات كربى مبوازاة املدرسة الكالسيكة املعروفة مبدرسة البعث

                                                           

  .103مقدمة للشعر العريب، ص: أدونيس_ ) 31(
، دار 2دراسات يف األدب العريب احلديث، ط–حركية اإلبداع : املصدر نفسه، وانظر أيضا خالدة سعيد: للتوسع أنظر_ ) 32(

  .14-13، ص1982، بريوت، لبنان، سنة العودة
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وهي التيارات املعروفة عند الباحثني باحلركة املهجرية، وحركة الديوان، وحركة الشعر احلر وهناك من 

هي املدرسة .بية وحيصرها يف ثالث مدارسيسمى هذه التيارات مبا حيدد نزعتها النفسية، أو املذه

الكالسيكية واملدرسة الرومانسية، واملدرسة الواقعية االشرتاكية اليت تعكس جمتمعه املستويات الثالثة 

  .للتجديد يف الشعر

  .مستوى املضمون: أوال

  .مستوى الشكل: ثانيا

  .مستوى املمون والشكل جمتمعني: ثالثا

والرومانسية جددتا املضمون مث الشكل، وان كانتا مل تريا ضرورة يف جتديد  فالتجريدية

أما الواقعية االشرتاكية فقد جددت الشكل .الشكل، سوى ارتداء الشاعر للعفوية، والذاتية

وأخذت مسلكا حداثيا ولده تأثر عميق للشعراء حبركات الشعر األورويب . )33(واملضمون معا 

هذا التأثر أسهم يف انتقال مفهوم التجديد من مفهوم بسيط قائم على .ياإلجنليزي منه، والفرنس

إىل مفهوم حداثي شائك متثلته خباصة حداثة ما  - كما سبق الذكر  -جمرد إحياء األمناط الشعرية

  . كما سريد توضيحها.بعد احلرب العاملية الثانية

 :وخنلص بالقول بعد هذه االستفاضة إن التجديد حيمل عدة دالالت 

حيث ارتبط التجديد ببداية النهضة يف العامل العريب، وأطلق على .داللة زمنية تارخيية-1

  .تلك املرحلة مرحلة التجديد

  :داللة فنية تنطلي حتتها عدة مفاهيم -2

  .جمرد إحياء لألمناط الشعرية القدمية، وتطويرها انطالقا من عناصر القدمي: التجديد- أ

 يتميز بالفرادة، اليت ال تتحقق إال بنبذ القدمي ومفارقة إبداع واخرتاع فين:التجديد - ب

  .قواعده الشعرية

هو تلك التغريات اليت أحدثتها حركات التجديد األدبية يف الشعر على : التجديد - ج

  .مستوى املضمون والشكل معا

ولئن تباينت آراء النقاد حول مفهوم التجديد، فهذا يعكس رؤى جديدة إىل الشعر والفن  

                                                           

  .407-406، ص1الصراع بني القدمي واجلديد يف األدب العريب احلديث، جزء: حممد الكتاين_  ) 33(
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وطرائق التعبري، تساعد على إبراز املواقف الرؤيوية ازاء العامل، واتمع والفن فرضته قوانني التطور 

  .والتجدد اليت غصت ا مناحي احلياة يف العامل الغريب بوجه خاص

 :األصالة- 5

أي ثبت : استأصل هذه الشجرة: أسفل كل شيء، ويقال: أصل«: جاء يف لسان العرب

ثابت الرأي : أي له أصل، ورجل أصيل: أي له أصل، ورأي أصيل : أصلها، ورجل أصيل

أسفل الشيء وأساسه، مجعه أصول يقال ما فعلته : األصل«وورد يف غري هذا املعجم . )34(»عاقل

ر ذا أصل، وأصله أظهر أصالته وجعله ذا صا: وأصل. الذي له أصل: واألصيل... أصال أي املرة

ولئن تركنا الدالالت . )35(»الثبات وجودة الرأي: قلعه من أصله، واألصالة: أصل واسستأصله

  .املعجمية لكلمة األصالة، فإنه جيدر بنا  أن نتحدث عن مدلوهلا يف اصطالح النقاد

اث وهي نقيضة التجديد، يرى زكي جنيب حممود أن األصلة جمرد لزوم األصل، والتمسك بالرت 

  .)36(الذي يبين معطياته على جتاهل القدمي وجتاوزه

ويرى أدونيس أن األصالة يف منظور الثقافة السائدة، هي املنوالية أي تكرارية األشكال 

غري أنه يتجاوز هذا . )37(القدمية، دون إبداع أشكال جديدة مغايرة تكشف عن عبقرية اللغة

األصالة هي مغايرة القدمي، «: وميكن أن يتضح هذا يف قوله. املفهوم، ويؤثر عليه مبدأ املغايرة

واخلروج عن األصل، والشذوذ عنه إا فذوذية التجربة اإلبداعية، وفرادا فحني تصف قصيدة 

، أو أا تكتسب أصالتها من باألصالة، فهذا ال يعين أا صادرة عن أصل قدمي، أو جارية جمراه

وأا تتجه حنو املستقبل،  ال حنو . وإمنا يعين أا فذة مغايرة للقدمي. تشبتها ذا األصل

بل إن هلا بنيتها الفنية اخلاصة ا، ورؤياها . فهي ليست ابنة منوذج أب.وأا أصل ذاا .املاضي

