
 1 

  أسرار املواهب
  ديبدراسات يف النقد األ

  ضمد كاظم ومسي
  

 
  اصدار منتديات ليل الغربة 
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 الهداءا

 

  ازهار مالئكية اىل روح الشهيد  
   .. أخي الشهيد أسد اىل خدين روحي

  
تثري يفّ زوابـع مـن      .. الذي طواه املوت وخلف يف شغف قليب غصصا         

ني مثلما فيها من احلـزن    من االنس واحلن   االعتالجات واالختالجات فيها  
.. بة   فتغمرين آهات شفيفة ولكنها حتكي وجع  االنسانية املعذ        ..واالسى  

الصبا وعنفوان   ألبكي على ذايت وعلى شقيقي الذي فارقين وهو يف ميعة         
  .الشباب 

ولكنين سـأقول كمـا قـال       .. وا أسفاه لقد شحبت مشسك ياابا علي        
 الشمس تشحب دائمـاً عنـد   : ((الشاعرعماد الدين نسيمي البغدادي     

ولعلك وروحك الطاهرة حتل ضيفاً علـى       .)) املغيب لتشرق من جديد     
  -:بارئها كنت تردد آخر كلمة قاهلا سقراط قبيل موته 
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                                                                 )) .أنا اىل املوت ، وأنتم اىل احلياة  (( 
  .فطوىب لك وحسن مآب 

ياأيها العزيز مسنا وأهلنـا     (( الكتاب املتواضع     هذا اليك ياأباعلي أهدي  
وتصدق علينا انّ اهللا جيـزي       لنا الكيل    الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ    

    .))املتصدقني 
  

  
                   

  ضمد كاظم ومسي
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  املقدمة
1 

  مرآة الكتابة
  

ويف البدء اخلتـامي    ..  القول يف البدء خلق العقل وكانت الكلمة         ن ميك
النه يف البدء االويل كانت )) .. اقرأ ) : (( ص ( قال اخلالق سبحانه لنبيه 

ويف البدء كان اللوح احملفوظ  الذي       )) .. كتب على نفسه    : (( الكتابة  
.. وعصور التاريخ مل تبدأ اال مع الكتابة والتدوين         .. كتب فيه كل شيء     

والكتابة ال تكون اال باملضامني ، واملضامني يف متناول اجلميـع ، يقـول              
العربة يف املضامني ، الا مرمية يف الطرقات  اذن العـربة يف             : اجلاحظ  

 املضامني باعتبارها مواد خام واعادة احلياة هلا مـن    كيفية التعامل مع هذه   
خالل متثلها من قبل الكاتب يف معمله اخلاص ، ويعيد انتاجهـا بعـد ان        

مستدعيا تاجيج االبداع بديباجة غري     .. حيررها من سبة االجترار والتقليد      
قد يقال ان الكتابة تثري اسـئلة احليـاة والواقـع والوجـود             . مسبوقة  
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قيا وحيث اا صنو املضامني فأا مطروحة أنى رنوت او اشنفت        وامليتافيزي
فما بال الكتابة موصومة جبريرة     .. حلمت او ملست ، اقدمت اواحجمت       

الا رمبـا  ! السؤال ؟ يف الوقت الذي تبدو فيه مسؤولة اكثر منها سائلة          
اذا ادعت  .. كانت متورطة يف فقه اجلواب ، لذلك فهي جديرة باملقاضاة           

نفسها امتالك احلقيقة املتفلتة دائماً مـن شـرك الكلمـات واالفكـار       ل
وااللباب ، او خانت غايتها االساسية يف صناعة االنسنة ضمن انطولوجيا           

اننا نكتب من اجـل     .  الوجود من خالل اقانيم احلياة واحلرية والتطور        
 من اجل حترير الوعي من مطمرات     . حتقيق املقاربة بني الالوعي والوعي      

من اجل التحرر مـن مـازق       .. الالوعي واحياء مقابره وانعاشها ثانية      
فاشتراطات العقل الباطن حاكمة علـى اجتاهـات        .. العودة اىل الذات    

  .. من اجل حترير العقل نلجأ اىل الكتابة .. العقل الواعي 
فاملبدع ميارس سلطته على الذات واالخر واتمع من خالل الكتابـة ،            

 فالكتابـة هـي     – اداة العنـف     –السلطة من خالل اآلله     وغريه ميارس   
اليت ديدا حترير العقل الزاخر بالتجريـد ،        .. احلاضنة املتفردة للعبقرية    

  .  واعادة تشكيل الواقع املوبوء باالبتذال 
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الفن هجوم على اخلوف ، رمبا بالكتابة يتحـرر         : يقول دافنشي     
حني .. ة اشبه ماتكون بيوم القيامة      فالكتاب. املرء من خوفه املقيم يف ذاته       

يتحرر االنسان حىت من ورقة التوت ، الكتابة احلق جتلي احلقيقة بعد ان             
اسئلة الواقع والصريورة ختز    . ترتع عنها اوراق التوت واحدة بعد اخرى        

وهي قد تكون   .. ذلك ان االسئلة اجلادة ميسورة و مطروحة        .. ضمائرنا  
جوبة اجلادة التكون اال يف الكتابـة وهـي         لكن اال .. غنية عن الكتابة    

ليست مقدورة لكل احد ، لذلك نكتب من اجل البحث والتقصي بغية            
الولوج اىل عوامل االجوبة اليت قد ختترق الواقع وتعيد تشكيله على وفـق             

فالكتابة ختترق القيم واملفاهيم من اجل اعادة صـياغة         . املنظور املقترح   
. قيم جديدة تنشد احلرية والعدل والعلم والتقدم        احلياة والواقع مبفاهيم و   

اا كاشفة لصفاء روحي ومظهرة لشكل وعيـي الـذي ال ادركـه اال              
بالكتابة فضالًً عما تصنعه من حلظات االستمتاع واللذة الروحية الباهرة          

الن حلظة الكتابة هي حلظة االندغام يف معرفة اسرار املباين وانقشـاع            .. 
فالكتابة لوحة اومرآة يعيـد الفنـان رسـم         . نغرسة فيها   اوهام املعاين امل  

