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د/ عمر اأحمد بوقر�رة

اأ�ستاذا  لالأدب  من مواليد اجلزائر، حا�سل على الدكتوراه يف الآداب، يعمل 

احلديث واملعا�سر بجامعة احلاج خل�سر بباتنة، كلية الآداب باجلزائر، كما در�ص 

بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بالإمارات العربية املتحدة، وهو ع�سو رابطة 

الفكر والثقافة باجلزائر، ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية.

الإ�سالمي املعا�سر«،  ال�سعر  له درا�سات عديدة، منها: »املوقــف والت�سكيل يف 

الإبراهيمي«،                    عند  الفكري  الن�سق  »بناء  و  اجلــزائــري«،  ال�سعر  يف  و»درا�ــســات 

و» حول امل�سمون الإ�سالمي يف �سعر اأحمد �سحنون«  وغريها ...
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الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية
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اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

م�سى على حركة التنظري لالأدب الإ�سالمي اأزيد من ن�سف قرن ، وعرفت 

واملعرفية  الثقافية  امل�سارب  بتنوع  درجاتها  تنوعت  وم�سارات  منعطفات 

لأ�سحابها.

وقد جتمعت جهود حممودة يف اجتاه اإثبات هوية الأدب الإ�سالمي وروؤيته 

وميكن  العاملية،  والآداب  العربي  الأدب  خريطة  �سمن  وموقعيته  وفل�سفته 

القول اإن تلك احلركة �سقت طريقها يف ثالثة م�سارات متوازية ومتكاملة:

- م�سار الإبداع الأدبي، ول تخطئ العني املن�سفة اإدراك ذلك عرب الوقوف 

على اأ�سماء كثرية من الرواد الأوائل واجليل احلديث، ومن الرجاء والن�ساء 

على حد �سواء.

اإبراز الفل�سفة املعرفية  - م�سار التنظري الأدبي،من خالل العطوف على 

للجمالية الأدبية الإ�سالمية والأجوبة عن ماهية الأدب الإ�سالمي ووظيفيته، 

و�سلته بالقيم اجلمالية والفنية العاملية، وحدود الئتالف والختالف، والعام 

واخلا�ص، والأ�سول والفروع ، والتاأ�سيل والتجديد يف �ساحة الإبداع الأدبي، 

وعالقة ذلك بالروؤية الإ�سالمية. ولتخلو �ساحة الأدب الإ�سالمي من كتابات 

متميزة يف هذا امليدان.

- م�سار النقد الأدبي التطبيقي، عرب ا�ستثمار الآليات واملفاهيم املتاأ�سلة 

النقدية  وال�ساحة  �سوئها،  على  الأدبية  الأعمال  وقــراءة  الثاين،  امل�سار  يف 

مليئة مبثل هذه الدرا�سات التطبيقية.

والكتاب الذي تقدمه اإدارة الثقافة الإ�سالمية، اليوم، اإىل جمهور قرائها 

الكرام يندرج �سمن جهود امل�سار الثاين، اإذ يهتم فيه �ساحبه الأ�ستاذ عمر 

بوقرورة باإثارة جمموعة من الأ�سئلة التي تروم اإجناز تقومي منهجي يف  بنية 
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العطاء التنظريي والنقدي لنظرية الأدب الإ�سالمي.

وتنبع خ�سو�سية ال�سيغ الإ�سكالية التي يثريها الكتاب، من كون �ساحبها 

مقولته  انت�سار  بدايات  منذ  الإ�سالمي  الأدب  لأ�سئلة  املجرتحني  من  يعد 

النقدية يف �ساحة الفكر العربي الإ�سالمي، وله م�ساركات علمية يف املو�سوع، 

لذا، فاإن اأ�سئلته  قد �سيغت من خالل التفاعل مع خمتلف الآراء والأطروحات 

املتداولة .

اأ�سئلة الكتاب حت�سر يف ال�ستفهامات الآتية: كيف ميكن ا�ستثمار  واأبرز 

النقد والإبداع ليكونا مندجمني يف ال�سوؤال احل�ساري اخلا�سع لكينونة الأمة  

التي لتزهر عطاءاتها اإل بروح الإ�سالم وقيمه؟ وماهي ال�سبل لتتجاور يف 

الن�ص الأدبي خ�سائ�ص الأدبية والر�سالية يف توافق وتناغم ليح�سل معه 

اأي ت�سارب اأوت�سطح اأو اإهمال؟ وما هي الأ�س�ص الفكرية والعلمية التي جتنب 

ال�سبيل  وكيف  والــروؤيــوي؟  املنهجي  التلفيق  مظاهر  ــداع  والإب النقد  �ساحة 

اإىل اإحداث مراجعات ح�سارية ونقدية يف العطاء الفكري والإبداعي لرواد 

هي  املعرفية  الأن�ساق  جتعل  التي  العتبارات  وماهي  ؟  الإ�سالمي  الأدب 

ال�سبب احلقيقي وراء الأزمة املنهجية والإبداعية التي تعي�سها الأمة؟ وكيف 

�سرطا  باعتبارها  الأن�ساق  تلك  اإىل  والتمحي�ص  النقد  توجيه  اإىل  ال�سبيل  

لزما يف انتهاج �سبيل الإ�سالح

وقد بدت اأهداف الكاتب وا�سحة وحمددة من خالل اإثارة هذه الإ�سكالت 

على  التجني  رغبة يف  اأو  اتفق،  كيفما  بنقد  القيام  الق�سد  فلي�ص  وغريها، 

الغري، واإمنا يتمثل الق�سد العميق يف اإجناز »مراجعة نراها يقينية يف قرن  

كان  املو�سوعية  وبالروؤية  جديدة،  واإبــدالت   بروؤى  يقينا   �سيح�سر  جديد 

احلديث عن اأدبية ور�سالية نراهما  اأ�سا�سيتني يف اإبداع ويف نقد  ل يثمران 

من  التي  كينونتها   عنا�سر  ومن  الأمــة  �سيغ  من  ميتاح   الذي  باملعريف  اإل 

اأهمها: العن�سر العقدي والعن�سر احل�ساري  والعن�سر الفني«
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ومن املنطلقات النقدية  التي ي�سدر عنها كتاب » اإ�سكالية تاأ�سيل الروؤية 

الإ�سالمية يف النقد والإبداع « اأن الناقـد، اأي ناقد، ل ي�سدق عليه هذا الو�سف 

اإل اإذا تزود بالر�سيد  العقدي والفكري ال�سامن ل�سالمة الروؤية واملذهب، 

وكان على حذر من اأن ي�سري ناقال  وم�ستعريا ملا تت�سمنه احل�سارات الأخرى 

من اأن�ساق معرفية وليدة بيئتها وظروفها و�سياقها التاريخي واحل�ساري.

النقد  دائــرة  اإىل  املنت�سبة  امل�سنفات  من  كثريا  اإن  القول  املوؤ�سف  ومن 

تهدي  منارات  تعد  التي  ال�سفات  نق�ص ملحوظ يف هذه  تعاين من  الأدبي 

النقاد اإىل �سواء ال�سبيل.

اأن  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقــاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

تقدم هذا الكتاب اإىل اجلمهور الكرمي والنقاد والباحثني، اإ�سهاما منها يف 

اإثراء ال�ساحة الفكرية والنقدية ، وحتفيزا لأهل النقد على اتخاذ املبادرة 

لبناء �سرح النقد العربي احلديث على اأ�س�ص وا�سحة املعامل، قوية الأركان، 

�سليمة املنهج .

وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الإدارة حري�سة على اأن جتعل من جهود وزارة 

الريادة،  روح  ثمرات  ثمرة من  الكويت  بدولة  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف 

فقد ظل �ساأن الأدب الإ�سالمي بعيدا عن اهتمامات املوؤ�س�سات املعنية بال�ساأن 

واأدواره يف  الأدب،  اأهمية  اأن  والأحداث على  الوقائع  بينما تدل  الإ�سالمي، 

التنمية  �سمان  بغية  به  الر�سمية  العناية  تقت�سي  والأذواق،  الــروؤى  ت�سكيل 

الإ�سالمية من خالل  الثقافة  اإدارة  اإجنــازه   اإىل  بادرت  ما  وهو  املن�سودة، 

الإقدام على ن�سر العديد من الإ�سدارات الأدبية �سمن �سل�سلة »روافـد«.

واهلل املوفق للفالح.                                           
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اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني. 

هذا مو�سوع من املو�سوعات التي ت�سب اأ�سا�ًسا يف دائرة ال�سوؤال النقدي 

اخلا�سع لالأ�سل املعريف الذي يحكم الن�ص نقًدا واإبداعا، كما يحكم الروؤية 

التي نريدها خا�سة خا�سعة للقيمي التي تت�سقق اأ�سوله من اأ�سول الإ�سالم 

موقًفا وت�سكيال، بهذه الكيفية تاأتي املو�سوعات التي جعلناها يف ثالثة حماور 

و»اإ�سكالية  املعا�سر«،  العربي  النقد  يف  املعريف  الن�سق  ح�سور  »ماهية  هي: 

املفارقة بني اأدبية النقد ور�سالية الن�ص«، و»اأ�سئلة الأدب الإ�سالمي.. بحث 

يف التاأ�سيل«.

اإبداعا  الأدب  يحكم  الذي  املنهجي  الراهن  باأ�سئلة  موؤيدة  واملو�سوعات 

يف  حمــاوره  تتمركز  الــذي  الراهن  هذا  املعا�سر،  العربي  عاملنا  يف  ونقًدا 

الدر�ص                                  بع�ص  فيه  اآل  ـــداع  واإب نقد  اإىل  حتيل  مبفارقة  حت�سران  روؤيــتــني 

اأهميـة  تعطي  ل  لأدبية  خا�سعـة  التـجريد  يف  موغلة  �سكالنية  اإىل  كثريه  اأو 

يف  تت�سكل  التي  احل�سارية  لالأزمنة  ول  الكاتب،  حلياة  ول  النـ�ص  ملـرجع 

ظلها الن�سو�ص، بينما اعتمد البع�ص الآخر النقد والإبداع ب�سيغة ال�سوؤال 

احل�ساري اخلا�سع لكينونة الأمة التي ل تزهر فيها الن�سو�ص ول تثمر اإل 

فيها  الإيجاب  ول�سيغ  الأمة،  لروح  اخلا�سعة  اخلا�سة  وبالروؤية  بالإ�سالم، 

فيها على  نعتمد  التي  املذكورة  املحاور  اأ�سا�سا يف  تتمركز  التي  روؤيتنا  تاأتي 

ال�سوؤال القيمي الذي نحاول به اأن نتناول الإبداع والنقد مقرونني بالر�سالية 

اأن  الأوفى  بل  والنقدي،  الإبداعي  الظاهر  اأفقية متتاح من  نريدها  التي ل 

به  نر�سد  الذي  النقدي  وبالنظر  الفني،  بالعمق  مزدانة  الر�سالية  حت�سر 

العالقة ال�سليمة التي ميكن اأن تتجاور فيها الأدبية والر�سالية، فبذلك العمق 

ال�سكل، م�سرفة  �سكالنية موغلة يف  نقد حقل خطابه  نبتعد عن  اأن  ميكننا 

اإلغاء  يف النقل، خا�سعة لالآخر يف اإطار تاأثر �سلبي داأب فيه اأ�سحابه على 

تلك  عن  اأي�سا  نبتعد  وبه  لالإ�سالم،  اخلا�سعني  والنقدي  املعريف  اخلا�ص 
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الدرا�سات الأفقية التي تعتمد التلفيق املنهجي الذي وجدناه عند بع�ص النقاد 

بال�سيغة الإ�سالمية، اأولئك الذين داأبوا –يف اأبحاثهم التي ن�سروا بع�سها يف 

جمالت حمكومة بالروؤية الإ�سالمية– على دمج احل�سن بال�سيئ معتمدين 

يف ذلك على �سكالنية منقولة مل يفلحوا بها يف ر�سد اخلا�ص الفني والنقدي 

اخلا�سعني لالإ�سالم.

اأثر فيها للمجاملة، ول مكانة فيها  واملحاور حمكومة بروؤية مو�سوعية ل 

وبالروؤية  الآخــر،  هذا  كان  ــا  اأيًّ الآخــر  اإق�ساء  مرادها  عليلة  نقدية  لذاتية 

النقدي  الراهن  واأ�سئلة  الإ�سالمي،  الأدب  م�سكالت  تناولنا  املو�سوعية 

�سيح�سر  جديد  قرن  يف  يقينية  نراها  مراجعة  يف  ت�سب  التي  والإبــداعــي 

يقينا بروؤى وباإبدالت جديدة، وبالروؤية املو�سوعية كان احلديث عن اأدبية 

الذي  باملعريف  اإل  يثمران  ل  نقد  ويف  اإبــداع  اأ�سا�سيتني يف  نراهما  ور�سالية 

ميتاح من �سيغ الأمة ومن عنا�سر كينونتها التي من اأهمها: العن�سر العقدي 

تغدو  وبغريه  الأدبية،  تكون  فبذلك  الفني،  والعن�سر  احل�ساري  والعن�سر 

ظاهرهما  ولإبــداع  لنقد  تخ�سع  التي  املفارقة  اأدبية  هي  اأو  �سراًبا،  الأدبية 

مو�سوم بالعربي وبالإ�سالمي، اأما الباطن املوؤيد بعني احلال فمختـلف.

هذا هو جوهر املو�سوع الذي اخرتناه باخلا�ص املعريف الذي نرجوه ناقًدا 

خا�سًعا لل�سيغ احل�سارية التي حتكم واقع الفن يف الأمة اإبداًعا ونقًدا.

واهلل املوفق والهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
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املحــور الأول:

ماهية ح�سور الن�سق املعريف 

يف النقد العربي املعا�رص
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- بحث يف اأزمة الأ�صل والفرع:

الكربى  بالتحولت  عالقته  يف  املعا�سر  العربي  بالنقد  متعلق  املو�سوع 

النقدي  الــدر�ــص  �ساد  الــذي  املعريف  باملتغري  املحكوم  لــالإبــدال  اخلا�سعة 

املوؤيد  املعريف  – للن�سق  الأحيان  اأغلب  – يف  اأ�سحابه  فيه  ا�ستجاب  الذي 

باإبي�ستمولوجيا الآخر اأو الغربي هذه املرة، واملو�سوع اأ�سا�سه اأزمة الأن�ساق 

املعرفية، وفيه نذكر اأن الأزمة ل تعني غياب بنيات نقدية كانت موجودة يف 

–مثال– ونتمنى  اأوا�سطه  يف  اأو  الع�سرين  القرن  بدايات  يف  العربي  النقد 

لأن  والع�سرين؛  الواحد  القرن  بدايات  يف  اأو  القرن،  اأخريات  يف  ح�سورها 

هذه البنيات �سارت هي اأي�سا حمل نقد، اأو هي ماأزومة فاقدة لروح املعادل، 

باإبدالت  الع�سرين  القرن  اأخريات  يف  العربي  النقد  يتج�سد  اأن  الأزمــة  بل 

النقد  ال�سليم جلوهر  الإدراك  وباأدوات فنية جتعله غري قادر على  معرفية 

اأن يخ�سع ل�سروط ت�ساعده على املجاوزة والإبداع ب�سرط توفر  الذي يجب 

�سروط املجاوزة التي نريدها اأن تخ�سع دوًما لالأ�سل املوؤيد بثوابت جوهرية 

ناقد  اإطار  يف  بح�سورها  اإل  وم�سطلحاتها  النقدية  النظريات  بناء  يتم  ل 

خا�سع لالآين وامل�ستقبلي مًعا.

والنكو�ص  الفزع  اأبدا على  يدل  الكيفية ل  بهذه  النقد  اأزمة  واحلديث يف 

والتهويل واملبالغة بقدر ما يدل على وعي متوتر يجعلنا نراجع نقدنا بتجويد 

�ستتك�ّسف  والتي  املذكورة،  اجلوهرية  للثوابت  اخلا�سع  امل�ستقبل  به  نبلغ 

عنا�سرها يف �سلب املو�سوع.

وموؤ�س�سة  واملبدعني،  النقاد  باعرتافات  موكول  النقد  اأزمــة  يف  والبحث 

النقد الأكادميي يف العامل العربي، هذه الأخرية التي ل يكاد ينجز فيها بحث 

اأو اأطروحة جامعية يف النقد اإل ونقراأ يف مقدمته م�سطلح »اأزمة«، وللعلم 

والناقد  النقد  بنيتها  �ساملة  بل هي  وحــده،  النقد  تعني  ل  هنا  الأزمــة  فاإن 

يف  امل�سابهة  ب�سيغ  النقل  اإىل  به  اآل  وفني  معريف  ل�سدى  اخلا�سع  نف�سه 

اأحايني كثرية، وال�سمول هنا م�سوغ بخطاب تتجلى اأ�س�سه ال�ساكية يف الكتب 
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واملجالت والأحاديث الإذاعية والربامج التلفزيونية.

العنا�سر  امتالك  عن  قا�سرون  اأ�سحابه  لأن  اأزمــة؛  اخلطاب  وخال�سة 

ل  امل�سكِّ باملعريف  يتعلق  ما  العنا�سر  ومن  اجلوهر،  لإدراك  املوؤهلة  النقدية 

ا                   غام�سً بــدا  الــذي  املعريف  هــذا  اجلماعية،  اأو  اجلامعة  النقدية  للروؤية 

معرفية جابهوا  اأمناط  على  اأ�سحابه  اتكاء  وال�سبب  اأو م�سطرًبا  غائًبا،  اأو 

املفاهيم  �سياغة  عن  فاأقعدتهم  وامل�سطلحات  واملذاهب  النظريات  بها 

النقدية العميقة، حني مل يعوا اإ�سكالية معرفية مفادها اأن الأمناط امل�ستعارة 

ومنهجية  اأ�سا�سه حمددات معرفية  بها  ن�سق خا�ص  وتطورت يف ظل  ولدت 

متنحه هويته املميزة له عن �سواه من الأن�ساق، واأن اأية حماولة للتعامل مع 

الن�سق دون وعي مبحدداته املعرفية �ستكون غري جمدية؛ لأنها �ستكون حينئذ 

حماولة قا�سرة ل تتجاوز يف حقيقتها النقل املنبهر الفاقد للتاأثر الإيجابي 

اخلا�سع للنقد والتحليل واملراجعة.

يف هذا املجال ياأتي املو�سوع الذي نود احلديث عنه يف اإطار الأ�سل النظري 

الناقد يف العامل العربي احلديث واملعا�سر والذي يبدو ماأزوًما بعوامل �ستى، 

اأهله  اأربك يف  الناقد مع هذا الأ�سل بغمو�ص  العربي  الدر�ص  اأهمها تعامل 

املاهية التي مل تنته الأ�سئلة ب�ساأنها ناهيك عن اأن تتجدد هذه املاهية يف هذا 

املعا�سر اأو احلداثي من خالل النظريات النقدية التي تتجاوز، يف تاأ�سي�سها 

وتاأ�سيلها، حدَّ النمطية.

والغمو�ص املربك بهذه الكيفية عميق؛ اإذ جتذر يف الدر�ص العربي احلا�سر 

الذي  بالفرع  الناقلة  اإل بعد ال�ستعانة  اإ�سكالية ل يتم حلها  الناقد، ف�سار 

ا، وال�سبب يكمن يف ماهيته ويف اأ�س�ص  ا وماأزوًما اأي�سً يعد -يف راأينا-غام�سً

التنظري فيه، تلك الأ�س�ص التي جتلت دوًما ب�سيغ معرفية متولدة م�ستنبتة 

من اأ�سول ل عالقة لنا بها، فهي �سيغ ذات جهد ح�ساري خا�ص، اإنها ثمرة 

املنهج  الأ�سل يف  �سار  وفني  معريف  نظام حياتي غربي جت�سد يف  �سريورة 

النقدي الذي حتول اإىل فرع ماأزوم عندنا بفعل القراءة النقدية الناقلة.
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مرجعيتني  اأو  ثقافتني  تنا�ص  ــار  اإط يف  يتم  مل  هنا  النقل  فــاإن  وللعلم، 

نقديتني، اإذ لو ح�سل بذلك لكان الإيجابي املرجو؛ لأننا يف التنا�ص من�سك 

دوًما باأ�سباب الأ�سل الذي يح�سر يف كل مذهب اأو نظرية اأو م�سطلح ين�ساأ 

موؤّثرا يف هجرات معرفية ترتى بقوى متوازنة.

فاملو�سوع ماأزوم، اإذن، يف اأ�سله املتعلق بالإنتاج املعريف الذي نراه الأ�سل 

املوؤ�س�ص للنقد يف العامل العربي، والذي تعر�ص لنتهاك منهجي وفكري اأدى 

اإىل تداخل املعايري واختاللها وفيها اختالل )الأ�سل والفرع(، وهو احلدث 

الذي مل جنده يف اأوربا مثال يف بداية كل مذهب اأو نظرية اأو م�سطلح يولد، 

وال�سبب يكمن اأ�سا�ًسا يف ماهية الن�سق املعريف الذي يتجلى دوًما بح�سابات 

ح�سارية دقيقة خا�سعة لتواتر اأوربي منطقي يرتى باأ�سول تتلوها فروع.

البع�ص يف عالقته  يوؤوله  كما  اأبــًدا  نراه  ل  الذي  بالنقد  واملو�سوع حمدد 

بال�سعر اأو الإبداع مثال »بتحقيق مهمة يف غايـة اخلطـر وال�سـرورة... وهي 

اأن يحمل �سعر ال�سعراء اإىل القراء نقيًّا جميال، واأن يجعله مفيًدا له ومنرًيا، 

يكون  اأن  على  العادي  القارئ  اإعانة  ن�سيب– يف  –اأي  بن�سيب  ي�سهم  واأن 

)((

قارئ �سعر، وهذه اأ�سمى غايات النقد... «.

فالنقد اأكرب من هذه الغاية اإذا ما تعلق الأمر بالروؤية املركزية اجلامعة 

ماهيتهما  تتجلى  �ساملني  وفني  اإنه حمدد -عندنا- مبعريف  اآنفا،  املذكورة 

وتقومي  وتقييم  وتاأويل،  تف�سري  وهو  حكم،  النقد  اأن  منها:  ا�سطالحات  يف 

للمنتج، وهو اجلهد الفني والفكري الذي ت�ساغ به امل�سطلحات التي ترتقي 

لت�سري اأدوات للحكم يف ميزان فني وفكري �سامنني ل�ستمرار امل�سطلح.

) - اأزمة الإبداع ال�سعري وحتديات الع�سر، ندوة ف�سول، مج 7، ع )-2، اأكتوبر 986)- 

مار�ص 987)، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، �ص  238.
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والنقد، فـوق هذا، ممار�سة لل�سوؤال املعريف والفني؛ ذلك لأنه يعمل على 

َا له من �سلطة ثالثية  �سبط العالقات القيمية )اأن�ساق القيم( يف املجتمع ملمِ

الأبعاد يح�سر فيها النقد بو�سفه الن�سق املعريف والفني، واجلمهور اأو املتلقي 

التعليل والتف�سري  املاثل يف  للن�سق املذكور والناقد بجهده  ـل  امل�ستقبمِ بو�سفه 

والتحليل لهذه القيم التي يجب اأن حت�سر بهذه الأبعاد املذكورة.

فالنقد م�سمول بهذه الكلية التي اإن اختل عن�سر من عنا�سرها غاب النقد 

ال�سليم ولعلها م�ساحة الكلية التي ت�سم النقد مبي�سم العلمية عنــد كثري من 

النقاد الذين نعتوا النقد الأدبي بــ »علم النقد«.

َا م�سى، فاإن الناقد، الذي ي�ستحق هذا الو�سف، ل ير�سى اأن يزن  وتبعا ملمِ

ن�سقية  لبنيات  اخلا�سع  والتحليل  وال�سرح  وال�سواب  الأمور مبيزان اخلطاأ 

فيه  املتميز حت�سر  فالناقد  ثم  ومن  �سنعها،  ي�سهم يف  ومل  هو،  ينتجها  مل 

ال�سروط الآتية:

ال�سامنني  والفكري  العقدي  بالر�سيد  املوؤيد  املعريف  الر�سيد  )-ح�سور 

متلقني  بها  ليبلغ  املذهب  اأو  امل�سطلح  ي�سلكهــا  ومنهجية  معرفية  ل�سالمة 

ناقد         اأي  فجهد  وفل�سفاتها،  واأفكارها  بعقائدها  احل�سارات  فيهم  اختلفت 

الذي  ارتباًطا ع�سويا باخلا�ص احل�ساري  ارتبط  اإذا  اإل  يثمر  اأن  ل ميكنه 

يهبه املعنى والدللة، وبالتايل فاإن ح�سور املعريف بال�سرط املذكور �سرورة 

التي  الركائز  كــربى  ميثل  هــذا  ولعل  النقدي.  الــدر�ــص  مع  للتعامل  لزمــة 

باخلا�ص  يرتبط  اإنتاجا  باعتباره  الإ�سالمي  لالأدب  التاأ�سيل  ت�سند مو�سوع 

احل�ساري وينطلق منه يف التوا�سل مع غريه ؟؟؟.

2- احلذر من النقل املعريف والفني اخلا�سعني ل�ستعارة يقع فيها كثري من 

النقاد الذين ل يتوفرون على الأ�سول املعرفية املوؤهلة للتاأثر ال�سليم اخلا�سع 

وم�سلمني؛  عربا  بنا،  الأمــر  تعلق  ما  اإذا  خطري  والعن�سر  الأنــا،  ل�سروط 

دائرة  يف  لي�سب  والفني  النقدي  املجال  يتعدى  اإمنــا  هنا  النقل  لأن  ذلك 
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الإبي�ستمولوجي؛ حيث يتحول امل�سدر فيه اإىل فرع ناقل جاهد يف البحث عن 

اجلديد املوهوم الذي �سار قدمًيا يف اأ�سله.

اأدائهم  النقاد عن  يتخلى  النقد عندما  العن�سر يف  وتزداد خطورة هذا 

ي�سطادون  ماهرين  اأذكــيــاء  �سيادين  اإىل  ويتحولون  املــ�ــســوؤول،  املــعــريف 

امل�سطلحات املوغلة يف الغمو�ص اخلا�سعة لالنبهار واملفاجاأة، وهم ي�سعون 

باأ�سباب  ما�سكني  حداثيني  اأو  ع�سريني  جمددين  يظهروا  اأن  اإىل  بذلك 

الريادة.

)الغرب(  اأ�سحابه  اأراده  خا�ص  ن�سق  مع  م�سى  ما  يتجاوب  اأن  واخلطر 

اأدباءنا                    »اإن  العرب:  الدار�سني  اأحــد  يقول  غــريه،  ي�سل  ول  اإلينا  ي�سل  اأن 

ل يتجهون اإىل الفال�سفة واملفكرين، ول اإىل علماء الجتماع، ول اإىل علماء 

النف�ص، ولكن اإىل ن�سق معني من ال�سعراء العامليني الذين يتـم ت�سـديرهـم 

بالتحديد  هي  العاملية  العوا�سم  من  عدد  م�سايف  خالل  من  بانتظام  اإلينا 

باري�ص ومو�سكو ولندن ووا�سنطن، ولي�ص غري، وحتتل باري�ص ومو�سكو مكان 

ال�سدارة وهما الأو�سع تاأثريا والأقوى بثًّا، ويف الأغلب تكون طريقة التلقي 

يعلم         ل  التي  الرتجمات  ب�سبب  م�سو�سة  كثرية  واأحيانا  ومت�سرعة  اقتطافية 

)((

اإل اهلل مدى العالقة بني ما حتمله اإلينا وما تت�سمنه يف الأ�سل«.

وبال�سهرة املعتمدة على الن�سطار والتجزيئ يغيب الأدنى من النقد الذي 

به  اأو م�سطلًحا مي�سك  نظرية  يكون  كاأن  ما؛  �سيء  التفاق حول  يكمن يف 

عامل  يخالطون  الذين  املبدعون  به  مي�سك  كما  العربي،  العامل  يف  املتلقون 

النقاد لكوامن فنية يريدون تقوميها ليبلغوا بها عامل الإبداع اجليد.

والغياب واقع يوؤكده النقاد واملبدعون اأنف�سهم، يذكر ال�ساعر اأحمد عبد 

»غياب احلد  اأ�سا�سها  ونقدية  اإبداعية  اأزمة  اإطار  املعطي حجازي ذلك يف 

)- الأدب والفكر وما بينهما، د.ح�سام اخلطيب، عامل الفكر، مج24، ع4، اأبريل ـ يونيو 

996)، الكويت، �ص284.
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الأدنى من التفاق حول الت�سورات الفكرية والفنية، ف�سال عن غياب احلوار 

احلقيقي حولها، فنحن مل نتمكن من التفاق على ما نتداوله من مفهومات 

. وكيف 
)((

وم�سطلحات، بل اإننا يف جلِّ حواراتنا ل ي�ستمع بع�سنا اإىل بع�ص«

اخلا�سع  باملعريف  واملبدعون  النقاد  يتزود  مل  اإذا  والتفاق  ال�سماع  يح�سل 

لالأ�سل املج�سد بخ�سو�سيات ح�سارية؟. 

هذه  غياب  ب�سبب  العرب  واملثقفني  النقاد  معاناة  الدار�سني  اأحد  يذكر 

اخل�سو�سيات يف جمال�ص علمية يفرت�ص اأن حت�سر فيها قائال: »ومل يحدث 

اأزمنتها واأمكنتهـا وطبيعتهـا مـن  اأن �سمعت يف هذه الندوات على اختالف 

ي�ست�سهد مبنطوقات الفكر العربي احلديث، اأو يدافع عن وجوده اأ�سال، وحتى 

اأهل هذا الفكر مل يقروا بوجوده بعد، وحني كانت تدور مناق�سات بينهم كان 

يت�سح متاما اأنهم غري متفقني على مفاتيح التفكري الأ�سا�سية، وهي املنهج 

الأدبية  الن�سو�ص  يف  لنا  يقول  ل  العربي  الفكر  اإن  والغاية...  وامل�سطلح 

)ورمبا خارجها اأي�سا( من نحن يف العامل املعا�سر، وما هويتنا احل�سارية، 

.
)2(

وما موقعنا بالن�سبة لالآخر، وما مقومات ثقافتنا العربية احلديثة؟« 

ب�سياغة  وذلـــك  الــنــقــدي،  اجلــهــد  يف  املتلقي  ــراك  ــس اإ� على  العمل   -3

معرفية  خل�سو�سيات  ت�ستجيب  التي  والنظريـات  واملفاهيم  امل�سطلحات 

وح�سارية ل ي�سمن الناقد ا�ستجابة من املتلقي اإل بها، وهنا نذكر اأن نقاًدا 

معرفية  عزلة  وال�سبب  بالف�سل،  نقدهم  باء  قد  العربي  العامل  يف  كثريين 

و�سلوك طوباوي اأبعدهـم عن اجلمهور، واأحال نقـدهم اإىل تهوميات غام�سة 

ل �سلة لها بالواقع.

اإذن م�سوؤولية فنية وفكرية، وهو بحث م�ستمر عن اجلوهر الذي  فالنقد 

الباحث      على  تفر�ص  اأخالقية  م�سوؤولية  اأي�سا  وهو  ال�سليم،  احلـكم  ي�سمن 

)- ف�سول: مج7، ع )2، �ص 234.

2- الأدب والفكر وما بينهما، د. ح�سام اخلطيب، عامل الفكر، �ص )28.
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ال�سروط جاد، وهو  الناقد نوعا من الولء املخل�ص لأمته، والناقد بهذه  اأو 

باحث من اأجل موقف �سامل وروؤية كلية مينح بها اخلري لذويـه وللعامل من 

حوله، وبهذا يبتعد عن ال�سطحية والعر�سية، ويتغلغل يف عمق الأ�سياء �سائال 

الواجبة  العالقة  �سوء  يف  بها  �ساملة  اإحاطة  خالل  من  اإنياتها  عن  كا�سفا 

املميزة بني اأ�سول الأ�سياء وفروعها.

العربي  اإيجابي جم�سد يف موروثنا  اأ�سل  بل هو  بدعة  لي�ص  والتمييز هنا 

النقاد  من  كثري  عند  ذلــك  نقراأ  فنحن  �سليم،  منهجي  ب�سند  الإ�سالمي 

والفال�سفة والبالغيني وعلماء ال�سريعة والدرا�سات القراآنية، هوؤلء الذين  

ل يتعاملون مع عامل البحث اإل بدقة منهجية ماثلة يف البنية الآتية:

»فــغــريوا... وحــذفــوا... وحــدقــوا... وحــذقــوا... وراجــعــوا.... وتبينوا... 

واأحلقوا.... وخالفوا... وتبحروا... وعكفوا... واخت�سروا... وا�ستوعبوا...«، 

ومبا م�سى نحاول بلورة املو�سوع يف العنا�سر الآتية:

- الأ�صل والفرع واأزمة املاهية: 

للنقد؛  العام  والفني  املعريف  امل�سار  نحدد  اأن  املحور  علينا يف هذا  يتعني 

اثنني  بعن�سرين  م�ستعينني  بها  وتطور  وجــد  التي  للكيفية  بتتبعنا  وذلــك 

فل�سفي،  فكري  اأولهما  للنقد:  القيمي  الأ�سل  فهم  يف  عليهما  ومعتمدين 

وثانيهما فني �سكلي. 

اإننا مهما حاولنا اأن ن�سوغ فاإننا جند امل�سطلح –مثال وهو ثمرة النقد– 

لي�ص اأكرث من اأ�سل فكري وفل�سفي ُعّدَل ليجاري الفن، فاخلطاب، والتنا�ص، 

والآخر...  والأنا  والإبي�ستيمولوجيا،  وامليثولوجيا،  والرومان�سية،  واحلداثة، 

لكننا حني تطبيقها ن�سطدم بجوهرها، وهو       م�سطلحات عاملية مهاجرة، 

ما ميكن اأن يكون فيه ال�سوؤال املتعلق باأ�سل الأ�سياء وفرعها.