الشعر الذي «هو -صيل يف ضوء هذا املنظوروالشعر األ. )38(»اخلاصة ا، وعاملها اخلاص ا أيضا

يبحث عن نظام آخر غري النظام الشعري القدمي، انه الشعر الذي  يغري أوال، طريقة استخدام 

عما كان عليه يف النظام القدمي حلياة ..أدواته، لكي يستطيع أن يغري طريقة التذوق وطريقة الفهم

                                                           

  .89أصل، ص: لسان العرب، مادة: ابن منظور_ ) 34(
  .386-385ص ،، مادة أصل1دائرة معارف القرن العشرين، ج: حممد فريد وجدي_  ) 35(
  .39-6، ص1982القاهرة، سنة  ،، دار الشروق3ثقافتنا يف مواجهة العصر، ط: مود زكي جنيب حم_ ) 36(
  .134، ص1983، درا العودة، بريوت، سنة 4، ط3ج -صدمة احلداثة-الثابت واملتحول، : أدونيس_ ) 37(
  .142ص: املصدر نفسه_ ) 38(
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 .)39(»العربية

واضحة لبناء شعري جديد، يقطع الصلة باجلذور الرتاثية، ولعلنا نرى يف هذا التعريف دعوة 

ويلبس األصالة معىن احلداثة من جهة أخرى، . وال يلتزم باألصل، وال حياكيه أو يقلده من جهة

  .بوصفها جتاوز لكل قدمي، وختلص من كل أنواع التقليد

أننا جند أمحد بسام ساعي  غري.وقد يبدو لغري املطلع أن األصالة تأخذ هذا املعىن فحسب

هي احلفاظ على حمور املاضي احلاضر الذي « جيعلها مرادفا للشخصية على أساس أن األصالة

مبعىن أن األصالة تنبع من الثابت وتنتفع باملتغري، وال تلغيه، وال تتحقق  . )40(»ينتظم كل املوجودات

حبيث ال يتقوقع يف . ي األمة وحاضرهاكرؤيا إال عندما يربط األديب، أو الناقد أو املفكر بني ماض

ماضيها، وال ينسلخ عنه إىل حاضر دون جذور، أو أصول يفقدها هويتها وذاا، ذلك أن األديب 

األصيل حني يبحث يف كنوز الرتاث إمنا يأخذ ما يتالءم مع مقتضيات احلاضر، دعما للتطور 

ذا ال يصبح التجديد اغرتابا عن الذات وال وهك. املبتغى، وتأكيدا للهوية التارخيية، واألصل الرتاثي

  .الرتاث اغرتابا عن العصر، وذا ترتسم معامل الصالة اليت تفرضها سنة التطور وقوانني احلياة

وميكن أن يتضح ذلك .ولعله من املفيد هنا اإلشارة إىل أن األصالة تأيت مبعىن املوهبة الفردية 

اتب املعاصر إمنا يسمى أصيال حني يضيف إىل الك« :من خالل عبارة شكري عياد حني يقول

أن «ذلك.)41(»الذخرية اليت تلقاها عن سابقيه شيئا من عصره شيئا خيتلف عن القدمي ويتالءم معه

استمرار حياة أي فن وجتدده رهن بتوفر فنانني ميلكون موهبة التفرد هذه ألم وحدهم القادرون 

 .)42(»لضروري الستمرار احلياةعلى اإلضافة إليه، ومنحه اهلواء املتجدد ا

فاألصالة إذن قراءة ومتيز مىت استطاع املبدعون أن يضيفوا جديدا مستمدا مقوماته من  

األصول احلضارية ألمة، جديدا يربط بني احلاضر واملاضي ويهيئ لثقافتها املعاصرة جذور تنمو ا، 

ليه وأوال تقوم عليها تعني الشاعر املعاصر على مواجهة احلضارة الغربية احلديثة، اليت أفسدت ع

  .حياته

األدب األصيل يف فنونه وألوانه ومعانيه وأفكاره، هو «هذا وتشري بعض الدراسات أن  

                                                           

  .املصدر نفسه_  ) 39(
  .67، ص1995، دار املنارة، السعودية، سنة 1ب والنقد، طالواقعية اإلسالمية يف الد: أمحد بسام ساعي_  ) 40(
  . 24، ص1978سنة  ،الرؤيا املقيدة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر: شكري عياد_ ) 41(
  .66الواقعية االسالمية ف األدب والنقد، ص: أمحد بسام ساعي_  ) 42(
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األدب الذي يصور حياة صاحبه، وميثل العواطف، واآلمال لألمة، أو اجلماعة اليت أنتجت تلك 

 األلوان األدبية، متثيال صادقا، وليس هو ذلك الدب الذي يتخطف الصور واملشاعر واألحاسيس

من حياة اآلخرين، بقصد اإلغراب على اجلماعة، والرغبة يف  اإلبداع اتلب الذي يضيع معامل 

 .)43(»القوميات وعبقرية اللغات، وميحو أثر العوامل الفعالة يف اآلداب والفنون وأساليب التفكري

األديب  التزام قائم على الصدق الفين واألديب فيما يعلنه: إن األصالة وفق هذا التعريف هي 

ويدعه الشاعر والفنان من أفكار وأحاسيس ومواقف نابعة من قلب األمة ويف ذات الوقت دعوة 