.. وشـفرات اخللـود     .. الوجود فيها باحلروف املضمخة بألغاز اجلمال     
  .وعبقرية احلياة 
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فانين كلما جلجت عمقه    .. كل انتماءايت عقيمة خال انتمائي لعامل الكتابة        
 بـل هـي   ربا ينعه الا متنفس احالمي املقموعة وممارسة حيايت املصادرة      

روحي السقيمة يف مشفى النقاهة تتمرن بالبوح للخالص من رطانة الواقع           
ومهيمناته االيديولوجية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ناهيك عـن        
جربوت االنا الذي يبدو كظيماً وان كان بالقدر اشبه ، اا تروضين على             

 يف اسرار اجلمال     اا ترشفين احلب ومتعن نظريت    .. قبول االخر واحترامه    
اا تفضح كل هذا املكر احلضاري باستعالئه الالنساين مثلما تنبـهين اىل            

  .  خطورة العقائد التكفريية االلغائية على مستقبل االنسانية 
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2  
  االدب واملعىن

  
بل هو تنظـيم    .. ان العمل االديب ليس موضوعاً يسرياً اىل حد التبسيط          

مع تعـدد يف املعـاين      .. ة من التعقيد والتركيب     ينطوي على درجة عالي   
صح القول بـان    ي..وافراط وهوس يف مجال املباين اللغوية       .. والعالقات  

..  مادته بل بدرجة  متاسكه وقوته الفنية ة الجيوز ان يقاس بقيم.. االدب 
ذو وضـع   )) .. ذايت التكـوين    (( كما يظهر على انه موضوع للمعرفة       

اك مسألة يف نظرية املعرفة غاية يف الصعوبة تلـك           هن –انطولوجي خاص   
فـال ميكـن     .. -) املوقع االنطولوجي لعمل اديب ذي طبيعة فنية        ( هي  

والميكن عده وجوداً ذهنياً نفسياً مـن       .. اعتباره واقعاً حمسوساً من جهة      
وبـذلك     .اما جعله مثالياً حسب فأمر اليقبله ذو مسكة.. جهة ثانية 

من جهة ومـن   كالية جدلية العالقة بني النص واملعىن تكتنف االدب اش
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/ جهة اخرى مثة اشكالية انتاج املعىن اليت يتصدى هلا املتلقـي القـاريء          
الن االشـارة اىل    .. الناقد حيث الميكن التسليم ان املعىن قار يف النص          

معىن حمدد مل يكن بريئا على مر العصور ، لكن ميكن الوقوف على جانب              
لنص يف العالقة املعقدة واملركبة بني كل اشكال وحمددات وعي          من معىن ا  

لذلك فان املعىن قد حيدده جدل العالقة بني        . االنسان يف تعامله مع النص      
  .املتلقي والنص،االمر الذي يفضي اىل تعدد القراءات للنص الواحد 

.. وهذا يعين ان املعىن يكون يف عقل االنسان الذي ينطوي فيـه العـامل               
وحتسب (( ـ): ذي العقل   ( د اصاب االمام علي يف وصف االنسان        ولق

  )) . انك جرم صغري وبك انطوى العامل االكرب 
ويف االساطري الشرقية ، اذا امتالت كأس امللك مجشيد بالشراب ظهـر            

 ـ  1370(( وكان عماد الدين نسـيمي  . فيها كل ماحيدث يف الكون 
ا ما يطلق على عقل االنسان مؤسس الشعر التركماين ، كثري))  م 1417

  . اسم كأس مجشيد 
ويف منتصف القرن التالسع عشر يزدهر الفكر التفاؤيل حـول عالقـة            

)) راف والـدون امرسـون      (( متجسداً يف مقولة    .. االنسان بالطبيعة   
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انا ـ تلك الفكرة املسـماة انـا ـ  هـي      ( ـ : الرومانسي االمريكي 
  ) . منصهرالقالب الذي يصب فيه العامل كشمع 

وزبدة القول اننا ال ميكن ان نسلم بأن املعىن قار يف العامل املادي احملسوس              
فقط كما عند املاديني وكذلك ال ميكننا قبول ان املعىن موجود يف العقل             

لكن على أي حال ما مطلوب من النقد        .. احملض فقط كما عند املثاليني      
 فمرة هو انارة النص من      هو اضاءة بنية النص ولقد تعددت ادوار الناقد       

واخرى يقال ان النص ال ميكن فصـله عـن ذات           .. داخل النص فقط    
ورابعة .. وثالثة يقال ان النص ال ميكن فصله عن الواقع املادي           .. مبدعه  

يقال ان الوصول اىل املعىن يتطلب موت املؤلف وتغييب الـنص ذاتـه ،      
لى وجه التحديد حىت    لكن من املتفق عليه ، منذ افالطون حىت االن او ع          

ظهور مدارس احلداثة ، فان الناقد وسيط بني النص واملتلقي وان وظيفته            
انارة النص سواء جاءت االضاءة من الداخل او اخلارج وتقريبه للقارىء           

يف أي حال ميكن القول ان العمل االديب هو بنية يف اطار ضوابط وقيم              . 
.. جية مجاعية تتغري بتغريها     لتصورات مثالية متداخلة ذاتية ضمن ايديولو     

يتم التوصل اليها من خالل خربة فردية ذهنية تعتمد النظم الصوتية للغة            
   .املبدع
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3 

  الناقد االديب عدته وأدواره
 

ميكن القول ان الناقد االديب ليس عليه ان يكون اكادمييا فحسب وال ان             
.. آلتـه   بل عليه ان ياخذ من هذا منطقه ومـن ذاك           .. يكون فنيا فقط    

فهو عاشق وجد وجذب اسكره احللـم       .. ولعله جيد يف العرفان ضالته      
واذا كان كذلك ال ينفد كيسه      .. الذي رمبا افاقه على صريورته املتحققة       

وال تبلى سرائره بل يكتظ مبواهب متفاوتة القاً واغواءاً وما عليـه اال ان              
الذي رمبا ناظر يفك طالمسها او يالمس اسرارها وهو يسمو بقبوه النقدي    

االجناس االدبية ابداعا وامتاعا وقيمة فنية وافكارا تعزز الفن بريقا ورونقا           
فالناقد االديب  . ومضمونا ال ان ترديه يف قارعة اجلمود والتمحل واالقفرار        