وبدايته  املاهية  واأزمــة  والفرع  الأ�سل  عن  حديثنا  يكون  املفهوم  وبهذا 

الأزمة  راأينا-من  -يف  �سلم  الذي  القدمي  العربي  النقد  مع  نعقدها  موازنة 
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احل�ساري  اخلا�ص  اأ�سلها  مباهية  الناقدة  بنياته  ت�سكل  وال�سبب  املذكورة، 

املاثل يف العنا�سر الآتية:

)-ح�سور الأ�سل العقدي والفكري الذي �سيغت به النظريات واملفاهيم 

وامل�سطلحات، واإن �ساد الأ�سل املذكور �سيء من اخللل الذي بدا يف الأ�سل 

املعريف الذي حكم بع�ص املفاهيم والآراء النقدية العربية، تلك الآراء التي 

حتتاج منا اإىل مراجعة جريئة يكون امليزان فيها الكلي الثقايف الناقد الذي 

يحكم �سبكة القراءة التي توؤ�س�ص للنقد ال�سليم.

الأن�ساق  وعلى  النقدية  ال�سيغ  يف  وح�سوره  العربي  الل�سان  2-�سيادة 

املعرفية، وبذلك كان النمو الطبيعي للمفاهيم وامل�سطلحات التي ح�سرت 

يف عامل النقد ويف املعريف العام اأي�سا باأ�سلها املاثل يف العربي والإ�سالمي 

الذي جّنبها ال�سطراب احلا�سل اأحيانا برتجمات مت�ساربة.

واأعالها  اأولها  اإ�سالمية  عربية  مبوؤيدات  النقدية  الإ�سكاليات  بروز   -3

القراآن الكرمي، ثم ال�سعر العربي القدمي، وموؤثرات فكرية وفل�سفية اأخرى 

عديدة.

ا يف ظل الأ�سل احل�ساري الباين املنتج، واأن القيمة  د ومَنَ فالنقد العربي ُولمِ

املتفردة لهذا النقد قد وجدت اأ�سا�سها يف املعريف امل�ساحب ملن�سئه، وبهذا 

اأول ثم التاأثر بالآخر الذي  اإطار التاأثري  الأ�سل كان التداخل مع العامل يف 

راأوه الفرع املوؤيد مبراجعات خا�سعة لالأ�سل، واإن اأّثر ذلك الفرع يف ظالل 

املعرفة عندهم كما نقراأ عند النقاد والفال�سفة واملفكرين، مثل: ابن قتيبة 

وابن ر�سد والفارابي وابن �سينا وحازم القرطاجني وابن وكيع... وعند علماء 

الفقه واأ�سوله، وعلماء اللغة والنحو الذين اأخذوا »منذ اخلليل يتو�سعون يف 

احلديث عن القيا�ص، كما يتو�سعون يف احلديث عن العلل التي يقوم عليها 

. وهي املحاكاة التي انتهت باإ�سافات 
)((

القيا�ص حماكاًة لأر�سطو يف منطقه«

)- البحث الأدبي، د. �سوقي �سيف، ط4، دار املعارف، م�سر، �ص80.
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املوؤيد  الإ�ــســالم  يف  املاثل  لالأ�سل  اخلا�سع  ال�ستقراء  يف  جتلت  منهجية 

دقة،  اأكرث  فجعلهم  وامل�سلمني  العرب  باإعجازه  األهم  الذي  الكرمي  بالقراآن 

واأ�سد ا�ستقراء، واأو�سع مالحظة، وقادهم بكل ذلك اإىل اأ�سل معريف ونقدي 

تخ�سع  ب�سروط  متاأثًرا  بدا  كما  حولهم،  ْن  ممِ الأمم  يف  وموؤثًرا  موؤ�ّس�سا  بدا 

لالأ�سل دوًما.

علوم  مع  املــاأمــون  فعله  ما  والأهمية  لالعتبار  نــورد  ذلــك  على  وكمثال 

اأول يف تعامله مع الأمم  اإيجابيا مبنهجه املاثل  الآخرين يف اإطار تاأثر نراه 

الفردية  عن  بعيدا  التاأثر  �سالمة  ت�سمن  التي  املوؤ�س�سة  ب�سيغة  الأخــرى 

للنقد  اخلا�سعة  التعامل  ماهية  يف  ثانيا  ويكمن  والت�سرذم،  والخــتــالف 

يف  متتاح  منهجية  تنق�سه  الذي  التعامل  ب�ساطة  رغم  والتحليل  واملراجعة 

»... وجاء  الآتي لبن خلدون:  الن�ص  الإ�سالم، وهو ما يو�سحه  اأ�سلها من 

لهذه  ينتحله، فانبعث  العلم رغبة مبا كان  له يف  املاأمـون بعد ذلك، وكانت 

العلوم حر�سا، واأوفد الر�سل على ملوك الروم يف ا�ستخراج علوم اليونانيني، 

وانت�ساخها باخلط العربي، وبعث املرتجميـن لذلـك فاأوعـى منه وا�ستوعب، 

وعكف عليها النظار من اأهل الإ�سالم، وحذقوا يف فنونها، وانتهت اإىل الغاية 

والقبول  بالرد  واخت�سوه  الأول،  املعّلم  اآراء  كثريا  وخالفوا  فيها،  اأنظارهم 

نوا يف ذلك الدواوين، واأربوا على من تقدمهم يف  لوقوف ال�سهرة عنده، ودوَّ

.
)((

هذه العلوم«

وبالأ�سل اخلا�سع للتاأثر الإيجابي كانت الإ�سكاليات النقدية التي ح�سرت 

ا وتطور يف ظل هدوء ح�ساري ناقد م�سّكل ب�سيغ معرفية اأنتجتها  باأ�سل مَنَ

احل�سارة العربية الإ�سالمية.

ومن الإ�سكاليات ما يتعلق بال�سعر نف�سه الذي تدرج يف مفهوم النقاد من 

)- املقدمة، ابن خلدون، ج2 �ص 604، الدار التون�سية للن�سر،املوؤ�س�سة الوطنية 

للكتاب، اجلزائر، 984)م.
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الب�سيط املاثل يف ال�سناعة التي تبدو من خالل ال�سياغة وال�سكل، اإىل املعقد 

املاثل بالروؤى النقدية التي غذتها العلوم واملعارف الوا�سعة، وفيها )البالغة، 

خ�سعت  التي  واملعارف  العلوم  تلك  والجتماع...(،  والفل�سفة،  اللغة،  وعلم 

اتكئوا عليها يف نظرياتهم،  اأ�سول  النقاد  الذي وهب  الكرمي  للقراآن  اأ�سال 

واأخطر الأ�سول ما تعلق بالإعجاز.

فعند اأهل اللغة جند منو الدر�ص النقدي يف اإطار بنية متطورة بداأت ب�سيطة 

مبالحظات نحوية يبديها اللغوي يف ممار�سة نقدية لل�سعر، ثم تخ�س�ست 

النحوي،  اأو  واللغوي  الناقد  النقدي بني  الدر�ص  تدريجيا ففرقت يف  البنية 

هذا الأخري الذي ل ميكنه اأن ي�ستوعب خ�سو�سيات النقد، ويف ذلك يكمن 

ر  ف�سَّ َمـْن  اأن  يظنون  »اأتراهم  ال�سويل:  حممد  بكر  لأبي  الدقيق  الت�ساوؤل 

الو�سط  ويعرف  جيدها،  يختار  اأن  اأح�سن  اإعرابها  اأقام  اأو  ق�سيدة  غريب 

. وهو الفرق الذي جنده عند القا�سي اأبي 
)((

وَنة منها، ومييز األفاظها؟« والدُّ

املعرفة  بال�سعر، وجمـرد  الب�سـر  بيـن  »فرق  الذي  احل�سن علي اجلرجاين 

»اأنا  قوله:  يف  ال�سكيت  ابن  يو�سف  اأبي  يعقوب  عند  جنده  كما   ،
)2(

بالنحو«

.
)3(

اأعلم من اأبي بالنحو، واأبي اأعلم مني بال�سعر«

وعند الفال�سفة امل�سلمني )الكندي وابن �سينا وابن ر�سد والفارابي( نقراأ 

مفهوم ال�سعر مب�سدر معريف عربي اإ�سالمي تاأثر اإيجابيا باملعرفة اليونانية، 

فال�سعر عندهم حماكاة اأر�سطية اأفالطونية متجاوزة، فهم »قد حولوا مدار 

اأن  اإىل  بالواقع،  ال�سعري  العمل  عالقة  على  تدل  اأنها  حيث  من  املحاكاة 

تكون هي و�سائل املحاكاة، وجعلوا حمور هذه الو�سائل الت�سوير، ومن هنا 

التقليد؛  معنى  عن  بها  يناأى  جديدا  دلليا  بعًدا  عندهم  املحاكاة  اكت�سبت 

)- نظرية اللغة يف النقد العربي، د. عبد احلكيم را�سي، مكتبة اخلاجني، م�سر، �ص2).

2- نف�سه، �ص 2).

3- نف�سه، �ص 2).
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وذلك اأن املحاكاة عندهم اقرتنت بالت�سبيه من ناحية، وبالتخييل من ناحية 

.
)((

اأخرى«

وبذلك  املتجاوز،  الناقد  الإيجاب  اأك�سبه  الذي  بالأ�سل  حمكوم  فالتاأثر 

اأر�سطو، اإىل حماكاة الفال�سفة  كان مفهوم ال�سعر الذي تدرج من حماكاة 

امل�سلمني املتميزة بتميز الأ�سل، وهذا ما جنده -مثال-عند الفارابي الذي 

اأن املحاكاة  تتاأكد عنده فكرة  اأعمق حيث  بعًدا  للمحاكاة  اكت�سب »مفهومه 

.
)2(

لي�ست تقليدا، اأو نقال حرفيا للواقع«

عبد  عند  وجدناه  -كما  بالإعجاز  النقد  عالقة  يف  قمته  املفهوم  ويبلغ 

اأمده  الذي  الكرمي  بالقراآن  النقدي  الدر�ص  تاأثر  اجلرجاين-حني  القاهر 

النقاد عن  ت�ساءل  باللفظ واملعنى، ويف ذلك  اأ�سا�ًسا  تعلق  بزاد ا�سطالحي 

�سر الإعجاز اأهو يف لفظ القراآن اأم يف معناه، ثم ت�سرب ال�سوؤال اإىل ال�سعر، 

تبعها من اجتهادات  النظم عند اجلرجاين، وما  ونتجت بكـل ذلك نظرية 

غدت امل�سدر يف علوم الل�سان احلديثة.

واملهم يف كل هذا اأن بنية النقد العربي القدمي متينة؛ حيث اتكاأ اأهلها على 

اجلديد  فمنحتهم  الأ�سيل،  الإ�سالمي  العربي  امللمح  ذات  العميقة  املعرفة 

املوؤثر الذي جعلهم جديرين بالحرتام والتقدير يف ميزان التاريخ، واجلديد 

نظرياته  زالــت  ما  الــذي  النقد  روح  يف  ف�سله  نلمح  معطاء  مانح  عندهم 

وم�سطلحاته ت�سع علينا وعلى العامل من حولنا.

- النقد العربي احلديث واملعا�صر وفو�صى الإبدال: 

�سيغ  الع�سرين -كما  القرن  بدايات  العربي احلديث يف  النقد  �سيغ  لقد 

الإبداع-�سياغة �سراعية مزدوجة اآلت اإىل ال�سطراب والتداخل بني الأ�سل 

األفت حممد كمال عبد العزيز، الهيئة  )- نظرية ال�سعر عند الفال�سفة امل�سلمني، د. 

امل�سرية العامة للكتاب، 984)م، �ص 83.

2- نف�سه، �ص 09).
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والفرع، وال�سبب انتهاك حل بالإنتاج املعريف –فينا عربا وم�سلمني– ب�ستى 

واجهاته الفكرية والفنية واملنهجية يف بدايات القرن الع�سرين؛ اإذ ات�سح »اأن 

ظهور العلوم الإن�سانية املعا�سرة بالوطن العربي الإ�سالمي مل يكن ا�ستجابة 

حلاجة طبيعية داخل جمتمعاتنا بقدر ما كان مظهًرا من مظاهر الجتياح 

الثقايف واحل�ساري والع�سكري التي قام بها الغرب يف حق املجتمعات التي 

ح�سول  –وبعد  الع�سري  مبعناه  التعليم  ن�سوء  اأدى  ثم  ل�سلطانه  اأخ�سعها 

معظم اأقطارنا على ا�ستقاللها ال�سيا�سي– اإىل ا�ستمرار ا�سترياد النظريات 

على  غلب  حتى  الب�سائع،  بقية  ا�سترياد  مثل  الإن�سانية  العلوم  يف  الغربية 

جّل امل�ستغلني عندنا بهذه العلوم منطق التكرار والجرتار الركيك ملدار�ص 

الغرب ونظرياته يف هذه العلوم حماولني اإ�سقاطها تع�سًفا على واقع ح�ساري 

.
)((

مغاير متاما« 

وبهذا ال�سرخ الأول تبداأ اأزمة املعريف عندنا، وبه اأزمة الإبداع والنقد الذي 

منت النظريات واملفاهيم وامل�سطلحات والأ�سعار يف ظله بازدواج ح�ساري 

عربا  فينا  الناقدة  املبدعة  الإنية  عن  بال�سرورة  معرب  وغري  موؤ�سل  غري 

وم�سلمني.

التعامل  اإدراك �سبل تعاملنا مع الآخر، هذا  والأزمة موكولة بعجزنا عن 

العرب  على  حلها  ا�ستع�سى  معقدة  ومنهجية  ح�سارية  اإ�سكالية  غدا  الذي 

وامل�سلمني طيلة القرن الع�سرين، ولعلها الإ�سكالية التي مل يقع فيها امل�سلمون 

فيها  يقع  كما ذكرنا، كما مل  ل�ساحلهم  فيها  املعقد  الذين ح�سموا  الأوائل 

ما  مع  التعامل  اأن  احلديثة  نه�ستهم  بدايات  منذ  اأدركــوا  الذين  الأوربيون 

والعمق  )اأر�سطو  يبلغوه  اأن  يجب  باأ�سل  م�سروط  وامل�سلمون  العرب  اأجنزه 

املعريف اليوناين...(.

)- ال�سحوة الإ�سالمية املعا�سرة والعلوم الإن�سانية، جمع وتقدمي علي �سيف الن�سر، 

ط)، املطبعة العربية، تون�ص، 990)م، �ص 6).
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 هكذا مت الدر�ص املعريف والنقدي بعامة يف اأوربا، ذلك الدر�ص الذي �سلك 

حترري  مبنظور  وتطورت  منت  اأوربية  حلاجات  اخلا�سع  التطوري  �سبيله 

جتاوزي جم�سد للتحولت املنهجية والفكرية يف اأوربا.

بهذا بـداأ ال�سـرخ الأول الذي �سغل م�ساحة زمنية مهمة يف النقد العربي 

اأوربا،  –فيما يبدو– لالآخر الذي هو  اأي�سا، وكانت الغلبة فيه  اإبداعه  ويف 

وال�ساهد يف ذلك الن�سف الأول من القرن الع�سرين الذي �سهد »�سل�سلة من 

الهزات العقدية التي ظهرت اآثارها يف اإنتاج جماعة الديوان، ومدر�سة اأبوللو 

الت�سال  اإىل  الأوىل  بالدرجة  تدين  هوؤلء  حداثة  وكانت  املهجر،  و�سعراء 

ميكن                                                                                                                           ما  اأغــرب  ولعل  الرتجمة،  طريق  عن  اأو  مبا�سرة،  الغربي  بال�سعر 

اأن نالحظه على حداثة هذه الفرتة خالل عقودها الثالثة الأوىل خا�سة هو 

اأن �سعراءها واأدباءها الذين ات�سلوا باحلداثة الفرن�سية قد حددوا مواقفهم 

من احلداثة باعتبارها تقاطعا مع الرتاث اأو قطيعة معه، فدعوا اإىل الثورة 

والتمرد على كل ما هو عربي، و�سككوا يف قيمه وتاريخه، واإىل القتداء بالغرب 

الإجنليزية           بالثقافة  ات�سلوا  الذين  اأما  ولبا�ص...  حياة  ومنط  ا  وفنًّ فكرا 

اأو الأمريكية فقد كانوا اأكرث ميال اإىل املحافظة )على القدمي مع الإقبال على 

اأ�سا�سا  اجلديد(، لكن انعدام احل�ص احلقيقي باحلداثة واعتماد الرتجمة 

واملدار�ص  الفكرية  املذاهب  بني  عجيب  انبهاري  خلط  يف  متثل  للتحديث 

الفل�سفية والفنية، فال�ساعر، وب�سبب اآخر قراءاته املبا�سرة اأو الرتجمة يتاأثر 

ثالًثا  ويوًما  الفرن�سية،  بالرمزية  اآخر  ويوما  الإجنليزية  بالرومانتيكية  يوما 

بالكال�سيكية القدمية اأو اجلديدة، وقد يجمعها كلها يف ديوان واحد، اأو حتى 

رمزية،  الفنية  ومعاجلته  رومانتيكيا،  مو�سوعها  يكون  واحــدة  ق�سيدة  يف 

.
)((

و�سكله اخلارجي كال�سيكيا«  

وبهذا ال�سرخ ح�سر املعريف الأوربي قويا وموؤثرا يوؤازره حال الواقع العربي 

الذي اآلت فيه الأنظمة ال�سيا�سية والجتماعية اإىل ا�سطراب غابت فيه الإّنية 

)- ال�سعر ومتغريات املرحلة، تاأليف جمموعة، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، بغداد، �ص 53.
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العربية الإ�سالمية اأو ح�سرت م�سوهة فاقدة لل�سفاء القيمي فيها.

وبال�سرخ اأي�سا، كان النقد الذي ح�سر مبراحل واإبدالت جتّلت مب�ستويات 

واحل�سور  بالغرب،  عالقته  يف  املعريف  النموذج  مع  جدل  تداخلت  اأربعة 

م�سو�ص وفو�سوي؛ لأن الإبدال املرجو عند نقادنا غالبا ما يعتمد فيه اأ�سحابه 

الذرائعي،  والبعد  النظري  لالختزال  اخلا�سع  العليل  الإب�ستيمولوجي  على 

هذان العن�سران اللذان اأك�سبا النقد العربي املعا�سر �سمات �سلبية اأكربها: 

اجتهاد                      دون  عليها  والعتماد  الغربية  النقدية  للنظريات  التجزيئي  الفهم 

النقدي.  الإبــدال  يحكم  الذي  الإب�ستيمولوجي  ملاهية  اأو متحي�ص  تفكري  اأو 

وهذه املراحل والإبدالت هي:

- املرحلة الأوىل: التاأ�صي�س، وفيها م�ستوى الزدواج امل�سطرب. ويف هذه 

املرحلة جند النقد جتابهه م�سكلة معرفية وفنية متثلت يف اأ�سلني ح�ساريني 

تداخال بتنافر مل يح�سم بتواوؤم وجتاور، وهما النقد العربي القدمي والنقد 

الأوربي احلديث،وبهما عمل النقاد يف ا�سطراب بدا يف اأحكامهم النقدية 

التي تدرجت تبعا لالآخر يف اأحايني كثرية، وبالأ�سلني كان التداخل اخلطري 

النقاد والدار�سون ملفارقتني  امل�سّكل لظاهرة نقدية غري �سليمة خ�سع فيها 

�سيغتا بنظامني معرفيني خمتلفني، قدمي وحديث، والقدمي غالبا ما انتهكت 

والــذي هو  الــروؤى  الذي ميثل احلكم يف  لتالئم اجلديد  اأو حولت  عنا�سره 

بحكم  الأول  قرب  واإن  لهم  ملكا  لي�سا  النظامني  كال  اأن  وامل�سكلة  ــي،  اأورب

اأ�سله املاثل يف موروثهم، وكال النظامني اأخ�سعهم للفراغ الذي اأبعدهم عن 

البتكار والتجديد.

يح�سر  اأن  يجب  الــذي  املعقد  املعريف  يف  تكمن  النقاد  هــوؤلء  م�سكلة  اإن 

اإنهم قد و�سعوا  بدون ا�سطراب ليجعل الفرق وا�سحا بني الأ�سل والفرع. 

القبلية،                           يف  املاثلة  الأزمــة  حت�سر  هنا  كيف؟  لكن  تطورهم  اأعينهم  ن�سب 

اأو امل�سابهة، اأو اخللفية الفل�سفية والفكرية التي نلحظها عند املوؤ�س�سني للنقد 

والإبداع والفكر بح�سور عجيب خ�سعوا فيه للتقليد الذي جعلهم فرًعا لأ�سل 
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اأوروبي، على املنوال الآتي، متثيال ل ح�سًرا:

اأوربـــي  متو�سطي  بعد  ذات  اأخـــرى  و�سيغ  الــديــكــارتــيــة  ح�سني:  طــه   -

ا�ست�سراقي. 

- قا�سم اأمني: النفعية امل�سفوعة باملعادل الجتماعي وال�سلوكي الأوروبي.

اأ�سا�سه  منهجي  بنمط  ــدة  املــوؤيَّ الرومان�سية  العقاد:  حممود  عبا�ص   -

الفرويدية. 

- حممد مندور: النقد باملتغري الجتماعي اخلا�سع لت�ساكل فني ومعريف 

ح�سرا بجدل بني املتغريين العربي والغربي...

وبامل�سابهة، خطا هوؤلء وغريهم خطواتهم التاأ�سي�سية الأوىل نحو ال�سدى 

املعريف والنقدي، اأو الفـرع الـذي حتـول فيهم اإىل اأ�سل، وبذلك كان الإبدال الذي 

اأ�س�ص لبدايات القطيعة بني املوؤ�س�سة النقدية وبني املتلقي حيث اعتمد الناقد 

يف نقده على �سوؤال الآخر بديال عن �سوؤال الأنا، وميكننا اأن نقراأ ذلك الإبدال 

اخلا�سع للخلل احلا�سل يف ماهية املعريف عند طه ح�سني الذي حاول اأن يجرب 

النقد الجتماعي والثقايف ب�سوؤال الآخر، فكان اأْن خَطا خطواته الأوىل بعيدا عن 

وعي املتلقي، لقد اعتقد –مثال– اأن ال�سبيل الأوحد لنه�ستنا اأو لنه�سة م�سر »اأن 

ن�سري �سرية الأوربيني، ون�سلك طريقهم لنكون لهم اأنداًدا، ولنكون لهم �سركاء يف 

 .
)((

احل�سارة خريها و�سرها، حلوها ومرها« 

وال�سوؤال املب�سوط هنا –بعد �سبعني �سنة تقريبا من هذا العتقاد– هو: 

هل حتول العرب اإىل اأنداد و�سركاء يف احل�سارة، لأن الند وال�سريك ي�ستلزم 

اخلطاأ                 اأن  ون�سيف  ل،  واجلــواب:  اأ�سول؟  لها  باأن�ساق  الفعل  يف  احل�سور 

نف�سها  جتهد  العربي  العامل  يف  عديدة  فكرية  اأ�سواًتا  واأن  قائما،  زال  ما 

هويته  دقيق  بتقليد  لكن  العوملة،  املرة يف  املاثل هذه  �سبيل ذلك اخلطاأ  يف 

مرجعية الآخر.

)- جملة ف�سول، مج2، ع)، اأكتوبر )98)م، �ص 67).
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البدايات– يف  –بهذه  وقع  الذي  العربي  الناقد  اإذن، يف  تكمن،  فالأزمة 

نقد تلفيقي جانبه ال�سواب، حيث حاول اأن يخلط بني النقد العربي القدمي 

وبني النقد الأوربي يف اإطار تطبيق م�سطرب جتلى بنظرية اأوربية، ومبادة 

اأدبية نوق�ست اأ�سال يف الدر�ص النقدي العربي القدمي، وبها حاول اأن يوؤ�س�ص 

للنقد، فكيف؟

من املوؤكد اأن اخللط حا�سل يف الرتتيب القيمي املج�سد لالأ�سل والفرع، 

ذلك اخللط الذي قاد اإىل اإ�سكالية القْبلّية املذكورة اآنًفا، ولعلها الإ�سكالية 

اإذا  امللكة  »اإن  قــال:  حني  خلدون  ابن  ا�سرتطه  علمي  مبجاز  نقرنها  التي 

.
)((

�سبقتها ملكة اأخرى يف املحل فال حت�سل اإل ناق�سة خمدو�سة«

ذلك ما وقع للملكة املوؤ�س�سة للنقد العربي احلديث بو�سائل غريية نلمحها 

يف الل�سق ال�سطحي الذي اأخ�سع الدر�ص النقدي عندنا اإىل ال�سالف الأوربي،  

اأو الفرع الذي حتول بفعل ال�سطراب احل�ساري والروؤيوي اإىل اأ�سل،وهنا 

الأ�سل،  اأفقده  الذي  املعريف  الك�سل  اإىل  به  اآل  منهجي  خطاأ  يف  النقد  وقع 

وجعله فرعا ناقال، واخلطاأ معرتف به عند كثري من الدار�سني العرب الذين 

القوي  احل�سور  لها  تكفل  التي  ال�سبل  تبلغ  مل  التي  اخلريية  فيهم  نعتقد 

الفاعل، كما مل تتبلور بروؤى ح�سارية متكنها من الت�سدي والثبات، اإذ ظل 

هوؤلء ينتقدون دون نقلة نوعية جادة تهديهم اإىل البديل.

النقاد  الذي �سلكه بع�ص  ال�سقيم  املنهجي  الأداء  اأحد هوؤلء عن  يت�ساءل 

العرب: »ترى هل ي�ستطيع الباحث العربي املعا�سر اأن يطمئن وهو ي�ستعري 

اجلديدة،  والكال�سيكية  )الكال�سيكية  الأدبــيــة  امل�سطلحات  هــذه  مثل 

اأن  اأعتقد  الأدبــي؟  تاريخنا  من  معينة  مراحل  عن  للتعبري  والرومان�سية( 

الإ�سكالت  الكثري من  الباحث يف  يوقع  وقد  باملخاطر،  اأمرا كهذا حمفوف 

)- املقدمة، ابن خلدون، ج2، �ص 733.
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، وي�ستدل ال�سائل نف�سه على هذه ال�ستعارة الزائفة باملوقف 
)((

واملالب�سات«

الكال�سيكي الذي »هو موقف متكامل فل�سفيا واجتماعيا وجماليا من الكون 

واحلياة والأدب ي�ستند اإىل اأر�سية اجتماعية وتاريخية حمددة... ولذا فاإن 

مراحل  من  ما  مرحلة  عن  للحديث  الكال�سيكي  املوقف  ا�ستعارة  حماولة 

تطور ال�سعر العربي اأمر �سائك، وغري م�سمون النتائج، ففي حالة كهذه قد 

يواجهنا خيار �سعب، اأية مرحلة من مراحل تطور ال�سعر العربي اأجدر من 

باأن متثل  واأية مرحلة جديرة  الكال�سيكي،  الجتاه  باأن حتمل �سفة  غريها 

.
)2(

الكال�سيكية اجلديدة؟«

وال�ستدلل حقيقة منقو�سة نوؤكد ح�سورها يف الدر�ص النقدي، ون�سيف 

اإليها اأن الإ�سكالية ل تتعلق فقط باملرحلة اجلديرة باأن متثل مذهبا ما، بل 

األ يكون بهذه امل�سابهة؛ ذلك  اأ�سل التمثيل الذي يجب  الإ�سكالية تكمن يف 

وفني  معريف  باختالف  مذاهبنا  يف  حت�سر  اأن  يجب  الأوربية  املذاهب  لأن 

جوهري، اأو تتقاطع معها ب�سيغ ح�سارية وفنية ناقدة، وهذا ما نوؤكد خطورته 

دوما ب�سيغة التحليل املنهجي لطلبتنا يف اجلامعة، وب�سيغة ال�سوؤال الواعي 

املعرفية  الأن�ساق  باأ�سول  واعني  يكونوا  اأن  نود  الذين  الأ�ساتذة  لزمالئنا 

يوؤول  زيف  كل  عن  البعيد  ال�سليم  التحليل  اإطار  يف  لها  وفروعها،خا�سعني 

بهم اإىل امل�سابهة، اأو القبلية التي جتعل الأن�ساق فيهم حمل اتهام.

بامل�سابهة  للحكم  اأ�سحابه  و�سعه  الذي  بالنقد  اخلطاأ  ميتد  اأن  وامل�سكلة 

باأنه  ال�سعر اجلاهلي  اإذ حكموا على  والقبلية على ع�سور غري ع�سورهم؛ 

كال�سيكي، وعلى ال�سعر يف �سدر الإ�سالم باأنه كال�سيكية جديدة، وباملنهج 

امل�سطرب يغدو الع�سر الأموي كال�سيكيا والعبا�سي كال�سيكية جديدة، ذلك 

ما األفيناه عند بع�ص اأ�ساتذتنا الذين جمعتنا بهم مراحل الدرا�سة اجلامعية، 

987)م،  بغداد،  العامة،  الثقافية  ال�سوؤون  دار  ثامر، ط)،  فا�سل  نقدية،  ) -مدارات 

�ص47.

2- نف�سه، �ص 48.
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و�ساألنا بع�سهم عن اإمكانية النظر يف املذاهب الأدبية املهاجرة بجملة من 

ال�سيغ احل�سارية اخلا�سة اأو بقوانني املثاقفة التي ت�ستلزم يف بع�ص �سروطها 

ح�سور اخلا�ص املعريف، والإجابة ل تكون دوما اإل بقهٍر �سيغته الإحجام عن 

طرح مثل هذه الأ�سئلة التي ل تفيد.

الدر�ص  الع�سرين  القرن  الأول من  الن�سف  اأ�سالفنا يف  اإذا، وعى  هكذا، 

والتاأويل  احلكم  كــان  وبــه  امل�ستعار،  خــالل  مــن  بــه  عملوا  الــذي  النقدي 

اأ�ساتذة كرث ممن توفرت فيهم �سيغ  والتف�سري، وقد نبه على خطورة ذلك 

الأ�سل، وفيهم الدكتور �سوقي �سيف الذي ت�ساءل عن معنى امل�ستعار الذي 

اأحا�سي�ص  ال�سعراء  يهجر  اأن  ولكن   ...« قائال:  املرة  هذه  ال�سعراء  اأجنــزه 

اأمتهم وطرقها يف التعبري عن الفكر وال�سعور اإىل اأحا�سي�ص وطرق جديدة، 

فاإن مثل هذه احلركة ل توؤدي اإىل منهج وا�سح من التجديد، واأي جتديد؟ 

.
)((

األي�ست تنبذ تقليد القدمي اإىل تقليد اآخر �سقيم؟«

بددت  التي  املرهقة  التو�سيل  م�سافة  يف  تكمن  هذا–  –فوق  وامل�سكلة 

اجلهد، واأعاقت عامل الزمن حني يهاجر املذهب اأو النظرية اأو امل�سطلح من 

خالل النقل الذي يت�ساعف به جهد الناقد العربي الذي يبدو اأكرث اإرهاقا، 

اخلا�سع  العادي  اإطارها  تتم يف  لأنها  ق�سرية  الغربي  عند  البذل  فم�سافة 

تبداأ بقراءة  اإىل م�سافات مرهقة  الناقد عندنا  يلجاأ  ل�سيغ جمتمعه،بينما 

اإقناع املتلقي  –واإن قل ذلك– واأخريا  ا�ستيعابه  ما عند الآخر،ثم حماولة 

العربي به، ويف امل�سافة يكون امل�سطلح اأو املذهب قد انتهى يف اأ�سـله، ويكون 

تلقيه  كاريكاتورية  ب�سيغة  الكرة  يعاود  وهو  نف�سه  اأرهق  قد  العربي  الناقد 

للتفرد  توؤهله  ذاتية  ثقافة  وبال  اأ�سيلة  اأن�ساق  بال  الآخرين  موائد  باحثا يف 

والتمايز.

م�سر،              املعارف،  دار  ط)،  �سيف،  �سوقي  د.  العربي،  ال�سعر  يف  ومذاهبه  الفن   -(

�ص 6)5.
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التا�سع  القرن  اأواخــر  اأوربــا يف  تاأ�س�ست يف  م�سى حداثة  ما  على  واملثال 

ع�سر واأوائل القرن الع�سرين، ومل ي�ستقبلها الدر�ص النقدي عندنا اإل بنهاية 

معرفية  �سيغ  يف  والنقاد  ال�سعراء  من  جملة  ج�سدها  حيث  اخلم�سينيات 

على  والدليل  هــذا،  يومنا  اإىل  وال�سطراب  الغمو�ص  حبي�سة  ظلت  وفنية 

بعد  ما  اإىل  العربي  النقد  انتقل  وبالقبلية  منها،  العربي  املتلقي  نفور  ذلك 

احلداثة يناق�سها مبا ي�سبه مناق�سة الأوربي، وي�ساأل يف �ساأنها اأ�سئلة الأوربي، 

وال�سواب اأن ي�ساأل: ما احلداثة فينا؟ وما معنى ما بعد احلداثة؟ و�سيعلم 

و�سيعلم  بعدها،  ما  اإىل  نعرب  فكيف  احلداثة  جنرب  مل  اأننا  الإجابة  حني 

اأي�سا اأن احلداثة ل حت�سر يف جمتمعاتنا مبجرد الإ�سافة ال�سطالحية، بل 

ال�سواب اأن حت�سر بروؤية ذاتية تتفاعل مع الآخر بحوار قوامه اأ�سئلة الن�ص 

)الأمة(. 

- املرحلــة الثانيـــة: وفيها م�ستوى الكّليات الجتماعية والفكرية والفنية 

املتحولة نحو الآخر ) اأوربا(:

لقد جتلت هذه املرحلة باملعا�سرة التي �سملت املجتمعات العربية يف كلياتها 

متثلت  عديدة  مفارقات  �سادته  اإذ  م�سطرب؛  وال�سمول  والفنية،  الفكرية 

املاثلة يف جهل وفقر وطغيان  والثقافية  وال�سيا�سية  ال�سيغة الجتماعية  يف 

وقهر اأمل بالنا�ص، يقابل ذلك معريف معا�سر اأراد اأن يخو�ص معا�سرته مبا 

اأوربا، وباملفارقات كان النقد الذي ج�سد املتغري يف مناهج ومذاهب  متليه 

وتيارات فكرية وفل�سفية جتلت بالنف�ساين والواقعي والجتماعي، والوجودي، 

وال�سريايل،والربنا�سي، والبنيوي.