  .رفض لتقليد الغرب، والنهل من مضانه يف تطوير لغة األدب وفنه

 :بعد أن استعرضنا آراء النقاد حول مفهوم األصالة ميكننا الوقوف على ما يلي

  :ة نوجزها فيما يليأن لفظة الصالة حتمل عدة دالالت فني

 .حماكاة القدمي، وهي ذه الصورة تقليد يؤدي إىل اجلمود: األصالة- أ

  .حماكاة اجلديد الغريب، وهي ذه الصورة أيضا تقليد، يؤدي إىل التغريب :األصالة - ب

انقطاع عن ماضي األمة، وأصوهلا الرتاثية، وهي ذه الصورة جتديد وابتكار حيقق : األصالة - ج

  .الفرادة

  .ربط وثيق بني إنتاج العصر، وتراث األمة :األصالة- د

تفرد مبعىن؛ إضافة جديد مل يسبق ابتكاره ال يناقض القدمي، وال يتماشى مع األصول  :األصالة -ه

 .الرتاثية واحلضارة لألمة

شيئا من التمايز، إال أن  -كال على حده  - ولئن أظهر وقوفنا على هذه املصطلحات

  :وما أن كل مصطلح حيملاملالحظ عم

  .مدا تأصيليا يتفق مع مفهوم األصالة، بوصفها نقيض التغريب-1

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن . )44(مدا تغريبيا يتفق يف جوهره مع أبعاد احلداثة-2

تلك املصطلحات عرب املسار التارخيي األديب، والنقدي اختزلت مع مفهوم احلداثة اختزاال مكثفا 

مصطلح احلداثة ينعكس بعده اإليديولوجي والفين على كل املصطلحات، على الرغم حبيث أصبح 

                                                           

  .35، ص19633مكتبة األجنلو املصرية، مصر، سنة ، 1التيارات املعاصرة يف النقد األديب، ط: بدوي طبانة_ ) 43(
  .13احلداثة يف االصطالح الغريب، ص: أنظر مبحث_  ) 44(
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من أنه مل يكن يزامحها يف نفس تلك املراحل على املستوى االصطالحي، وان كان هناك شبه اتفاق 

إىل . )45(على املستوى الفكري العام، ألنه مل يتطور توظيفه االصطالحي إال يف حدود اخلمسينيات

 .وامتد إىل ما بعدها من العشريات. )46(السبعينات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .1978، دار الطليعة، بريوت، سنة 1على يوسف اخلال يف مقاالته اموعة يف كتابه احلداثة يف الشعر، ط_ ) 45(
  .السيما اجلزء الثالث املعنون ب صدمة احلداثةأدونيس يف كتابه الثابت واملتحول بأجزائه الثالثة _ ) 46(
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  المحاضرة الثانية

  العربي المعاصر النقد اللساني ومدارسه في النقد

  االتجاهات/ الوظيفة / النقد اللساني 

  ـ تحديد مفاهيم ـ

  

  تمهيد

تطّور النقد األديب يف العقود األخرية تطورا كبريا فتغري من حيث املنهج والرؤية فقد كان خيضع لعلوم 

  .األخالق وغريها من العلوم مأخرى غري علم اللغة وعلم األدب كعلم الفلسفة واالجتماع والتاريخ  وعل

ل األدب وانعزاله عن باقي غري أنه يف القرن املاضي تعالت كثري من األصوات تدعو إىل ضرورة استقال

قدرة املنهج التارخيي على تقدمي رؤية ثاقبة لألدب كان من زعمائها سانت العلوم عرب التشكيك يف 

  بيف ومارسيل بروت

نادى النقاد اجلدد بضرورة االلتفات إىل الشكل يف العمل األديب من خالل نبذ الطرق التقليدية 

البحث عن سرية املؤلف والعوامل املؤثرة فيه فدعوا إىل ضرورة القدمية القائمة على نبش املاضي يف 

جتاوز املناهج السياقية فيه والدعوة من خالل حركة النقد اجلديد إىل ضرورة االهتمام بوضع 

اإلجابات اليت أثارها الشكل يف العمل األديب  وما فيه من تناسق وتضاد وتنافر وتوتر ووحدة 

ملاذا : ة وأساطريو صور فنية يتشكل فيها املعىن فطرح سؤال آخر هو ودال وتنوع ورموز ولغة موحية

ال جنعل من اللغة وعلمها منطلقا لدراسة النص األديب؟ أليس النص مبا فيه من شكل وحمتوى إمنا 

 هو عالمات لغوية ال أكثر وال أقل، وإذا كانت اللغة مادة األدب فلماذا ال ننتفع من علم اللغة

من األسئلة فجره الشكالنيون الروس  سة أدبية األدب، وهذا السؤال وغريهومعطياته  يف درا

فكانت السبب املباشر يف ظهور األسلوبيةوظهرت دعوات أخرى أطلقها شارلز بايل وكروزو   

وميشال ريفاتري ، فرتسخت النظرة اجلديدة لألدب ، ومل متر سنوات قالئل حىت بدأت املدارس 

فظهرت صاهلا عن العلوم اإلنسانية واندماجها فيما يعرف بالنقد األلسنيالنقدية اجلديدة تعلن انف
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إىل جانب األسلوبية الطرائق البنيوية والسيميائية والتفكيكية ونظرية القراءة والتلقي والتأويل والنقد 

إخل مما جعل النظرية النقدية املعاصرة مل تعد كالسابق وإمنا أصبحت ....النسوي والنقد الثقايف 