الفطن يواجه امناطا من املتلقني خيتلفون وعيا وثقافة وختصصا لذلك البد           
كان ال بل عليه ان حياول املكوث على        وان حيذر من القطيعة مع أي منط        

مقربة من اجلميع ولو بني الفينة واالخرى من خالل انتهاجه اسلوبا فكريا            
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وكتابيا يتيح للمتلقني املتخصصني منهم وغري املتخصصني ان يشاركوا يف          
التجربة اجلمالية مثلما يتطلب منه عدم االسراف يف االعمام عند عرضه           

من .. ربة اجلمالية الختضع لقوانني عامة حتمية       النقدي لنص ما الن التج    
جانب اخر فان امهال املشتركات العامة والتركيز على ما هـو جزئـي             
وختصيصي لدراسة نص ما قد يفضي اىل غربة النص وشذوذه يف املنظور            
النقدي ، وهو يف عرضه لنص ما يقف ازاء كاتب يقول ـ كالم منطوق  

ختفيه النصوص ـ عندما يكون النص  ـ ، ونص يلوح وال يصرح أي ما 
مراوغا ـ وقراءات كاشفة وفق مذاهب تأويلية ، وهنا يتقمص الناقـد   
دور العارف واملنجم واملستطلع واملتفرس ناهيك ما عليه امتالكه مسبقا           

الستخالص ما ميكن استخالصـه     .. من ادوات اللغة والفن ومناهجهما      
  . واخلروج بوجهة نظر نقدية مقبولة 

 انه ليس مطلوبا من الناقد ان يصدر احكاما قطعية يف النظـر الي               كما
نص ، الن القيمة االدبية الي نص ميكن النظر اليها على اسس تقديريـة              
وختمينية ، وهذا ما جينب الناقد دور القاضي املستبد ومينحه دور الشاهد            

  .اخلبري الذي يوائم بني مهارته النقدية ووجهة نظره الشخصية 
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كان االدب كما العلوم االنسانية االخرى لذلك فهو قابل للدراسة           واذا  
انطالقا من وجهـات نظـر متعـددة كالبالغـة او علـم الـنفس او               
السوسيولوجيا او اجلماليات او السـيميائيات او نظريـات الكـالم او            
الظواهراتية او االنثروبولوجيا فضال عن التاويـل واملنـاهج التعليميـة           

لب التقريب والتوفيق بني الكثري من وجهات النظـر         االخرى ، وهذا يتط   
واملناهج املتعددة دون التزام لواحدة منها واالعراض عن االخريات واذا          
كان ذلك كذلك فان النقاد بامكام ان يبنوا جتربتهم النقدية بابعادهـا            

  . اجلمالية املؤثلة 
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  هذا الكتاب
  

ل ان تلج عامل االجناس االدبية ممتشقة هذه افكار ومقاالت ودراسات حتاو  
أزميل النقد االديب ومستندة اىل مرجعية النظرالفكري جاهدة وهي تغـذ           
السريحنو اغوار املواهب واسرار اجلمال ، علّها تأوي اىل شجرة احلـور            

اخل ، لتقضمها حبنو رفيق كما لو       ... فتجتين سفرجلة او برتقالة اوتفاحة      
ج منها غيداء حوراء تربق حلسنها حوريـات        تداعب خدا أسيال ، فتخر    

هذا ماارادت ان حتلم به هذه الدراسات اذ حتاول ان متتلـك            . االبداع  
الدربة املنهجية وتتسلح بآليات التحليل وادوات السرد ، مع افتـراض           

مل تكن هذه املقاالت وليدة اليوم وامنا هي   . توفر الرؤية واحلساسية الثاقبة     
وقـد  .. ريها منذ زمن يربو على سـبع سـنني   دراسات طفقت يف تسط  
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نشرت يف العديد من الصحف اخص منها بالذكر جريدة اجلمهورية اليت           
 لنـدن   -كانت تصدر يف بغداد قبل االحتالل وصحيفة الزمان بطبعتيها          

  .  وصحيفة الصباح البغدادية وغري ذلك من الصحف واالت –وبغداد 
ضطرم يف صدري منذ امد ليس قصريا اما فكرة الكتاب فرغم اا كانت ت 

غرياا مل جتد من يقيم أودها وجيعلها حقيقة شاخصة االّ على يد االديبـة              
والبـد  . االستاذة مدير منتديات  ليل الغربة الثقافية ، فحياها اهللا وبياّها            

من االشارة اىل ان هذه الدراسات ألتأمت يف هذا الكتاب كما وضـعت             
 ، حىت تكون شاهدة على زماـا وظروفهـا          اول مرة دون تعديل يذكر    

  .وذاا بزينها وشينها 
ويف اخلتام لعلّين سأنقلب عن هذا اجلهد املضين رضي الـنفس ، قـوي              

.. النين اظن ان هذا الكتاب مقبول االطناب حسن التحريـر           .. األمل  
 .   ورمبا مل ادخر وسعا يف تقريب كنه موضوعاته  واضاءا 

                                                                              
  

  ضمد كاظم ومسي                                              
   2009 / 2/ 14بعقوبة يف                                          
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  الفصل االول

  النقد االديب واشكالية املعىن

البد للناقد أن يعمـل علـى       ..  يكون ممكناً    إذا ما أريد للنقد األديب أن     
حصر تصوره بطبيعة العمل اإلبداعي بوضع مبادئ ميكن من خالهلا حتديد           

غري أن مثل هذا االستنتاج قد يبدو فيـه         .. كيفية التعامل مع بنية النص      
إذ أن اإلبداع قد يكون على درجة كبرية من التعقيد        .. الكثري من اللبس    
 وكالماً شخصياً وتعبرياً اجتماعياً يتزيا بـزي اخليـال          بصفته نتاجاً لفظياً  

الـيت ال   .. فضالً عن تداخل الكثري من املفاهيم       .. ويتعفر برغام العاطفة    
بيد .. تتطابق بالضرورة وان تقاربت من الناحية العملية مع النقد األديب           

 فالسرية الذاتية تتحدث عن املؤلـف كإنسـان       .. أن هلا ما مييزها دائماً      
والنظرية األدبية تناقش املبادئ اليت يلتزم ا النقد األديب والتاريخ األديب           