واملالحظ اأن النقد بهذا التج�سيد غالبا ما كان خا�سًعا لبنيات ا�سطالحية 

لها  اأ�سَّ معا�سرة  يف  الأول  نعتقده  الــذي  الأخــري  هذا  اأول،  املبدع  يحددها 

بغربي بدا يف مو�سوعات، مثل: الثورة واحلزن، والالمنتمـي والغرتاب... 

وبتاأثر وا�سح باأ�سماء �ساعرية اأبهرته مثل: اإيليوت وبودلري واأندريه بريتون، 

حني  بالإبداع  النقد  اختالط  نالحظ  كما  و�سلي...  ووردزورث،  وفالريي، 
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عند  بو�سوح  ذلك  ونقراأ  النقد،  مهمة  و�سعراء  روائيني  من  املبدعون  توىل 

نازك املالئكة والبياتي و�سالح عبد ال�سبور...

اأبعاد  يدركوا  واأن  والنقد،  للفن  يوؤ�سلوا  اأن  جمتمعني  هــوؤلء  حــاول  وقد 

واقعهم، لكن ب�سرط املعا�سرة التي تعني التحول بكليات ت�سمل الفن اجلديد 

الذي  للفرع  ي�ست�سلم  الأ�سل  بداأ  وبهذا  اجلديد،  بالإن�سان  اجلديد  بالفكر 

�سار موجها لالإبداع والنقد، وهنا ن�سجل ال�سرخ الثاين الذي حدث يف بنية 

النقد والفن، والذي هو اأ�سل يف �سرخ معريف.

من  كثري  اأداء  يف  جندها  ونقدية  اإبداعية  با�ستثناءات  م�سروط  وال�سرخ 

يقول  لل�سدى،  املعا�سرة اخلا�سعة  اأدركوا خطورة  الذين  والنقاد  ال�سعراء 

�سالح عبد ال�سبور: »... هذه الدعوات احلارة اإىل ال�ستغراب هي لون من 

ال�سخط على الواقع حني ت�ستبد احلما�سة بهذا ال�سخط فتحرفه عن املجال 

.
)((

ال�سحيح...«

نازك  تتحدث  الوجودية  لل�سيغ  اخلا�سعــة  املعا�سرة  الرحلة  اإطــار  ويف 

حرقنا  ونكثف  باأرواحنا  ن�سمو  اأن  اإىل  حمتاجون  »اإنــنــا  حمــذرة  املالئكة 

الروحية بحيث ن�سل اإىل اإدراك اهلل من جديد بعد اأن هدم العلماء والكتاب 

.
)2(

اإميان الإن�سانية به«

- املرحلــة الثالثـــة: احلداثة وفيها م�ستوى التوحد بالآخر كروؤية نهائية..

املبدعون  تبناها  غربية  بواجهة  والإبـــداع  النقد  وجدنا  املرحلة  وبهذه 

اإطار انتقاء روؤيوي راف�ص ل�سيغ الأنا العربية الإ�سالمية، ناقل  والنقاد يف 

لل�سيغ الغربية، ويح�سرنا هنا ما ذكرناه �سابقا ب�ساأن امللكة عند ابن خلدون، 

تلك امللكة التي قال ب�ساأنها: »فاإن امللكات اإذا ا�ستقرت ور�سخت يف حمالها 

)- جملة ف�سول، ع)، اأكتوبر )98)م، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، �ص70).

2-  هوؤلء يقولون يف ال�سيا�سة والأدب، كتاب الهالل، عبد العال احلمام�سي، القاهرة، 

�ص 58).



37

. ولعلها امللكة التي جتددت بع�ص 
)((

لَّة لذلك املحل« بمِ ظهرت كاأنها طبيعة وجمِ

�سيغها يف الآين العربي يف اإطار ال�سنن احل�سارية اخلا�سعة هذه املرة ملتغري 

ح�ساري اأ�سابها.

لقد ر�سخت احلداثة –التي ل ننوي تعريفها الآن حلاجات منهجية– يف 

حملها الغربي اخلا�ص اخلا�سـع لفل�سفة التجاوز كما جندها مثال عند نيت�سه 

الأملاين وعند �سارتر الوجودي الفرن�سي من بعده.

العرب  واملبدعني  النقاد  عند  جبلَّة  احلداثة  �سارت  وامل�سابهة،  وبالنقل 

حمو  على  فيهم  يعمل  غربي  بهاج�ص  ماأزومني  األفيناهم  الذين  احلداثيني 

الأ�سل وتفجريه با�ستمرار، يقول خلدون ال�سمعة يف كتابه »املنهج وامل�سطلح«: 

»املفجع يف احلياة الفكرية العربية، كما تتجلى يف بنيتها النقدية املركزيـة 

ا للتلقني، املفجع اأنها تريد اأن تتعلم الدميقراطية  اأنهـا ل تزال نتاًجا تلقائيًّ

بطرق ديكتاتورية، ولذا فهي اإذ حتتفي بالعقل احتفاًء عاطفيا غري عقالين، 

النقد  لغة  اأدعوه  اأن  ما ميكن  اأو  الأداة(  )العقل/  بلورة  تغفل �سرورة  اإمنا 

. وي�سيف قائال: »ذلكم هو ال�ساأن يف عالقة اجلزء الأعظم من 
)2(

الأدبــي«

اإن  احلديث،  النقدي  بالفكر  املعا�سرة  العربية  ثقافتنا  يف  الأدبــي  النقد 

املقلد  الببغاء  بدور  يقوم  اإنه  التلقني...  اأ�سا�ص من  تقوم على  العالقة  هذه 

.
)3(

فقط«

عنا�سره  وتغدو  ماأزوما،  العربي  النقد  ي�سري  املذكورة  الناقلة  وباجلبلة 

فروعا يرددها اأهلها الناقلون ل�سيغها بانت�ساء، يقول اأدوني�ص يف حما�سرته 

التي األقاها يف الكوليج دوفران�ص بباري�ص يف مايو 984)م، والتي من املفرو�ص 

اأعرتف  اأن  هنا  »اأحــب  احلداثة:  يف  املتميز  منهجه  خال�سة  تكون  اأن  فيها 

)- املقدمة، ج2، �ص )73.

2- املنهج وامل�سطلح، خلدون ال�سمعة، من�سورات احتاد الكتاب العرب، دم�سق 979)، 

�ص)3

3- نف�سه، �ص30.
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اأخذوا بثقافة الغرب، غري اأين كنت كذلك بني الأوائل  باأنني كنت بني من 

اأن يعيدوا  الذين جتاوزوا ذلك، وقد ت�سلحوا بوعي ومفهومات متكنهم من 

قراءة موروثهم بنظرة جديدة، واأن يحققوا ا�ستقاللهم الثقايف الذاتي، ويف 

ال�سعرية  احلداثة  على  اأتعرف  مل  اأنني  اأي�سا  اأعرتف  اأن  اأحب  الإطار  هذا 

العربية من خالل النظام الثقايف العربي ال�سائد واأجهزته املعرفية، فقراءة 

بودلري هي التي غريت معرفتي باأبي نوا�ص، وك�سفت يل عن �سعريته وحداثته، 

وقراءة مالرميه هي التي اأو�سحت يل اأ�سرار اللغة ال�سعرية واأبعادها عند 

اكت�ساف  اإلــى  قادتني  التي  هي  وبريتون  ونرفال  رامبو  وقــراءة  متام،  اأبي 

هي  احلديث  الفرن�سي  النقد  وقراءة  وبهائها،  بفرادتها  ال�سوفية  التجربة 

.
)((

التي دلتني على حداثة النظر النقدي عند اجلرجاين...«

هكذا اإذن يح�سر اأدوني�ص )علي اأحمد �سعيد( بحداثة غريية �سارت جبلة 

ال�سواء، كما  الأنا والآخر على  عنده، وبها خ�سع لالآخر الذي وهبه معرفة 

ويف  ال�سبيه،  على  املعتمد  للتجاوز  اخلا�سعة  اخلا�سة  القراءة  منهج  وهبه 

الهبة خطر روؤيوي متثل يف ماهية احلداثة التي ت�سلك عند اأدوني�ص �سبيلها 

النقطاعي اخلا�سع لعوامل غري يقينية بنيتها النفجار الذي يجب اأن يعتمد 

فيه احلداثيون على التجاوز والإلغاء.

 هكذا تبدو مهمة اأدوني�ص املوغلة يف الغريية، وهي املهمة التي ترينا النقد 

ماأزوما يف اأ�سله وفرعه، ويف ن�سقه املعريف، يقول اأحد الدار�سني: »التقليد 

لكنه                  مثال  يكون  اأن  يحاكي،  اأن  يريد  فاملقلد  اإن�سانا،  الإن�سان  من  يجعل  ل 

ل يعمل يف النهاية اإل على تعيني انف�ساله، اإنه ل يعيد ويكرر اإل ما لي�ص هو، 

.
)2(

واملثل لي�ص هوية على الإطالق«

ليقول يف معر�ص  الناقد،  اأبو ديب  ياأتي كمال  الناقد  املبدع  اأدوني�ص  ومع 

)- ال�سعرية العربية، اأدوني�ص، دار الآداب، بريوت، �ص 86، 87.

املركز  العايل،  بنعبد  ال�سالم  عبد  ترجمة  كليطو،  الفتاح  عبد  والتنا�سخ،  الكتابة   -2

الثقايف العربي، ط)، 985)م، �ص 22).
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حديثه عن احلداثة التي �سكلت الأ�سل يف التنظري النقدي عنده »احلداثة 

املعرفية  امل�سادر  تكمن يف  ل  املعرفية  م�سادرها  اأن  ذلك  معريف؛  انقطاع 

 .
)((

للرتاث، اأو يف اللغة املوؤ�س�ساتية والفكر الديني، وكون اهلل مركز الوجود«

العامل،            يف  وجودي  موقف  »هي  قائال:  النقدية  روؤيته  عن  بو�سوح  ويك�سف 

.
)2(

اأو هي بب�ساطة ح�سور يف العامل«

ون�ساأل هنا: ما معنى ح�سوره؟ وما ماهية احل�سور؟ اإننا لو عدنا ب�سيء من 

الدقة اإىل اآراء اأبو ديب وجدناها تعاين يف ظل الغمو�ص املعريف الذي اأربك 

يعود  ثم  وجوديًّا  وموقفا  انقطاعا  احلداثة  يعترب  فهو  عنده،  الناقد  الأ�سل 

النقد  اأزمة  واأن  العربية،  للثقافة  البانية  املركزية  اأو  اإىل اجلماعية،  ليدعو 

العربي اإمنا تكمن يف الن�سق املعريف اجلماعي الغائب، والذي �سبب للثقافة 

ه�سا�ستها، يقول: »اإن ما ن�سهده الآن هو م�سهد تفتت جذري على كل �سعيد 

يف احلياة العربية املعا�سرة، يتج�سد يف تفتت الروؤية اجلماعية، كما يتج�سد 

.
)3(

يف تفتت بنية الق�سيدة العربية ولغتها، و�سورها ورموزها الأ�سا�سية«

ون�ساأل هنا: ما املق�سود باملركز واجلماعية؟ والإجابة م�سروطة بالأ�سل 

املعريف الذي يحكم النقد والذي ل يكون اإيجابيا اإل اإذا احتكم اإىل ال�سرط 

الإب�ستيمولوجي اخلا�ص اخلا�سع للكينونة للعربية والإ�سالمية التي تتفاعل 

اإيجابيا مع املعارف الأخرى بحيث تغدو العالقة هنا عالقة حوار ل عالقة 

اإن الإب�ستيمولوجي، بالكيفية املذكورة، هو ال�سرط الوحيد  ا�ستن�ساخ ونقل. 

الذي مينح اأبو ديب وكل النقاد العرب الفرادة يف عامل الإبدال، ويف ال�سرط 

عنده            اجلماعية  اأو  املركزية  لأن  ذلك  معنى،  بال  ديب  اأبو  يقوله  ما  ي�سري 

ل تعني �سوى النقطاع والنف�سال املح�سورين يف الآخر املعريف.

يب�سرون        ل  الذين  النقاد  عند  املعريف  ا�سطراب  يف  اإذن  تكمن  فالأزمة 

)- جملة ف�سول، مج 4، ع3، 984)م، �ص 37.

2- جملة ف�سول، مج 7، ع )، 2، اأكتوبر 986)م، �ص243.

3- املرجع نف�سه، �ص 235.
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اإل بتلفيق قبلي منقول باخلطاأ اأو بالالوعي؛ ذلك لأن الناقد الغربي نف�سه 

مل يعرف عنه –ويف اإطار احلداثة– اأنه انقطع معرفيا عن كلياته املاثلة يف 

اأوربا التي تتج�سد بها روؤيته للعامل من حوله.

هذا جانب من النقد احلداثي الذي غدا غربيا بخطابه اخلا�سع لل�سدى، 

نقدي  خطاب  ويــوؤازره  اأ�سحابه،  يف  خبا  الــذي  الأ�سل  اأزمــة  عن  الكا�سف 

مغامر �سدي عنيف، وفيه جند امل�سطلحات الآتية ذات الن�سق التدمريي، 

دائم..  �سوؤال  تفجر..  ت�سقق..  جتاوز..  انف�سال..  ك�سر..  »انقطاع..  مثل: 

تغري م�ستمر.. ثابت يزول..« 

النقاد بخطاب ماأزوم ل هدف لهم فيه  ويف امل�سطلحات، يح�سر بع�ص 

اأن ي�سكل الأ�سل يف املعريف عندنا، ويف الإدانة يبدون  اإدانة ما ميكن  �سوى 

منت�سني باأن�ساق اتهامية غام�سة ي�ستخدمونها كلما �سمحت فر�سة اإعالمية 

بذلك، تقول خالدة �سعيد يف �ساأن احلداثة التي و�سمتها بالعربية: »احلداثة 

العربية ك�سر لهذا ال�ستيهام النه�سوي الذي ظل يقاوم ال�سقوط حتى هزمية 

.
)((

حزيران 967)م التي كانت ب�سكل ما هزميته«

املرة–:  هــذه  العربي  املتلقي  وبعفوية  –مبو�سوعية،  هــذا  بعد  ون�ساأل 

كيف حالنا بعد احلداثة التي ك�سرت النه�سوي؟ واجلواب معروف ومفاده 

بقدر                             احلداثي  يف  اأو  النه�سوي  يف  تكمن  ل  فامل�سكلة  كاحلال!!  احلــال  اأن 

الذي  بالنقل  مــاأزوم  والأ�سل  يحكمهما،  الذي  املعريف  الأ�سل  يف  تكمن  ما 

املوروث  من  اإْن  املنقول  اجلاهز  خلف  وتختفي  الــذات  عنا�سر  فيه  تتوارى 

العربي الإ�سالمي اأو من املنجز احلداثي الغربي.

وخال�سة احلداثة: اأنها، واإن اأثارت اإ�سكاليات معرفية وفنية عديدة ظلت 

كربى  معرفية  مب�سكلة  جم�سدة  فهي  العرب،  عند  املعريف  ال�سعف  حبي�سة 

984)م،             ،52  ،5( ع  مواقف،  جملة  �سعيد،  خالدة  جلجامي�ص،  عقدة  اأو  احلداثة   -(

�ص 30.
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متثلت يف النقل الذي �سبب الأزمة الكربى فيها، والذي اآل بها –فيما نرى– 

اإىل قطيعة ح�سلت بينها وبني املتلقي، بل بينها وبني الدر�ص النقدي يف العامل 

العربي الذي مل يعد منبهًرا بربيق احلداثة املنف�سلة املتجاوزة، خا�سة اإذا 

كانت احلداثة ب�سيغتها الناقلة التي حت�سر بت�سنج قائم على اأفكار م�سّلم 

ب�سحتها ما دامت اأوربية، وكذلك فعل اأدوني�ص الرائد الذي األّح دوما على 

علــى  قائمة  العربية  »اأن احل�سارة  وال�سبب  النت�سوية،  اأو  الغربية  الظاهرة 

ال�ستعـادة وطلـب ال�سالمـة والنجـاة، فـي حيـن اأن احل�سـارة الغربيـة قائمـة 

.
)((

على طلب املغايـرة«

- املرحلة الرابعة: نقد النخب اأو ما بعد احلداثة:

نقد وجدناه يف درا�سات ومفاهيم وم�سطلحات خ�سعت للدر�ص الل�ساين 

الذي ا�ستفاد من املناهج اللغوية احلديثة، ونزعم اأن اأ�سحابه قد حاولوا اأن 

اآثرته احلداثة  الذي  الغريي  للن�سق  املعريف اخلا�سع  الت�سنج  يتخل�سوا من 

العربية الناقلة، لكننا ل نتوكاأ –مع هذا– على اطمئنان يفيد بتفرد هوؤلء 

النقد  �سمة  الذي مينحه  للخا�ص  النقاد ومتيزهم مببتكر نقدي يخ�سعونه 

العربي؛ ذلك لأن املنطلق هنا اأ�سا�سه ن�سق معريف غربي �سائل باحث يف ظل 

يتخل�سوا موهومني  اأن  اأهله  به  الذي حاول  الأوربــي، هذا اجلديد  اجلديد 

اإنه حقيقي،                 ما  يقول عن عمل  اأن  للناقد  »لي�ص  والفكري  الأيديولوجي  من 

اأن مينح  القول  وعي  من  وبنوع  بنف�سه  الآخر– عليه  كتابة  اإزاء  –وهو  اإنه 

.
)2(

نف�سه للكتابة، اأن يتحول بدوره كاتبا«

والتخل�ص هنا موكول باملعادل الذي ي�سمن التعديل الكامل للحقل الثقايف 

خا�سعة  دقيقة  دللية  �سيغ  ذات  وفنية  معرفية  ببنيات  اإل  يتاأتى  لن  الذي 

جلملة من القوانني الداخلية التي تنتظم فيها اأ�س�ص النقد اأو اأي �سكل قيمي 

)- مدارات نقدية، �ص 200. 

دار  املــدين،  اأحمد  وتقدمي  ترجمة  واآخــرون،  تــودورف  النقدي اجلديد،  2- اخلطاب 

ال�سوؤون الثقافية العامة، بغداد، ط)، 987)م، �ص 52.
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�سبيله ح�سد  املعا�سر، ويف  الأوربــي  الناقد  فعله  اآخر منتج، ذلك ما  واأدبي 

�سل�سلة من الأدوات املعرفية ذات ال�سيغة الإجرائية التي حاول بها التاأ�سي�ص 

التي  الرو�سية  بال�سكالنية  تبداأ  �سكالنية  �سيغ  ذات  علوم  وفيها  للم�سروع، 

�سكلت امل�سدر لالآتي املاثل يف البنيوية وال�سيميائية، ويف اخلطاب النقدي 

اجلديد امل�سكل بالدال واملدلول وبالثنائيات املت�سادة، وبالتنا�ص.

وبكل ذلـك كانت الأ�سماء الآتية التي �سكلت امل�سدر الأبوي لنقد النخب 

يف العامل العربي وهي: »ياكوب�سون، كلوف�سكي، �ستيفن لند، األثو�سري، رولن 

بارت، تودورف، امربتو اإكو، مارك اأجنينو، جوليا كري�ستيفا...«. 

حتيله  التي  اجلديدة  ب�سماته  النقد  ت�سكل  الأوربية  الأ�سماء  هذه  وبجهد 

ويبادل عالئق  واإبــداع مقولته،  اإنتاج  يتوقف عن  الأدب ل  اإىل »خطاب يف 

اإنه يف هذه احلالة لي�ص  اإليها،  التو�سيل يف احلقل واحلقول التي ين�سرف 

تكملة، عدا اأنه لي�ص �سلطانا على الن�ص، ول تعليقات موازية، اإنه يتحول اإىل 

اخلا�ص  بقوانني  حمكوما  وي�سبح  حيازاته  فتتعدد  الكتابة  يف  اأخرى  كتابة 

.
)((

)ال�سكل( قبل اأن ي�سل اإىل العام )امل�سمون(«

هكذا وقع النزياح يف املعريف الغربي املوؤ�س�ص للنقد،وبه راح النقاد العرب 

يف اأخريات القرن الع�سرين يعملون النظر يف اجلديد الذي ح�سر بامل�سابهة 

اأو القبلية التي ح�سرته يف نقد ظاهره عربية وباطنه اأوربية ترتى بحما�ص 

يج�سده النقاد العرب يف املعريف امل�سّكل لثقافة املتلقي العربي، هذا املتلقي 

الذي �سيظل عر�سا يف املو�سوع كله لأ�سباب اأكربها اأنها اأ�سباب موؤولة بقيمة 

الن�سق املنقول اخلا�سع دوما لأ�سل اأوربي.

العربي،  املغرب  الدار�سني يف  بع�ص  ما جنده يف جهد  النقد  هذا  ومثال 

النقد  يخ�سعوا  اأن  املنهجي–  الت�سلب  من  –ب�سيء  حاولوا  الذين  اأولئك 

العربي اإىل مقايي�ص غربية، اأو بالأحرى فرن�سية، وكانوا بذلك من املوؤ�سلني 

)- املرجع ال�سابق نف�سه: �ص 7.
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املبالغني للخطاب النقدي الغربي الذي اأقبلوا عليه بحميمية اأفقدتهم اإنيتهم 

واأ�سالتهم. اإننا ونحن نقراأ جهود هوؤلء املاثلة يف ترجمة النظريات النقدية 

نقل  غاية متثلت يف  لأنف�سهم  �سّكلوا  قد  اأنهم  نح�ص  اقتبا�سها  ويف  الأوربية 

النموذج النقدي املوؤيد باملعريف الأوربي اإىل العامل العربي عن طريق نوافذ 

مغاربية م�سوغة بالفكر واجلغرافية.

باإجراءات  اإل  يتم  ل  الآخــر  مع  التعامل  لأن  طبعا؛  هــذا  لي�ص  والهدف 

ح�سارية ت�ستدعي ح�سـور �سروط اأهمها: اإدراك ما عند الآخر بزاد معريف 

اأ�سيل، ثم اإخ�ساعه للتحليـل واملراجعة، ونقله بعدئذ اإىل العامل العربي يف 

التلقي  �سياغة  على  تعمل  كما  التاأثر،  �سالمة  ت�سمن  اإيجابية  هجرة  اإطار 

�سياغة �سليمة.

اأقل  بــكــمٍّ  لكنه  امل�سارقة  عند  اأيــ�ــســا  جنــده  املــنــقــول  الــنــقــدي  والن�سق 

الــغــّذامــي يف  نــقــراأه مثال عند عبد اهلل  اإذ  مــغــاربــي؛  الـــذي هــو  مــن هــذا 

برز  الــتــي  النقل  �سيغة  فيه  األفينا  الـــذي  والــتــكــفــري(  )اخلطيئة  كتابه 

ــنــمــوذج يقول: ــّذامــي الـــذي اأرهـــقـــه الــبــحــث عــن ال ــغ  بــهــا الــنــقــد عــنــد ال

»... ورحت اأبحث عن منوذج اأ�ستظل بظله حمتمًيا بهذا الظل عن وهج اللوم 

امل�سطرع يف النف�ص كي ل اأجرت اأع�ساب الأم�ص، واأجلب التمر اإىل هجر، وما 

فوجدت  م�سالكه،  فتح اهلل يل  منفذا  امل�سطرع حتى وجدت  زلت يف ذلك 

منهجي ووجدت نف�سي، وا�ست�سلم يل مو�سوعي طيعا ر�سيا وامتطيت �سهوته 

.
)((

امتطاء الفار�ص للجواد الأ�سيل«

النموذج  واإمنا وجدنا  الأ�سيل،  واجلواد  املنهج  وبالنقد احلائر، مل جند 

خمت�سرا يف اأعمال رولن بارت الذي و�سفه الغّذامي بالعظيم، يقول: »هذه 

بع�ص من اأفكار بارت حول الن�ص الأدبي اأفردتها هنا بحديث يخ�سها، وما 

العامة  امل�سرية  الهيئة  ط4،  الغّذامي،  حممد  اهلل  عبد  د.  والتكفري.  اخلطيئة   -(

للكتاب،�ص 8.
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.
)((

ذلك بحاٍو اإل جلزء ي�سري من اإجناز هذا الناقد العظيم...« 

وفيها:  فيه،  بادية  نراها  ب�سمات  احلداثة  بعد  ما  اأو  النخب  نقد  ونختم 

القيمي  ال�سابط  اأفقده  با�سطراب  العربي  النقدي  اخلطاب  يف  ح�سر  اأنه 

املوؤ�س�ص بالأ�سل املعريف الذي يعمل على اإدراك ما عند الآخر بدقة معرفية 

ت�سبط الأدوات واملفاهيم واملناهج، واأنه جم�سد يف الواقع العربي بنخبوية 

ترى الدر�ص النقدي يف �سباق نحو املعقد الأوربي الذي مينحها العمق واإن 

ت�ساءلت ماهيته يف عرف املتلقي العربي، بل ويف عرف املوؤ�س�سات العلمية 

ذات الطابع الأكادميي التي ل تتعامل مع نقد النخب اإل مبقدار ما مينحها 

من الأدوات ال�سامنة مل�سروعية البحث.

بها  يحاول  اإ�سالمية  بروؤية  مو�سوم  نقد  النقدية،  املراحل  هذه  ومقابل 

اأ�سحابها اأن يلتم�سوا لأنف�سهم تنظريا نقديا متميزا بن�سقه املعريف والفني 

–وبفعل  اأ�سحابها  ا�ستطاع  فقد  واملحاولة جادة،  لالإ�سالم،  دوًما  اخلا�سع 

يف  الأقل–  –على  �سركاء  يجعلهم  ما  يكتبوا  اأن  والآخر–  بالأنا  وعيهم 

واقع النقد العربي املعا�سر الذي اأدرك اأ�سحابه اأخريا اأن البديل املتكامل 

الذي ي�ستح�سر اخلا�ص احل�ساري يف �سوء العام الكوين ممكن احل�سور، 

البديل لهذا  حاملة  اأ�سماء  واأن  املانح،  والفني  الفكري  بالعمق  مثقل   واأنــه 

–مبقدرتها العلمية– بتحقيق ما مل يتحقق حلـد الآن، يقـول الناقد  كفيلة 

املغربي حممد اإقبال عروي: »... يبدو اأن هذا الذي ن�سميه )اأدبا اإ�سالميا( 

جميع  وي�ستثمر  اجلديد(،  الأدبي  )العهد  ذلك  حتقيق  اإىل  خمل�سا  ي�سعى 

ال�سندباد(  )الأدب/  هذا  احت�سان  اأجل  من  والنقدية  الإبداعية  اإمكاناته 

.
)2(

الغارق يف ذهوله، واملثخن بجروح تفور ياأ�سا ويبابا«

ونحن ل منلك بدورنا اإل اأن ننوه تنويها م�سروطا بهذا الإبدال الذي ل نرى 

)- املرجع نف�سه: �ص 76.

2- جمالية الأدب الإ�سالمي، حممد اإقبال عروى،ط)،املكتبة ال�سلفية،الدار البي�ساء، 

املغرب، �ص 9.
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جناحه اإل بثلة من النقاد الذين يجب اأن تتوفر فيهم �سروط اأهمها الإخال�ص 

للبديل، والعمل له بالو�سائل العلمية الدقيقة التي جتعل اأهله قادرين موؤثرين 

اجليد  فيه  يزدوج  والذي  يواجههم،  الذي  والفني  املعريف  للمعقد  مدركني 

العربي باجليد الغربي.

ذلك هو ال�سواب الذي نعتقده والذي نحاول بدورنا اأن ننجزه معتمدين 

على اهلل وعلى قراءة اأمينة نزن بها الأفكار واملفاهيم، ون�سوغ بها البدائل 

باخلا�ص  اإل  يحيا  اأن  ميكن  ل  الــذي  العربي  عاملنا  يف  واجبة  نراها  التي 

الإيجابي املتداخل مع العامل يف اإطار �سراكة معرفية ناقدة ت�سمن ح�سورنا، 

وهي مهمة �سعبة وحمتاجة اإىل جهود موؤ�س�سية. ويف ثنايا ف�سول هذا الكتاب 

َبل الأدباء والنقاد  قمِ اإيجابي من  اإىل تفاعل  بع�ص من الإ�سهامات املحتاجة 

والقراء على حد �سواء.

- خال�صة النقد املاأزوم )الرتاكم والندفاع والنمطية(:

لقد قادت اإ�سكالية الأ�سل والفرع، وا�سطراب الأن�ساق املعرفية اإىل �سمات 

مت النقد العربي احلديث واملعا�سر الذي عمل فيه اأهله  ومالمح م�سرتكة اأزَّ

من خالل تراكمية املفاهيم اجلمالية واملعرفية املعتمدة على النمطية، وعلى 

الندفاع احلداثي الذي �سبغ التنظري بال�سرعة التي ل وقت فيها لمتحان 

النظرية اأو املذهب، اأو الإبدال، واختبار دميومتها، ومدى تاأثريها يف املعرفة 

النقدية عندنا.

امل�سوغ  النقـدي  للتنظري  اخلا�سع  الآتـــي  نــقــراأ  واملــالمــح  ال�سمات  ويف 

باإ�سكاليات اأ�سلها اأوربي:

النقل  لدائرة  املعريف  الن�سق  با�سطراب  املوؤيد  العربي  الناقد  )-خ�سوع 

ويف  اأ�سال،  �سار  الذي  الآخــر  ينتجه  ما  مالحظة  يف  مهمته  ح�سرت  التي 

ينتجه  ما  با�ستمرار  يرقبوا  اأن  �سوى  لهم  َهمَّ  ل  عربا  نقاًدا  وجدنا  امللمح 

الآخر، ثم ينقلوه باعتباره املعادل املخل�ص للنقد العربي من اأزمته، وهم بعد 

هذا ل ي�ساألون اإن كان ذلك ممكنا يف اإطار التلقي.
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قابل  وغري  مفهوم  املنقول، وجتعله غري  تراكم  التي  العجيبة  2-ال�سرعة 

العلمية  واملراحل  الأ�س�ص  تغيب  وبها  ب�سرعة،  مت�سي  باأفقية  اإل  للتطبيق 

�ساأن  يف  امل�سدي  ال�سالم  عبد  يقول  واملذاهب.  امل�سطلحات  بنمو  الكفيلة 

املراحل التي يجب اأن حت�سر يف بيئة مبدعة للم�سطلحات: »امل�سطلح يبتكر 

فيو�سع ويبث، ثم يقذف به يف حلبة ال�ستعمال، فاإما اأن يروج فيثبت، واإما 

اأكرث ملت�سور واحد، فتت�سابق  اأو  اأن يك�سر فيختفي، وقد يديل مب�سطلحني 

امل�سطلحات املو�سوعة وتتناف�ص يف �سوق الرواج، ثم يحكم التداول لالأقوى 

.
)((

في�ستبقيه ويتوارى الأ�سعف...«

الأ�سلية،  امل�سطلح  بيئة  يف  حمرتمة  الطبيعية  الكيفية  بهذه  واملراحل 

ذلك  ويف  مهاجرا،  امل�سطلح  تتلقى  التي  قراءتنا  يف  قائمة  الإ�سكالية  لكن 

ن�ساأل: هل نكتفي باملهاجر جاهزا اأم نخ�سعه للمراحل يف عالقتها باملعريف 

عندنا؟

ويف الإجابة نذكر اأن التعامل مع امل�سطلح جاهز، ودون وعي معريف خا�ص 

نبلغ به جواهر  اأن  العربية احلديثة واملعا�سرة دون  حلم ع�سناه يف ثقافتنا 

الأ�سياء واأ�سولها، وامل�سكلة تتعقد اأكرث حينما يتج�سد هذا التعامل ال�سريع 

اجلاهز يف املوؤ�س�سة العلمية الأكادميية املنتجة للم�سطلح )اجلامعة واملراكز 

بع�ص  يف  بــدت،  التي  العربية  املوؤ�س�سة  هذه  والأدبــيــة(،  والفكرية  العلمية 

ال�سيا�سي  خ�سوع  مبقدار  يلونها  الذي  الأوربي  اأو  لالآخر  خا�سعة  الأحيان، 

والثقايف له »وخري دليل على ذلك ما نالحظه من تنوع الت�سميات والالفتات 

التي تنعت بها هذه العلوم �سواء يف كلياتنا اأو معاهدنا اأويف اأبحاثنا وكتاباتنا، 

اأو حتى يف حواراتنا ومناق�ساتنا اليومية، فهناك العلوم الجتماعية، وهناك 

التي  الت�سميات  من  وغريها  الإن�سانية،  العلوم  وهناك  ال�سلوكية،  العلوم 

.
)2(

نطلقها على �سيء مل نفلح يف الو�سول اإليه«

)- امل�سطلح النقدي،د.عبد ال�سالم امل�سدي، موؤ�س�سة عبد الكرمي بن عبد اهلل، تون�ص 

994)م، �ص 5).

2- ال�سحوة الإ�سالمية املعا�سرة والعلوم الإن�سانية، �ص 7).
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ونعود اإىل اإ�سكالية ال�سرعة مب�سطلحاتها ونظرياتها اجلاهزة لنوؤكد اأن 

اأثرها يف الواقع العربي قليل، واإن وجد ففي اأ�سخا�ص تبدو عالقتهم باملجتمع 

وثقافية عربية وغربية عديدة  اإعالمية  قنوات  اأن  �سطحية اغرتابية، رغم 

واأن جتعلهم  الواجهة،  –وفقا لغرتابها– اأن ت�سعهم يف  با�ستمرار  حتاول 

اإىل  اأ�سال  توؤول  التي  اإل بظاهر خا�سع لالختزالية  تفلح  لكنها مل  املعادل، 

اأقبلوا على الآخر بخطوات »اإجرائية مف�سولة كليا عن  هوؤلء النقاد الذي 

اأية خلفية اإب�ستيمولوجية موؤطرة لها؛ مما �سهل توظيفها ب�سكل م�سوه اأفقدها 

.
)((

الكثري من طاقاتها الإجرائية واأبعادها املعرفية«

تهبه  التي  املعرفية  للخ�سو�سية  الفاقد  العربي  الناقد  و�سببه  3-الإلغاء، 

م�سطلح  اأو  مذهب  قبل  من  مزاحمته  مبجرد  يغيب  الذي  باملنقول  الوعي 

اآخر.