  عددة األشكال متباينة الوجوه ترتبط مبدارس نقدية خمتلفةمت

  :مفهوم النقد األلسني ـ 1

ذلك النقد الذي ينطلق إىل  "أو هووهو النقد القائم على اإلفادة من علوم اللسان احلديث 

ويقصد باملرتكزات " خاصة  موضوعه املستهدف نقدا انطالقا من مرتكزات لسانية عامة أو جزئية

اللسانية العامة األسس املشرتكة بني املدارس اللسانية املعروفة أما املرتكزات اللسانية اخلاصة 

 نقد بل  إّن النقد اللساين ليس  جمرد نقد للغة،فنقصد ا األسس اليت ختتص ا نظرية لسانية

: ، مراجعة عفاف البطاينة: النقد اللساين ت : روجر فولر: للتوسع انظر.بعينهاالنقديف اللسانيات يوظف 

  .وما بعدها 13ص2012سنة1ط،بريوت هيثم غالب الناهي، مركز دراسات الوحدة العربية 

وقد استخدم باحثون مصطلحات كثري ة حتمل معىن النقد اللساين مثل التحليل النقدي اللساين والكتابة      

آخر وهو استيمولوجيا الكتابات اللسانية، غري أن املصلح الذي  النقدية ومنهم من جعله منضويا حتت مصطلح

  .اجتمعوا عليه هو النقد اللساين

  :حسب الدارسني فيما يلي حتددت وظائف النقد اللساين:وظائف النقد اللساني ـ 2

  توجيه الباحثني واطالعهم على النظريات اللسانية اجلديدة ـ  1

سيطرةتفكري معني أو : ـ القضاء على اهليمنة يف جمال الدراسات اللسانية  ، واملقصود باهليمنة 2 

نظرية معينة يف جمال حمدد وعدم قابليته للرأي اآلخر ولعل أثر النقد اللساين يظهر يف أنه يستعمل 

ئ يعيد النظر يف إجراءاته النقدية على اإلجناز املهيمن فيظهر حماسنه  مبوضوعية ما جيعل القار 

  .آرائه

ـ  احلفاظ على النظريات اللسانية من التشويه من جراء الرتمجة وعدم أخذها من أصوهلا، حيث 3

  الرجوع إىل النظريات يف مصدرها حىت مينح القارئ الثقة فيما يقرأ حياول
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ء على ـ وصف سريورة البحوث اللسانية والكشف عن اجتاهاا املختلفة، وحماولة تصنيفها بنا4

  املرجعيات والنظريات اليت أخذت عنها

  فيم يأيت  حدد الباحثون اجتاهات النقد اللساين : اللسانياتجاهات النقد  ـ 3

  ويقوم على مرتكزات لسانية عامة:  ـ النقد اللساين العام1

بأحد اللسانيني أو مبدرسة  ترتبطو يقوم على مرتكزات لسانية خاصة :النقد اللساين اخلاص 2

  لسانية خاصة

  :مدارس النقد اللساني 4

  :عند النقاد وانفتحثت على جمموعة من االجتاهات تعددت مدارس النقد اللساين

  ـ  الشكالنية

  ـ  البنيوية

  ـ  األسلوبية

  السيمائيةـ 

  ـ القراءة والتلقي

  حده مرتبطة بالدراسات العربية املعاصرة وسنأخذ كل واحدة على
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  المحاضرة الثالثة

  ةر الشكالنية في الدراسات العربية المعاص

  :الشكالنيةالمدرسةـ1

  إن مصطلح الشكل غين بالدالالت فهو يشري إىل القالب و البنية أو الصورةأو املنظومة أو الصياغة    

مح سهو الذي ي العالقات هذه داخل النسق وجمموعالشكل هو جمموع العالقات املرتبطة بكل عنصر 

، وليس مادة ،فسيكون اجلانب الشكلي يف النص  مت اللغة شكالدا وما. لعنصر ما بأداءوظيفته اللغوية 

هو املهم، وبالتايل هو موضوع للدراسةعند الشكالنيني ، ولذا اهتم جان كوهني بالبنية الصوتية وما يتبعها 

غة الذي  يؤكد وجوب االبتعاد عن املستوى االيديولوجي ألّن الذي يهم هو اللمن نظم ومقطع وقافية 

 فكر هو إحساسه ألنه منشئ كلمات وليس منشئ أفكاربوتركيبها الفين اجلمايل والشاعر بقوله ال 

حبيث ميكن أن نتطرق ملوضوع واحد يف عصور خمتلفة ولكن طرائق  وعبقريته تظهر يف اجلانب اللغوي

  لف بوصف الطرق الرتكيبية ختتلف من مبدع آلخرالتطرق ختت

  :اهتم جون كوهني بالشكل وجعله بؤرة اهتمامه من منطلق أنّ  

  أ ـ األدب ليس علما بل هو فن

  ب ـالفّن شكل وليس شيئا غري الشكل

  هلا خصوصيتها اليت متيزها عن اللغة العادية اإلبداعيةج أـ اللغة 

  اعتباطية بل هناك مقاييس يتم جها وصور تعبريية يستعملها املبدع د ـ مجالية اللغة األدبية  ليست

وقد عمد أنصار النزعة الشكلية إىل التحرر من ربقة التالزم التقليدي أي ثنائية الشكل واملضمون ومن مث 