بينما يناقش النقد   .. الذي ال يناقش النصوص وإمنا يدرس العالقات بينها         
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اال إن اإلفراط يف التجريد أو النرجسـية يف         ..األديب النصوص ويقومها    
ت طاقات تقييدية ال    مضامري النقد األديب قد يفضي إىل دهاليز عويصة ذا        

تلبية حلاجات حمددة )) توصيات معيارية (( وإمنا تبجل .. تقترح تعريفاً له 
من حيث الفاعلية واحلـراك واإلنتـاج       .. تتعاطى مع راهنية النصوص     

(( توصيات تـدع الـنص      .. فاعلية التزمن ال الزمن     .. وإعادة اإلنتاج   
ــه  ــاه إىل توكيدات ــالل االنتب ــن خ ــه م ــن نفس ــدث ع    )) .يتح

بأسـلوب فكـري    .. يعمد الناقد بشكل عام إىل مقاربة النص وإضاءته         
أن يشـاركوا يف    .. وكتايب يتيح للقراء املتخصصني ومجهور القراء اآلخر        

وهو إذ ينطلق بفهمه النقدي للنصوص األدبية من ثالثة .. التجربة األدبية  
املسكوت (( والنص املراوغ   )) قول املؤلف (( اقانيم هي الكالم املنطوق     

)) مـابني السـطور   .. الرمـز   .. املقموع  .. املمتنع  .. املمنوع  .. عنه  
وهو إذ  )) .. الكشف والتفسري والتأويل والتقويل     (( والقراءة الفاضحة   

اليستطيع التحرر من بعض التعميمات النظرية أو التملص        .. يفعل ذلك   
  .. من اخللفية التارخيية 
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ل واإلسراف يف التعميم الذي قد ينتهي إىل لكن البد من احلذر من اإليغا
وهذا .. التقنني لإلبداع والذي بدوره قد يبلد ويقولب التجربة اإلبداعية 

كما إن الولوغ يف الفهم التخصيصي .. ما انتهت إليه جتربة علمنة األدب 
لألدب قد يلغي التجربة اإلنسانية واملشتركات واالتصال وحييل النصوص 

بان دراسة األدب ) نور ثروب فراي( فقد رأى .. نافرة إىل متناقضات مت
وهو يتطلع إىل الوحدة يف التفسري والتأويل وهو .. البد أن تكون علمية 

تطلع ذو صلة باهتمامات األكادمييني بعيداً عن اهتمامات الكتاب والقراء 
وهكذا .. على أولوية املعىن املوثوق ) هريش. و. أي ( مثلما أصر .. 

وهي ضرورة ال حتظى ((درسة اليت تقوم على معىن واحد للنص كانت امل
  )) . بأي قبول خارج قاعات الدرس

لريينا النص بصفته )) .. روالند بارث(( يقف .. على الضفة األخرى 
نقطة تقاطع ألكرب عدد من اخلربات الثقافية واليت يريدنا أن نستدل عليها 

.. لنا وبالطريقة اليت خنتارها ونعيد تعريفها على ضوء استدال.. برباعتنا 
املؤلف (( كل ذلك ممكن طاملا ان .. ولنا أن نفسرها وفق ذائقتنا الثقافية 

وبقدر مايكون النص ملكاً له .. وليس رئيسنا .. هو املرفه عنا ومرشدنا 
الن .. الن املؤلف يفقد سيطرته على أداة التوصيل )) .. فهو ملك لنا 
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وان انتج النص بتجسيدها من .. من صنعه اللغة كنظام عالمات ليس 
وعلى أية حال فان إرادته الواعية إمنا تعجز يف .. (( خالل احملايثة التراتبية 

توزعها على مضاهاة تلك الوفرة والقوة من املهارة املختزنة يف الالوعي 
  )) . واملوظفة يف العمل 

لكون من مهارة مبا مي.. ميكن للنقاد ان يلعبوا دور اخلرباء ال القضاة 
شهادام اوضح (( مهنية وآراء شخصية بصدد النصوص وكلما كانت 

تعبرياً ، كلما كانت اكثر قابلية لتعزيز عملية البحث عن احلقيقة يف 
فالتنميط الكتايب والتجنيس األديب )) .. حمكمة القراءة املنعقدة دائماً 

ا ا والتوفيق بني يتطلب من الناقد إملام.. ضمن فروع املعرفة ومناهجها 
الا مجيعاً قابلة للدراسة انطالقاً من وجهات نظر .. العديد من منظوراا 

اجلمالية او السيميائية او البالغة فضالً عن علم النفس وعلم االجتماع 
  . اخل … واالنثروبولوجيا 

.. موضوع ما .. قراءة كتاب ما )) .. القراءة(( يبدأ الناقد يف عملية 
رغم ان هناك خالفا حول .. ينتهي اىل نقده .. يستحوذ عليه . .نص ما 

ماهيته وذلك يعود على األقل بعضه إىل إن العالقات االجتماعية احمليطة 
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أما بعضه اآلخر فقد يكون مدفوعاً باستراتيجية .. بالنقد عالقات غامضة 
يرى .. أيديولوجية مضللة ترمي إىل استخراج قيمة ما من واقع معني 

ومينح )) .. البحث عن احلقيقة الذاتية (( تن ايسلن بان النقد هو مار
األدباء سلطة تشريعية ويسم النقاد بالسلطة التنفيذية اليت تعمل على 

هو شكل (( بينما يقول كاري نيلسون بان النقد .. تنفيذ التشريعات 
خاص من احلديث الذي ينغمر يف حالته األدبية ويبتعد عنها يف آن واحد 

.. عن األدب )) غري أديب((  ويعرب عن عدم قناعته مبفهوم هو حديث ))
(( فيما يذهب مايكل مكانليس اىل ابعد مما وصل اليه جاك دريدا حيث 

  )) . يصف النصوص باا جمازية على حنو إبداعي 
.. باعتباره حديثاً جمازياً ذا معىن مفتوح )) اإلبداع (( ميتاز النص األديب 

وهتك .. ن ميثولوجيا وما يعتوره من تشفري وتلغيز وترميز مبا يتناوشه م
وإيغال يف الذاتية وتبادل لألدوار بني األشياء .. فاضح للتراتيبية الكالمية 