تكمن                 التي  النهائية  اخلال�سة  تاأتي  ال�سابقة  واملــالمــح  4-وبال�سمات 

يف فقدان القيمة يف املنقول املعقد الذي ي�سمل النقد والإبداع على ال�سواء، 

والتي  الإ�سالمي،  العربي  املجتمع  �سيغة  مع  علمية  مبوازنة  ذلك  ويت�سح 

تتولد بقرائن ومبدلولت خاطئة، وهنا نذكر اأن م�سكلة الناقد والفنان تكمن                      

ويح�سر  النافع،  اجلهد  يغيب  وبذلك  والفرع،  الأ�سل  بتنا�سب  وعيه  ل  يف 

الزبد الفاقد للجوهر اأو الأ�سل. وعلى راأي املوؤرخ الفني الفرن�سي ذي الأ�سل 

بدون  ل�سعب  ي�سلح  جذور  بغري  فن  »وجــود  فاإن  لي�ستا  جيوفاين  الإيطايل 

.
)2(

جذور اأي�سا«

اأن القول ل يعني الإن�سان العربي امل�سلم احلا�سر باإّنية وباأ�سالة  واملوؤكد 

مثقلة بالإيجاب، واإن حاول البع�ص ت�سويهها. وهذا احل�سور م�سدر التفكري 

العام  ت�ستح�سره خا�سا ح�ساريا متفاعال مع  نقدية  اأطروحات  يف �سياغة 

الكوين.. وبيان ذلك يف املحاور التالية اإن �ساء اهلل.

)- عامل الفكر،م 27،ع )، يوليو – دي�سمرب 998)م،الكويت، �ص 3).

2- عامل الفكر،مج 26،ع2،اأكتوبر -دي�سمرب 997)،الكويت،�ص 46.
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مقدمة:

النقد  بني  العالقة  اإطــار  يف  �سغلتنا  التي  العناوين  من  اآخــر  عنوان  هذا 

يف  املعرفية  الأن�ساق  با�سطراب  اأ�سا�سا  تتعلق  التي  العالقة  تلك  والإبــداع، 

وثوقنا  اإطار  يف  اإليه  ننظر  الذي  ال�سطراب  ذلك  املعا�سر،  العربي  النقد 

بالإب�ستيمولوجيا باعتبارها اإجراًء منهجيا ومعرفيا، به نحدد ماهية الأدب 

والنقد، وبه نر�سد التحولت احلا�سلة يف ت�سكيل فني موؤيد بالر�سايل، وبه 

نر�سد اإمكان امل�سار النقدي ال�سكالين بخا�سة يف اإطار املفارقة بينه وبني 

الن�ص باعتباره منتجا يف �سبكات اجتماعية وح�سارية معقدة.

الن�ص«،  ور�سالية  النقد  اأدبية  بني  املفارقة  »اإ�سكالية  عنوانه  واملو�سوع 

وهو معقد؛ لأنه جمموع يف الن�سبة التي حتتوي املفارقة يف نقد حقل خطابه 

�سكالنية موغلة يف ال�سكل، م�سرفة يف التجريد، داعية اإىل البتعاد عن قراءة 

الن�ص باأبعاد اإب�ستيمولوجية »فلي�ص ثمة اأهمية ملرجع اخلطاب الأدبي... ول 

. واملفارقة موكولة اأي�سا باإبداع 
)((

حلياة الكاتب، ول لظروف اإنتاج اخلطاب«

الن�ص  مع  يتفاعل  اأن  فيه  يفرت�ص  الذي  العربي  باملتلقي  مرهونة  وظيفته 

ال�سعري وكذا الروائي بتماثل يف�سي اإىل اعتبار الن�ص مظهرا من مظاهر 

اإبي�ستمولوجية  اأ�س�ص  من  تنبع  التي  الر�سالية  من  املنبثقة  اخلا�سة  الأدبية 

حتكم املتلقي كما حتكم الن�ص الذي متنحه اأدبيته »فالن�ص ل ي�سبح اأدبيا 

.
)2(

اإل اإذا ا�ستعمل بو�سفه اأدبا عند جماعة من القراء« 

تتجلى  التي  ح�سارته  اأ�سل  يف  الإبداعي  بالن�ص  اأي�سا  موكولة  واملفارقة 

بكونها ح�سارة الن�ص اأول، ذلك ما جنده يف الع�سر اجلاهلي حيث ال�سعر 

الذي ت�سكلت عنا�سره بروح القبيلة ومبنطق احلياة فيها:

غويت واإن تر�سد غزية اأر�سد وهل اأنا اإل من غزية اإن غوت    

)- مفاهيم ال�سعرية، ح�سن ناظم، املركز الثقايف العربي، 994)م، بريوت، �ص 9.

2- نظرية اللغة الأدبية، خو�سيه ماريا، ترجمة حامد اأبو اأحمد، مكتبة غريب، القاهرة، 

�ص)2).
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فبذلك املنطق كان ال�سعر وبه غدت الق�سيدة مندجمة يف منطق حياتي 

اجلديد  الأدبــي  الن�ص  حيث  الإ�سالم  �سدر  ويف  للجاهلية،  خا�سع  خا�ص 

برتاتب معريف وروؤيوي جديد م�سدره القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة، 

بني  العالقة  جند  الأ�سل  وبذلك  والنظريات،  الن�سو�ص  ت�سكلت  فبذلك 

الأدبية والر�سالية، ولعله الأ�سل املج�سد يف اخلطاب النقدي العربي القدمي 

الذي خ�سع –يف اأغلب ت�سكيالته املنهجية واملعرفية– للن�ص ال�سعري املوؤيد 

بالن�ص القراآين، ذلك الن�ص الذي �سرّي خ�سائ�ص النقد لفرتة طويلة من 

الزمن، وما حمتوى مقولت النقد الآتية اإل دليل على ذلك: »الدين مبعزل 

املقولت  اإن  ال�سر«..  بابه  نكد  »ال�سعر  اأكذبه«،  ال�سعر  »اأعذب  ال�سعر«،  عن 

والذي مل تغب فيه  اأوجدها  الذي  الن�ص  �سلطة  دالة على  ال�سابقة وغريها 

الر�سالية اأبدا، فالنقاد العرب مل ينجزوا مقولتهم النقدية اإل بتناول معريف 

املوؤيد  احل�ساري  الإطــار  عن  اأبدا  تخرج  مل  اأدبية  لكلية  فيه  خ�سعوا  وفني 

مبرجع روؤيوي ل يرى الفن اإل بالأدبية امل�سفوعة بالر�سالية.

دائرة  ي�سب يف  والذي  به،  نعّرف  اأن  نود  الذي  هو جوهر اخلالف  هذا 

اخل�سو�سية  مــن  اأ�سا�سا  ينبع  الــذي  اخلــا�ــص  الإبي�ستمولوجي  الت�سّكل 

اأي�سا،                                                         العربية  النقدية  وللمناهج  ال�سعري  الن�ص  ملــيــالد  احل�سارية 

ونذكر –مبا م�سى– اأن الن�ص الإبداعي مندمج يف وجدان املتلقي العربي 

اأي�سا،  بالنقد  موكول  والتماهي  الن�ص،  ب�سيغ  حياته  �سيغ  متاهت  الذي 

عن  قليله  اأو  كثريه  يف  يخرج  مل  القدماء  العرب  النقاد  اأنتجه  ما  فجملة 

النظرية املعرفية التي حتكم الأدب العربي القدمي.

- اإ�صكالية العالقة وحدودها:

بهذا يكون املو�سوع الذي نطمح اأن نناق�ص فيه اإ�سكالية العالقة بني ر�سالية 

نريدها ن�سقا داخل الن�ص باعتبارها مهيمنة على لغة الن�ص و على اأنظمته 

الدالة، اأو هي الأ�سا�ص يف الأدبية التي نرجوها بعالقات فنية ومعرفية حتكم 

متداخل،  مفاهيمي  �سياق  وتنغر�ص يف  ال�سعري،  الن�ص  واملعلن يف  امل�سمر 
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اأن تكون  اإطار التاأثر النقدي الق�سري  اأدبية ُي�سرُّ من تعامل معها يف  وبني 

اأدبية باإمتاع جمايل خا�ص و�سيلته اللغة التي يناأى بها اأ�سحابها عن التحليل 

الداخلي  باملنتج  ننعته  اأن  ميكن  ما  بلورة  ويحاولون  والتف�سري،  وال�سرح 

والذاتي لالإبداع بعيدا عن املمار�سة املعرفية التي ميكن اأن ينحتها ال�ساعر 

يف الن�ص.

تبّنوا  الذين  ال�سكالنيني  العرب  النقاد  بع�ص  لأن  اأي�سا  معقد  واملو�سوع 

يف  يتع�سفون  الذي  الغربي  املنجز  من  ينطلقون  الإبــداع  يف  �سرطا  الأدبية 

تطبيقه على ن�ص �سعري اأو روائي عربي دون اأن ي�ساألوا عن م�سافة العالقة 

بني املنجز النقدي املنقول وبني الإبداع اخلا�ص الذي ليزال مي�سك بتفا�سيل 

الثاين من  اأركانه يف الن�سف  واإن تزعزعت بع�ص  الن�سق املعريف اخلا�ص، 

باأن�ساق  –كما �سنذكر– اأو جتددت بع�ص �سماته وتزّودت  الع�سرين  القرن 

ذات اأ�سول معرفية عاملية. 

للتفكري  اأ�سلوبني  بني  امل�سافات  كانت  كلما  لأنه  مهمة؛  العالقة  وم�سافة   

اإخ�ساعه  دون  وتطبيقه  ما  نقدي  منهج  انتقال  كان  كبرية  للحياة  ومنطني 

ل�سروط التاأثري والتاأثر –ومنها �سرط الزمان اأو امل�سافة– اأقل فائدة، وهي 

مهمة اأي�سا يف اإطار التنا�سب بني زمن اإنتاج الن�ص وزمن النظرية النقدية، 

ذلك التنا�سب الذي جنده جم�ّسدا يف اأروبا من خالل امل�سافة احلا�سلة بني 

اأي�سا، تلك امل�سافة التي يرفدها التاريخي والثقايف  املبدع والناقد واملتلقي 

واللغوي، بينما تنتفي تلك امل�سافة يف النقد العربي املعا�سر –اأو ال�سكالين 

وراء  الرك�ص  على  وي�ستحثها  النف�ص  يجهد  الــذي  النقد  ذلك   – بخا�سة 

)((

اإبدالت مب�سافات ل منطقية.

اأ�سا�سا،  اإبي�ستمولوجي  معريف  لب  وهو  البينية،  الإ�سكالية  لب  هو  هذا 

عن  مغرتب  بخا�سة–  ال�سكالين  –والناقد  املعا�سر  العربي  فالناقد 

املعا�سر، جملة جامعة  العربي  النقد  املعرفية يف  الأن�ساق  )- انظر بحثنا: ا�سطراب 

باتنة، 2003م.
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اأ�سلني  عن  الغــرتاب  اأ�سا�سه  ب  مركَّ والغــرتاب  نقده،  يف  املعريف  الأ�سل 

بارت  ورولن  وجاكب�سون  تــــودوروف  اأنــتــجــه  غــربــي  اأحــدهــمــا  معرفيني 

الناقد معه  يتعامل  الــذي مل  الأ�سل  وجــريار جينيت... هذا  دريــدا   وجــاك 

املفاهيمي  باملكون  يتاأثر  مل  فهو  بالنقل،  الأحوال– اإل  اأغلب  –يف  العربي 

الذي اأنتج املنظومة النقدية ال�سكالنية يف الغرب، كما مل يدرك ذلك املكون 

اإدراكا �سليما، واحلال اأنه قد تعامل مع ذلك املنتج النقدي با�ستقبال �سلبي 

تبّنى به املقولت النقدية دون اأ�سلوب تفكري.

والغرتاب موكول اأي�سا بالذات اأو بالهوية احل�سارية التي غدت العالقة 

فيها –يف اأغلب الأحيان– مف�سومة، يقول اأبو ديب معربا عن احلداثة التي 

النقدي عنده، والتي عربت يقينا عن النف�سام  التنظري  �سكلت الأ�سل يف 

»احلداثة  عنده:  النقد  يحكم  الــذي  الإب�ستمولوجي  الأ�سا�ص  يف  احلا�سل 

املعرفية  امل�سادر  تكمن يف  ل  املعرفية  م�سادرها  اأن  ذلك  معريف؛  انقطاع 

.
)((

للرتاث اأو يف اللغة املوؤ�س�ساتية والفكر الديني، وكون اهلل مركز الوجود«

منقول  بن�سق  نقد  اإىل  حتما  يــوؤول  لأنه  الكيفية خطري؛  بهذه  والغــرتاب 

خا�سع للتقليد، ويف ذلك موت النقد اأو حتفه، يقول اأحد الدار�سني العرب 

»التقليد                  التقليد:  على  املعتمد  العربي  النقدي  الن�سق  �سلبية  عن  معربا 

لكنه            مثال  يكون  اأن  يحاكي،  اأن  يريد  فاملقلد  اإن�سانا؛  الإن�سان  من  يجعل  ل 

ل يعمل يف النهاية اإل على تعيني انف�ساله، اإنه ل يعيد ويكرر اإل ما لي�ص هو، 

.
)2(

واملمِْثل لي�ص هوية على الإطالق«

ال�سكالين  الناقد  كان  اإذا  لأنه  موؤ�سف؛  النف�سام  بهذا  النقد  حال  اإن 

الغربي قد تفاعل مع ثقافته التي جتاورت مع النقد بخ�سو�سيات ح�سارية 

الأوربي املتطورة،  موغلة يف ديناميكية متوترة �سائلة جميبة تفر�سها ذات 

)- جملة ف�سول، مج 7، 3)، اأكتوبر 986)م، �ص 243.

املركز  العايل،  بنعبد  ال�سالم  عبد  ترجمة  كليطو،  الفتاح  عبد  والتنا�سخ،  الكتابة   -2

الثقايف العربي، ط )، 985)، �ص 22).
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اأحيانًا  للنقد  التاألق والزدهار ويتعّر�ص  الكيفية من  التفاعل بهذه  اإذا كان 

حني يلبي رغبة التمرد التي تف�سي اإىل التعمية اأو الهلو�سة التي جتعل الناقد 

الغربيني،  النقاد  اأحد  يقول  كما   »  ISM ية   « الن�سبة  ياء  باحثا عن  املذكور 

تلك الن�سبة التي اأوقعت النقد يف ال�سطراب والفو�سى حني جعلت النقاد                          

الفكرية...                                                     الإيــجــابــيــات  وعــن  والأحــا�ــســيــ�ــص  امل�ساعر  عــن  يتحدثون  »ل 

ول يتحدثون عن الأفكار اأو ال�سخ�سيات العظيمة، اإمنا غدت لغتهم زاخرة 

.
)((

بامل�سطلحات واملفردات الطنانة«

يف  الغربي  النقد  م�ساحة  اخت�سرت  التي  نف�سها  التمرد  رغبة  ولعلها   

نهايات القرن الع�سرين يف التداولية وال�سيميائية والنظريات الل�سانية ويف 

الأنطولوجيا، اأو يف تكثيف معجمي مفاهيمي بلغ حّد التبذير والفو�سى على 

حد تعبري دولكروا.

اإذا كان احلال هنالك مبا ذكرنا، فكيف هو حال النقد عندنا وهو يجهد 

النف�ص يف تنظريات منقولة يحاول بها اأ�سحابها اأن يحاوروا الن�ص ال�سعري 

– مبتورة،  �سك  –ل  املحاورة  اإن  العربي؟  املتلقي  يحاوروا  كما  الروائي  اأو 

عنا�سر  ي�ستقبل  بخا�سة  ال�سكالين  العربي  الناقد  لأن  م�ستحيلة؛  هي  بل 

ال�سكالنية ويحفظها برتديد يفوق ما يفعله الأوربي نف�سه، لكنه ين�سى الأهم 

املاثل يف فهم الن�سق بجهد م�ساعف ي�ستلزم الوعي بالن�سق الأوربي وبالن�سق 

النقد ل ينجز  النقد اختزال تع�ّسفيا؛ لأن  اأي�سا، وبدون ذلك يغدو  العربي 

ومعرفية  جمالية  ذات  وظيفية  ومب�ستويات  منهجية  ب�سروط  بل  بامل�سابهة، 

ت�سمرها هوية اخلطاب.

ومبا م�سى ن�ساأل: هل النقد تعامل مع الن�ص؟ وهل هو اإن�ساء على اإن�ساء 

ح�سور  ت�ستوجب  التي  اخلطاب  دللــة  تفر�سه  فني  نظام  اإطــار  يف  يعمل 

الن�ص  عن  منقطع  اآخر  خطابي  حقل  النقد  اأم  الفني،  يف  الإبي�ستمولوجي 

)- يف الرواية الأخالقية، جون كاردنز، ترجمة اإليا�ص ير�سف، ط )، بغداد، 986)م، 

�ص )).
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بانقطاع العالقة بينهما؟ وهل اخلطاب النقدي اإنتاج يف جمموعة متدرجة 

من الدللت الن�سقية التي حتكمها بثقافة ما عالقات كالتنا�سق والئتالف 

والربط، تلك العالقات التي جتعل النقد والإبداع يتفاعالن يف ف�ساء خا�ص 

يقوم فيه املبدع باإنتاج الن�سق، ويعمل فيه الناقد على اكت�ساف ذلك معتمدا 

مل�سقات  اإىل  النقد  يوؤول  وحينئذ  اأ�ستات  املنتج  اأن  اأم  والتاأويل؟  التحليل 

ا�سطالحي  تراكم  يف  تبدو  التي  املل�سقات  تلك  م�ستوعبة،  غري  مب�سميات 

يقبل عليه النقاد يف اإطار ال�سياق التاأثري املحموم )الن�سية.. الالن�سية.. 

الفجوة..  النزياح..  الأدب..  حتت  ما  الاّلاأدبية..  الأدبية..  امليتان�سية.. 

التوتر.. النقطاع(؟.

يقراأ  ل  املتلقي  اأن  نذكر  املفارقة  باإ�سكالية  املوؤيدة  املقروئية  اإطــار  ويف 

النقد ول يقبل عليه اإل بهدف اكت�ساف الن�ص املنتج يف الأمة، اأو يف اأي حقل 

فني ومعريف ما، واإل فلن يح�سل النقد على م�سروعية توؤهله للح�سور. اإن 

اأبي  بن  لول ح�سور زهري  العربي  النقد  لتقع يف  تكن  النقدية مل  املقروئية 

�سلمى، وح�سان بن ثابت، واأبي الطيب، واأبي متام والبحرتي، واأحمد �سوقي 

ما�سي،  اأبي  واإيليا  وال�سابي،  العيد،  وحممد  زكرياء،  ومفدي  والر�سايف، 

ونازك املالئكة، و�سالح عبد ال�سبور، واأدوني�ص... ولن تقع يف النقد الغربي 

من  النقد  يفلت  فكيف  واإيليوت...  وموليري،  وهيجو،  �سك�سبري  اإبــداع  لول 

اأن  الذي يفرت�ص فيه  بالن�ص  ن�سق معريف يجاوره  يغدو بال  الن�ص؟ وكيف 

يج�ّسد م�ستوى من م�ستويات الإبداع يف الأمة؟

ميكن  كيف  ومــوؤّداه:  بالأدبية،  اأو  نف�سها  بالفنية  يتعلق  ما  الأ�سئلة  واآخر 

التي تكمن  التي نراها �سرورية، تلك املهمة  اأن ينجز مهمته املركبة  للنقد 

اأن يكت�سف فيه  اإبداعا جماليا يحاول الناقد  يف التعامل مع الن�ص بو�سفه 

قوانني ذلك اجلمال، كما تكمن يف التعامل مع الن�ص باعتباره حامال للن�سق 

 تلك 
)((

والر�سالة، اأو اجلملة الثقافية على حد تعبري الناقد عبد اهلل الغذامي

)- انظر: نقد ثقايف اأم نقد اأدبي ؟، دار الفكر، ط )، 2004م.
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اجلملة التي تكتنزها الن�سو�ص ويعجز النقد عن اكت�سافها؛ لأنه نقد موهوم 

ب�سكالنية ترجئ �سوؤال الر�سايل اأو ترف�سه؟.

يف  الأكادمييني  بع�ص  �سلوك  يوؤيده  نقدي  بواقع  م�سروع  الأخري  وال�سوؤال 

متعالية،  �سكالنية  يف  الأدبية  اخت�سروا  الذين  اأولئك  العربية،  اجلامعات 

الأمة،               يــجــاوروا  اأن  اأ�سحابه  به  يحاول  نقدي  خطاب  كل  بذلك  واأبــعــدوا 

اأو ينجزوا �سور فهم الن�ص من خالل ا�ستيعاب املعريف ب�سريحه وم�سمره، 

ونتيجة الخت�سار �سياع الر�سالية يف جيل كامل من الباحثني اجلدد الذين 

اأرغموا يف اأق�سام الدرا�سات العليا –يف بع�ص اجلامعات العربية – على نهج 

ما اأراده الأ�ساتذة، فكان النقد بال ن�سق وبال ر�سالة، وامل�سكلة تكمن اأي�سا يف 

اأن يتجاوز النقد حقل ال�سعر والرواية لي�سب يف دائرة الن�ص القراآين نف�سه 

وفقا لقاعدة ال�سكل التي اأحلقت ال�سرر بثقافة الأمة العربية الإ�سالمية يف 

نهايات القرن الع�سرين بخا�سة.

درا�سات  – على  اإ�سهارية  وم�سة  اإطــار  – يف  الباحثني  بع�ص  اأقبل  لقد 

املحكوم  اخلــا�ــص  ن�سه  خــ�ــســع 
ُ
اأ الــذي  الــكــرمي  الــقــراآن  مو�سوعها  اأدبــيــة 

مبناهج  مــوؤيــدة  لغوية  بنيات  يف  اختزلته  �سكالنية  اإىل  الــوحــي  بـــدللت 

غدا  حيث  ال�سعري؛  الن�ص  م�ستوى  يف  وجعلته  روحــه  اأفقدته  اإح�سائية 

املوؤيدة  الدرا�سات  –يف معظم  ال�سعري  والن�ص  القراآين  الن�ص  الفرق بني 

واإن  بال�سكل  التجاور  يح�سل  اأن  هوؤلء  عند  فاملهم  – �سفرا،  بال�سكالنية 

جماليات  يف  املاثل  الأ�سمى  هدفها  عن  الدرا�سة  يبعد  وقهر  ق�سر  اإىل  اأدى 

ترد  هــكــذا  بــاجلــالل،  املــوؤيــد  اخلــا�ــص  الــوحــي  نــ�ــص  ثــنــايــا  نكت�سفها يف 

 – بنيوية«  درا�سة  الرحمن..  )»�سورة  العناوين  بهذه  املذكورة  الدرا�سات 

النزياح يف  درا�سة  البقرة..  – »�سورة  �سيميائية«  درا�سة  الأنعام..   »�سورة 

.
)((

الن�سي« – »�سورة الق�س�ص.. درا�سة يف البناء الق�س�سي«(

التاألق  بني  الن�ص  والإبـــداع،  النقد  يف  الإ�سالمية  تاأ�سيل  اإ�سكالية  بحثنا:  انظر   -(

وال�سطراب، من�سورات موؤمتر كلية الآداب،اأغادير، املغرب، )200م.
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الأ�سا�ص  �سّكل  الذي  املعريف  بالتعقيد  الأ�سئلة رغم وعينا  ن�ساأل هذه  اإننا 

ذلك  العربي،  العامل  عامة يف  ب�سفة  الإبداعي  اأو  ال�سعري  الن�ص  ملرجعية 

به  جت�سدت  الذي  واملتغري  للمتعدد  خا�سع  باإب�ستيمولوجي  املحكوم  الن�ص 

الروؤى الإبداعية التي ميكننا اختزالها داخل ال�سعر يف ن�سني:

اأ– ن�ص خا�سع جلوهر املرجع املعريف، وهو ن�ص اأ�سيل لكنه قليل، وقلته 

هذا  الإب�ستيمولوجيا،  لظاهر  العربي  العامل  يف  ــداع  الإب خ�سوع  يف  تكمن 

اأن  والن�ص ميكننا  امل�ستعار،  للمعريف  اأ�سحابه  فيه  ا�ستجاب  الذي  الظاهر 

نعرث عليه يف اأ�سعار ج�سد بها اأ�سحابها ال�سدي امل�سمر الذي ل يوايل الواقع 

ول يجاوره اإل بر�سالية توؤكد ح�سور الأ�سل املرجعي ال�سليم لالأمة.

ومثال ذلك ق�سائد تنحو منحى الوجدانية العربية املوؤيدة بالإ�سالم، وبكل 

ال�سواهد  بع�ص  الآتي  بال�ستخالف، ويف  املوؤيد  الإن�سان  له �سلة بجوهر  ما 

ال�سعرية الدالة على الر�سالية املذكورة:

اأورا�ص  

ما عرفت مالحمه �سوى اأمل ال�سهيد  

من عهد عقبة وال�سمو�ص اخل�سر تعت�سر الن�سيد  

وتلم اأهداب النخيل  

فيورق الطلع الن�سيد  

)م�سطفى حممد الغماري: اأ�سرار الغربة(

*  *  * 

اأنا رايتي حلم ال�سعوب ونب�سها  

وعقيدتي نبع من الإح�سان  

اأنـــــا واحل�سارة تواأمـــان واإننـا  
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ل بـــد فـــي يـوم ملعتنقــــان  

كالظل تتبعني وتر�سد خطوتي  

واإذا عثـرت اأقالني قراآنـي  

)حممود مفلح – من ال�سعر الإ�سالمي احلديث(

* * *

من اإليك �سكا بتحمحمه؟   

واهم اأنت هل ين�سج الكر والفر اأجنحة  

ا يف زمانك هذا؟ هل ين�سج الكر والفر ع�سًّ  

يقيك لهيب الثلوج؟  

) حممد علي الرباوي – الولد املر(

******

قوامها  خا�سة  فنية  عن  تف�سح  باأن  كفيلة  وغريها  اخل�سائ�ص  هذه  اإن 

الناقد  يف  يفرت�ص  الــذي  اجلوهر  وهــو  بالإ�سالم،  املوؤيد  املعريف  اجلوهر 

يف  املندمج  الر�سايل  اكت�ساف  خالل  من  وخ�سائ�سه  ماهيته  يكت�سف  اأن 

الأدبية.

ال�سلط  اأبجديات  حتكمه  م�سطرب  ن�ص  وهو  للواقع،  خا�سع  ب–  ن�ص 

املتعددة التي ت�سكل يف ظلها الإبداع، والتي خ�سعت يف –اأغلبها– لل�سدى 

املعريف والفني، وميكننا اأن نر�سد ح�سور هذا الن�ص يف اإبداع الأدجلة الذي 

العربي  العامل  احلا�سل يف  املتغري  اأماله  وروائــي  �سعري  عنه منط  متخ�ص 

يف ال�ستينيات وال�سبعينيات وما بعدهما من القرن الع�سرين مثل: )الإبداع 

والأيديولوجيا، والإبداع والوجودية، واحلداثة، ون�ص العبث، ون�ص اجلن�ص 

اأو احل�سية اجلمالية(. 
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- بني الأدبية والر�صالية:

تلك  الــتــقــدمي؛  يف  املعلنة  احل�سارية  اخل�سو�سية  ت�ستدعي  البينية 

النقد  يف  ح�سوره  املفرت�ص  الإب�ستيمولوجي  منها  ميتاح  التي  اخل�سو�سية 

ويف الإبداع اأي�سا، فبدون هذا اخلا�ص ل ن�ستطيع طرح املو�سوع للمناق�سة،           

اإذ ل فائدة من مناق�سته حني الت�سليم ب�سكالنية حت�سر فيها الأدبية مبتورة 

اأغلب  –يف  ا�ستجابت  التي  ال�سكالنية  تلك  الن�سق،  من  اأو  الر�سالة  من 

جت�سيداتها– لهيمنة نقدية )ترتهن ب�سورة خا�سة اإىل اأعمال رولن بارت 

وتودروف وجاكب�سون وجنيت وغرميا�ص و�سولز وكالر...(.

 ولعلها الإ�سكالية التي �سلكت اخلطاأ املنهجي نف�سه الذي وقع فيه بع�ص 

�سلطة  يف  اأوقعهم  الــذي  اخلطاأ  ذلك  احلديث؛  الع�سر  يف  العرب  النقاد 

الآخر املركب الذي هو )اآخر الآخر واآخر الأنا( والذي اأقعدهم يف م�ساحة 

املركب  الآخــر  اأجنزها  متغرية  متعددة  ل�سياقات  خ�سعت  التي  ال�ستقبال 

املاثل يف: )ال�سياق التاريخي والنف�سي والجتماعي –وال�سياق الأيديولوجي– 

وال�سياق ال�سكالين(.. ويف التايل ح�سر ملفهومي الأدبية والر�سالية اللذين 

اأن جنعلها بينية جتاور وتداخل         التي نحاول  البْينّية  نقدر بهما على ت�سور 

ل بينية قطيعة وانف�سال وجتاوز.

- مفهوم الأدبية:

ت�سكلت  التي  الغربية  الإب�ستيمولوجيا  اإطار  يف  املفهوم  نر�سد  اأن  ميكننا 

ا ويغدو بال معنى،  يف ظلها الأدبية، فبدون ذلك الإطار ي�سري الر�سد ه�سًّ

اإن اأدبية يرددها النقد ال�سكالين العربي وينت�سر لها ويحاول – يف اأغلب 

التاريخي  املدلول  ذات  الفنية  العوار�ص  من  �سواها  ما  – اإق�ساء  الأحيان 

اأدبية غربية جتلت باملتغري احل�ساري الذي  اإمنا هي  والجتماعي والثقايف 

النقد  جمــال  –يف  اآل  الــذي  املتغري  ذلــك  الع�سرين؛  القرن  يف  اأوربــا  �ساد 

والأدب– اإىل طرائق متعددة تعامل بها مع الن�سو�ص، تلك الطرائق التي 
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تعني –ب�سكل اأو باآخر– اإعادة  قراءة خطاب العلوم الإن�سانية باأكملها ومنها 

الذي  نف�سه  النقدي  اخلطاب  يف  حتولت  مع  القراءة  تزامنت  وقد  النقد، 

كانت  فبذلك  �سبق،  ما  ت�سحح  قــراءات  من  بد  ل  اأنه  ممار�ساته  اأظهرت 

الأدبية التي نخت�سر مفهومها يف التايل: 

�سكونيته  الن�ص يف  تعني حتليل  وهي  �سكلي،  واختزال  – الأدبية جتريد 
 .

)((

بغ�ص النظر عن عالقته ب�ساحبه، اأو بالو�سط الذي اأنتجه

منذ  �ساعري  هو  ما  الأدب،اأي  يف  خال�ص  هو  ما  كل  هي  والأدبية   –
وعي،              بــال  املتلقي  معها  يتفاعل  التي  ال�سعرية  العنا�سر  وهــي  بــدايــتــه، 

اأو هي )القوة الإيحائية التي تعود – يف بع�ص متف�سالتها– اإىل ما ي�سمى 

وتباينات           توازيات  اإىل  اأو  وال�سوتية،  ال�سرفية  الأ�سناف  بني  بت�سايفات 

.
)2(

اأو متاثالت ول متناظرات يف الرتاكيب اللغوية املتقنة ال�ستخدام...«

والأدبية خمتزلة يف اخل�سو�سية اللغوية التي ت�ستطيع اأن ت�سكل الرتكاز 

لغوية  بقوانني  تزوده  واأن  الأدبــي،  فرادة احلدث  واأن متنحه  للن�ص،  العام 

، واأنها اأخريا اخل�سو�سية املنهجية التي تت�سم بعلمية 
)3(

توجهه وجهة اأدبية

متيز الن�ص الأدبي، ومتنحه اأدبية بتجريد يجايف التف�سري والتاأويل.

عن  تنبئ  التي  ال�ساحرة  التعريفات  وهي  الأدبية،  تعريفات  بع�ص  هذه   

ذهنية اأوربية اآلت اإىل ال�سكالنية، والتعريفات مهمة، لكن م�سكلتها تكمن يف 

هجرتها اإىل اخلطاب النقدي العربي الذي اختزلت فيه ال�سياق مرتني: مرة 

اأخرى، ومرة حني عزلته عن  اأدبية  �سياقات  باللغة دون  �سياقا  حني جعلته 

ذاكرة اخلطاب وعن القرائن الدللية والن�سقية التي تعمل يف اإ طار التوا�سل 

)- معجم امل�سطلحات الأدبية املعا�سرة، د. �سعيد علو�ص، مطبوعات املكتبة اجلامعية، 

الدار البي�ساء، املغرب، د ت. 

2- ال�سعرية العربية، د. عبد اهلل حمادي، جامعة ق�سظينة، �ص 65).

من�سورات  ــري،  اأوب ب�سري  و  منيمنة  عــارف  ترجمة  بياجيه،  جان  البنيوية،  انظر   -3

عويدات، ط 4، 985)، وال�سعرية، تودوروف، ترجمة �سكري املبخوت ورجاء بن �سالمة، 

الدار البي�ساء واآخرون.
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بني الناقد واملبدع، وبينهما وبني املتلقي اأي�سا. 

اختزل يف  الذي  الغربي  النقدي  باملنظور  م�سروطة  املذكورة  والتعريفات 

ف�سحت  خا�سة  مبرجعية  ماهيتها  تعلقت  اأدبية  مع  التعامل  م�ساحة  طياته 

املجال وا�سعا لتجاوز املاألوف واملن�سبط، وباإيجاز، فاإن الأدبية –مبفهومها 

الغربي– اندماج وتوحد بني تفريعات جوهر كنهها �سيغ احل�سارة الأوربية 

التي من خاللها �سيغ الإبداع.