تعين جتاوز الثنائية وعوض بفكرتني اثنني مها املادة والوسيلة أو األداة واألجزاء و  اكتسب الشكل معىن أخر

املواد األولية لألدب واليت تكتسب مجالية ، ويتم اختيارها كي تسهم يف العمل األديب من خالل : املادة 

جمموعة من الوسائل واألدوات واإلجراءات اخلاصة باخللق األديب ، وبناء على ذلك فإن الكلمات يف 
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وقد تطور هذا املفهوم فيما بعد إىل ،العمل األديب متثل مادته وبالتايل حتكمها القوانني اليت حتكم اللغة

  واملضمون مفهوم النسق الذي صار يعرب عن وحدة عضوية ملا يسمى تقليدا الشكل

استعمل الشكالنيونأربع مصطلحات هي شكلي ، فين ،مجايل ، أسلويب  للداللة على العناية باجلانب 

  :املعطيات  تقوم على ذه الشكلي  وهي 

  ـ  نفي املرجعيات1

  اخلارجيةوالظروف ال احملدد للناقد  هو النص املغلق ،فال جيب أن يستعني بالسياقات ـ  ا2

  .الفن للفن واملناداةمببدأـ فصل األدب عن احلياة 3

  .ـاستقالل النص عن العوامل اخلارجية4

  ـ املبدأ األساسي عند الشكالنيني هو استقالل الوظيفة اجلمالية  5

  نشاء شعرية حديثة مستمدة من األدب نفسه إ ـ األدب علم ومن مثة ضرورة 6

  نشاء أو عند الدراسة والنقدالشكل وصارت اللغة غاية عند اإلبومن مث انصرف الناقد إىل االعتناء 

لقد اعترب الشكالنيون العملية األدبية ظاهرة سيميولوجية حيث تتحدد مادة النص األديب يف شكل  

  ensemble symboliqueموعات رمزية systèmesأنظمة 

ينتج األديب ينتج نصا أدبيا بواسطة التشاكالت اللفظية الذهنية يف شكل جمموعات رمزية و ف          

 الناقد أثناء تعامله مع املنتوج النص األديب تشاكال لفظيا منظما لتصبح العملية النقدية عند الشكالنني

إن احلديث عن املدرسة الشكالنية مفرع وقد اكتفينا   مضبوطةجمرد تصرف يف اللغة وفقا لقواعد تقنية 

أد عرايب خلضر حماضرات يف املدارس النقدية املعاصرة ،جامعة أيب بكر : للتوسع انظر  بذكر باألهم عموما

  .وما بعدها 2بلقايد ،تلمسان ص

  الدراسات العربية في  ةالشكالنيــ  2 

مل يعرف ذا هم وإذا رجعنا إىل املشهد النقدي العريب فإننا جند أن مصطلح البنيوية الشكالنيةيف عرف 

وإمنا استمد من إحدى الدراسات العربية حيث حتدث ميجان الرويلي وسعد  املسمى يف الدراسات الغربية
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والبنيوية التكوينية املعروفة يف الغرب وهي ذا  البنيوية الشكالنية: البازعي عن وجود اجتاهني للبنيوية

السياق تتحدد مبدى اعتماد الدراسات البنيوية على اللغة ومعطياا وكيفية استغالل النموذج اللغوي يف 

  حتليل األعمال األدبية كما سبق الذكر

من خالل سواء لعرب وقد متثل هذان االجتاهان يف استعارة النموذج األلسين  يف التحليل لدى النقاد ا 

أو البحث عن حيثيات اللغة الشعرية من منطلقات لغوية   كمال أبوديبلدى   اللغوية  األنساقالبحث يف 

  كما جاء عند حممد بنيس وشربل داغر

ال أبوديب العديد من الدراسات البنيوية يف دراسة النصوص الشعرية قديها وحديثها األمر ملقد قدم ك

رة يف النقد األديب احلديث حيث قام بدراسة لقصيدة أدونيس كيمياء النرجس يف الذي جعله يتبوء الصدا

الفصل املعنون ب اآلهلة اخلفية حنو نظرية بنيوية للمضمون الشعريـ هاجس النزوع يف كتابه جدلية اخلفاء 

ظر اجتاهات النقاد للتوسع ان( ، وشوقي والذاكرة الشعرية دراسة يف بنية النص اإلحيائيوالتجلي واألنساق والبنية

جدلية : كمال أبو ديب   انظر وما بعده 239ص 2004العرب يف قراءة النص الشعري احلديث ،د سامي عبابنة ، عامل الكتب احلديثسنة 

  ومابعدها262ص 1979سنو 1اخلفاء والتجلي  دراسات بنيوية يف الشعر دار العلم للماليني بريوت ط

إىل تبين البنيوية الشعرية اليت تعترب علما موضوعه الشعر، وهذا كما عمد حممد بنيس يف دراسة الشعر 

املفهوم و واحد من املفاهيم املرتبطة بالنظرية األدبية املعاصرة وجبهود الشكالنيني الروس   يف حتديدهم 

  .للوظيفة الشعرية من بني الوظائف اللسانية األخرى يف عملية االتصال اللغوي

الشعر العريب احلديث خالل ما يزيد على قرن حماوال ضبط  األطر النظرية  لقد قام حممد بنيس بدراسة

التقليدية، الرومانسية، والشعر املعاصر معتربا  : للشعر والتأصيل للشعرية العربية من خالل ثالث مراحل 