األمر الذي .. والواقع والتاريخ تلبيسا للمعىن وكسراً لقوالب داللة املبىن 
 معاين القارئ يف إزالة االلتباس يف/ يسجل رغبة عارمة لدى املتلقي 

احلرفية اليت يتضمنها النص  / احلديث اازي بالتوافر على املعاين الداللية 
وتلك هي مهمة النقد األديب بصفته كالماً مقنناً ومغلقاً يوفر املعىن املفهوم 
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 إشكاليا النه يدعي – الذي يقدم املعىن –وبذلك قد يكون النقد .. 
 تفسري نص ما رافضاً القبول عندما ينفرد يف.. لنفسه حق إغالق املعىن 

ناسياً انه قد يكون عرضة للتعرية والكشف .. بإمكانية تفسريات أخرى 
 هو –اإلبداعي والنقدي -وبذلك يكون النص .. ثانية وهكذا دواليك 

لعبة ((  لعملية التفسري اليت أصبحت– حتت سلسلة جمازية –انزالق املعىن 
إن النص .. (( دم ميكننا القول إذن وترتيبا على ماتق)) افعوانية شيطانية 

احلريف الميكن ان يوجد اال كامتداد للنص اازي ، وذلك النه يشكل 
  )) .معناه 
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  الفصل الثاين   
  1 قراءة يف أطوار النقد األديب

لعل يف تعريفنا للنقد األديب لكي يشمل كافة أشـكال احلـديث              
والـيت  .. قوع يف حمذور الضبابية     ما ال جينبنا الو   .. حول األبداع األديب    

ما مل جننح اىل استعمال افضـل       .. تبدو أا ما تزال تبحث عن ضحاياها        
علـى  )) احلديث حـول األدب     (( من خالل تصنيف    .. هلذا املصطلح   

البد من أن   .. أسس للتمييز الرباغمايت ، ولكي نتعرف على هذا احلديث          
ديث موضوعياً يتعامـل مـع   رمبا يكون هذا احل.. نعرف من نقصد به ؟     

أو يتعامـل مـع الشخصـية       .. يتناول التـأريخ األديب     .. الناس عامة   
أو يتفحص الطبيعـة النفسـية واألجتماعيـة        .. السيكولوجية للمتلقي   

وهذا النوع من احلديث يسمى أحياناً باحلـديث        ) .. املؤلف  ( للمبدع  
 -ساعدة الفنان         أو يكون احلديث تثقيفاً فنياً مل     .. العلمي حول األدب    
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إذا سـنحت  .. وتأهيلـه   ..  إلسداء املشورة واإلرشاد اليـه       –األديب  
الفرصة لتدريبه على املهارات العامة اليت تساعده يف عملية خلق العمـل            

 –وقد يكون احلديث تثقيفياً مجالياً وهنا يتم التوجه حنو املتلقي           .. األديب  
وإبداء النصـيحة   .. ول للنص    من خالل التوصل اىل تثمني معق      –القراء  

  .لتطوير مهارام التعميمية من أجل فهم األدب والتمتع به 
يتضمن الوصف والتحليل والتفسري ، إضـافة       (( أن النقد األديب      

))   ونظرية ومجاليات األدب     ئاىل تقومي أعمال أدبية معينة ، ومناقشة مباد       
(( مبعىن  ) م  . ق  ( ابع  حيث وردت كلمة النقد يف اليونانية منذ القرن الر        

وكان يف القدمي يناقش مـن قبـل        )) .. الذي يصدر حكماً على األدب      
فـأن هـذا    .. أما يف العصور الوسطى     .. الفالسفة والبالغيني كأرسطو    

.. حىت مت إحياء معناه القدمي يف عصر النهضة         .. املصطلح مل يكن ذا شأن      
فقد أتسع مفهوم النقد    .. أليراز موس   )) فن النقد   (( ومع صدور كتاب    

) .. ناقـد   ( و  ) نقـد   ( بيد أن مصـطلحي     .. فشمل الكتاب املقدس    
حيـث  .. استهدفا تقدمي وتصحيح النصوص القدمية بالنسبة لإلنسانيني        
 – 1576( كان هدف وواجب النقاد الوحيد كما عرفه كارل شـوب           
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 أو العمل اجلاد على حتسني أعمال الكتـاب باليونانيـة    (( بأنه   ) 1649
  )) .الالتينية 
ويف القرن السابع عشر طفق النقد يتحرر من اخلضوع للنحـو             

من خالل أرتباط تلك احلركة بنمو وتوسع الروح النقديـة          .. والبالغة  
مث تبع ذلك تزايد األهتمـام      )) .. الفن األديب   (( لتشمل  .. بشكل عام   

  . بالذوق واألحاسيس واملشاعر 
مقالـة  ( ئياً إال مع صدور مقالة بوب       ومل يستقر هذا املصطلح ا      

حيث مت تدرجيياً خالل القرن الثامن عشر ..  م 1711يف عام ) عن النقد 
ليتجاوز مفهوم النقـد اللفظـي للكتـاب        )) النقد  (( ، توسيع مفهوم    

(( بل ونظرية املعرفة فقد عمـد       .. الكالسيك اىل مشكلة الفهم واحلكم      
وق النيوكالسيكي املنطلق من الطبيعة     اىل الدفاع عن الذ   )) لورد كيمس   

حصر علم النقد يف أي شكل منتظم مل يتم السـعي           (( فيما  .. اإلنسانية  
كما كان الدكتور جونسون جيمع بني الكالسيكي الـذي         )) . اليه قبالً   

والتجـرييب  )) بقوانني النقد األساسية اليت ميليها العقل والتراث        (( يؤمن  
 من القوانني هو قوانني مؤقتـة وحمليـة وال          يعترف بأن العديد  (( الذي  



 25 

حيث تأثر مبا عـرف يف      )) .. تصمد اال أمام العادة أو املفاهيم الدارجة        
  .الروح التارخيية املشتملة على قوة ثورية جديدة : تأريخ النقد 