ال�ستجار                  ذلــك  بقانون  الــذاكــرة  عن  لن�ساأل  العربي  النقد  اإىل  ونعود 

ما  جند  ل  اأننا  واملوؤكد  الغربي،  النقد  يف  ال�سائدين  والتوحد  الندماج  اأو 

اإنتاج  على  القدرة  عدم  �سببه  معريف  اأّزمــه  الــذي  التوحد  ذلك  عن  ينبئ 

النقد الأدبي عند كثري  الوافد الذي حول  اأّزمه املنهج  الدال واملدلول، كما 

لغته الطقو�سية ومفرداته  له  »اإىل اخت�سا�ص تقني  العرب  ال�سكالنيني  من 

الغريبة... ومعادلته الريا�سية، وواقع الأمر اأن الوافد املتاأنق بدا اجتهادا 

مو�سميا منذ اأن �سنمت كلمة احلداثة وعزلت احلداثة الأدبية عن احلداثة 

ال�ساملة حتى بدت احلداثة كلمة كثرية الأقنعة، ل تك�سف عن  الجتماعية 

املو�سوع الذي تق�سده بقدر ما تعلن عن مو�سوع تهرب منه متو�سلة حزمة 

باللغة،  الحتفاء  بالن�ص،  الحتفاء  الإبــداع،  املبدع،  الغائمة:  الكلمات  من 

.
)((

اللغة العذراء، التب�سري بحادث م�سبوق...« 

وبالنقد العربي نذكر اأن الأدبية مهمة لكننا نريدها مندجمة يف الر�سالة، 

فذلك ممكن بحل يخرق املبداأ ال�سكالين الذي ل يتجاوز يف الغالب حدود 

الوحدة الل�سانية و�سول اإىل الر�سايل عن طريق مرجع الن�ص؛ حيث يجب 

تتزود  التي  الأدبية  اأهمية  تبدو  فبذلك  واملتلقي،  الن�ص  بني  عالقة  اإقامة 

بالإب�ستيمولوجي الذي مينحها اخل�سائ�ص الآتية: 

) – احتكام الأدبية يف الأدب العربي اإىل خ�سائ�ص اللغة العربية نف�سها 

)- اآفاق نقد عربي معا�سر، �ص 34.
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التي ترد يف الن�ص ب�سيغة الإن�ساء الجتماعي، هذه ال�سيغة التي تطفو على 

الإبداعي  اأو انحطاط ي�سيبها، فالن�ص  الأمة ب�سعف  اأح�ست  ال�سطح كلما 

مل يتعامل مع اللغة العربية يف م�ساحة القرن الع�سرين اإل بذلك الإح�سا�ص 

اخلا�سع خلوف ظاهر اأو م�سمر توؤيده املتغريات الفنية واملعرفية التي نقراأها 

يف الن�ص ال�سعري – مثال– بدءا باأحمد �سوقي وحافظ والر�سايف وحممد 

العيد ومفدي زكريا.. اإىل اأدوني�ص احلداثي، مرورا ب�سعراء املعا�سرة، فقد 

حاول كل هوؤلء اأن يبدعوا واأن يكتبوا باأدبية اختلفت مدار�سها واجتاهاتها 

العربية  التي جتعل  الجتماعي  الإن�ساء  �سيغة  اتفقوا يف  لكنهم  ومذاهبها، 

�سرطا يف الأدبية. 

وال�سرط نقراأه عند التباعيني كما نقراأه يف م�سمر ما اأنتجه احلداثيون 

التي ترفع راية النقطاع املعريف،  العرب من خطاب جامح هدفه احلداثة 

وتعادي املقد�ص، وترف�ص لغة املوؤ�س�سة، لكنه اخلطاب الذي ي�سمر العياء الذي 

اجلماعية،          بالروؤية  م�ستنجدا  ي�سرخ  يجعله  والذي  القطيعة،  حني  ي�سيبه 

اأو بالن�سق املعريف اجلماعي املرجو الذي غابت حناياه يف واقع العرب، يقول 

كمال اأبو ديب: »اإن ما ن�سهده الآن هو م�سهد تفتت جذري على كل �سعيد يف 

احلياة العربية املعا�سرة، يتج�سد يف تفتت الروؤية اجلماعية كما يتج�سد يف 

 .
)((

تفتت بنية الق�سيدة العربية ولغتها و�سورها ورموزها الأ�سا�سية«

يكت�سفها يف  اأن  بالناقد  يجدر  التي  الن�ص  بوظيفة  2– الأدبية حمكومة 

ذلك القيمي املاثل يف خطاب لغوي ذي جالل اجتماعي وعقدي، فالقيمي 

القرون،  �سابق  ويف  الع�سرين  القرن  يف  العربي  لالإبداع  املميز  امللمح  هو 

وبوا�سطته تتجلى �سيغ الإبداع اخلا�ص، وبدونه يغدو الإبداع وهما، فالقيمي 

ذاته حالة اإبداع ناهيك عن اندماجه يف عالئق لغوية �سائكة توؤول اإىل الفن 

ب�سيغة اللغة امل�سورة اأو البالغية. 

لغوية  ببنية  الن�ص  تبدو يف  التي  اأخريا باجلمالية  3– والأدبية حمكومة 

)- ف�سول، مج 4، ع 3، 984)م، �ص 235.
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الإب�ستيمولوجي الذي مينحها نب�ص الفن ويقيها من  وجمازية مندجمة يف 

ال�سيئية التي يراهن البع�ص عليها، تلك ال�سيئية التي تغدو بها الأدبية بناء 

اأوقعت  التي  ال�سيئية  ولعلها  وح�سب،  لغة  بكونها  اإل  تو�سف  ل  ل�سانيا  لغويا 

بع�ص ال�سكالنيني العرب يف التناق�ص الذي يعود يف اأ�سله اإىل خلل يف الأ�سل 

املعريف، ذلك ما جنده –مثال– عند كمال اأبو ديب وهو يتحدث عن الفجوة؛ 

اإىل حتليل املادة ال�سوتية  اإىل اجتاه ل�ساين ي�ستند  حيث يركن يف �سعريته 

الإب�ستيمولوجي–  الق�سور  اإطــار  –ويف  لكنه  اللغوية،  البنيات  باعتماد 

ي�ستغيث بكليات اأو ببنيات اأخرى تع�سد الأدبية وتقوي ال�سعرية، ومنها بنية 

 .
)((

الأيديولوجيا اأو روؤيا العامل ب�سكل عام

- مفهوم الر�صالة اأو الر�صالية: 

اأب�سط  –يف  يعني  الــذي  مفهومها  يف  تكمن  ل  الر�سالة  اإ�سكالية  اإن 

�سياقاتها:  �سمن  الن�سو�ص  حتملها  التي  الوظيفة  ح�سور  مدلولته– 

الذي  باملرجع  امل�سروطة  ال�سياقات  تلك  والثقافية،  والجتماعية  العقدية 

بخطاب  موؤيد  فني  خلطاب  اخلا�سعة  اخلا�سة  �سماتها  الن�سو�ص  مينح 

معريف. 

اأن  اأو جتاور ميكن  اأكرب مفارقاتها– تكمن يف اندماج  –يف   فالإ�سكالية 

الذي  هدفنا  هو  وذلك  امل�سكلة،  هي  تلك  والر�سالية،  الأدبية  بني  يح�سل 

الر�سالة منجزا من منجزات الن�ص الإبداعي  اأن جنعل  نحاول من خالله 

ذاته ولي�ست منف�سلة عنه، كما نحاول اأن نوؤكدها بفنية تبعدها عن ت�سطيح 

انتهاك  وهو  عقيم،  ذلك  فكل  اأيديولوجي،  باإ�سفاف  اأو  بوعظ  الن�ص  ي�سم 

النقاد  فنية مغلوطة رددها كثري من  �سبهة  الفن، وح�سوره دال على  لبنية 

ة يف الفن و�سيئة فيه. الذين اعتقدوا الر�سالة �سبَّ

بوعظي  اإ�سفافًا  راأوهـــا  التي  الر�سالية  وعــي  بعدم  حمكوم  والعــتــقــاد 

)- مفاهيم ال�سعرية، �ص 30) وما بعدها.



65

وباأيديولوجي، واحلق اأن الر�سالية التي نطمح اإىل ح�سورها يف الن�ص غري 

الأدبية            نطاق  – اإل يف  نرى  – كما  تتج�سد  ل  ر�سالية  فهي  العتقاد،  هذا 

اأو ال�سعرية وحينئذ تغدو اجلوهر يف تكوين ما هو اأدبي، اإنه ل �سيء مينعنا 

من الو�سول اإىل املبتغى الذي يتحقق فيه الندماج بني الأدبية والر�سالية، 

ن�سق  من  حتمله  مبا  هنا  مرهونة  ال�سعر–  اأ�سا�ص  –وهي  اللغوية  فــالأداة 

اإ�ساري يبدو فيه اللفظ م�سحونًا بالوجود الجتماعي والثقايف والعقدي.

ويف الآتي بع�ص ما نراه من �سروط ميكننا من خاللها اأن نر�سد الر�سالية 

مندجمة يف الأدبية:

)-يكمن ال�سرط الأول يف الفن ذاته، فنحن ل نرجو الر�سالية يف الفن من 

منظور حمايث يهمل الفن، فالأوفى اأن حت�سر العالقة اجلدلية التي تعمل يف 

اإطار التوا�سج القائم بني الفن واملحتوى، فالر�سالية لي�ست ذاتية الغائية كما 

يرى بع�ص من نادى بعروبة النــ�ص ال�سعري اأو باأ�سلمته اأو باأدجلته، لكنها 

�سيغة للت�سكل الثقايف املندمج يف الت�سكل الفني، فبهذا يغدو الن�ص مـتميزًا 

مبالمح لغوية موؤيدة مبالمح اإب�ستيمولوجية.

الإ�سالم  اأ�سا�سها  دائــرة  يف  ي�سب  الــذي  املعريف  باملرجع  2-الإم�ساك 

والعربية، وما ين�سوي حتتهما من تراكم معريف جيد.

3-الوعي بالزمان، فالفنان والناقد كالهما م�سوؤول يف زمانه بوعي خا�ص 

نرجو ح�سوره بروؤية الفنان الناقدة ل بروؤية الواقع؛ ذلك لأن الر�سالة املرجوة 

لي�ست ا�ستجابة للواقع بقدر ما هي نقد له وحماولة لتف�سريه وتوجيهه وجعله 

اأكرث مالءمة للفن واحلياة، وفــي الأ�سطر ال�سعرية الآتية بع�ص هذا الوعي، 

:
)((

يقول ال�ساعر اجلزائري م�سطفى حممد الغماري

غرقتنا يف منافيها ال�سنني  

فانتبهنا بع�ص اأم�ساج من الطني احلزين  

)- قراءة يف اآية ال�سيف، �ص و ن ت، اجلزائر، 983)م، �ص 28).
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طينة ميتة الأح�ساء حّرى  

من ثلوج الأم�ص  

من جمر امل�سافات  

ومن نزف احلنني  

اإن الأ�سطر ت�سيء مب�ستويني اندجمت عنا�سرهما وتوحدت لتك�سف عن 

بح�سور  املوؤيدة  اخلا�سة  اللغة  فبنيته  الأول  امل�ستوى  اأما  فني جيد:  تركيب 

وياأتي  طينة(،  اأم�ساج...  بع�ص  انتبهنا  ال�سنني...  )غرقتنا  مكثف  بالغي 

امل�ستوى الثاين الــذي متار�ص فيه اللغة باملجاز دورها الكا�سف لهوية الن�ص  

التــي  املــ�سلم  ماهية  الأ�سطر  يف  تعني  التي  الر�سالية  تلك  لر�ساليته،  اأو 

امل�سلم من خالل  اإ�سكالية  يعالج من خاللها  فال�ساعر  لالهتزاز،  تعر�ست 

الفاعل  وفــق  هنا  ياأتي  اإذ  �سنني  والعالج  بالأخطاء،  املثقل  العقيم  فعله 

الزمني الذي خ�سع فيه املكون العربي والإ�سالمي زمنا طوياًل للنوم ) منذ 

نهاية القرن الرابع الهجري(، وعندما ا�ستيقظ يف الع�سر احلديث اأو بعد 

اخلم�سينيات من القرن الع�سرين كان ا�ستيقاظه خطاأ؛ لأنه مل يدر�ص اأ�سباب 

ال�ستقالل، ومل يهتدمِ اإىل �سيغها احل�سارية ال�سليمة املوؤيدة بال�ستخالف، 

من  اأو  الــروح  من  خالية  جغرافية  طينية  يقظة  هو  اأو  ناق�ص،  فا�ستقالله 

امل�سروع احل�ساري املوؤيد بالإ�سالم، وبكل ذلك �ساع الإن�سان القراآين املج�سد 

.
)((

بال�ستخالف وح�سر الإن�سان الطيني »طينة ميتة الأح�ساء«

نقده  يف  الغذامي  ذكره  ما  اإىل  الر�سالية  عن  احلديث  خامتة  يف  ون�سري 

اجلملة  يف  الثقافية  اجلملة  اندماج  اقرتح  حيث  ال�سائل؛  اجلريء  الثقايف 

الإبداعية، والقرتاح مهم لكننا نود اأن ن�سري اإىل اأننا ل جناري الغذامي يف 

مفهوم اجلملة الثقافية التي تعني عنده: »الناجت الدليل للمعطى الن�سقي« 

)- ملزيد من الطالع: انظر بحثنا )املوقف والت�سكيل يف ال�سعر الإ�سالمي املعا�سر(، 

ط )، 999)م، باتنيت للخدمات املكتبية، باتنة، اجلزائر، �ص 32 وما بعدها.



67

اخلا�سع  والعقدي  والجتماعي  الثقايف  الناجت  ظل  يف  اأ�س�سه  ت�سكلت  الذي 

لأزمنة العرب وامل�سلمني، فاجلملة التي نرجوها هي جملة اجلوهر الثقايف 

الغائب الذي تعّر�ص للت�سويه منذ زمن ما بعد اخللفاء الرا�سدين. لقد احتكم 

الثقافية  اجلملة  اإىل  تالية  اأبحاث  ويف  الثقايف(  )النقد  كتابه  يف  الغذامي 

العربية التي �سـوهها الواقع كما �سوهها املتـخيل الذي ا�ستجاب –يف اأغلب 

والهجاء...(،  والفخر  املدح  )ق�سيدة  املتاح  الن�سقي  للمعطى   – الأحيان 

وال�سواب –يف راأينا – اأن نحتكم اإىل اجلوهر املعريف الذي يحكم الثقافة 

العربية الإ�سالمية، ذلك اجلوهر الذي ن�ستطيع اأن نلج به عوامل فنية ونقدية 

جيدة بعيدة عن املاألوف اخلا�سع للموجود الثقايف.

- اأزمة الن�س يف اأزمة النقد:

النقد الذي نعنيه ونود ح�سوره يف �ساحة الأدب العربي املعا�سر هـو النقد 

احلامل للن�سق اخلا�سع لبنيات معرفية خا�سة متنحه القدرة على اكت�ساف 

ماهية اخلطاب ال�سعري اأو الإبداعي بعامة، فبتلك الوظيفة ميكن للنقد اأن 

�سمات  فـيه من  ما  –بفعل  يتحول  اإطــار جتان�ص دليل  الن�ص يف  مع  يتحد 

اإب�ستيمولوجية– اإىل م�سروع قراءة اإبداعية يف املجتمع، لكن امل�سكلة تكمن 

يف نقد �سكالين يحاول يف اأغلبه اأن يفكك الإب�ستيمولوجية التي تنعك�ص يف 

ت�سكل  التي  اجلماعية  باملركزية  املحكوم  املعا�سر  العربي  الإبداعي  الن�ص 

الأ�سا�ص يف ماهيته، كما ت�سكل الأ�سل الثابت يف بنيته الفنية التي جتاوزت 

عن  نتج  وقد  قيمية،  دللت  ذات  اأخــرى  وظائف  اإىل  ال�سكالنية  الوظيفة 

اآلت اإىل قراءة الن�سو�ص  املمار�سة ال�سكالنية للنقد حالت تطرف عديدة 

مبعزل عن �سماتها القيمية التي ت�سب يف دائرة الإبي�ستمولوجيا.

هذا                الن�ص،  يف  تفا�سيلها  بكل  انعك�ست  التي  النقد  اأزمــة  كانت  بذلك 

النقد  هذا  اأن  نذكر  ومبو�سوعية  ال�سكل،  لعبة  اإىل  اآَل  نقٍد  يف  نعتقده  ما 

اجلديد قد احتوى بع�ص الإيجابيات التي تكمن يف ب�سط الأ�سئلة ويف جتاوز 

املاألوف  اأو اإعادة قراءته، فمثل اإيجابياته كمثل اإيجابيات الدرا�سات الفكرية 
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زمن  وبلغت  النقد،  �سدى  الأحيان–  بع�ص  –يف  جتــاوزت  التي  املعا�سرة 

.
)((

الأ�سئلة

  فالنقد اجلديد بهذا مهم لكن م�سكلته تكمن يف عدم امتالكه لأ�سئلته، 

حيث وقع ال�سكالنيون العرب – كما وقع من قبلهم – يف دوائر معرفية مغلقة 

اأنتجها الآخر، وبتلك الدوائر حاولوا اأن يقروؤوا اإبداعا خا�سا مو�سوما بالأمة 

العربية الإ�سالمية، فكانت الأزمة التي قادت اإىل عوائق و�سلبيات نوردها يف 

التايل:

خ�سوعه  يف  تكمن  والرئي�سة  الأوىل  املعا�سر  العربي  النقد  م�سكلة   –(

ي�ستوعب  ينتجها ومل  لأ�سول معرفية مل  تابعًا  الذي جعله  والت�سابه  للتماثل 

عنا�سرها، وكل ما يف الأمر اأنه قد حاول اأن ينقلها فتع�سف بذلك يف تطبيقها 

التماثل  ذلك  عن  الغذامي  يعرب  بعامة،  الإبداعي  اأو  ال�سعري  الن�ص  على 

.  والنموذج 
)2(

ب�سغف كبري قائاًل: »ورحت اأبحث عن منوذج اأ�ستظل بظله...«

– بب�ساطة – هو رولن بارت، يقول الغذامي معربا عن نقد التماثل: »هذه 
بع�ص من اأفكار بارت حول الن�ص الأدبي اأفردتها هنا بحديث يخ�سها، وما 

.
)3(

ذلك بحاو اإل جلزء ي�سري من اإجناز هذا الناقد العظيم« 

ولعل هذا الت�سابه املاأزوم هو ما اأ�سار اإليه �سعيد يقطني، حني حديثه عن 

اآفاق النقد العربي املعا�سر وعن م�سـكالته التي من اأخطرها »غياب العتبار 

الإب�ستمولوجي يف حت�سيل املعرفة وال�ستفادة منها، ويـرتتب عن هذا الغياب 

.
)4(

انعدام الوعي العلمي خالل ال�ستغال بالعمل النقدي« 

والت�سابه خطري لأنه يقود اإىل تع�سف وا�سح يف قراءة الن�ص ال�سعري، تلك 

)- نقد ثقايف اأم نقد اأدبي ؟، �ص 27.

2- انظر بحثنا: بني منهج القراءة وحتولت املعرفة، بحث يف متغريات التفكري عند 

امل�سلمني، بحوث موؤمتر كلية ال�سريعة، جامعة باتنة، اجلزائر، 2002م.

3- اخلطيئة والتكفري، د. عبد اهلل الغذامي، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، �ص 8.

4-  نف�سه، �ص 76.
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القراءة التي توؤزم اآنية الن�ص حني جتعل العالقة اغرتابية عدمية بينه وبني 

النقد الذي ل يرى يف الن�ص ال�سعري العربي اإل جـزئيات ذلك الن�ص الذي 

العمل يختار  اأو بارت، فبذلك  – والذي نقده دريدا  – مثاًل  اإيليوت  اأنتجه 

الناقد العربي ال�سهل الذي يح�سر عمله يف الإجراء التماثلي.

2-تكمن امل�سكلة الثانية يف الختزال الذي ورثه النقد ال�سكالين العربي 

عن البنيوية اأ�سا�سا، والذي يحاول النقاد تطبيقه يف الواقع النقدي العربي 

بخطاب حما�سي اأخطر �سماته اإلغاء الكلية املعرفية يف املنهج النقدي ب�سيء 

من الدكتاتورية التي يجعلها بع�ص النقاد اأ�سلوبا لقهر خطابات اأخرى نقدية 

املبدع  وثقـافة  الن�ص  �ساحب  اإبعاد  يف  تع�سفهم  مثاًل  ذلك  ومن  معا�سرة، 

وع�سره ونواحي معرفية وعقدية اأخرى. اإن �سياق الختزال عند هوؤلء خطري 

واأ�سد اأنواع ال�سياق اختزاًل غـربة ال�سياق الثقايف الذي ننظر اإليه على اأنه 

الأ�سا�ص الفاعل يف اخلطاب ال�سعري الذي ل ميكننا اأن ندرك كنهه اإل بذلك 

ال�سياق، اإذ اإن »لكل اإن�ساء �ســياق ثقافة حمدد ميكن بل يجب درا�سته بو�سفه 

.
)((

موؤثرًا يف البنية اللغوية للن�سو�ص الأدبية وبو�سفه دلياًل لتف�سريها«

م�ستويات  وعلى  النقد  على  خطرًا  واأ�سدها  الختزال  اأنــواع  اأخطر  ومن 

النقدي  فاخلطاب  النقل،  يف  اجلهد  با�ستغراق  يتعـلق  ما  اأخــرى  معرفية 

املعني بالأزمة هنا ل يتعدى –يف اأغلبه– م�سافة »قال بارت.. قال دريدا..«، 

وبامل�سافة املذكورة ت�سيع �سروط، اأهمها:

اأ– اإدراك الناقد العربي لالأ�سا�ص الإب�ستيمولوجي للنقد الغربي؛ لأنه بدون 

ذلك الإدراك �سي�سري ناقاًل لهوام�ص ل ت�سكل فيه هوية النقد، ول تدعم فيه 

الروؤى ال�سائبة الكا�سفة لأ�سول املنهج النقدي وحلدوده وعنا�سره.

ب– اإدراك امل�سافة بينه وبني الن�ص الإبداعي العربي الذي هو مو�سوع 

التي تدخله يف  النقدية  املمار�سة  يتجاهل  اأن  لناقد عربي  نقده، فال ميكن 

)- اآفاق نقد عربي معا�سر، �ص 58.
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متاهات الت�سارب بني نقد هويته الغرب ومادته الن�ص ال�سعري العربي، اإنه 

بدون ذلك الإدراك �سـيدخل عامل التع�سف الذي يوؤول به اإىل حتليل وتاأويل 

بال فائدة.

كان  اإذا  هذا  باملتلقي،  العربي  الناقد  تربط  التي  بامل�سافة  الوعي  ج– 

وبكون  النقدي،  اخلطاب  يف  املتلقي  ح�سور  مب�ساألة  واعيا  مهتًما  الناقد 

بني  جدلية  عالقة  اإل  »لي�ست  البع�ص–:  نعتها  –كما  الأدبــيــة  الظاهرة 

ريب– يف  –بال  جندها  التـي  اجلدلية  العالقة  تلك   ،
)((

والــقــارئ« الن�ص 

النقد الغربي الذي جت�سدت اأ�سئلته الكربى باملتلقي الذي اأ�سبح اأ�سا�سًا يف 

عملية النقد والإبداع.

وبال�سروط املذكورة ال�سائعة ينفلت من الناقد اإدراكه باأن عليه اأن يبذل 

جهدًا معرفيًا مكثًفا م�ساعفًا اأ�سا�سـه )معرفة الآخر والأنا(، فبذلك ميكنه 

فلن  واإل  عربي،  لنقد  منجزا  ناقدا  جتعله  التي  اخل�سو�سية  اإىل  ي�سل  اأن 

اء هزيل يجاري الأبطال  ي�سل اإىل اأي �سيء، واأنه �سيكون حينها �سبيهًا بعدَّ

كي ي�سجل ح�سوره يف ذيل الرتتيب.

–اإن وجد– عن الذات، فهو ل يتعامل مـع  ال�سوؤال النقدي  3–  اغرتاب 

املثقف  �سملت  ح�سارية  لهزمية  اخلا�سع  النف�سام  اإطــار  يف  اإل  الأ�سئلة 

العربي اخلا�سع لهوى النقل، وهو ل ير�سد اإل الأجوبة اجلاهزة التي يوفرها 

النقد الغربي، واجلاهز ل يغني ول ي�سمن، كما اأنه ل مينحه اأدنى ال�سروط 

يـ�سري  دائما  »يظل  فهو  الغربية،  النقدية  النظريات  بفهم  املتعلقة  املنهجية 

يف  اأفــق  دون  من  م�ستجداتها  بع�ص  ويرت�سد  ناق�سة،  بكيفية  نهجها  على 

قيم  تاأ�سي�ص  يف  ينجح  ل  اأنه  كما  والأبــعــاد..  اخللفيات  مراعاة  اأو  التفكري 

.
)2(

جديــدة يف البحث والنظر، واإر�ساء تقاليد يف املمار�سة والعمل«

)- مفاهيم ال�سعرية: �ص 34).

2- اآفاق نقد عربي معا�سر: �ص 60.
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4-عدم و�سوح امللمح النقدي اجلديد الذي يحكم بع�ص املقاعد العلمية 

 – ثم اجلزائر  – املغرب  العربي  املغرب  العربية )جامعات  يف اجلامعات 

يتحرك  الذي  النقد  هذا  وال�سعودية(،  وم�سر  ال�سام  من  نقدية  واأ�سوات 

قــادر على  اإطار معريف ومنهجي موحد  التي ل يحكمها  باأ�ستات من الآراء 

�سمور  وال�سبب  غربي،  ول  �سرقي  ل  َزَبــد  بذلك  والنتيجة  البديل،  اإجنــاز 

الوعي، واخلال�سة جهد مهدور، فنحن ل نكاد نـعرث يف اجلامعات العربية، 

ويف اأق�سام الدرا�سات العليا يف اأخريات القرن الع�سرين ويف بدايات القرن 

اجلديد على كر�سي ي�سغله ناقـد يوفر اأبجديات املنهج النقدي الذي ميكنه 

اأن يوؤ�س�ص ملدر�سة عربية تعمل يف اإطار الوعي بعيدا عن النقل، وجتتهد يف 

اإطار التوا�سل الذي ي�سمن ح�سور التلميذ يف دائرة الأ�ستاذ.

اإننا اأمام اأ�ستات ومالمح تظهر ثم تختفي ب�سرعة، وقد بلغنا بذلك مرحلة 

الن�سطار يف املمار�سة النقدية التي غاب فيها التجان�ص والتكامل والبـناء يف 

الأطروحات اجلامعية ب�سـفة خا�سة، وال�سبب وا�سح وهو عــدم التعامل مع 

املناهج النقديـة ومع الـبنيات املعرفية ال�سائـدة بو�سفها نظرية عامة �سائـدة 

بو�سفها  بل  املعا�سر،  العربي  بالزمن  املوؤيد  الإب�ستمولوجي  املكون  فر�سها 

اأن�سطة نقدية يحكمها ا�ستقبال ال�سدى.

- ح�صور الن�س يف النقد... اأزمة احل�صور:

ي�سعب علينا اأن ننتظر من النقد –بال�سمات ال�سابقة– اأن مينحنا نظرية 

نقدية �سافية ن�ستطيع بها اأن ندخل عامل الن�سو�ص، واأن نكت�سف اأعماقها، 

التي  احل�سور  �سور  بع�ص  الآتي  ويف  اخلفية،  ودللتها  غوام�سها  نلج  واأن 

باإجراء  اإىل �سكالنية تهيمن  نقـد يجنح  العالقة بني  نــر�سد  اأن  بها  نحاول 

بنيوي عالماتي هدفه التحليل يف ظل الختزال، وبني ن�ص يجنح اإىل ر�سالة 

ما يريد اأن يبلغها يف ظل واقع عربي حتـكمه متغريات ح�سارية معقدة، ولن 

اإل بالنقد الذي نوده م�ستوعبًا للم�سافة اجلمالية بني الن�ص  يــكون الإبالغ 
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الكربى  جتلياتها  اإحــدى  يف  تبدو  التي  مهمته  ظل  يف  يقربها  واأن  واملتلقي، 

لأن  والقارئ؛  املبدع  بني  النقل  يقيمها  و�ســاطة  يف  التلقي  اإطار  يف  العاملة 

ويتذوقه  املتلقي  يتــلقفه  روائــي  اأو  �سعري  ن�ص  الأخــري  يف  الأمــر  خال�سة 

اإطار  يف  اإل  تعمل  ل  التي  النقدية  النظريات  فيه  تختفي  الــذي  الوقت  يف 

والدار�سون  النقاد  اإل  بها  يهتم  ل  خا�سة  م�ساحة  وهي  الو�ساطة،  م�ساحة 

املتخ�س�سون.

ويف هذا ال�ساأن –ومبقيا�ص الو�ساطة– نذكر ح�سور الن�سو�ص ال�سعرية 

العربية و�سمودها يف وجـدان املتلقي العربي املعا�سر )ن�سو�ص اأبي الطيب 

الآراء  اختفت  بينما  زيــدون...(،  وابن  واأبي متام  فرا�ص  واأبي  العالء  واأبي 

النقدية؛ لأن املتلقي ل ياأبه بالنقد اإل مبا يعمل يف �سبيل امل�سافة، فكيف حال 

امل�سافة يف النقد ال�سكالين )حال احل�سور(؟

ترف�ص  �سكالنية  مبركزية  النقدي  اخلطاب  يف  الن�ص  ح�سور  يتجلى    

بع�ص  الآتي  ويف  والتاأويل،  التف�سري  وت�ستحيل  واملعريف  ال�سعري  بني  الربط 

�سمات احل�سور:

الروائي من اخلارج  اأو  ال�سعري  الن�ص  النقدي على  الإجــراء  اأ– هيمنة 

امل�سكلة  تلك هي  الن�ص،  اأنتج  الذي  الإب�ستيمولوجي  الأ�سا�ص  املنف�سل عن 

الكربى التي جتعل ح�سور الإبداع يف النقد ماأزوما، خا�سة اإذا كان الإبداع 

م�سروطًا بر�سالية اأو بهوية جت�سد عالقة التجربة باملتلقي، تلك العالقة التي 

نرجوها م�سحونة بلغة ذات دللت فكرية وفل�سفية وعقدية، فالنقد ل ي�ستطيع 

هويـة  مع  يتجاوب  اأن  الختزال  يف  املوغلة  ال�سكالنية  من  احلالة  هذه  يف 

الن�ص، وبالأحـرى جتاوبه مع املتلقي اإنها »النزعة التقنية اجلديدة امل�سغولة 

.
)((

بالن�ص والإيقاع واجلنـا�ص والطباق والكلمات وخريطة الق�سيدة«

ب– اعتماد التجزيئي واإق�ساء العنا�سر الثقافية يف الق�سيدة التي تكت�سب 

)- املرجع نف�سه: �ص 35).
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طبيعتها ال�سكلية من خالل جــمل لغوية وبالغية خمتارة بهدف جعل الن�ص 

ال�سعري خطابا لغويا، ويف ذلك م�سكلة غالبا ما ن�سطدم بها حني البحث 

عن الر�سالية التي ل تكون اإل باجلملة الثالثة التي ت�سند النحوي واملجازي، 

دالة  التطبيقي  النقد  من  و�سواهد  ال�سكالين،  النقد  عرف  يف  تغيب  والتي 

على ذلك، تلك ال�سواهد التي نحاول يف الآتي اأن نر�سد الغائب فيها، ذلك 

يف  ال�سكالنية  تتع�سف  والــذي  الن�سو�ص،  جوهر  ميثل  الذي  املهم  الغائب 

مـن  بنا  مر  نوجزها مبا  وال�سواهد  بلوغه،  على  قدرتها  اأو يف عدم  اإبعاده، 

مالحظات مل�سناها حيـن مناق�ستنا لأطروحات املاج�ستري والدكتوراة، وحني 

قراءتنا لبع�ص الأبحاث التي تنحو منحى ال�سكالنية.

ونبداأ ال�سواهد هذه املرة بالن�ص القراآين الذي يح�سر بكمٍّ مثري لالهتمام 

يف درا�سات عربية معا�سرة ذات منحى لغوي واأدبي �سكالين، لكنه احل�سور 

الناق�ص الذي يعتمد فيه اأ�سحابه على كثافة لغوية وعلى عنـا�سر حكـائية 

ب�سريورة  يحفل  ما  وكل  والتنا�ص،  والف�ساء  ال�سرد  مثل  ال�سكل،  يف  موغلة 

يف  ي�سب  الذي  القراآين  بالن�ص  اخلا�ص  ال�سياق  عن  بعيدا  ذاتها  التلفظ 

اإطار الوحي.

–هذه الق�سة    ففي الق�س�ص القراآين، ويف ق�سة يو�سف عليه ال�سالم 

جند  �سكالين–  اإطــار  يف  تناولوها  الذين  الدار�سني  بع�ص  ا�ستهوت  التي 

التحليل وهو ينحو منحى ال�سكالنية التي تعمل يف اإطار ال�سرد الذي تتحدد 

اخلطاب،  وت�سنيفات  فيه،  امللفوظ  ــواع  واأن ووظائفه  الق�ص  م�ستويات  به 

وحال الو�سف وال�سرد وجتاوز ال�سخو�ص والأزمان، ثم تنتهي الدرا�سة ويغيب 

معها ال�سـوؤال الكبري املم�سك بجوهر الق�ص، ذلك ال�سوؤال الذي ل ن�ستطيع 

املتميز                                                                                  الوحي  ن�ص  بنيتها  اإجابات  اإىل  تقودنا  التي  باأطـرافه  من�سك  اأن 

اإل بتحليل اإ�سايف يتجاوز ال�سكل ليبلغ �سيغا اأخرى ذات مدلول قراآين خا�ص، 

فهي ال�سيغ وحدها الكفيلة بالإجابة عن قيــمة ال�سرد وعن م�ساره يف الق�سة 

وعن جوهره، واجلوهر هنا )روؤيا( تتمحور حولها الأحداث كالآتي:
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 {          }

)الآية: 4( 

{             } )الآية 24(

{              } )الآية 46(

}

        } )الآية 36(

{            } )الآية 93(

يف  القوي  الوظيفي  التلفظ  فاعل  وهي  الق�ص،  حمور  هي  هنا  الروؤيا  اإن 

اخلطاب الق�س�سي، والروؤيا مرهونة بالوحي الذي اإن عاجلنا الق�ص دونه َفَقَد 

هويته، اأو اأ�سابه خلل يف وظائف اخلطاب نف�سه، ذلك اخلطاب الذي تتحدد 

هويته منذ بدء ال�سورة {

} )الآية 3(.       