ين أن كل مرحلة بنية يتعامل مع متنها كما يتعامل مع قصيدة واحد ملا للبنية املشرتكة من فاعليةوهذا يع

التمايز بني املراحل الثالث آت حماوال بذلك حتديد البنية وجمرد احلديث عن وجود بنية عامة  موحدة لكل 

املستغرقة يف املدرسة الشكالنية الروسية  نيوية الشعريةبمنت شعري يربط اجلهد النقدي مباشرة بطروحات ال

أن البنيوية حماولة  إلجياد علم ى ومان جاكبسون وبشكل آخر  روالن بارت حني ير ر واليت ميثلها 

ا  وما بعدها 8ص1989سنة 1دار توبال الدار البيضاءط 1الشع العربيس احلديث بنياته وإبداالته ج: حممد بنيس  للتوسع انظر.ألدبا

  قضايا الشعرية: راجع أيضا رومان جاكبسون  
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  الرابعةالمحاضرة

  في الدراسات العربية البنيوية

  البنيوية المدرسةـ 2   

  ومنه بنية الكلمةيبين بناء، والبنية هيئة البناء تعود كلمة بنية إىل الفعل الثالثي بىن: ـ البنية  1

يف اللغات األوروبية أما اصطالحا structureأي صيغتها، وفالن صحيح البنية، وهي مقابلة ملعىن: 

قع ونظام اخليال وأعمق منهما أو هو فهي نظام أو نسق من املعقولية أو وضع لنظام رمزي مستقل عن الوا

كل مكون من ظواهر خمتلفة ،يتوقف كل   ":ويعرفها الالند بأا نسق من التحوالت له قواعده اخلاصة

مشكلة البنية : انظر زكريا ابراهيم " بفضل عالقته مبا عداه منها على ماعداه وال ميكنه أن يكون ماهو إال

متتلك خاصية مشرتكة  اوهي ذه الصورة حلقة مرتابطة فيما بينه 42ص1976سنة مكتبة مصر الفجالة

أو وهي ترابط داخلي بني الوحدات اليت تشكل املنظومه اللغوية تعزل الظاهرة عن  بني عناصرها

حتافظ يف اموعة على ما يشكل وجهها األصيل دون أن  العناصراخلارجية وتبحث عن مكوناا الداخلية

  .لوجه الوحيدتدعي ا

  :سماتها

حبيث تتسم ، اتساق البنية وتناسقها داخليا،  وتعين): الوجود الكلي( ية أو الشموليةلالك: أو� 

،فهي ليست جمرد وحدات مستقلة مجعت قسرا أو تعسفا، بل هي أجزاء تتبع أنظمة بالكمال الذايت 

  ذاا،داخلية من شأا أن حتدد طبيعة األجزاء وطبيعة اكتمال البنية 

وتعين أن البنية ليست وجودا قارا ثابتا وإّمنا هي متحركة وفق قوانني تقوم بتحويل البنية : التحّول: ثانيا  

ذاا إىل بنية إجيابية فاعلة تسهم يف التكوين والبناء ويف حتديد القوانني ذاا وهي ذا تعمل بوصفها تؤثر 

  أثر بوضعها أو مكاا اجلديديف تكوين ما بداخلها من مادة جديدة مثلما تت

  :ذاتية االنضباط أو االنضباط الداخلي: الثاث
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بكون البنية ال تتكئ على مرجع أو سياق خارجي لتربير أو تعليل إجراءاا التحويلية مبعىن أّن وهو يتعلق 

مدخل إىل : وسللتوسع انظر بسام قط 1.اللغة ال تبين تكويناا ووحداا من خالل رجوعها إىل أمناط خارجية

دليل الناقد األديب ، املركز الثقايف العريب،  :وانظر أيضا ميجان الرويلي  وسعد البازعي 125مناهج النقد املعاصر ص 

  63ـ 72صـ2003،سنة 3املغرب ط

  :تعريف البنيويةـ 2

بعالقاته احملددة واملعرفة للمصطلحات  ، ومهيكال البنيوية هي نظرية لسانية  تعترب اللغة نظاما مستقال 

أو هي تيار لغوي يعىن بتحليل العالقات بني ) الفونيمات ،املورفيمات واجلمل ( على اختالف املستويات 

ترى النص العناصر املختلفة يف لغة ما حيث يتم تصورها على أا كل كامل تنتظمه مستويات متعددة 

عناصر  بالداخلي الذي يكسبه وحدته، وهو نظام اليكمن يف ترتياألديب نصا مغلقا عن نفسه له نظامه 

النص وإمنا يكمن يف تلك الشبكة من العالقات اليت تنشأ بني كلماته وتنتظم بنيته حيث ركزت جل 

اهتمامها على بنية النص األديب ، تلك البنية اليت تكشف عن نظامه  من خالل حتليله حتليال داخليا 

املدخل إلãمناهج النقد  بسام قطوس: للتوسع انظرمعرفة علمية لت الداخلية والنسق الكامن يف كمؤكدة أمهية العالقا

  128املعاصر ص

فهي قد جتاوزت النظرة التقليدية يف النظر إىل العامل وإىل األشياء من خالل حمورالذات املوضوع الذات 

معلنة أّولّية النسق طريقة النظر إىل النظام الكلي نظرة جزئية مادية نبذتكما    والوجود والذات واالنسان 