حيب معظم األشياء   (( وأقتبس هريدر باستحسان قول ليبنيتز بأنه         
عملية تقمص عاطفي ، عملية متاثل      (( ى أنه   ويرى النقد عل  )) اليت يقرأها   

لذلك عد أول ناقد مترد متاماً على مثال التقليد األرسطوي املبين           )) ذايت  
أما تلميذه غوتيـه    .. على نظرية عقالنية لألدب ومقاييس ثابتة لألحكام        

وبـذلك  )) النقد جيب أن يقتصر على نقد اجلمال        (( فقد أكد على أن     
)) النقد الذايت (( ه قد مهدا اىل أنتشار النسبية النقدية    يكون هريدر وغوتي  

مغامرات الـروح   (( الذي جتسد يف تعريف أناتول فرانس للنقد على أنه          
  )) .بني األعمال العظيمة 

 1790يف عـام  )) نقد احلكـم  (( قدم أميانوئيل كانط يف كتابه        
رغم أنـه   .. ايل  أعترفاً بذاتية احلكم اجلمايل غري أنه أقر بأن احلكم اجلم         

.. لذلك فهو ليس نسبياً وال مطلقاً       . اال أنه يتوجه للحكم العام      .. ذايت  
ومع ذلك ، مل يعِن كانط كثرياً باألعمال الفنية امللموسة ، غري أن حركة              
التأمل اليت قام بتدشينها قد أدت اىل ازدهار اجلماليـات يف فلسـفات             

دبية عند شـيلر ومهبولـدت      شيلينغ وهيغل ، واىل أنبثاق النظريات األ      
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 –وأكد شيليغل على أمهية أن يكون النقـد منتجـاً           . وآخرين عديدين   
 يشكل حمفزاً لألنبثاق األديب من خـالل األرشـاد          –الجمرد نقد حمافظ    

حيث عـد   .. أما أوغست ويلهلم فقد أهتم بدور التاريخ        .. والتحريض  
فالتفكري .. (( سيطة  النقد بالنسبة للنظرية والتاريخ هو حلقة الوصل الو       

النقدي يف املاضي كان عملية جتريبية دائمة من أجل أكتشاف اخلالصات           
مفهوم هذه   ) 1829 – 1779)) ( أدام مولر   (( مث طور   )) .. النظرية  

حيث توصل اىل وجهة نظر ذات نزعة تأرخيية        .. الوظيفة الوسيطة للنقد    
 األسـتمرارية الكاملـة     فأنتقد فريديك شيليغل ألنه مل يالحظ     .. (( تامة  

للتقاليد األدبية وألنه أغدق الثناء على نوع واحد من أنواع الفن ، هـو              
  )) .الفن الرومانتكي 

(( وصاغ صموئيل تيلر كولرييدج برناجماً طموحاً دف احلصول علـى           
)) .. أعراف ثابتة للنقد ، مقرة سابقاً ، ومستخلصة من طبيعة األنسـان             

جياً متثل يف وضع القدرة التخيلية يف مرتبة أعلى من          وأجته أجتاهاً سيكولو  
غري أنه مل يطور ذلـك      ..  والعقل يف مرتبة أعلى من احلواس        -التهيؤات  

النقـد  (( بوعي صياغة مفهوم    )) هازليت  (( وحاول  .. اىل نظرية نقدية    
فقد خاطب مجهور الطبقة الوسطى اجلديد ، أمالً يف توعيته      )) .. اجلماعي  
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 الناقد من صفيت احلكم     ئوبذلك يبر .. و األستمتاع باألدب    مث سوقه حن  
  .ليكون وسيطاً بني املؤلف واجلمهور .. والتنظري 

فقد تبىن تومـاس كاراليـل      .. ونتيجة لتأثره ريدر واألخوين شليغل        
هوتقمص رؤى  (( حيث حدد هدف الناقد بقوله      . فكرة النقد املتعاطف    

مية للنقد تعود ثانية على يد ماكويل الـذي         لكن النظرة القد  )) .. املؤلف  
ملك مدجج بالسالح ، مسلح بقـوانني السـوابق         (( وصف الناقد بأنه    

)) .. األدبية ، يتحتم عليه أن يقود املؤلف اىل املوقع الصحيح اجلدير به             
أما رالف والدو اميرسون . يف اعتبار النقد علماً أم فناً      )) أدجار  (( وتردد  

ويقـول  .. اليعترف اال بالنقد التقمصي والتمثلي      .. ل  كشأن كارالي .. 
ومـع ظهـور   )) ..  شكسبري هو أيضاً شكسبري     ئقار(( جبرأة غربية أن    

كتاب فيكتور هوغو عن شكسبري ، تكرس األجتاه حنو إدانة النقد التقوميي 
غري أن شارل أوغسـتني     .. العالجي الذي أستمر يف فرنسا لفترة طويلة        

كثر النقاد الفرنسيني أماكاً يف التفكري الدائب بالنقد         بوف كان أ   –سان  
)) داعية  (( والذي أصبح لفترة من الوقت      .. خالل القرن التاسع عشر     

  .. فيكتور هوغو 
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ومع ذلك فأن عودته اىل الذوق الكالسيكي قد أدت اىل اعادت األعتبار            
(( العقائديـة   للوظيفة التقوميية للنقد ، والنربة السلطوية ، بل وللوثوقية          

يصون التقاليد وحيفظ   .. فالناقد احلقيقي يسبق اجلمهور ، يوجهه ويرشده        
كذلك ظل ماثيو ارنولد خملصاً لفكرة التقومي كمثـال أعلـى           )) الذوق  
)) .. ألنه يستند اىل معايري دائميـة  (( ودافع عن املعيار الواقعي .. للنقد  

قيم ، يبالغ يف تقـدير اعمـال        يشوه ال (( فيما هاجم املعيار التارخيي ألنه      
، كذلك هاجم املعيار    )) كانت مفيدة يف مرحلة من مراحل تطور األدب         

أما ناقد  )) .. التقومي ذاتياً   (( جتعل  )) أهواءنا وظروفنا   (( الشخصي ألن   
فقد )) فرانسيسكو دي سانكتيس (( ايطاليا األكرب يف القرن التاسع عشر  

ة عملية اإلبداع يف العمل الفـين اىل عـامل         بترمج(( أكد أمهية دور الناقد     
 من  1887عام  )) فان ويليهلم ديلثي    (( فيما دعا يف أملانيا     )) .. الوعي  