يف  الفاعل  الأ�سا�ص  نعتربها  التي  الروؤيا  وحمــوره  الوحي،  الن�ص  فهوية 

اإنتاج اخلطاب الذي تك�سف م�ستوياته وم�ساراته املتنوعة باأحداثها املت�سل�سلة 

عن نوازع اإن�سانية ذات مدلول واقعي )الأخوة املتاآمرون... امراأة العزيز( 

احلل                  اإىل  وتقودها  وامل�سمون،  الــروؤيــا  بني  بتالزم  الن�ص  هوية  حتكمها 

اأو الغاية التي تف�سح عن خ�سو�سيات الق�ص القراآين، تلك اخل�سو�سيات 

واآخر  الوحي،  هويته  �سرٍد  بني  الختالف  بوا�سطة  عنا�سرها  تتحدد  التي 

بنيته املتخيل الب�سري، هذا ما ل نقراأه يف النقد ال�سكالين الذي تغيب فيه 

هوية الن�ص حني يحكمه كيان �سكالين ذو مالمح لغوية ول�سانية.

فيها  نكتفي  وروائــيــة  �سعرية  اأخــرى  �سواهد  تاأتي  الــقــراآين  الن�ص  ومــع 

فني  نظام  وفق  الن�ص  يتطور يف  تتك�سف عن خطاب  التي  بذكر مدلولتها 
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اجلوهر  نكت�سف  النظام  فبذلك  ومعرفية،  وبالغية  لغوية  تقابالت  حتكمه 

التي نوجز مدلولتها يف الآتي بخطاب يطرح بو�سفه وظيفة  يف الن�سو�ص 

لكيانني متطابقني هما الأدبية والر�سالية، هكذا:

الإ�سالم. �سدر  يف  املجتمع  ومتغريات  ال�سعر  – �سوؤال 
ثابت(. بن  )ح�سان  والفن  العقيدة  – �سوؤال 

املتنبي(. الطيب  )اأبو  وال�سعر  ال�سلطة  – �سوؤال 
زيدون( )ابن  وال�سلطة  وال�سعر  احلب  – �سوؤال 

)ق�سيدة  احل�ساري  املتغري  واإ�سكالية  والت�سوف  ال�سعر  �ــســوؤال   –
الت�سوف(

للكيالين(. حمزة  قاتل  )رواية  والإ�سالم  احلرية  – �سوؤال 
الآين  يف  احلا�سرة  اجل�سد  )روايات  الذات  انتحار  اأو  الفن  – �سقوط 

العربي...(.

النقدية  القراءة  اأ�سلوب  بتغيري  اإل  يكون  ل  املذكورة  بال�سواهد  وعينا   اإن 

وتعديل م�ستوياتها حتى نبلغ بها عامل الكليات الذي ي�سمل الأدبية والر�سالية. 

ومبعنى اآخر: اإننا مدعوون اإىل نقد بر�سالة تك�سف عن خطاب بن�سق خمبوء 

الذي                  املتلقي  اقت�ساء  وهــو  وثقايف،  معريف  اقت�ساء  وال�سبب  الأدبــيــة،  يف 

ل تهمه �سكالنية الن�ص وجماليته اإل بـقدر ما حتمله من �سحنات وجـدانية 

ومن عالقات معرفية، هذا هو املبتغى وهو جوهر ما نرجوه من الن�ص، وهو 

اجلوهر الذي نـريد من الناقد اأن يـقبل على ك�سف دللته باحت�سانه ل�سوؤال 

الر�سايل.
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مقدمة:

قد جنازف بالنف�ص وبالبحث حينما نتحدث عن الأدب الإ�سالمي يف زمن 

معقد �سعب ياأبى التعدد والختالف يف الروؤى والأفكار واملفاهيم، ول يقبل 

اإل الواحد يف اخلطاب ب�ستى األوانه واأنواعه، فال�سواب يف الزمن ال�سعب 

واملفاهيم  والأفكار  الروؤى  تن�سج  والع�سرين– اأن  الواحد  القرن  –بدايات 
باإرادة ال�سوت الأوحد املاثل يف عوملة غربية، هذه الأخرية التي ترى العوامل 

والأكوان واخلالئق من حولها واحدا بتابع منهجي وفكري وفني، واإن اأوهمت 

بعده– باأن  وما  999)م  ال�سعب  الزمن  بدايات  –يف  حولها  من  الآخرين 

العامل معومل بقرية تتجاور فيها املفاهيم والأفكار باأن�سنة رائدة تغيب فيها 

ال�سدود واحلدود وت�سود فيها اإن�سانية الإن�سان.

الغربي  الوهم املعريف  العربي على  العامل  املثقفني يف  اأقبل كثري من  لقد 

ب�سذاجة �سدقوا بها اأن العامل قرية واحدة بعوامل ومعامل م�سرتكة ميكنهم 

اأن يكونوا فيها �سادة. 

لقد حدث هذا يف زمن قيا�سي )2000 – 2004م(، فكانت ال�سذاجة من 

جديد، وكان اخلطاب العربي الذي بدا بوداعة حاملة، ذلك اخلطاب الذي 

اأ�سبح يتحدث عن جتاور حميمي مع الآخر لكن كيف؟ وباأي ثمن ؟ ولذلك 

نرى الرك�ص العربي باأ�سى وبحزن كبريين، نراه وهو يعلن الرغبة يف الن�سق 

بالغمو�ص الذي اأ�ساب الروؤية فاأقعدها يف م�ساحة )بني( التي تبدو مبفارقة 

الأورواأمريكي  ال�سياق  مع  ونحن  والتطوير،  التجديد  مع  نحن  م�سحكة: 

لكن بتبعية هادئة ت�سمن ح�سور ال�سلطوي يف ال�سيا�سة ويف الفكر والثقافة 

متجاورا –واإن بالظاهر– مع الآخر. 

وامل�سكلة اأن متتد اخليبة اإىل الن�سق الإ�سالمي نف�سه حينما بدا فيه املعريف 

التي مزقت روحه وجعلته ظواهر  للتيارات والأهواء  �سعيفا هزيال خا�سعا 

متكنها  التي  املعرفية  املقدرة  متلك  ل  لو�سائط  خا�سعة  م�سطحة  ومظاهر 
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البديل يف عامل  ت�سكل  اأن  التي ميكنها  العميقة  الرائدة  الأ�سئلة  اإجناز  من 

الأن�ساق.

ال�سيادة  –والعتقاد خاطئ– اأن  الإ�سالمي  الن�سق  اأ�سحاب  اعتقد  لقد 

ممكنة باأن�ساف وباأع�سار املثقفني واملبدعني واخلطباء الذين يظهرون يف 

و�سائل اإعالمية ملكوا اأ�سبابها املادية بخطاب ل يقوى على جماراة املتغري 

ول يقدر على اإجناز البدائل.

اأن نعود اإىل الذات ن�سائلها عما حوت من مقاليد  اإن احلل يف الأمر كله 

اإيجابية، والعودة  منهجية ومعرفية وعما احتفظت به من عنا�سر مرجعية 

ممكنة، بل هي احلل الأ�سلم الذي نراه يف الأزمنة القادمة واإن اأرجف البع�ص 

اأو اعتقد باأن نهاية التاريخ ممكنة كما يدعي ) فوكوياما(.

ذلك بع�ص الكدر الذي اأجلاأنا اإىل الأ�سئلة التي تراكمت، والتي ح�سرت 

بعمق معريف وعقدي حني ظهروا ب�سخف اآل بهم اإىل ولءات م�سحكة.

فهو الكدر الذي نكتفي فيه ب�سوؤال واحد من الأ�سئلة التي كتبنا يف بع�سها 

يف ال�سابق )اأ�سئلة املوروث، اأ�سئلة احلوار، اأ�سئلة النقد املعا�سر(، ونكتب يف 

القادم من الزمان –اإن �ساء اهلل– يف البع�ص الآخر، ويتعلق ال�سوؤال بالأدب 

البديل             اأ�سحابه  به  �سكل  الــذي  الأدب  هذا  الإ�سالمية،  بالروؤية  املحكوم 

اأو املعادل املمكن بتجاور وتداخل مع الأدب العربي.

- املو�صوع:مراحل الإبدال الأدبي الإ�صالمي واإ�صكالياته

املعريف  التاأجج  ظل  ويف  الع�سرين،  القرن  من  الثاين  الن�سف  بديات  يف 

بالإ�سالم  املتعلق  املمكن  البديل  ظهر  احل�ساري  باملتغري  املوؤيدين  والفني 

وثقافة  �سيا�سة  من  حوته  مبا  جميعها  احلياة  بنيات  ي�سمل  اأن  يجب  الذي 

باأن�ساق  بدا  والــذي  املرحلة،  �ساد  الذي  باملختلف  موؤيد  والظهور  و�سلوك، 

فر�سته  الذي  ال�سدى  هو  اأو  الآخــر،  عن  منقول  كثريها  ومعرفية  �سيا�سية 

ال�ستجابة املنك�سرة الفاقدة لوعي ذاتي ميكنه اأن يكون احلكم يف كل اإجناز 
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ينجز يف زمن ال�ستقالل املوعود باخلري العميم، ذلك ال�ستقالل الذي بدا 

باأن�ساق ومب�سامني  يبديه حتررا  الذي  القيمي  املحتوى  منقو�سا فارغا من 

عربية اإ�سالمية يطابق روحها روح ال�سهيد، يقول حممد بلقا�سم خمار معربا 

 
)((

عن املتغري اللغوي الذي حل ببلده:

يوؤملني ال�سجيج يف بلد املعايل يف موئل الثورة والفر�سان  

اأن ترمتي ق�سائد الأمــاين فري�سة الـذئاب والغربان  

يوؤملني ال�سجيج يف فرن�ســا اأ�سمعه ما زال يف وهران  

اخلا�سع  ال�سيء  ال�سلوكي  الأداء  الك�سف عن  وب�سيغة  نف�سه  ال�سياق  ويف 

)2(

لهوى املتغري يقول اأحمد �سحنون: 

وانطلقنا يف �سباٍق لنتـهاك احلرمات  

وتقاع�سنا ونـمنا عن اأداء الواجبات  

وتخاذلنا اأمــام النظم امل�ستوردات  

وحتالفنا على رف�ص املبادئ ال�ساحلات  

وركعنا و�سـجدنا للمبادئ الوافدات  

اإن الن�سف الثاين من القرن الع�سرين قد اأف�سح عن اأ�سئلة تتعلق بالفكر 

وبال�سيا�سة وبالفن اأي�سا، لكن امل�سكلة تكمن يف ماهية الأ�سئلة التي مل يكن 

منطلقها الذات العربية الإ�سالمية، اإنها �سيغ الآخر الذي اأنتجها مبا اأملته 

اأن�ساقه التي خ�سعت ملتغريات ح�سارية معقدة �سادت مواطن احلياة  عليه 

فيه، تلك ال�سيغ التي ل حتتوي يف اإجاباتها اإل على اخلا�ص القيمي الذي 

يعني الآخر دون �سواه.

)- احلرف ال�سوء،حممد بلقا�سم خمار، �ص و ن ت ،اجلزائر  979)م، �ص 25.

2- ديوان اأحمد �سحنون، �ص و ن ت، اجلزائر 977)م، �ص 254، 255.
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اإن ال�سوؤال الأوروبي الذي �سيغ بعد احلرب العاملية الثانية بالآتي الب�سيط 

اأبدا من  يكن  الهائل؟ مل  الدمار  بهذا  املوؤيدة  الكونية  ملاذا احلرب  املعقد: 

اأجلنا، والدليل اأن الإجابة قد جت�سدت – باملفارقة– مبا يالئم هوى الأوروبي: 

اأوروبا واأمريكا، ودمار ودماء وا�ستمرار لالحتالل يف  ْلم واحتاد وقوة يف  �سمِ

قليلة يف  �ساعات  �سهيد يف  األف  واأربعون  الإ�سالمي )خم�سة  العربي  العامل 

945)م  مايو  بنهاية احلرب  اأوروبــا  ومعها  فرن�سا  احتفال  يوم  اجلزائر يف 

وقيام الكيان اليهودي يف اأر�ص الإ�سراء(.

اأ�سئلة بدت بها ال�سيا�سة والثقافة كما بدت بها  فامل�سكلة تكمن، اإذن، يف 

بنا  العربي حني حلت  العامل  بعد احلداثة يف  ما  ووهم  املعا�سرة واحلداثة 

اأن�ساق حاكمة مت�سلطة فاقدة للنقد الواعي اأي�سا، وبالإثنية حتولت امل�ساهد 

�سواهد عر�سية خا�سة خا�سعة  فيها من  ما  رغم  وفنية  معرفية  ُنُقول  اإىل 

للذات يف اإطارها الواعي املم�سك باأ�سباب الأ�سيل املتجدد.

لقد ك�سفت هذه الأن�ساق عن م�سامني عالقتها بالإ�سالم اأو بالن�سق املعريف 

معرفية  قطيعة  من  حوته  مبا  كثرية  اأحايني  يف  مربكة  �سعيفة  الإ�سالمي 

ومن جتاوز �سمل كليات املوؤ�س�سة املعرفية )العقيدة، اللغة، ال�سلوك،…(، 

الإبدال  منها  واأدبية  نقدية  باإبدالت  جتلى  الذي  الفعل  رد  كان  وبالك�سف 

املتعلق بالأدب الإ�سالمي الذي نتحدث عنه يف الآتي معتمدين على مالحظة 

اأغلب  –يف  ح�سوره  جت�سد  قد  الإ�سالمي  الأدب  اأن  مفادها  هامة  معرفية 

الأحيان– ب�سيغة رد فعل، هذه ال�سيغة التي ل نعول عليها كثريا –يف اإطار 

اأن  اأبدا على  والفنية– لأن مكونها النفعايل ل يقوى  املتغريات احل�سارية 

يكون الأ�سا�ص الفاعل يف التغيري.

لقد جاء الأدب الإ�سالمي يف اإطار رد الفعل و�سمل جهد اأ�سحابه الأويل 

وال�سمات  الأ�سباب  يف  بــدا  كما  واملفهوم  امل�سطلح  يف  بــدا  نقديا  تنظريا 

لأنه  ال�سواء، واجلهد حممود  واملجتمع على  الفن  ت�سمل  التي  واخل�سائ�ص 

فتح طريقا منهجيا جديدا يف الأدب العربي احلديث واملعا�سر، هذا اجلديد 
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ما  فغاية  القدمي،  منذ  العربي  العامل  يف  النقدية  الأن�ساق  تاألفه  مل  الــذي 

األفته اأنها قد فتحت الباب على اأ�سئلة يف نقدنا العربي القدمي تتعلق بالفن،                

اأو بال�سعر يف عالقته بالإ�سالم )اآيات ال�سعراء( ثم ما لبثت اأن اأغلقت الباب 

حني اطماأنت اإىل مقولت نقدية تواطاأت مع املتغري احل�ساري احلا�سل يف 

زمن الأمويني، ذلك املتغري الذي تعقدت مالحمه يف زمن العبا�سيني.

 لقد جاءت املقولت الآتية ا�ستجابة لل�سوؤال النقدي يف عالقته باملجتمع، 

ومتنينا لو ح�سل ذلك يف عالقة ال�سائلني الناقدين بالقراآن الكرمي: »اأعذب 

 – فاإذا دخل يف اخلري �سعف ولن  ال�سر  بابه  – ال�سعر نكد  اأكذبه  ال�سعر 

الدين مبعزل عن ال�سعر«.

لزمن  ا�ستجابوا  اأنهم  �سوى  �سيئا  يفعلوا  مل  املقولت  هذه  اأ�سحاب  اإن 

الذين  الرا�سدين  اخللفاء  ولــزمــن  و�سلم–  عليه  اهلل  �سلى   – الر�سول 

– على الرغم مما يف زمانهم من  فتحوا باب الأ�سئلة يف ال�سعر ويف الفن 

خ�سو�سيات قيادية تاأ�سي�سية خا�سعة لبناء الأمة– لكن غريهم مل يوا�سلوا، 

وال�سبب يكمن يف املتغري الذي حلق الن�سق الثقايف والفني يف زمن الأمويني 

وما تاله من الأزمنة التي اآلت ببع�ص النقاد وال�سعراء، بل وباملنظومة الفنية 

والنقدية اإىل الحتكام من جديد اإىل الن�سق اجلاهلي.

ويف الآتي حديث خمت�سر عن اأوليات املراحل التطورية التي �سهدها الأدب 

واحلديث  الع�سرين(،  القرن  من  الثاين  )الن�سف  بدايته  منذ  الإ�سالمي 

موؤول باملركزيات املعرفية التي �سحبت املراحل، ونعني باملركزيات املعرفية 

الجتاهات واملذاهب التي �ساحبت الأن�ساق الفنية العربية يف الن�سف الثاين 

من القرن الع�سرين، مع ما يف هذه الأن�ساق من تنوع واختالف يف املناهج 

والروؤى.

 اإن هذه املركزيات قد �ساهمت ب�سكل اأو باآخر يف ح�سور الأدب الإ�سالمي 

باملراحل التي �سنوجز احلديث عنها، هذه املراحل التي مل ينجزها اأهلها من 
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خارج املركزية املعروفة املذكورة، اإنها املختلف الذي يقع يف ف�ساء اخلطاب 

العربي الذي تتجمع خيوطه يف احليز الواحد اخلا�سع ملجتمع عربي تعددت 

فنونه ومعارفه وتنوعت بفعل �سرخ اأ�ساب املرجع فيه:

1– املرحلة الأوىل: مرحلة التاأ�صي�س:

املعرفية  للكليات  اخلا�سعني  الدار�سني  من  جمموعة  جهد  جند  وفيها 

مندجمني  وقياديني  بل  ومفكرين  ومف�سرين  ومبدعني  نقادا  جتعلهم  التي 

يف حركات اإ�سالمية معا�سرة، اأو يف جماعة الإخوان امل�سلمني، ومثال ذلك 

ما جنده يف جهد �سيد قطب يف النقد الأدبي وحممد قطب يف منهج الفن 

الإ�سالمي وغريهما، اأولئك الذين كتبوا يف الأدب الإ�سالمي بكلية معرفية 

مذكورة وبتاأجج عاطفي خا�سع ملنهج م�ستجيب ملتغريات ح�سارية ومعرفية 

و�سيا�سية حدثت يف م�سر يف اخلم�سينيات وما بعدها من القرن الع�سرين، 

واملرحلة مهمة لأن اأ�سحابها قد ا�ستطاعوا اأن يوؤ�س�سوا للن�سق الإ�سالمي واأن 

ينقلوه اإىل عامل الأدب، والتاأ�سي�ص جريء وهو اإيجابي اأي�سا؛ لأن اأ�سحابه قد 

ا�ستطاعوا اأن يلجوا عامل الأن�ساق الفنية من خالل البديل املندمج مع الذات 

يف الوقت الذي اختار فيه كثري من املعا�سرين واحلداثيني العرب العتماد 

على الآخر فاكتفوا بال�سدى الذي اأجلاأهم اإىل تبني اأن�ساقه.

اإ�سكاليات عديدة ذات �سيغ نقدية  وقد ب�سط هوؤلء يف مرحلة التاأ�سي�ص 

وخ�سائ�سه؟          �سماته  حدود  ما  الإ�سالمي؟  الأدب  مفهوم  ما  منها:  �سائلة 

وما حدود الف�ساء الدليل الذي ي�ستطيع اأن يتداخل به مع الأدب العربي ومع 

العاملي؟ والأ�سئلة مهمة مبا احتوته من عنا�سر قيمية بع�سها معقد  الأدب 

اإطار  الإ�سالمي يف  الأدب  تتنا�ص مع  اأو  �سماته  تتداخل  باأدب عاملي  متعلق 

الإبداع الإن�ساين الذي ي�ستجيب فيه اأ�سحابه ل�سفاء فطري خالط وجدانهم 

واأحا�سي�سهم، ومثال ذلك الأدب العاملي ما جنده يف كتابات طاغور الهندي 

ببدايات  غنية  وهي  مهمة  اإذن  فاملرحلة  الرو�سي،  وبو�سكني  الأملاين  وجوته 

فنية ومعرفية م�سجعة، واملرحلة اختبار ناجح جتاوز به هوؤلء �سدمة البداية 
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التي وقعت فيها اجتاهات اأدبية وفنية حني بداأت ثم ما لبثت اأن اختفت.

2– املرحلة الثانية: مرحلة التاأ�صيل والنت�صار:

قد يعود الف�سل يف ازدهار الأدب الإ�سالمي يف هذه املرحلة اإىل ازدهار 

املركزيات املعرفية املذكورة �سلفا، فالأدب الإ�سالمي قد وجد نف�سه يف اأواخر 

ال�سبعينيات ويف بداية الثمانينيات من القرن الع�سرين يف دائرة الفعل ورده 

حني ا�سطدم اأهله بدوائر ن�سقية عديدة �سملت املعا�سرة واحلداثة وبدايات 

ما بعد احلداثة.

ولعل من اأ�سباب النت�سار والتو�سع اأي�سا اأن يجد جماعة الأدب الإ�سالمي 

التي  الدوائر  هذه  حداثي،  توجه  ذات  عربية  ن�سقية  دوائــر  اأمــام  اأنف�سهم 

بلغت املنتهى لكنها مل تفلح يف كتابة ويف اإبداع ما يالئم هوى الذات العربية 

احلداثة  اأن�ساق  بع�ص  متثلوا  اأنهم  احلداثيون  فعله  ما  فغاية  والإ�سالمية، 

وحّم�سهم  الإ�سالمي  الأدب  املعريف جماعة  �سجع هذا اخلطاأ  لقد  الغربية، 

على امل�سي قدما يف اإبدال نقدي واإبداعي �سيغته الإ�سالم.

وجه  –على  ال�سعر  �سمل  جــيــدا  فنيا  اإنــتــاجــا  نــقــراأ  املرحلة  هــذه  ففي 

العرب  وباأ�سماء ملعت يف م�سارق  ال�سعرية  الدواوين  اخل�سو�ص– بع�سرات 

ويف مغاربهم، واملهم اأن اأ�سحاب هذه املرحلة قد حاولوا اأن يتجاوزوا املرحلة 

ال�سابقة، اأو يتجاوروا معها باإ�سافات مهمة توؤ�سل للفرق اجلوهري بني الأدب 

خمتلفة،  اأخرى  ومذاهب  لجتاهات  املنتمية  الآداب  من  وغريه  الإ�سالمي 

وقد حاول هوؤلء اأن يقرتبوا من الفهم الدقيق لإ�سالمية الأدب التي ت�سمل 

عالقة الأدب الإ�سالمي بالآداب العاملية باأ�سكالها واأنواعها، وباجلملة فقد 

ا�ستطاعوا التعامل مع ثالثة اأمناط من الكتابة بروؤية اإ�سالمية وهي: ال�سعر 

والق�سة والنقد.

 3– املرحلة الثالثة: مرحلة اجلمالية الإبداعية والنقدية:

والنقدي؛ ففيها  ال�سعري  الن�ص  الأ�سا�سية لإ�سالمية  تبدو املالمح  وفيها 



86

لالأ�سباب  امل�ستوعب  بتفاعلهم  اإليها  اهتدوا  وقــد  والنقاد  املبدعني  جند 

الدللت  بني  متيزها  خالل  من  املالمح  هذه  وتتجلى  ال�سابقة،  واملراحل 

الفنية والفكرية والجتماعية التي �سكلت الأ�سا�ص البنائي للمعمار الفني يف 

هذه املرحلة، ول نن�سى اأن نذكر اأن اجلمالية الإبداعية والنقدية قد ظهرت 

العربي،  العامل  يف  والدار�سني  النقاد  من  كثري  عند  قوية  منهجية  مبالمح 

الأ�سماء  بع�ص  عند  املعرفية  دللتــه  وتتكثف  قوة  املنهجي  امللمح  ويــزداد 

الأ�سماء من  َا متلكه هذه  ملمِ واملغرب(  العربي )اجلزائر  املغرب  الناقدة يف 

يبقى  األ  الذي يجب  الإ�سالمي  الأدب  التعامل مع  يرينا �سيغة  تنوع معريف 

حبي�ص اخلطاب الظاهري امل�سطح، فالإبداع ال�سعري واخلطاب النقدي قد 

وجمايل  معريف  خا�سة– مبدلول  –ب�سفة  املذكورين  الإقليمني  يف  تاأ�س�سا 

عميق  بحث  عن  نتجت  التي  والنقدية  الإبداعية  املقدرة  عن  يك�سف  عميق 

مكثف تعامل فيه اأ�سحابه مع اإ�سالمية الأدب بكليات معرفية، �سملت الوعي 

الكامل بعنا�سر الأدب الإ�سالمي وبغريه من الآداب واملذاهب والجتاهات 

والأفكار والفل�سفات العاملية التي ميكنها اأن تتجاور مع الأدب الإ�سالمي يف 

اإطار العالئق الإن�سانية املمكنة.

فاملرحلة هذه مل تكن مرحلة ترديد وتكرير ما م�سى ب�سيء من النمذجة 

املرحلة  هي  بل  الإ�سالمي،  الأدب  دائــرة  يف  كتب  من  بع�ص  فيها  وقع  التي 

العربي  العامل  يف  والنقدي  الإبداعي  الكل  مع  بجدية  تعاملت  التي  الناقدة 

بل ويف العامل كله، وبذلك خل�ست اإىل خ�سو�سيات جعلتها مرتكزا لها يف 

اللذان                           والإبداعي  النقدي  احلقل  اأهمها  للن�ص  الإ�سالمية  الدللة  جمال 

فنون  من  يجاورها  ما  مع  تتجاوب  روؤيــويــة  بخ�سو�سيات  اإل  يح�سران  ل 

واآداب. 

4– املرحلة الرابعة: مرحلة اجلمود والرتاجع:

ي�ستلزم ح�سور ما يدل  نلج عاملها بحذر؛ لأن اجلمود  التي  املرحلة  وهي 

اإىل  الأدب  باإ�سالمية  املوؤيد  الن�سق  عليه، فهل توفرت دللته؟ وهل تعر�ص 
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الرتاجع؟ وهل اأذنت الأ�سباب الفنية والفكرية وال�سيا�سية بتوقف هذا الن�سق 

اأو موته حيث مل يكن اإل طفرة فنية ظهرت كما تظهر الفنيات الأخرى ثم 

اعتقدنا يف مراحل عديدة  لأننا  �سديدين  وبحذر  بقلق  ن�ساأل هذا  تختفي؟ 

–وما زلنا– اأن املفرو�ص يف الأدب الإ�سالمي األ ت�سمله النك�سارات الروؤيوية 
اأ�سابت املذاهب والجتاهات واملدار�ص الأدبية والنقدية الأخرى التي  التي 

تاأ�س�ست بروؤى اآنية خا�سعة للمتغري املعريف. 

يف  الإ�سالمي  الأدب  �ساد  �سعف  على  به  ندلل  الذي  اجلــواب  اإىل  وناأتي 

بدايات القرن الواحد والع�سرين، وال�سعف موكول باأ�سباب، اأهمها:

ب�سفة  العربي  بـــالأدب  ال�سرر  اأحلــق  الــذي  املعومل  العاملي  املتغري  اأ– 

ونقده  –باإبداعه  العربي  فالأدب  خا�سة،  ب�سفة  الإ�سالمي  وبــالأدب  عامة 

العوملة  اإع�سار  اأ�سابها  التي  ذاته  يب�سر  يعد  مل  املرجعية–  ومبوؤ�س�ساته 

بها  تع�ص  التي  الأ�سباب  تــدرك  ول  الإب�سار  على  تقوى  ل  هزيلة  فجعلها 

وال�سبب  الــذات،  بها  تتميز  التي  الأدبية  اخل�سو�سيات  من  تبقى  ما  على 

حقيقي لأننا وجدنا يف اأوائل القرن اجلديد اأولئك املبدعني والنقاد العرب 

املتغري  ويجاور  يعادل  بجديد  الإبــداع  عن  عاجزون  حائرون  واجمون  وهم 

اإىل  بع�سهم  اأجلاأت  بائ�سة  حزينة  رومان�سية  اإىل  هوؤلء  �سكن  لقد  العاملي، 

عامل العزلة، اأما البع�ص الآخر فقد ركن اإىل كتابات ذات ن�سق ج�سدي �سائه 

كريه.

الإ�سالمي حيث  الأدب  نف�سه جنده عند كثري ممن وجلوا عامل  وال�سيء 

التي                  املنا�سبات  فن  هو  اأو  يغني،  ل  بــاإبــداع  قليلهم  وبــدا  كثريهم  اختفى 

ل تتجاوز �سلطة املوعظة التي تتحكم يف �سلطة الن�ص.

ب– عالقة الأدب الإ�سالمي باحلركات الإ�سالمية اأو باخلطاب الإ�سالمي 

والنقاد  ال�سعراء  بع�ص  لأن  �سماتها؛  اأكــرب  يف  �سالبة  والعالقة  املعا�سر، 

يتنبهوا  مل  الإ�سالمية  الروؤية  ذات  الأدبية  الدرا�سات  بحقل  ا�ستغلوا  الذين 
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اإىل اخلطاأ الفادح الذي ميكن اأن يقعوا فيه – وقد وقعوا فيه فعال– ذلك 

اخلطاأ املج�سد بتبعية اأ�سلم فيها هوؤلء زمام اخلطاب املبدع لزمام اخلطاب 

احلركي املنمذج املحكوم بو�سائط �سيا�سية حتكمها ولءات خمتلفة.

لقد حذرنا يف كتابات عديدة من الوقوع يف اأ�سر هذه احلركات ومل نوؤيد 

اإل ذلك التعامل احلر معها اخلا�سع لنقد يرينا �سيغة الإيجابي وال�سلبي، 

ويبدو اأن بع�ص امل�ستغلني يف حقل الأدب الإ�سالمي قد وقعوا اأ�سرى خلطابات 

احلركات الإ�سالمية املتعددة ف�ساعت الفنية فيهم، وفقدت م�سداقية املرجع 

الذي يفرت�ص يف مالحمه اأن تكون مو�سولة باهلل وبالإ�سالم ل بو�سائط اآنية 

خا�سعة للمتغريين العربي والعاملي.

– البنية الداخلية التي حتكم الجتاه الإ�سالمي نف�سه؛ حيث خ�سعت  ج 

بها  بدا  التي  وال�سلوكية  والفنية  الفكرية  ال�سلبيات  من  جلملة  البنية  هذه 

اإنه ل فرق بني هذا  بديال،  به  اأو ر�سي  اإىل هذا الجتاه  انت�سب  بع�ص من 

فيهم  ت�سخمت  الذين  اأولئك  العربي  الأدب  بزمام  املم�سكني  وبني  البع�ص 

اأنانيات �سلطوية عديدة جعلتهم يت�سرفون يف جمالت الإبداع والنقد بروؤية 

امللكية والقيادة.

القرن  بدايات  هــوؤلء يف  بع�ص  �ساد  الذي  والعقدي  املعريف  د– الإربــاك 

اجلديد، ذلك الإرباك الذي مل ي�ستطيعوا مقاومته فركنوا اإىل الواقع الذي 

ال�سيا�سية اخلا�سعة ملنطق عربي  الولءات  اأ�ستات من  اأع�ساء يف  �سريهم 

م�ست�سلم.
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- اأ�صئلة الأدب الإ�صالمي:

التعقيد  بنية  يف  تدخل  التي  الأ�سئلة  بــاب  به  نفتح  �ــســوؤال  ــر  الأم بداية 

الفكري والفني الذي نرى به الأدب الإ�سالمي يف الأيام الأوىل للقرن الواحد 

والع�سرين، وجممل ال�سوؤال ما يلي: هل يتوفر ال�سوؤال نف�سه على م�سداقية 

يوؤيدها العقل الواعي املم�سك بزمام الن�سق اخلا�سع للمتغري الفني والفكري 

يف بدايات هذا القرن ؟

ولل�سوؤال رديفه الذي يحرج بع�سنا حني جنعله بال�سيغة الآتية: هل يتوفر 

اأهل الأدب الإ�سالمي اأنف�سهم على قابلية اخلو�ص يف الأن�ساق ال�سائلة ناهيك 

والثقافات  التيارات  لهوى  اخلا�سع  ممزق،  كل  املمزق  امل�ستت  غريهم  عن 

والأفكار والفنون؟

وال�سوؤال –بهذه املاهية– م�سروع، وم�سروعيته تكمن يف واقعية التجربة 

الن�سق  ذات  الأدبية  الدرا�سات  بحقل  ا�ستغل  من  بع�ص  مع  جمعتنا  التي 

الإ�سالمي، ومع بع�ص من تعاطف اأو ت�سرف بالنتماء اأو النت�ساب اإىل رابطة 

الأدب الإ�سالمي، فاجلموع واملوؤمترات والندوات وما كتب من اإبداع اأو نقد 

يوؤكد اإيجابيات تت�سقق منها �سلبيات اأخطرها األ يقدر اأهل الأدب الإ�سالمي 

على مواكبة متغريات املرحلة اخلا�سعة لالأن�ساق املعرفية والفنية املعقدة، 

واأل ي�ستطيعوا فهم وا�ستيعاب دللت الزمان اجلديد.

وال�سوؤال م�سروع اأي�سا بتجربة جمعتنا –يف اإطار الدر�ص النقدي الواعي– 

مع جمموعة من املبدعني والنقاد واملفكرين العرب الذين ا�ستجابوا ل�سيغ 

اأنتجتها اأمم من حولهم باأن�ساقها اخلا�سة، واأقبلوا عليها يف اإطار  معرفية 

العجز املعريف الذي اأقعدهم عن ابتكار اخلا�ص املج�سد لعنا�سر الذات التي 

يفرت�ص يف نوازعها اأن تكون حا�سرة يف �سواهد ن�سقية عاملية.