" البنيويون يعتربونه حيث جند النقاد   وانعكس هذا  على نقدهم للنص األديبأو البنية على العناصر

ظاهرة قائمة يف حلظة معينة متثل نظاما شامال واألعمال األدبية تصبح حني إذن أبنية كلية ذات نظام 

ودرجة ترابطها والعناصر املنهجية فيها وتركيبها ذا النمط الذي  عالئقها الداخلية إدراكلها يعين وحتلي

هنا سنجد أّن العنصر اجلوهري يف العمل األديب هو الذي ال وظائفها اجلمالية املتعددة ومن تؤدي فيه 

وضرورته اخلارجية وال بالتاريخ يرتبط باجلانب اخلارجي سواء املؤلف أو سياقه النفسي  وال باتمع 

وصريورته، وإّمنا يرتبط مبا بدأ البنيويون يسمونه بأدبية األدب، أي تلك العناصر اليت جتعل األدب أدبا، 

تلك العناصر اليت ميكن اعتبارها ماثلة يف النص حمددة جلنسه الفين ومكيفة لطبيعة تكوينه وموجهة ملدى 

مناهج النقد املعاصر : للتوسع انظر صالح فضل  1"على وجه التحديدكفاءته يف أداء وظيفته اجلمالية 

  74ص
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وميكن أن نلتمس من هذا النص أن النقد مل يعد مرتبط باإلبانة عن التوجهات وااليديولوجيات  أو 

أو التارخيي وهو يقوم بالعملية النقدية وإمنا  االجتماعيالنظريات األدبية املرتبطة باجلانب النفسي أو 

وزه إىل قراءة النص من الداخل بعيد عن أي معطيات خارجية كي تتحقق  صفة األدبية فيه فمهمة يتجا

اختيار  مدى مصداقية الكاتب بالنسبة  لعالقته باتمع كما كان الناقد " الناقد البنيوي ليست هي 

بية لريى مدى مهمته أن خيترب لغة الكتابة األد اإليديولوجي حيصرها يف هذا النطاق وإّمنا أصبحت

متاسكها  وتنظيمها املنطقي والرمزي  ومدى قوا وضعفها بغض النظر عن احلقيقة اليت تزعم أّا 

  76انظر املرجع نفس ص 2" تعكسها أو تعرضها يف كتاباا

  البنيوية النشأة واألسسـ 3

ا دراسة ااالت لقد نشأت البنيوية يف مطلع القرن العشرين وما إن تأسست لغويا حىت اقتحم منهجه 

املعرفية املختلفة واستغرقت الفكر األديب والنقدي ،وقد أسهمت يف نشأا مدارس ومجاعات لغوية بداية 

من مدرسة جنيف مث الشكلية الروسية مث حلقة براغ اللغوية مث مدرسة كوبنهاغن وأخريا املدرسة األمريكية 

  فالنقد اجلديد

الذي استخدم كلمة   1913ـ1857وإن اعترب النقاد أن األب الروحي للبنيوية هو فردينانددوسيسور 

 بداية االخنراط يف اخلطاب البنيوي   1916نسق بدل كلمة بنية ومع هذا كانت حماضراته يف علم اللغة 

  وظهور املنهج البنيوي يف دراسة الظاهرة اللغوية

يف املؤمتر الدويل لعلوم اللسان انعقد بالهاي ولندا 1928ظهر إال يف سنةأما النزعة البنيوية فلم ت    

حيث قدم ثالث علماء روس هم جاكبسون وكارشفسكي وتروبتسكوي حبثا علميا تضمن األسس األوىل 

أصدروا بيان أعلنوه يف املؤمتر األول للغويني السالفوالذي انعقد يف  أن بعد ذلك  لبثوامل يذه النزعة  و هل

  راغ وفيه أعلنوا استعمال كلمة بنية باملعىن املستعمل اليومب

أما يف فرنسا فقد ظهرت يف منتصف  اخلمسينات مث ما فتئت وأن ماتت يف الستينات  ومع صدور كتايب 

اختذت البنيوية مسارات  1958و األنثروبولوجية البنيوية سنة1955ليفي شرتاوس املدارات احلزينة 

  ة يف النظرية واملنهجمتنوعة وأشكاال خمتلف
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رومان جاكبسون العامل اللغوي وليفي شرتاوس عامل االجتماع والكان احمللل  من أهم أعالم البنيويةولعل 

  وفوكو الفيلسوف وغولدمان وغريهم كثر أسهموا يف بلورة مفاهيم ومرتكزات  البنيوية للتوسع انظر  النفسي

  اللغة والكالم، التزامن والتعاقب، الدال : تقوم علي مبدأ الثنائيات ولعل األسس النظرية

  .انظر حماضرات املناهج النقدية املعاصرةللتوسع . واملدلول،وثنائية العالقة، التشابه واالختالف 

  :وهي  وتينيانوف على املبادئ األساسية للبنيويةاالجتاه البنيوي منذ أعلن جاكبسون لقد تبلور 

رى وعلى كل من يتصدى لدراسته أن يلم مبجموع القوانني اليت ارتباط  تاريخ األدب بالعلوم األخ1

  .تسعفه يف فهم األنظمة األدبية

  ــ النص وحدة مغلقة وال ميكن فهمه من اخلارج2

ـ النص األديب هو احملور األساسي للنقد ألنه نتاج لغوي يف األصل وال جيب دراسته إال من هذا  3