وناغمه يف  .. وجهة نظر سيكولوجية اىل الصراحة العلمية يف فن األدب          
ليعد )) العنصر ، البيئة ، اللحظة      (( يف نظريته   )) هيبو ليت تني    (( ذلك  

(( وحـاول   .  صياغة النقد وفق مناذج العلوم احلتمية        ابرز من سعى اىل   
جتاوز أساتذه على أساس علمي خمتلف      ) تني  ( من أتباع   )) أميل هينيكان   

باجتـاه  .. حيث أنتقد ثالثيته مفضالً عليها سيكولوجية املؤلف واجلمهور         
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مجاليات وسـيكولوجيا وسوسـيولوجيا   ( يتضمن  )) تركييب  (( نقد أديب   
 ) - علم األنسـان  –)) أنثروبولوجيا (( لق عليها اسم ضمن منظومة أط  

يف النهاية بأن النقد ليس علماً ،       )) جون أدينتغون سيموندز    (( ويرى  .. 
القاضي : وصنف النقاد اىل ثالثة امناط     .. وأمنا ميكن ممارسته بروح علمية      

 ووفقاً لقرارات   ئهو الناقد الكالسيكي الذي يصدر حكمه وفقاً ملباد       (( 
هو الناقد الرومانتيكي الذي يعرض أحاسيسـه       (( ، والعارض   )) الفه  أس

فهو املؤرخ املورفولوجي الذي ينظـر اىل       (( ، واحمللل العلمي    )) اخلاصة  
  )) .األدب مبنظار تطوري 

. بان جيمع الناقد بني هذه األمناط الثالثة        )) سيموندز(( وطالب    
متعددة ومن قبل الكثري من     وللتأكيد على أمهية التعاطف والتماثل وبصيغ       

الكتاّب فقد نظر بودلري اىل النقد على أنه تعبري عن الذات ، ونقد الذات              
جيب أن تـدخل اىل جلـد       : (( حيث صاغ مثاله صياغة جيدة بقوله       .. 

الكيان املخلوق ، أن تصبح منغمساً بعمق يف املشاعر اليت يعرب عنها ، وأن 
)) .. و ذلك وكأنه نتاجك اخلـاص       حتس ا أحساساً شامالً ، حبيث يبد      

فقد أكد والتـر  .. وقدمت احلركة اجلمالية األنكليزية أطروحات مشاة     
أما .. باتر على واجب الناقد يف أقتناص الفردية والفرادة يف العمل الفين            
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الناقـد  (( ففي مقالته   .. أوسكار وايلد ، فقد غاىل يف الدعوة اىل الذاتية          
وعد النقد شـكالً    )) .. النقد فناً ابداعياً    (( رب   اعت 1893عام  )) كفنان  

والعمل الفين جمرد نقطة انطالق لعملية ابـداع        .. (( من السرية الذاتية    
أما املوضـوعية   )) .. جديدة التشترط وجود عالقة واضحة مبا يتم نقده         

أن الناقد ال يستطيع تفسـري شخصـية وعمـل         .. ( فهي مثال سخيف    
  ) .ة شخصيته اآلخرين اال بتكثيف حد

  الفصل الثالث
  2 قراءة يف اطوار النقد االديب

 التقوميي والعلمي والتارخيي واألنطباعي و      – للنقد   –أن املفاهيم الرئيسية    
..  قد شهدت تصعيداً للصراع بينها يف القرن العشرين          –)) اإلبداعي  (( 

ونـوهض التـنظري   .. فضالً عن إضافة بعض األفكار والبواعث اجلديدة      
أليوت . س  . وج لوجهة نظر جتريبية كما يف إنكلترا حيث شكك ت           ور

الذي حياول دائماً الدفاع عن (( وشبه غالبية النقد بالشاعر .. باجلماليات 
توضيح األعمال  (( وحدد وظيفة النقد بأا     )) .. نوع الشعر الذي يكتبه     
يمـا  ف.. ورفض النقد التفسريي والتقوميي     )) .. الفنية وتصحيح الذوق    
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علينا أن نبحث   :((اىل أن يصبح النقد علماً    )) ريتشاردز  (( تطلع منافسه   
)) .. دون حتفظ لرعاية العلم     )) القيمة  (( عن طريق تؤدي اىل أن ختضع       

العقل واإلحساس  (( ليفيز فالنقد عنده أمنا يدرب      . ر  . وقد تأثر ما ف     
)) .. فاف النقـاء    معاً ، فينتج حساً مرهفاً ودقة يف االستجابة وعقالً ش         

النقد الوحيد الذي يتمتع    (( وأكد جورج داتسون بأن النقد الوصفي هو        
النقـاد  (( جاء ذلك يف مقالته     )) .. حبياة وقوة خاصة يف الوقت احلاضر       

ويف ظل هذه التجريبية املغالية جاء كتاب        .. 1962يف عام   )) األدبيون  
ث أن النقد بالنسبة له هو      حي)) .. اجلماليات والنقد   (( هارولد اوسبورن   
  .مجاليات تطبيقية 

ويف مطلع القرن العشرين أصبح معظم النقـد يف الواليـات املتحـدة             
فقد دأب جون كرورانسوم علـى القـول        .. األمريكية نقداً اجتماعياً    

)) النقد اجلديد   (( بضرورة انطالق األدب من نظرية ومجاليات يف كتابه         
من أليوت وريتشاردز فيما بدا حتالفه مـع        والذي ساق نقداً الذعاً لكل      
متمثالً .. ووصم ايفور وينترز بالدوغماتية     . كروتشه وبريغسون واضحاً    

ما مل ينجح النقد يف توفري نظام عملي للتقومي ، فهـو            : (( ذلك يف قوله    
فيما هم كينيث برك اىل توسيع جمال النقد خـارج          )) .. اليساوي شيئاً   
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اىل نظام جيمع النقد األديب بالتحليل النفسي        ( فقد سعى .. نطاق األدب   
  .. واملاركسية وعلم دالالت األلفاظ 