اإن ع�سرات الندوات واملوؤمترات التي ح�سرناها �سهودا يف جمالت فكرية 

قد  اإ�سالمي  ن�سق  ذات  جمالت  يف  قراأناها  التي  املقالت  وع�سرات  وفنية، 
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اأكدت لنا ذلك ال�سرخ الكبري الذي اأ�ساب بنية الن�سق عند الفئتني: فئة الأدب 

اإ�سالمية  ملرجعية  اخلا�سع  الب�سيط  الظاهر  منحى  تنحو  التي  الإ�سالمي 

من  كثري  يفعله  ما  فغاية  النقد،  بزمام  املم�سك  الواعي  ال�سوؤال  اإىل  تفتقر 

يكتبون يف ظل دائرة  اأنهم  املذكورة  الفئة  اأ�سحاب  واملبدعني  النقاد  هوؤلء 

ن�سقية قوامها الرتديد املتحرك ب�سمات املا�سي، ففي جملة الأدب الإ�سالمي 

ل�سواهد  واإبداعية  نقدية  عناوين  اإل  اأعدادها،  بع�ص  نقراأ، يف  –مثال– ل 
امل�سلمات  اأ�سحابها يف جتاوز  يفلح  التي مل  العناوين  واأن�ساق ما�سية، هذه 

الإبداع  وبعنا�سر  املنهجية  النقد  باآليات  يدفعوا  اأن  بها  ي�ستطيعوا  مل  التي 

ي�ستلزم  الفئة  هذه  عن  واحلديث  املوؤ�سل،  للتجاوز  اخلا�سع  الأمــام  نحو 

مع  يتعاملوا  اأن  ا�ستطاعوا  ومبدعني  نقاد  ح�سور  به  نوؤكد  الذي  ال�ستثناء 

اإ�سالمية الأدب بتفرد ي�سمن ح�سورهم يف اإطار م�سهد املعادلت الن�سقية 

لـكن احل�سور قليل.

امتهن  من  بع�ص  ومعها  بعامة  العربي  الأدب  فئة  فهي  الثانية  الفئة  اأما 

جمالت الفكر، فمعا�سرتنا لقراءات هوؤلء توؤكد اخلطورة املنهجية واملعرفية 

التي وقعوا فيها، اإن ب�سطهم للق�سايا غريب، واإن تعاملهم مع التعدد الن�سقي 

عجيب؛ فهم ل يب�سطون الإ�سكاليات ول ي�ساألون اإل بتقليد يثبت –وبكل ي�سر– 

اأو الندوة مبا ا�ستقبلوه من  اأن ال�سوؤال لي�ص ملكهم، فهم يح�سرون املوؤمتر 

اأ�سئلة، وغاية الفعل عندهم اأن ُيرتَجم ال�سوؤال اإىل لغة عربية توؤيده الفجاجة 

الإقليمية املوهمة بخا�سية ال�سوؤال، وهم ل يقبلون اأ�سئلة الآخر الناقد الذي 

به،  يتعاملون  الذي  الرجراج  الن�سق  تكمن يف  م�سكلتهم  لأن  يح�سر معهم؛ 

هذا الأخري الذي يخالطونه مبفارقة توؤكد بعد امل�سافة بينه وبينهم، ورغم 

نقد  كل  راف�سني  بالقوة–  –واإن  مدافعني  متم�سكني  جندهم  فاإننا  البعد 

يوجه اإىل املفارقة التي يحيونها فهوؤلء –بب�ساطة– هم املغرتبون الواهمون 

الذين اعتقدوا احلل يف اأن�ساق حت�سر ب�سيغة التاأثر اخلا�سع ل�سيغ حاملة 

مفادها اأن العامل واحد، وهو قرية معرفية واعدة تتجاور فيها الفنون والآداب 



91

وت�سرتك، نا�سني اأن املجاورة وامل�ساركة ي�ستلزمان ح�سور الأن�ساق التي توؤكد 

عنا�سر ال�سركة التي ل تكون اإل باملتعدد املتنوع.

اإىل عيوب  تفطن  الفئة من  اأن جند يف هذه  –كل احلمد– هلل  واحلمد 

فيما يرتاده من اأن�ساق ويف ما يحمله من اأفكار، لقد اأدرك البع�ص الواعي 

اأن الفائدة ل حت�سل اأبدا باأن�ساق وافدة، وم�سكلة هذا البع�ص الوحيدة اإمنا 

لكن  عربية،  بذات  اأو  اإ�سالمية  عربية  بذات  يريده  الذي  البديل  يف  تكمن 

يف  النتماء  ي�سكل  الذي  وال�سيا�سي  والفكري  الثقايف  واملرجع  كيف  كيف؟ 

وجدانه يعاين العجز الن�سقي الذي يلقي به يف متاهات النقل املف�سحة عن 

مفارقات موؤملة �سيغتها الدعاء الواهم؟.

ومن الدعاء ما يتعلق بتطور تتكرر م�ساهده يف امللفوظ النقدي وال�سيا�سي 

تطورت  ن�سقية  معامل  اأ�سحاب  اأننا  ومفاده  العربي،  العامل  يف  والجتماعي 

من املعا�سرة واحلداثة اإىل ما بعد احلداثة. ون�ساأل باملوؤكد الذي يثبت اأن 

العربي مل ت�سهد احلداثة ب�سيغة الذات فكيف  العامل  الأن�ساق املعرفية يف 

تعي�ص ما بعد احلداثة؟ واجلواب يكمن يف الوهم املوؤيد بثقافة ال�سدى التي 

اإل كن�سخ ثانوية تكتفي برتديد  اأ�سحابها يف املوؤمترات والندوات  ل يح�سر 

حما�سي ملنتج اإبداعي ونقدي وفكري اأنتجه الآخر.

املذكورة،  بامل�سداقية  املفتاح  ال�سوؤال  توفر  اإن  نقول:  ال�سابق  وبالتقدمي 

فاإن اجلواب يقت�سي �سل�سلة من الأ�سئلة املوؤيدة بالعنا�سر الآتية التي ل غنى 

عنها يف زمن معومل ظنه الغثاء من الب�سر قرية واحدة، فكان قرى تتالطم 

فيها اأمواج الأن�ساق وتختلف مبا يوؤكد دح�ص فرية القائلني بالقرية الواحدة 

املهللني خلري عميم �سوف ي�سمل القرية، وهو الدح�ص الذي اآمنا به واأعلناه 

وا�ستخفافه              البع�ص  �سخرية  رغم  999)م  عام  منذ  عديدة  موؤمترات  يف 

مبا نقول، هذا البع�ص الذي توقف فيه املرجع املوؤ�س�ص مل�ستقبليات املعرفة 

على موؤ�سر واحد ل يربحه.
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ومفاد ما اأعلناه اأن العامل ل ميكنه اأن يكون قرية واحدة بنمذجة غربية 

يخ�سع فيها الب�سر لإثنية ال�سيد والعبد،اأما ال�سيد فهو الذي ميلك القيادة 

وال�سيادة والروؤى واملو�سوعات امل�سكلة لأمناط القرية و�سيغها، واأما العبد، 

فهو املجموع يف جحافل ب�سرية فيها العرب الذين يحتلون ال�سف الأول يف 

التباعية التي جتعلهم يتامى على ماأدبة اللئام، ل يجنون من القرية �سوى 

�سيئاتها التي تتجلى بالإعالم املنحرف وبال�سلع الفا�سدة.

الإ�سالمي؟  الأدب  اأهــل  الدار�سون  يفعل  مــاذا  يلي:  ما  ال�سل�سلة  وبداية 

الإبدال  اإىل  املنت�سب  الكل  ي�سمل  ل  الذي  م�سروع مباهية اخلا�ص  وال�سوؤال 

النقدي املحكوم بالروؤية الإ�سالمية، بل يعني فقط اأولئك الذين يوؤمنون فعال 

ببديل فني وفكري ميكنه اأن يكون بروؤية اإ�سالمية،فهوؤلء فقط هم القادرون 

توؤهل  التي  والنقدية  الفكرية  بالأ�سباب  املم�سكون  البديل،وهم  اإجناز  على 

عملهم للدميومة،اأما الباقي فغثاء واإن ح�سرت اأ�سماوؤهم يف جمالت الأدب 

بال�سيغة الإ�سالمية اأو يف موؤمتراته ويف ندواته وجوائزه، هذه الأ�سماء التي 

ل تعدو اأن تكون �سواهد تزيينيه ل �سرورة لوجودها اأ�سال يف دائرة الأدب 

الإ�سالمي.

وجواب الفعل موؤيد بالإجناز احل�صاري الآتي:

من  الثاين  الن�سف  يف  مت  الــذي  الإ�سالمي  الأدب  منجز  مراجعة   –(

القرن الع�سرين، واملراجعة يجب اأن تكون جادة عميقة جريئة �سمتها الأدب 

الإ�سالمي يف مواجهة العالئق التي �سمحت بظهوره يف �ساحة الأدب العربي 

احلديث. والعالئق جمموعة يف ما يلي:

الن�ساأة  )اإ�سكالية  الإ�سالمية  باحلركة  الإ�ــســالمــي  الأدب  عالقة  اأ– 

وامل�سطلح(.

ب– عالقته بالواقع الأدبي العربي والعاملي )اإ�سكالية املتغري(.

ج– عالقته بالإ�سالم )اإ�سكالية املرجع الأ�سيل املوؤ�س�ص لالأدب(.
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اأو و�سفا، بل هي  ا�ستطرادا  اأو  الكيفية– لي�ست تزيينا  –بهذه  والعالئق 

مهما  الإ�سالمي  اإطــاره  الإبــداع يف  ملاهية  وجمالية خا�سعة  معرفية  عالئق 

الع�سور،  من  ع�سر  اأي  يف  ومظاهره  الإ�سالمي  اخلطاب  اأ�سكال  تعددت 

ف�سول  اإىل  يحتاج  تف�سليها  لأن  الآتـــي؛  يف  خمت�سرة  نــوردهــا  والعالئق 

وبحوث.

اأما املخت�سر فيكمن يف اأن عالقة الأدب الإ�سالمي باحلركة الإ�سالمية اإمنا 

املتداول  الكلي  باملفهوم  الإ�سالمي  الأدب  فن�ساأة  الن�ساأة وال�سطالح،  تعني 

انت�سار  �ساعد  حيث  الع�سرين  القرن  منت�سف  وليدة  العهد،فهي  حديثة 

ا�سطالحا   الإ�سالمي  لالأدب  الأوىل  النواة  اإيجاد  على  الإ�سالمية  احلركة 

واإن امتدت اآثاره يف املا�سي اإبداعا، ووفقا لذلك جاء امل�سطلح الذي يوؤ�سل 

عادة بالأقطاب: اأبو احل�سن الندوي و�سيد وحممد قطب.

وتبعا للعالقة، فاإننا نرى اأن املراجعة يجب اأن تنجز الآن )بدايات القرن 

الواحد والع�سرين(؛ حيث الرتاجع يهيمن يوما بعد يوم، فاحلركات الإ�سالمية 

توىل اأجيجها وحتى �سجيجها ومل يبق اإل اجلد املتمثل يف اأدب اإ�سالمي قوي 

الإبداع،حم�سن  ــاأدوات  ب موؤيد  النقد،  بزمام  بالإ�سالم،مم�سك  مو�سول 

املبتغى             ذلك  يكون  ولن  وال�ستمرار،  بالدميومة  م�سحونة  فاعلة  باأ�سالة 

اإل بتجديد يف م�سطلحات الأدب الإ�سالمي ويف �سماته،وبتو�سيع يف دائرته 

يف  �سرحها  �سنوجز  التي  املعرفية  للكلية  تخ�سع  دوائــر  تكون  اأن  نرى  التي 

القادم من هذا البحث.

اإنه لن يفيد اأهل الأدب الإ�سالمي اأن تبقى درا�ساتهم حبي�سة التعريفات 

املنجزة يف منت�سف القرن الع�سرين ويف اأواخره، تلك التعريفات التي تبقى 

عامة عائمة بنيتها الت�سور الإ�سالمي للوجود ومنها: الأدب الإ�سالمي »هو 

موؤثر  جمايل  »تعبري  وهو   ،
)((

اإ�سالمية« نزعة  اأو  عاطفة  يحمل  الذي  اللون 

)-  من ق�سايا الأدب الإ�سالمي،د. �سالح اآدم بيلو،ط)، دار املنارة،جدة 405) هـ،   �ص 78.
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�سورة  ير�سم  الذي  »الفن  وهو   ،
)((

للوجود« الإ�سالمي  الت�سور  عن  بالكلمة 

.
)2(

الوجود من زاوية الت�سور الإ�سالمي لهذا الوجود«

باحلركات  املتاأججة  املرحلة  ولــيــدة  ومثيالتها  ال�سابقة  فالتعريفات 

الإ�سالمية التي عملت على ظهورها،وهي تعريفات تفتقر –رغم اأهميتها– 

اإىل ال�سوؤال الدائم امل�ستمر اخلا�سع للمتغري الإ�سالمي والعاملي يف العالقة 

اأن  نــرى  ــذي  ال نف�سه  بــالإبــداع  يتعلق  مــا  الــ�ــســوؤال  ومــن  الأ�ــســيــل،  بالثابت 

يتجاوز يف مدلوله الت�سور الإ�سالمي العام املعلن يف التعريفات اإىل ماهية 

الإ�سالمي               اآنية اخلطاب  بدت �سحلة �سعيفة حتكمها  التي  نف�سها  الت�سور 

اخلا�سع –يف اأحيان كثرية– لرد الفعل.

ماهية  اأن  نعلم  للوجود،ونحن  الإ�سالمي  الت�سور  نقول:  اأن  معنى  فما 

هي  تفتقر  التي  الإ�سالمية  احلركة  مرجعية  ر�سمتها  قد  وحــدوده  الت�سور 

تفاعال  واأقــوى  واقعية،  اأكرث  يجعلها  الذي  والتجديد  التحديث  اإىل  نف�سها 

نريده  الذي  نف�سه  الت�سور  يف  ندقق  اأن  فاحلل  العاملي،  للمتغري  وا�ستيعابا 

م�سروطا بالعنا�سر الآتية:

اأ– العن�سر العقدي.

ب– العن�سرالكوين.

ج– العن�سر احل�ساري.

 د– العن�سر الفني.

فبهذه العنا�سر ن�سمن الفن الذي يتجاوز رد الفعل اإىل الفعل نف�سه املوؤ�سل 

بن�سق يحفظ عنا�سر التوا�سل من الن�سداد والنهيار؛ ذلك الن�سداد الذي 

حلَّ بالأدب الإ�سالمي نف�سه يف نهايات القرن الع�سرين ويف الآن؛ لأن معظم 

املعا�سر  الإ�سالمي  باخلطاب  والنقدية  الأدبية  العالقة  ربطوا  قد  اأ�سحابه 

 )- ماهية الأدب الإ�سالمي، د. عماد الدين خليل،الفي�سل،ع 78،1403هـ، �ص40.

2 - منهج الفن الإ�سالمي،حممد قطب،ط5،دار ال�سروق،بريوت )40)هـ ، �ص 6.
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الذي اإذا �سعفت موؤ�س�ساته وروافده �سعفت معه العنا�سر الأخرى، وبذلك 

�سعف الإبداع ومعه النقد الذي غالبا ما تبدو فيه الروؤية الإ�سالمية هام�سية 

ل ت�سارك يف �سريورة الروؤية ويف حم�سلتها النهائية.

الإ�سالمي  لــالأدب  وظيفية  مفاهيمية  �سيغة  نقرتح  املذكورة  وبالعنا�سر 

املدلول  اأ�سا�سها  معا�سرة  اإبداعية  ــة  روؤي الإ�سالمي  الأدب  اأن  مــوؤداهــا: 

ح�سور  يعني  الذي  الإ�سالمي  للن�سق  اخلا�سع  اخلا�ص  والفني  احل�ساري 

الإبداع بح�سور ماهية الإن�سان التي تت�سقق عنا�سرها من جوهر ال�ستخالف 

الذي ميثل اخلال�سة الكربى لوجود الإن�سان، فبهذا ن�سمن الكلية اجلمالية 

التي تتجاوز حدود الأزمان والأن�ساق لت�سب يف الن�سق الكلي اخلا�سع لأ�سل 

الإن�سان املوؤيد بالعنا�سر ال�سابقة.

واعية  �سمات  فيه  حت�سر  اأن  نــرى  الــذي  بالنقد  يتعلق  ما  ال�سوؤال  ومــن 

باملتغري مم�سكة بالأ�سيل، متجاورة مع الواقع يف اإطار ناقـد خا�سع لالأنـا، 

ويف هذا املجال نذكر اأنه ل معنى لنقد ميار�سه اأنا�ص ازدوجت فيهم الروؤى 

والنتماءات فكتبوا ونقدوا للحاجة، اأو ملا ميليه املتوفر من الأ�سئلة واملذاهب 

والنظريات.

اأما عالقة الأدب الإ�سالمي بالواقع من حوله )اإ�سكالية املتغري( فنعني به 

ر�سد املمكن الن�سقي الذي يتعامل به النقاد والدار�سون مع هذا املتغري الذي 

كان يف املا�سي )منت�سف القرن الع�سرين واآخره( وا�سحا، لكنه تعقد الآن 

بفعل الإرباك املعريف الذي �سمل العامل من حولنا،كما �سمل العامل العربي 

والإ�سالمي حيث جند الكل وهو يتموقع يف دائرة التيه املغلقة التي ل ميلك 

يف  والدعة  الراحة  اإىل  البع�ص  اأ�سلم  واإن  والنتظار،  الرتقب  اإل  اأ�سحابها 

العامل العربي، ذلك البع�ص الذي ل يتعامل مع الأ�سئلة اأو مع جديد الأن�ساق 

اإل باجلاهز الذي ينتجه الآخر.

وبالوا�سح املخت�سر ن�ساأل: ما عالقة اأهل الأدب الإ�سالمي بالواقع الأدبي 
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موؤيد  والختالف  الع�سرين،  القرن  يف  ال�سائد  عن  ممكناته  اختلفت  الذي 

باحلرية التي طبعت عامل التنظري بخا�سة؟ وهل لهم اأن يجاوروا هذا الواقع 

فيحدثوا فيه التغيري املالئم امل�سّكل لنظرية اأدبية وفكرية اإ�سالمية ممكنة، 

اأم اأن القطيعة املوؤيدة برد الفعل �ستبقى الن�سق املنهجي ال�سائد الذي ل بديل 

عنه ؟

نذكر  العربي  العامل  يف  الأدبــي  الواقع  بقراءة  موؤيد  خا�ص  جتــاوب  ويف 

الختيار املنهجي احلتمي الذي يعني التجاور بفر�سة تبدو مالحمها قوية يف 

بدايات القرن الواحد والع�سرين ب�سرط اأن يتوفر اأهل الأدب الإ�سالمي على 

اأجوبة ال�سوؤال ماذا يفعلون؟

�سيغ  تنت�سي  فبها  بالإ�سالم(،  )العالقة  وهــي:  مهمة  عالقة  اإىل  وناأتي 

الإبداع وبدونها ت�ستمر الغواية والهيام وتغدو الكلمة الفنية ترقيعا ل يتعدى 

يتزين �ساحبه  بالقراآن،كما  اأحواله  بع�ص  يتزين يف  الذي  اللفظي  املنطوق 

يبقى  الذي  التزين  لكنه  والأحــداث،  بالوقائع  املوؤيد  املــوروث  من  ب�سواهد 

الأحداث  دللت  اإىل  الأحــداث  منا�سبات  يتجاوز  ل  الذي  الظاهر  حبي�ص 

باملنجز  يتحرك  اأن  �سوابه  نــرى  الــذي  املدلول  نهائية  ل  اإطــار  يف  نف�سها 

الإن�ساين املحكوم باملنجز الإ�سالمي.

النقد  ـــرة  دائ يف  ين�سر  مــا  بع�ص  يف  ــقــراأه  ن مــا  قلنا  مــا  على  والــدلــيــل 

الإ�سالح،  مثل:  األفاظا  تتقلد  ق�سيدة  اأن  البع�ص  يعتقد  حيث  الإ�سالمي 

الدين  نافع،�سالح  بن  عقبة  الوليد،  بن  خالد  الــتــقــوى،الإر�ــســاد،الــوعــظ، 

الأيوبي... كفيلة باأن تكون ق�سيدة اإ�سالمية امل�سهد اإميانية الروؤية، وال�سواب 

اأن ذلك لن يكون اإل يف اإطار الرابطة الن�سقية التي جتعل العالقة بني املبدع 

اإنها العالقة التي نرجوها اأن تنبع  والإ�سالم عالقة وجود ل عالقة ظرف، 

من الداخل املطلق املاثل يف الن�ص الأدبي، فال معنى لوعظ اأو ن�سح اأو اإر�ساد 

اأن نغو�ص به يف  بنية يف معجم �سعري دون  اأو  جنعله مو�سوعا يف ق�سيدة 

عمق الدللة التي ن�ستطيع بها بلوغ املق�سد الذي هو فني هنا، والفني خا�ص 
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اأ�سا�سه املو�سوع املوؤيد باللغة التي تتجاوز منطوق الواقع والبعد الواحد. 

اإن الأدب الإ�سالمي املوؤيد بالظاهر امل�سطح يقلق النقاد كثريا كما يعمل 

على اإ�سعاف ماهية الن�سق الإ�سالمي نف�سها،اإن املرجو من الأدب الإ�سالمي 

اأن يكون بديال ن�سقيا حت�سر فيه ال�سواهد الفكرية والفنية املقنعة الواعية 

باملتغري، ويرجوه ذلك البع�ص برد الفعل الذي يريه اإن�سانا عاجزا قابعا يف 

الإبداع مقرونا  التي ت�سمل  التي تنتفي فيها العالئق املعقدة  املغلقة  دائرته 

بالتلقي.

اأنها  واحلــال  بالإ�سالم  العالقة  عن  احلديث  م�سى– ملــاذا  –ومبا  لكن 

فني  الذي ك�سف عن خلل  بالواقع  موؤيد  واجلواب  النت�ساب؟  بفعل  حا�سلة 

الإ�سالمي،                    الأدب  ــرة  دائ اإىل  انت�سب  من  بع�ص  به  بــدا  و�سلوكي  وعقدي 

نقدا  املو�سوع  مع  التعامل  م�ساحة  �سمل  الــذي  اخللل  هــذا  اإليها  دعــا  اأو 

توقف  الــذي  البع�ص  عند  تقزم  الــذي  الن�سقي  املرجع  �سمل  كما  واإبــداعــا، 

يناق�سها                                                                                                اأن  لأحد  يجوز  ل  ثوابت  اعتربها  ومفاهيم  واأ�سماء  عند حمطات 

يجعل  اأن  عن  عجز  كما  املمكن،  اجلديد  عن  البحث  اإطــار  يف  يحاورها  اأو 

املتغري  املغاير  اأهــل  وبــني  بينه  الفرق  فغدا  بــالإ�ــســالم،  مو�سولة  العالقة 

�سفرا،اأو هو فرق التماثالت ال�سلبية اخلا�سعة لقراءات واإبداعات خاطئة 

)قراءات ال�سدى(.

2– التعامل مع الأدب الإ�سالمي بالكلية املعرفية املو�سولة باهلل، فلعل من 

اأخطر امل�سكالت الفنية واملعرفية واأعقدها اأن يق�سر النظر عند امل�ستغلني 

بحقل الدرا�سات الأدبية ذات الروؤية الإ�سالمية فتغيب فيهم الكلية املعرفية 

اأو ت�سمر عنا�سرها وبنياتها الفكرية والنقدية.

ونعجب – يف جمالت الكلية املذكورة– حينما نعلم اأن من املبدعني والنقاد 

العرب احلداثيني من �سّكل عنا�سر ق�سيته بالكلية التي �سملت الفل�سفة وعلم 

الجتماع والنف�ص والفكر، كما �سملت النقد والإبداع واإن ق�سرت فيه جوانب 
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الذات العربية الإ�سالمية اأو تال�ست يف اأحايني كثرية، ف�سار املنتج الفكري 

اأبدعه الآخر، وهي ن�سخة رديئة مغايرة لأ�سلها  والنقدي عنده ن�سخة مما 

وال�سبب عالئق معرفية �سلبية جمعت الأنا بالآخر، فغدا املختلف احل�ساري 

باجلمع موؤتلفا لكنه اإىل حني..

نعجب حني نعلم ذلك، ويف املقابل نرى اأهل الأدب الإ�سالمي باملخت�سر 

الفعل  رد  يحدثها  نقدية  اأقــوال  اأو  منا�سبة  يف  تلقى  ق�سيدة  ي�سمل  الــذي 

يف  برزوا  الذين  واملبدعني  النقاد  من  قلة  وبطله  طبعا،  موجود  وال�ستثناء 

ر�سالية  عن  ينبئ  الذي  ال�سادق  الواعي  باجليد  الإ�سالمي  الأدب  �ساحة 

ا ح�ساريا معادل.  حملوها همًّ

مبرجعية  اإل  وت�سكيال  موقفا  الإ�سالمي  الأدب  نت�سور  اأن  ميكننا  ل  اإنه 

فكرية ونقدية عميقة متتد يف الأثر لتعي به ما�سيها وما يف الأمم من حولها، 

كما تغو�ص يف اأبعاد احلا�سر امل�سكل بال�سيغ والأن�ساق العاملية املعقدة.

اخلطاب  يعتمدون  حينما  كثريا  �سيخ�سرون  الإ�سالمي  الأدب  اأهــل  اإن 

اإىل  يتجاوزوه  اأن  دون  عندهم  لالأدب  اأ�سا�سا  املعا�سر  الإ�سالمي  احلركي 

اأنف�سهم  الإ�سالمي  الأدب  باأهل  ت�ساغ  اأخرى  ونقدية  وفل�سفية  فكرية  اآفاق 

باعتبارهم اأهل روؤية تتدرج يف البناء والعمق بقراءات ت�سمل امل�سدر )القراآن 

الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة وما يلحقهما من اأن�ساق فكرية ونقدية(، كما 

ت�سمل املرجع الذي يتعدى حدود الن�سق الإ�سالمي ليحط يف عوامل واأن�ساق 

اأخرى م�سّكلة بح�سارات يحكمها خمتلف الأمم ومتغريها.

والتجاوز املذكور واجب ح�ساريا وفنيا؛ لأن الأ�سماء املجتهدة التي اأ�س�ست 

املخل�ص–  باجتهادها   – خ�سعت  قد  له  اأ�سلت  والتي  الإ�سالمي،  لــالأدب 

للخطاب الإ�سالمي املعا�سر اآنذاك يف اإطار ال�ستجابة الآنية التي فر�ستها 

واأ�سكالها  باألوانها  الإ�سالمية  احلركة  يف  الكامنة  احل�سارية  املتغريات 

ومناهجها،كما خ�سعت الأ�سماء نف�سها ملاهية اخلطاب الذي بداأ يف بع�ص 
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معني  زمــن  يف  امل�سلمة  العربية  ــذات  ال حاجات  من  نابعا  منفعال  اأوقــاتــه 

وباأ�ساليب معينة.

والتجاوز م�سروط بالتوا�سل الذي يعني اأن يجعل الدار�سون املنجز )زمن 

التاأ�سي�ص( بداية ملفاهيم وروؤى ن�سمن بها ح�سورنا يف الآتي ببديل ي�ستجيب 

له الآخر ويقبله ويقبل عليه يف اإطار البحث ب�سيغ البدائل املمكنة التي نرجو 

ح�سور اأ�سئلتها باإحلاح يف قرن جديد معومل تزداد فيه اإنية الإن�سان �سعفا 

اأن  وانحطاطا، واحل�سور �سعب يف بدايات القرن اجلديد لأننا نعلم يقينا 

جماعة الأدب الإ�سالمي �سيواجهون حتما بال�سوؤال الآتي: هل جهدهم )تيار 

املتنوعة  التيارات  مع  حا�سرا  يرجونه  وفني  فكري  تيار  الإ�سالمي(  الأدب 

املختلفة،اأم هم البديل الذي يرونه ولو على م�ستوى الأمل؟ لأنهم اإذا كانوا 

يعملون بالتجاور مع التيارات الأخرى الغام�سة املربكة الفاقدة للمرجع يف 

ميلك  ل  العربي  العامل  يف  الآين  الثقايف  فالو�سع  ي�سلوا،  فلن  العوملة  زمن 

ت�سنده  ترقيعا  يكون  اأن  يعدو  ل  وعملهم معه  للريادة،  توؤهله  التي  الأ�سباب 

املجاملة واملجايلة ال�سالبة، اأما اإذا كانوا يعملون كبديل فني فحينها يتعقد 

�سيجدون  لأنهم  الإ�سالمي  الأدب  لأهــل  حمرجة  اإ�سكالية  ويغدو  ال�سوؤال، 

ونقدا  فكرا  الأدب  اإ�سالمية  مبمار�سة  ح�ساريا  ملزمني  حينئذ  اأنف�سهم 

املرابط  بع�سهم  ي�سقط  الإلــزام  ويف  بديال،  ممار�سته  اأو  و�سلوكا،  واإبداعا 

يف م�ساحة )بني( هذا البع�ص الذي يبدو يف الواقع ب�سلوك م�سوه، وبعالقة 

معلومات  من  فيها  ما  اإل  لل�سوؤال  فيها  اأثــر  ل  وبثقافة  بالإ�سالم،  �سعيفة 

ومعارف يقدر عليها الولدان.

وخال�سة الكلية عنا�سر يجب اأن حت�سر بال�سروط املذكورة �سابقا، تلك 

الفني  البديل  ي�سقط  وبغريها  املرجوة،  الكلية  تنتفي  بدونها  التي  العنا�سر 

والنقدي املحكوم بالروؤية الإ�سالمية.

ويف ال�سل�سلة ن�ساأل ال�سوؤال الثاين الآتي: من ينتج الأدب الإ�سالمي؟
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وال�سوؤال معقود مبا ذكرناه حني الإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق، ي�ساف اإليه 

التحدي اجلديد املتعلق بامل�سطلح واملفهوم، وبالعقل املنتج يف الآن، لأنه اإذا 

الإ�سالمي  بامل�سروع  الأ�ستاذ حممد قطب و�سحبه قد حباهم زمانهم  كان 

فمن  واملفهوم،  امل�سطلح  وهبهم  –اأحيانا–الذي  املختلف  املوؤتلف  املتعدد 

اأمام  اإذن  اأ�سباب التوا�سل؟ فنحن  يهب نقاد اليوم اجلديد، ومن مينحهم 

�سوؤال كبري ملح تتداخل اأ�سبابه وتتعقد بفعل الآتي:

القراءات  مع  التعامل  اإن  حيث  القراءة؛  بنية  اأ�ساب  الــذي  العجز  اأ–   

بحقل  امل�ستغلني  الدار�سني  من  كثري  عند  املعريف  للن�سق  املوؤ�س�سة  املرجعية 

الدرا�سات النقدية املحكومة بالروؤية الإ�سالمية �سطحي يف الغالب بعيد عن 

قراءات  فاملتاأمل يف  الإ�سالمي،  العامل  التي ح�سلت وحت�سل يف  املتغريات 

عديدة يدرك اأنها بال جدوى؛ لأنها تكّل�ست باأ�سحابها يف مرجعيات باأزمنة 

معينة مل ت�ستطع جتاوزها.

ب– القراءة يف جمال الأدب الإ�سالمي اأفقية موؤيدة برد الفعل الذي اكتفى 

فيه اأ�سحابه باملنجز من الأ�سئلة التي اأنتجها الواقع، والتي ل تعرب بال�سرورة 

عن قراءة �سليمة منتجة ملدلولت الأدب الإ�سالمي وملفاهميه، كما ل جتعل 

التوا�سل ال�سليم بالقراآن الكرمي )امل�سدر الأول للقراءة( مو�سول.

ويف هذا املجال نذكر اأن من املنت�سبني حلقل الأدب الإ�سالمي من اكتفى 

املتعلق  اللفظي  الظاهر  مع  يتالءم  مبا  بتحويرها  اأو  الآخــر  اأ�سئلة  برتديد 

بالأدب الإ�سالمي، وال�سبب يكمن يف عجزه الذي اأقعده عن بلوغ عامل الأ�سئلة، 

ومن العجز ما يتعلق بكتابات نقدية اكتفى فيها اأ�سحابها بالرد املنفعل على 

الآخر الذي �ساغ اأ�سئلة املعا�سرة واحلداثة وما بعدها، اأو لنقل �سياغتها يف 

اإطار خ�سوعه لثقافة ال�سدى كما فعل بع�ص احلداثيني العرب.

عن  اأ�سحابها  فيها  ق�سر  التي  الروؤية  يف  بق�سور  يتعلق  ما  العجز  ومن 

اإدراك بدايات الإ�سكاليات املعرفية املعقدة التي يواجهها الأدب الإ�سالمي 
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عربي  واقع  يف  مالحمه  حت�سر  معريف  كن�سق  مب�سريه  تتعلق  والتي  حتما، 

اأن بع�ص مالمح هذا الق�سور  اأذكر  اأن  موؤيد بواقع عاملي معقد، ويوؤ�سفني 

الذي ح�سرنا بع�ص تفا�سيله يف موؤمترات وندوات تتعلق بالأدب الإ�سالمي قد 

بدت يف �سلوك م�سرفني راف�سني لروؤى فكرية ونقدية م�ستقبلية اقرتحناها، 

اإىل  ترتقي  ل  ق�س�سية  وببدايات  ي�سبهه  مبا  اأو  ال�سعر  من  ب�سيء  مكتفني 

امل�ستوى الت�سكيلي ال�سردي العاملي املعقد.

اإ�ستانبول  يف  الإ�ــســالمــي  الأدب  مــوؤمتــر  يف  –مثال–  ذلــك  حــدث  لقد 

)اأغ�سط�ص 996)م( حني اقرتح امل�سرفون جوائز لل�سعر والق�سة، واقرتحنا 

جائزة للدرا�سات النقدية، فلم يتم اإدراك عمق هذا القرتاح اإل من قبل فئة 

يوؤرقها �سوؤال التنظري املنهجي الفعال.

والروؤى  واملفاهيم  للم�سطلحات  بع�سهم  برف�ص  يتعلق  ما  اخلطاأ  ومن 

فكري  وعي  على  دال  وال�ستعمال  املحا�سرون،  الأكادمييون  ا�ستعملها  التي 

ومنهجي انتظرنا من رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية اأن تفرح به، واأن تلج 

عوامله بنقد خا�سع للمعقد النقدي الذي �ساد العامل لكن ذلك مل يقع.

الآداب  )كلية  باملغرب  اأغادير  موؤمتر  يف  ال�سلبي  ذلك  بع�ص  حدث  لقد 

2002م(؛ حيث تدخل بع�ص الإخوة الأ�ساتذة مبا راأوه من الأن�ساق النقدية 

التي ميكنها اأن تدفع بجهد الرابطة نحو الأمام، لكننا فوجئنا مبن يريدنا 

نقدي  اإبدال  كل  تغرتب عوامله عن  الذي  امل�سطح  باملعلوم  نتحدث فقط  اأن 

جديد مفيد.