والتحليل البنيوي يوم على دراسة  اليت تقوم بينهاذات الداللة  من العالقاتمعقدة  كة باجلانب بوصفه ش

  .اجلانب اللغوي فيها

  ــ التمييز بني الزمين والتطوري يعد فرضا خصبا للدراسة األدبية4

  ـ ال يتطابق النظام األديب التوقييت مع النظرة السطحية للعصر5

بني القواعد القائمة واملمارسات الفردية يف  مثلما ميز دو سيسور بني اللغة والكالم ميز البنيويونـ  6

يف :للتوسع انظر شكري عزيز ماضي  .األدب وإن كانا متالزمني والتفريق بينهما يفسد نظام القيم الفنية

  وما بعدها 171ص1993سنة1نظرية األدب، دار املنتخب العريب ط

للعمل  الداخلية واألنساقانني أهداف البنيوية من حيث العمل النقدي حول البحث يف القو  متحورتلقد

األديب والتعامل معه كنص مغلق يقرأ من الداخل للكشف عن لعبة الدالالت وهذه ميزته وليس النقد يف 

  وما بعدها  33املدارس النقدية املعاصرة ص: للتوسع انظرأد عرايب خلضر . هذا سوى وصف للعبة الدالالت

  

  :المعاصرةالبنيوية في الدراسات العربية ـ  4
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منتها على النقد العريب، تأيت لتؤكد تأثر العقل النقدي العريب بالنظريات وهيإن انتشار البنيوية      

، وتتفق جل الدراسات على أا بدأت مع السبعينات وبالضبط احلداثية ومناهجها يف قراءة النص األديب

دخل ميه إىل الساحة النقدية العربية حيث دمنذ اهتمام املختصني برتمجة النقداألجلو أمريكي اجلديد وتق

حتت مسميات كثري ة النقد اجلمايل، النقد املوضوعي، النقد التحليلي وغريها من املسميات مرجعني 

الذي ناضل من أجل إدخال النقد ) 1983ـ1912(   الفضل يف ذلك إىل الناقد املصري رشاد رشدي

  ....ناصف حممود الربيعي وعبد العزيز محودة اجلديد وتكوين تالمذة تبعوا مساره مثل مصطفى

واستئناسا بالساحة النقدية  م التداخل بني النقد اجلديد والبنيويةكويشري الناقد  يوسف وغليسي أنه حب

املصرية اليت كانت رائدة يف يئة  اجلو للتلقي البنيوي ظهرت دراسات يف املغرب العريب تنحو هذا املنحى 

ة الناقد التونسي حسني الواد البنية القصصية يف رسالة الغفران واليت كانت  من لعل من أوائلها دراس

تتقاسم معها املنهج    الدراسات املهمة  اليت تؤصل للدرس النقدي البنيوي مث تلتها دراسات أخرى

البنيوي على اختالف االليات واالجتاهات كدراسة كمال أو ديب  يف البنية اإليقاعية للشعر العريب 

وكتاب حممد رشيد ثابت البنية القصصية ومدلوهلا 1979مث تاله كتابه جدلية اخلفاء والتجلي 1974

وكتاب صالح فضل   مشكلة البنية وكتاب ابراهيم زكريا1975االجتماعي يف حديث عيسى بن هشام

غري أن  1979وكتاب حممد بنيس ظاهرة الشعر املغريب املعاصر1978النظرية البنائية يف النقد األديب 

اخلط البنيوي تأخر يف الدراسات اجلزائرية إىل بديات الثمانينات مع دراسات النقدية لعبد املالك مرتاض  

مناهج :للتوسع انظر يوسف وغليسي .لفلسفي املعاصر والفلسفية لعمر مهيبل يف كتابه البنيوية يف الفكر ا

  .وما بعدها 72النقد املعاصر ص

لتظهر دراسات أخرى وأمساء كثرية كيمىن العيد وسيزا قاسم ومحيد احلميداين وغريهم كثر تبنوا البنيوية  

ضوعية تتجلى من منطلق أسس يروا مو ودافعوا عنها يف كتابام  من خالل املمارسة النقدية التطبيقية 

  :بأمرين 

  ـ اإلحساس بقصور املناهج النقدية السابقة  1

  .ـ جتاوز املرحلة االنطباعية والتأثريية من النقد 2
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لقد انعكست املفاهيم البنيوية على كثري من الدراسات وأضحى األدب يف الفهم النقدي ليس        

 ح صيغة كتابية مؤسساتية حتكمها قواننياإلبداع العبقري الذي يتعمد على قدرة املؤلف بل أصب ذلك

وشيفرات أثرت على مفاهيم وظيفة األدب وطبيعته فال هو حييل إىل العامل اخلارجي وال هو يعتمد على 

عبقرية املؤلف وال تزال حلد االن تطرح إشكاالا بصياغات خمتلفة رغم إمجاع الكثريين على اا انتهت ال 

مثال البنيويعن كثري من طروحاا برفضه ونفيه ملفهوم العلمية البنيوية  سيما بعد ختلي روالن بارت وهو

كما وصفها دريدا باالختزالية والتجريد ووقوفها حتت هيمنة التزامن اآلين اليت حكمت كل 1971سنة

 .وما بعدها 74للتوسع انظر ميجان الرويلي ،سعد البازغي دليل الناقد األديب ص. بنيوية وكل شارة بنيوية