ج– العجز عن التعامل الإيجابي مع امل�سدر املعريف الأول املوؤ�س�ص للن�سق 

)القراآن الكرمي(، لقد حمل القراآن الكرمي خطابا ن�سقيا رائعا جتلى باآيات 

والذي  العرب  تاألفه  مل  الذي  اجلديد  الفني  الن�سق  اأنتجت  التي  ال�سعراء 

اأحدثه  الذي  املعريف  للرتتيب  خا�سع  جديد  مبفهوم  اأ�سا�سا  ال�سعر  به  غدا 

اأو �سالح وتوا�سل  والكلمة بن�سقني: غواية وهيام،  الإ�سالم، فال�سعر كلمة، 
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مع اإنية الإ�سالم، قال تعاىل: {

.
)((

{              

الناقدة مل تقدر على ا�ستثمار هذا اخلطاب القراآين  العقلية العربية  اإن 

وغاية  بالإ�سالم،  حمكومة  فنية  و�سيغ  ملفاهيم  به  لتوؤ�س�ص  اجليد  اجلديد 

القرون  يف  واطماأنت  املعريف،  مبختلفها  وتنوعت  متلملت  قد  اأنها  فعلته  ما 

و�سلم–  عليه  اهلل  –�سلى  الر�سول  زمن  تلت  التي  الهجرية  الأوىل  الأربعة 

–ر�سي اهلل عنهم– اأو ر�سيت مبا ل بد منه يف  وزمن اخللفاء الرا�سدين 

دخل يف  فــاإذا  ال�سر  بابه  نكد  »ال�سعر  وهو  والعقدي،  املعريف  التحول  اإطــار 

فلما  اجلاهلية  فحول  من  فحل  ثابت  بن  ح�سان  هــذا  ولن،  �سعف  اخلــري 

. »طريق ال�سعر اإذا اأدخلته يف باب اخلري لن، 
)2(

جاء الإ�سالم �سقط �سعره«

األ ترى ح�سان بن ثابت عال يف اجلاهلية والإ�سالم، فلما دخل �سعره يف باب 

اخلري من مراثي النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم– وحمزة وجعفر –ر�سي اهلل 

ال�سعر هي طريق الفحول مثل امرئ  عنهما– وغريهم لن �سعره، وطريق 

كانت  وبكل ذلك   .
)3(

اأدخلته يف اخلري لن« فاإذا  والنابغة...  وزهري  القي�ص 

 .
)4(

مقولة القا�سي اجلرجاين »الدين مبعزل عن ال�سعر«

اإن هذه املقولت القيمية قد غدت قانونا نقديا ومعرفيا يحكم اخلطاب 

الفني يف الأولني والآخرين، ولعلها املقولت التي تفتقر –يقينا– اإىل الر�سد 

زمن  يف  احلا�سل  الن�سقي  املتغري  جزئيات  عند  بدقة  يقف  الــذي  املعريف 

الإ�سالم.

اأنهم  املبدعني  وعند  القدماء  العرب  النقاد  من  كثري  عند  امل�سكلة  اإن 

)- �سورة ال�سعراء: الآيات: 227-224.

2- ال�سعر وال�سعراء،ابن قتيبة،ج) �ص 224.

3- املو�سح،املرزباين،ط)، املكتبة ال�سلفية،القاهرة، �ص 59.

4- النقد املنهجي عند العرب،د. حممد مندور،القاهرة، دت، �ص )28.
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املتغري  اإطــار  يف  ودرا�ستها  والنقدية  الفنية  العالئق  ح�سر  ي�ستطيعوا  مل 

احل�ساري الذي ح�سل بعد الإ�سالم، لقد وقفوا طويال عند مقولت الزمن 

اجلاهلي فلم ي�ستطيعوا الفكاك منها اأو من بع�ص مالحمها التاأ�سي�سية التي 

يجب اأن تتغري ل�سالح الن�سق الإ�سالمي، ويف الفعل مفارقة معرفية عجيبة 

وقع فيها هوؤلء، ومنطوقها اأن الإ�سالم دين وح�سارة، اأما موؤ�س�سات الن�سق 

العالء يف  بن  اأبي عمرو  الأ�سمعي عن  يتحدث  الع�سر اجلاهلي،  فمكمنها 

اإليه ع�سرين �سنة فما �سمعته يحتج  جمال الن�سق اجلاهلي قائال: »جل�ست 

اأدرك  لو  القائل:  وهو  املحدثني،  ب�سعر  يحتج  اأن  عن  ف�سال  اإ�سالمي  ببيت 

.
)((

مت عليه اأحدا« الأخطل يوما من اجلاهلية ما قدَّ

وامل�سكلة اأن جتد املقولت �سداها يف املجتمع العربي منذ الع�سر الأموي 

عنا�سره  بعد  يفقه  مل  اإ�سالمي  معريف  ن�سق  عن  تنازل  قد  اأنــه  يبدو  الــذي 

معروف  جاهلي  ن�سق  اإىل  جديد–  –من  وعــاد  عمقها،  يبلغ  ومل  اجليدة، 

�ساعدت حتولت ح�سارية خطرية حدثت يف املجتمع على العودة اإليه، لقد 

حتالف الإبداع والنقد مع املجتمع وتاآلفا على �سيغ ن�سقية ذات مفهوم غريب، 

فال�سعر نكد، وهو �سر وكذب.. وهو بهذا ل يختلف متاما عن املتغري احلا�سل 

يف املجتمع، فهما يف ال�سفات وال�سمات �سواء.

ومل ي�سذ عن اخلطاب اإل فئة من النقاد الذين احتكموا اإىل ما يتفق مع 

والباقالين  وم�سكويه  قتيبة  ابن  جند  هــوؤلء  ومن  �سعر،  من  الإ�سالم  روح 

وابن حزم وعبد القاهر اجلرجاين وابن وكيع وابن ب�سام ال�سنرتيني، يقول 

اأبو حممد بن حزم الأندل�سي: »واأما من قال ال�سعر يف احلكمة فقد اأح�سن 

واأجر، واأما من قال معاتبا ل�سديقه ومرا�سال له وراثيا من مات من اإخوانه 

مبا لي�ص باطال ومادحا ملن ا�ستحق احلمد باحلق، فلي�ص ياأثم ول يكره منه 

)- عمود ال�سعر العربي يف موازنة الآمدي،د. علي �سبح، رابطة الأدب احلديث،القاهرة، 

986)م، �ص 75.
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امل�سلمني  بحرم  وم�سببا  بالكذب  ومادحا  مل�سلم  هاجيا  قال  من  واأما  ذلك، 

.
)((

فهو فا�سق«

اإن هوؤلء قد احتكموا اإىل جمالت اأخالقية نعتربها بداية جيدة لقراءات 

ن�سقية مهمة لكنها البدايات التي مل ترَق اإىل م�ستوى الدقة املرجوة املوؤيدة 

)ال�سر،  مباهية  يتعلق  ما  الدقة  ومن  املعادلني،  واملفهوم  امل�سطلح  بعمق 

الكذب، الأخالق، الدين، ال�سعر، اجلمال، الفن، ال�سدق...(، هذه العناوين 

اإل بتناول جتزيئي  اأ�سحاب املقولت ال�سابقة  وغريها التي مل جندها عند 

فاقد للكلية املعرفية الإ�سالمية التي ت�سمل الفن مقرونا بالعقدي والفكري 

وباملتغري الن�سقي اأي�سا.

اإن الأخالق وال�سعر والكذب والنكد وال�سدق عناوين مل�سطلحات ل ترد       

يبديه  لفظي  منجز  –مثال–  اخللق  اأن  يعني  الــذي  املذكور  بالتجزيئ  اإل 

ال�ساعر يف عالقته بالآخر املمدوح اأو املو�سوف اأو املحبوب، اأو بالآخر املتلقي 

الذي ل ير�سد اإل امللفوظ يف اإطار عالقة التلقي التي تفتقر اإىل ال�ستبطان 

اأحكام  الدين  واأن  كــذاك،  وال�سر..  اخلري  واأن  الن�سية،  للتجربة  العميق 

مب�ساحة  ذلك  كل  يتجاوز  الــذي  بالإبداع  لها  �سلة  ل  ومعامالت  وعبادات 

املوؤيد  التاأويل  عامل  يف  به  ترمي  ببالغة  مميزا  العامل  يف  ح�سوره  ت�سمن 

باخليال.

اأن الق�سية غري ذلك؛ فالعناوين وامل�سطلحات ال�سابقة ل تدرك  واحلق 

ب�سهولة يوؤيدها الظاهر من القول كما توؤيدها القراءة النقدية التقبلية التي 

النقدية  للمقولت  املوؤ�س�ص  الن�سقي  امل�سدر  بتلقي  يبدو–  –فيما  اكتفت 

�سيغت  قد  وال�سر(  )اخلــري  ذكرناها  التي  امللحوظات  اأن  منها  اعتقادا 

تفا�سليه        على  العثور  ميكن  ل  وحيد  بن�سق  حددت  واأنها  نهائيا،  مفاهيمها 

اإل يف الع�سر اجلاهلي يف عالقته بالإ�سالم.

)- تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، د.اإح�سان عبا�ص، �ص 288.
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اإن الق�سية عميقة اأ�سا�سها احلقيقة الكونية نف�سها التي تعني اأن الإبداع 

مو�سول مباهية الإن�سان نف�سه الذي ل تتحقق اإن�سانيته ول يتوفر فيه �سرط 

ال�ستخالف اإل بالعمق الذي تتواجد فيه كلية الإبداع والفكر بكلية احلياة، 

فال يعقل اإذن اأن نرى الإبداع بتجزيئ ي�سمن ح�سور اخلري يف الظاهر ويلغيه 

يف اخلفي،كما ل يعقل اإطالقا اأن نلج عامل الإبداع، اأو ال�سعر حتديدا على 

اأنه نكد بابه ال�سر،اإنه لي�ص من تف�سري لهذه الإ�سكالية �سوى وقوع اأ�سحابها 

يف اإ�سكالية الظاهر الذي اأفقدهم ال�سري يف الدروب الن�سقية املعقدة التي 

ت�ستلزم ح�سور الدر�ص النقدي بوعي يوؤول اإىل اإدراك املتغري املعريف احلا�سل 

يف زمن الإ�سالم.

ول نن�سى –ونحن نتحدث يف هذا املجال املعقد– اأن نذكر اأن بع�ص النقاد 

والفال�سفة امل�سلمني الأولني قد تناولوا بع�ص جزئيات الإ�سكالية اخلا�سعة 

اأو  بال�سدق  يتعلق  بالدين، ومن اجلزئيات ما  الإبداع يف عالقته  اأو  لل�سعر 

يبعد  الذي  التاأويلي  م�ستواه  اإىل  التناول  يرفعوا  اأن  حاولوا  حيث  الكذب؛ 

اللفظ عن الظاهر، ومنهم: اجلاحظ وابن طباطبا وابن حزم وابن �سينا، 

فكثري من هوؤلء »ل يعتدون بال�سعر اإل اإذا كان متخيال، اإذ اإن ال�سعر –كما 

انفعال  اإىل  بل  اأو كذب  اإىل �سدق  فيه  نظر  ل  والتخييل  يقررون– تخييل، 

ال�سعر هو  »اإن  ، يقول ابن �سينا: 
)((

النف�ص به من غري روية وفكر واختيار«

كالم خميل.. واملخيل هو الكالم الذي تذعن له النف�ص فتنب�سط عن اأمور 

اأمور من غري روية وفكر واختيار، وباجلملة تنفعل له انفعال  وتنقب�ص عن 

.
)2(

نف�سانيا غري فكري �سواء كان القول م�سدقا به اأو غري م�سدق به« 

ونعود اإىل املقولت القيمية ال�سابقة لنوؤكد اأن الدار�سني الأولني قد تعاملوا 

معها بتجزيئ اأ�ساب بنية النقد فيها، وبذلك التعامل خ�سرنا ماهية الإبداع 

)- النقد الأخالقي ،جنوى �سابر ،ط)، دار العلوم العربية، لبنان 990)م، �ص )7.

2 - ال�سفاء )املنطق وال�سعر( ابن �سينا، حتقيق عبد الرحمن بدوي، القاهرة 966)م، 

�ص 24.
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التي رجوناها موؤ�س�سة بكلية معرفية ت�سمن ح�سور الأدب بالروؤية الإ�سالمية 

اأبدا  ن�سقي ل يعك�ص  با�ستحياء  اإل  الذي مل جنده  الأولني هذا احل�سور  يف 

قيمة ما بلغه امل�سلمون يف القرون الزاهية من تقدم.

لقد حترك الناقد العربي القدمي –رغم جهده النقدي اجليد– يف اإطار 

وال�سدق  ـــرداءة  وال واجلـــودة  واملعنى  اللفظ  بقيمة  حمكوم  معريف  نظام 

يف  النقاد  ي�سعف  مل  الذي  الظاهر  ثنائيات  وكلها  وال�سر،  واخلري  والكذب 

حمكومة  الثنائيات  تكون  اأن  ونخ�سى  والبالغية،  النقدية  طاقاتهم  تفجري 

بنقد ا�ستند اأ�سا�سا اإىل املقد�ص يف اإطار فهم ظاهري بعيد عن �سلطة التاأويل 

التي متنح الأدب ف�ساءه الدليل الوا�سع. 

وكذلك فعلت العقلية العربية املعا�سرة التي جتاذبتها الثقافات واملذاهب 

املقولت  اأن  ومفاده  م�سحك،  بع�سها  مفارقات  يف  فاأوقعتها  والجتاهات 

اإنياتها،  اأو اخلو�ص يف  وثوابت ل يجوز جتاوزها  املوروثة م�سلمات  النقدية 

فالدين مبعزل عن ال�سعر واأعذب ال�سعر اأكذبه، والغريب اأن يتحدث هوؤلء 

بامل�سلمات يف زمن املتغري اأو يف زمن النقطاع املعريف الذي اختاروا �سبله، 

ولي�ص من تف�سري للغرابة �سوى ما يتعلق باملفارقة التي تعني اأن املوروث ثابت 

ما مل يخالط الإ�سالم الذي يجب اأن يكون بعيدا عن �سيغ الإبداع.

اخلطاب  مــن  القـــرتاب  حــاولــوا  ومبدعني  بنقاد  ا�ستثناء  العقلية  ويف 

بحاجة  جديتها–  من  الرغم  –على  املحاولة  لكن  بالقراآن  املوؤيد  الفني 

والفاعلية                                                                                                      الواقع من حولها،  فاعلة يف  ي�سمن ح�سورها  الذي  اإىل اجلديد 

خالق  فعل  اإىل  تــوؤول  التي  القراءة  باإيجابيات  الإم�ساك  –اأ�سا�سا–  تعني 

اإطار  التي تعمل هنا يف  املعرفية، تلك امل�سادر  الن�سق من م�سادره  يقرب 

نريده،  الــذي  ــداع  الإب ماهية  عن  يقينا  تك�سف  التي  احل�سارية  املتغريات 

فيه على  نركز  اأن  نود  الذي  الإبــداع  الإ�سالم. هذا  دائرة  والذي ي�سب يف 

وجود ال�ساعر الذاتي املوؤيد بوجوده الإمياين الذي ي�سمح له بالكتابة يف اإطار 

اأن�ساق اأخرى غري الن�سق ال�ستخاليف الذي  الوجود اخلا�ص الذي ل متلكه 
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يكتب  الذي  هو  اجليد  فال�ساعر  به،  اإل  الأف�سل  يكتب  اأن  لل�ساعر  ل ميكن 

يف اإطار ماهيته، واجلودة حمكومة مبدى ما ميلك ال�ساعر من مقدرة فنية 

ومن ر�سيد اإمياين ي�سمن �سالمة العالقة بال�ستخالف التي توؤول حتما اإىل 

�سالمة العالقة بالإ�سالم. 

بالقراآن  عالقتها  يف  العربية  النقدية  الدوائر  وجدنا  واجلديد  وبالقدمي 

الكرمي على ال�سكل الآتي:

اأ– اآيات ال�سعراء )تف�سري ونقد الظاهر(.

ب– الدين مبعزل عن ال�سعر...)مقولت نقدية موؤيدة بخطاب اإ�سالمي 

بحاجة اإىل نقد وتعديل(.

معريف  ن�سق  اإىل  بحاجة  )ت�سوير  للوجود  اإ�سالمي  ت�سوير  الأدب  ج– 

م�سروط(.

موكولة  اإ�سافات  اإىل  يحتاج  الــذي  امللخ�ص  وهو  اأنتج،  ما  ملخ�ص  هذا 

بقراءة نبذلها بالآتي:

بها بوحدة  املرتبطة  الآيات  ال�سعراء وغريها من  اآيات  )– اإعادة قراءة 

مو�سوعية قراءة نقدية واعية ن�ستطيع اأن ن�سل بها اإىل مفهوم فني ن�سمن 

به �سالمة الن�سب )الأدب الإ�سالمي(، كما ن�سمن ماهية الأدب واأ�سالته، 

فاآيات ال�سعراء ممتدة يف الأزمنة، كما هي ممتدة يف املفهوم، فال يعقل اإذن 

–�سلى اهلل عليه  اأن نحب�سها يف فريقني من ال�سعراء اأحدهما مع الر�سول 

اأو جنعلها يف دائرة املقارنة املغلقة بني �ساعر م�سلم  و�سلم– والآخر �سده 

واآخر غري م�سلم.

يقودنا  �سليًما  فهًما  ال�سابقة  للمقولت  والنقدي  العقدي  الن�سق  2– فهم 

يف  احتكم  الذي  الزمن  ذلك  املقولت،  تلك  اأنتج  الذي  الزمن  معرفة  اإىل 

باأ�سباب اجلزيئات التي  اإبداعه اإىل �سيغ املجتمع اخلا�سعة للتنوع املا�سك 
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يح�سر القراآن فيها –يف اأغلب الأحيان– �ساهدا يطوعه الناقد اأو النحوي 

اأو البالغي ل�سواهد يبتغيها، وحلاجات ن�سقية يريدها زمانه.

3– مراجعة تعريفات الأدب الإ�سالمي التي اأنتجها اخلطاب النقدي يف 

الع�سرين، واملراجعة ملحة مبوؤ�س�سة ت�سمن تكامال ينجزه جمموعة  القرن 

من النقاد واملبدعني.

الثقافة          الواقع، فاحلا�سر من  بفقه  �سائلة موؤيدة  بديلة  ثقافة  4– ب�سط 

ل يفيد، اأو هو ترقيع كالذي وقع فيه بع�ص اأع�ساء رابطة الأدب الإ�سالمي 

حني األفيناهم مبزدوج اأف�سى اإىل دمج الطيب بغريه.

اإن الذي ينتج الأدب الإ�سالمي هو امل�ستوعب للتعقيدات ال�سابقة املوؤيدة 

ب�سروط الفعل، ودون ذلك ن�سقط يف العام الذي ل ن�سل به اإىل اأي �سيء، 

الذي  ال�ساعر  لي�ص  الإ�سالمي  الأدب  ينتج  الــذي  اأن  ونقرر  نكرر  وبذلك 

الذي  الناقد  ولي�ص هو  ما،  بهما منا�سبة  اأو ق�سيدتني جتود  يكتب ق�سيدة 

يحاول �سياغة النقد يف اإطار رد الفعل، بل الدار�ص الذي يقبل على امل�سروع 

بالكلية املعرفية التي تت�سقق من معارف متلكها اأجيال تقراأ اإنيات الإ�سالم 

وتفهمها.

  الــفــكــر والـــفـــن بـــني روؤيـــتـــني: اإ�ــصــالمــيــة واأخـــــرى حــداثــيــة ذات بعد 

اإب�صتيمولوجي تغريبي:

اإن الكالم عن الإثنية املتداخلة ب�سياقات وظيفية عديدة )الفكر، الفن، 

به  نتبني  كي  نريده  معريف  ق�سد  اإىل  اأ�سا�سا  يحيل  احلداثية(  الإ�سالمية، 

من  تنطلق  مبوازنة  الإ�سالمي  الأدب  اأهل  بلغه  الذي  املنجز  وم�ستوى  قيمة 

مدلولت فكرية يف اإطار الثقافة الواحدة )الثقافة العربية(، كما نر�سد به 

النقطاع الذي �سار �سمة جوهرية يف م�سارات الأدب العربي املعا�سر ونقده؛ 

حيث اأحلق ال�سرر بالكل حني اآل بهم اإىل املختلف الذي مار�سوا به الأدب 

الثاين  الن�سف  يف  العربي  العامل  يف  املعرفة  بنية  اإن  ال�سواء.  على  والفكر 
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باإبدالت  اأو  باإبدالني  تبدو  خا�سة  ب�سفة  نهاياته  ويف  الع�سرين  القرن  من 

متنافرة ل تعاي�ص بينها، واإن حاول البع�ص اأن مي�سك ببع�ص اأ�سباب التجاور 

الرجراجة التي انقطع متـنها يف واقع الأمر.

اإ�سالمية  روؤية  وبني  و�سحبه  اأدوني�ص  لواءها  حمل  حداثة  بني  اللقاء  اإن 

يف  اخلو�ص  واإن  �سعب،  الع�سرين  القرن  يف  الإ�سالمي  اخلطاب  اأجنزها 

جمالت التداخل والت�سارك غري وارد اإل فيما يتعلق بقراءات ناقدة يبديها 

طرف واحد جتاه الطرف الآخر الذي يرف�ص اأن ي�ساأل عن هويته املاثلة يف 

الإ�سالم، اأو اأنه ي�ساأل عنها يف اإطار ما �ساأله الآخر.

فحديثنا ل يتعلق هنا بامل�سرتك الذي حتدده جمالت التاأثر والتاأثري بقدر 

الآخــر يف  الطرف  دون  بقوة  تثبت ح�سور طرف  موازنة  ما هو حديث عن 

احلا�سر  الطرف  هذا  العربي،  العامل  يف  املوؤثرة  النقدية  الدرا�سات  حقل 

احل�سارية  باملتغريات  املوؤيدة  املنهجية  بالآليات  ا�ستغل  الذي  احلداثي  هو 

والفنية التي ح�سلت يف العامل العربي فاأعلن بها حداثته التي هي يف اأ�سلها 

الروؤية                                اإ�سالمي  اأحدهما  اإبــدالــني  بني  موازنة  التايل  ويف  الآخــر،  حداثة 

اأما الآخر فبنيته الثقافة الغربية:

الع�سر،            بتجاوز  التحديث  اأو  التجديد  به  ونعني  احلداثي:  الإبــدال  اأ– 

اأو هو العمل باملطلق املوؤيد بالقطيعة الإبي�ستمولوجية، والإبدال بهذه املاهية 

امتدت  التي  الأفقية  ال�سيغة  كما هي  واعية،  ومعرفية غري  �سيغة منهجية 

التحديث  هذا  الــذات،  من  النابع  التحديث  من  غفلة  يف  العربي  العامل  يف 

اإىل  للدخول  توؤهلهم  التي  اأ�سبابه  العرب  يبلغ  والذي مل  بعد،  يقع  الذي مل 

حداثة معنونة بالذات، وموؤيدة بالتفاعل الإيجابي مع العامل، ون�سري هنا اإىل                                                                                                                                      

معنونة  نقدية  مــقــولت  ومــن  �سعر  مــن  الــعــرب  احلداثيني  بع�ص  كتبه  مــا 

باحلداثية، هذا املكتوب الذي ل يعدو اأن يكون نقال عن الآخر يف اإطار تاأثر 

معريف         �سوؤال  احلداثة  اإذ  اأ�سئلته؛  اإنتاج  عن  العربي  احلداثي  اأقعد  معريف 

اأول واآخًرا.
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ب– الإبدال الإ�سالمي: وهو الن�سق املفرت�ص الذي ميكنه اأن يحمل ثقافة 

الإبدال اخلا�سع لإنيات الذات، فالأدب الإ�سالمي اإبداع مرتبط ب�سبكة معقدة 

من العالقات القيمية التي يقيمها مع الواقع، ولعلها العالقات الأ�سا�سية التي 

متنح الأدب الإ�سالمي ماهية وجوده.

اأنه ل لقاء بني الإبدالني، واأن جمموع ما اأجنز ل يدل  ويف املوازنة نوؤكد 

اأبدا على جتاور حدث بني الن�سقني املذكورين واإن وجد التجاور يف ال�سابق 

اأو يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين بني الأدب بال�سيغة الإ�سالمية وبني 

ف�سياق  الواقعية(؛  املعا�سرة،  الرومان�سية،  )الإحيائية،  الأخــرى  املدار�ص 

وروؤاها ممتدة يف  الإ�سالمي  العربي  الكلي  املذكورة مل يخرج عن  املدار�ص 

نن�سى  ول  طبعا،  للمتغري  خ�سعت  واإن  الثقافية  اأن�ساقها  ويف  الأمــة  �سمري 

–ونحن نتحدث عن العالقة بني الإ�سالمية واملعا�سرة– اأن نذكر اأن خلال 
تراتبيا قد ح�سل يف النظر اإىل املعا�سرة واحلداثة؛ اإذ املفرو�ص يف املعا�سرة 

اأن تكون هي الأقوى وهي الأجدر بالن�سب اإىل �سمري الإبداع العربي املعا�سر 

املعريف فيها يف  الن�سق  بنية  اأ�ساب  الرغم مما فيها من خلل منهجي  على 

فكري  بتهافت  م�سحوب  اإعالمي  لتهافت  –ونظرا  لكن  الأحــيــان،  بع�ص 

النقد  م�ساحة  يف  ح�سورا  واأكــرث  اأقــوى  احلداثي  اخلطاب  �سار  ونقدي– 

العربي يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين.

اإن املوازنة بني خطاب املعا�سرة وخطاب احلداثة توؤكد ماهية الفرق يف 

اخلطابني يف عالقتهما بالواقع العربي بل وباملتلقي من حولهما، ذلك املتلقي 

الذي مل يتجاوب مع خطاب احلداثة اإل با�ستثناءات �ساعدت بع�ص و�سائل 

الإعالم يف العامل العربي على حدوثها، و�سبب العدم قطيعة معرفية تكون 

قد حدثت بني متلقي يرغب يف اإبداع بالأنا ونقاد ومبدعني ميار�سون الأدب 

ب�سيغ ال�ستعارة.

بني  املوازنة  عن  احلديث  كثريا  يهمنا  ل  اأنــه  لنذكر  املو�سوع  اإىل  ونعود 

الن�سقني احلداثي والإ�سالمي، فالفرق بني الثنني معلوم، ودللت امل�سافة 
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املعرفية القائمة على النقطاع بينهما وا�سحة، واأبحاث اأخرى قادمة مرجوة 

مبوازنة كفيلة بالإجابة عن عمق النقطاع وعن اأ�سبابه الثقافية، لكننا نريد 

الإ�سالمي يف عالقتهم باحلداثة  الأدب  اأهل  اأجنزه  اأن نبني قيمة ما  فقط 

الأدب  اأهــل  اأن  مفاده  �سائل  وبفر�ص  تبدو  ح�سارية  مفارقة  مع  العربية 

التي  الإ�سالمية  العربية  الذات  حمورها  جماليات  من  ينطلقون  الإ�سالمي 

ومتينا، كما جتعل  قويا  الفن وجتعله  فيهم عنا�سر  توؤجج  اأن  فيها  يفرت�ص 

العالقة بينهم وبني املتلقي العربي قائمة، ون�ساأل: هل جت�سد املفرت�ص، وهل 

غدا حا�سرا وموؤثرا يف م�ساحة الأدب والنقد يف العامل العربي؟ 

وبالفر�ص ال�سائل ن�ساأل عن ماهية الإبدال احلداثي وعن م�ساحة ح�سوره 

ثلة من  الذي جنده عند  الإبــدال  العربي، هذا  العامل  الثقايف يف  الواقع  يف 

النقاد والدار�سني العرب الذين وقعوا يف الإ�سكال املعريف الذي �ستت اجلهد 

الإبداعي والنقدي عندهم وجعله عائما يف الأزمنة املعرفية دون قرار، فهم 

يعتمدون ال�ساهد احلداثي العربي يف اإطار اغرتاب الذات، ويلجاأون اأحيانا 

اإىل الرتاث العربي الإ�سالمي لكن بعمل تزييني قد ل ي�سكل اإل اللحظة الفنية 

اأو النقدية التي �سرعان ما ت�ستيقظ لتعود اإىل اأ�سلها الن�سقي املنقول.

واجلواب اأن اخلطاب احلداثي هو احلا�سر، واأن احل�سور فوقي جت�سده 

اأخطاء ح�سارية اآلت اإليها الأمة يف عالقتها بالأمم من حولها، واأن احل�سور 

موؤيد بعمل موؤ�س�ساتي خا�ص خا�سع للمفاجاأة التي باغت بها احلداثيون املبدع 

العربي الغارق يف متغريات الق�سايا )ال�ستعمار،ال�ستقالل الناق�ص،�سياع 

فل�سطني،م�سكلة احلرية،هزمية 967)م، اإ�سكالية احلاكمية، املدنية العربية 

و�سيغ التخلف ... اإلخ(. لقد باغت هوؤلء املبدع والناقد واملتلقي اأي�سا لكن 

مب�سروع الغري؛ لأننا نعلم يقينا اأن جماعة جملة �سعر مثال ومن تبعهم من 

احلداثيني العرب قد عا�سروا الآخر بظماأ فكري وبفقر روحي اأ�ساب فيهم 

العقل والوجدان، فجعلوا من هذا الآخر مالذا لهم ومعادل يرون به احلياة 

ويكتبون به ال�سعر.
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فاحلداثي –مبا �سبق– حا�سر واإن مثَّل الفرع اأو امل�ستثنى يف ثقافة الأمة 

ويف اإبداعها، بينما ل جند احل�سور نف�سه بالروؤية الإ�سالمية التي يفرت�ص 

فيها اأن تكون الأجدر باحل�سور وال�سبب عجز ترفده الأ�سباب الآتية:

اأ– وقوع احلقول النقدية والفكرية –يف اأغلب اأزمنتها– يف اأ�سر النفعال 

باإهمال وجحود،  اأو  احلركي الإ�سالمي الذي تعامل مع هذه احلقول بريبة 

وال�سبب عجز يف البنية العقلية للمنفعلني الذين مل ي�ستطيعوا وعي الإ�سالم 

ذلك،  على  دالة  الع�سرين  القرن  من  الثاين  الن�سف  من  و�سواهد  نف�سه، 

وفيها اأننا ل ن�ستطيع اأن نقيم العالقة مع املتلقي مبحا�سرة اأو بندوة نتحدث 

اإ�سالميون  اأبطالها  اإل مبعوقات  فيها عن الأدب والنقد بال�سيغ الإ�سالمية 

يعلنون يف الغالب اأن الأدب عبث، واأن احلل يف �سواهد عينية اآنية خا�سعة 

للخطاب الإ�سالمي املنفعل، ويف العن�سر ذاته نذكر اأن هوؤلء املنفعلني قد 

اأنهم  يف  الغرب  لهوى  اخلا�سعني  العرب  الدار�سني  اأولئك  مع  متاما  التقوا 

كانوا �سببا اأ�سا�سيا يف املعوقات التي حدثت لالأدب والفكر بالروؤية الإ�سالمية 

واإن اختلف املنهج والق�سد.

ب– النحطاط الذي اأ�ساب العقلية العربية الإ�سالمية يف اأزمنتها املمتدة 

التي �سملت الن�سف الأول من القرن الع�سرين وما قبله حتى �سقوط بغداد 

ورحيل امل�سلمني من الأندل�ص، وتقل�ص امل�ساحة الفكرية واجلغرافية للدولة 

الإ�سالمية، فبذلك �ساد ال�سعف، وبذلك كانت الذهنية العربية الإ�سالمية 

التي عجزت عن امتالك العنا�سر الذاتية الكفيلة باإنتاج الأدب والنقد ب�سيغ 

الذات.

ج– اإ�سكالية الفوقية التي وجدناها يف دائرة الأدب الإ�سالمي،هذه الدائرة 

التي مل ت�ستطع اأن تقيم العالقة ال�سليمة باملتلقي وبالواقع من حولها، بل ومبا 

ي�سمن التوا�سل بني اأع�سائها العاملني بها.

اإن الدوائر الأدبية والفكرية العربية �ستخ�سر كثريا حينما ل جتعل العالقة 



113

الأدب  اأن دائرة  ثانيا، ويبدو  املتلقي  اأول وبينها وبني  بينها  احلميمة قائمة 

تعامل بع�ص من فيها  الإ�سالمي قد وقعت يف ذلــك،اأو يف جزء منه حينما 

الن�سق  اأول، و�سعف  الإميان  مع بع�سه بفتور دال على فوقية �سببها �سعف 

املعريف املوؤيد بالروؤية الإ�سالمية ثانيا، والتعامل حا�سل ثانيا مع املتلقي الذي 

مل ي�ستطيعوا اأن ي�سلوا اإليه اإل يف اإطار �سيق حمدود امل�سرتك فيه هو الهم 

الإ�سالمي، اأما الذي ل ميلك امل�سرتك فهو غريب عنهم، وغربته تكمن يف 

اإتقان �سمات  اأهله  به  ي�ستطع  الذي مل  املعادل )الإ�سالمي(  بالأدب  لوعيه 

اللقاء.

الأدبية  الــدرا�ــســات  يف  املرجع  اأن  احل�سور  حديث  يف  الأمــر  وخال�سة 

والنقدية عليل، واأن الإبدالت املجربة عاجزة عن بلوغ املبتغى، واأن البحث 

عن البدائل التي ل تلغي الآخر ول تقاطعه واجب، واأن ال�سوؤال الأدبي ب�سيغة 

الذات هو الأغنى، واأن الدار�سني العرب �سرياوحون يف املكان والزمان حيًنا 

من الدهر اإذا مل ينتبهوا اإىل حتولت متليها ذواتهم التي ل تكون اإل بوعي 

تام باملتغريات التي حتدث يف الآن م�سفوعة مبا عندهم من اأ�سول معرفية 

اإيجابية خا�سعة دوما للنقد واملراجعة.
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