وحاول استيعاب النقد األديب ضمن أطار فلسفة البواعث الـيت أطلـق            
فالناقد وفقاً لبريك ، نيب معين بإعادة صنع اتمـع          ) عليها اسم الدرامية    

(( علمـاً ، ألن العلـم       ب بالكمور بأن النقد ليس      . وأقر ر   .. واحلياة  
  )) .اليستطيع شرح شعور أو وجود قصيدة ما 

حيـث  .. أما النقاد اجلدد فقد تبنوا مفاهيم نقدية اجتماعية بشكل عام           
.. عين ليونيل تريلينغ بالقضايا األخالقية والسياسية يف األدب احلـديث           

وأتسـمت  .. واعتربت مجاعة شيكاغو األرسطوية النقد بأنه فرع فلسفي   
  .الثقة املطلقة مببادئها ب

جيب أن  (( وجرد نورثروب فراي النقد من أية قيمة حكمية ، ألن النقد            
فالنقد وفقاً لفراي   )) .. يفصح عن تقدم مطرد حنو عاملية التعرف التمييز         

يعيد صياغة الصلة بني املعرفة والناس ، وبني العلم والفـن ، وبـني              .. 
ميكن القول  . لنقد اىل نظام شامل     املفهوم واالسطورة ، وبذلك يتحول ا     

 –ان عدة حماوالت اخرياً قد جرت للقضاء على املفهوم التقليدي للنقد            
 اوىل احملاوالت تلك جاءت مـن النقـاد   –التشخيص والتفسري والتقومي  
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ويعمـدون اىل مـيش الـنص       .. الذين يرون بأن النقد الخيدم االدب       
من هنا  ) ..  غري امللزم بنص معني      املبدع( وشيمه ورفع النقد اىل مرتبة      

ليس هناك ماميكن تسميته تفسرياًًً ، هناك فقط سوء   (( ادعى هارولد بلوم    
أما سوزان سـونتاج    )) تفسري ، ولذلك فأن النقد مبجمله هو نثر شعري          

  )) .الشهوة الفنية (( فقد رفضت التفسري ، ودعت اىل 
وضـرورة  ..  النقـد    – ما وراء    –ما فوق   ( كما دعا إيهاب حسن اىل      

 اليت تقود اىل    – الالاستمرارية الالهية    –استبدال النقد التقليدي بنظرية     
جديدة ، فالفرضية األساسية هي الالعقالنيـة الرؤيويـة         )) غنوصية  (( 

اىل نيب ، او على األقل ، اىل        ) الناقد  ( والطموح الشخصي لكي يتحول     
ها نظام األدب ، املاضـي      نوع من الشاعر املتحرر من القيود اليت يفرض       

فقد تبنت نظرية علم دالالت األلفاظ      .. أما احملاولة الثانية    ) .. واحلاضر  
حيث العالقة بـني    )) .. سجن اللغة   (( اليت تعترب اإلنسان إمنا يعيش يف       

العالمة والشكل ، وبني اللغة والواقع لذلك دعت اىل أن نغدق املعـىن             
ودعت اىل تعدد التفسـريات حـىت       .. على نص ليس له معىن حبد ذاته        

  .. تغطي عدد املتلقني اىل درجة إلغاء التفسري او الوصول اىل الالمعىن 
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وقد أعترف البعض ممن وقعوا حتت تأثري جاك دريدا حبتمية نتائج هذا            (( 
)) األجتاه واملتمثلة يف التشكك والنسبية والنهلستية وأنتهاء النقد واملعرفة          

ألن .. ني تصالن اىل نفس النتيجة على صعيد املمارسة     أن هاتني احملاولت  .. 
النتقاء أي غرض قصدي يف العمل الفين       .. األخيلة يف النقد يطلق عناا      

  .وفق هذين االجتاهني 
كانت التوجهات الالعقالنية هي السائدة بشكل عام يف فرنسـا خـالل        

 لنظرية  فقد أصبح  بريغسون الفيلسوف امللهم     .. ( أوائل القرن العشرين    
والذي كـان    ) 1936 – 1874( النقد اليت طرحها الربت ثيبو ديت       
حيث أتبع ثيبو ديـت منـهجاً       ) .. أكثر الفرنسيني عطاء يف جمال النقد       

يترجم التصورات الشعرية اىل صيغ فكريـة       .. حدسياً وجمازياً يف النقد     
  .ليتسامى امللموس اىل جمرد 

ية قد جلبت ردة فعل ضد النظريـات        ميكن القول أن احلرب العاملية الثان     
جتسدت ردة الفعل هذه يف كتاب جان .. القائلة بالفن النقي والنقد النقي 

فقد تضـمن    . 1947الصادر يف عام    )) ماهو األدب ؟    (( بول سارتر   
مفهوماً للنقد امللتزم بالقضايا األجتماعية والسياسية ، حيث هاجم سارتر          

ختاروا أن يقيموا الصالت مع األشياء امليتـة        أ(( النقاد األكادمييني ألم    
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( وآمن بول فـالريي     .. وماهى بني النقد النقي والنقد الفارغ       )) . فقط  
)  أوالناقد   ئبنظرية نقدية تتيح اال للفصل التام بني العمل الفين والقار         

ليس هنـاك   .. (( ووصف العمل الفين باللغزية ونفى أي معىن حمدد         .. 
لذلك فأن  )) .. والميلك املؤلف أية سلطة آمرة      . نص  معىن صحيح ألي    

..  وفق ما ينتجه عقله اخلـاص        – قراءة النص    –للناقد كامل احلرية يف     
وفيما يتعلق بتجلي صراع املفاهيم النقدية فقد هاجم رميونـد بيكـارد            

فرد روالند بارث   .. تفسري بارث لراسني منطلقاً من أسس تارخيية ولغوية         
ووصم النقـد التـارخيي      .. 1966عام  )) لنقد واحلقيقة   ا(( يف كتابه   

التقليدي بالقصور لعدم استجابته لتغيري احليـاة وتبلـده أزاء األلغازيـة            
يقوم الناقد بتحويل العمل الفين على حنو يطـابق         ( ويرى أن   .. والرمزية  

املؤلف (( مع  )) التماثل  (( ودعا جورج بوليت اىل     ) .. صورته اخلاصة   
)) .. األنتقال املوقعي التام لعامل ذهين ما اىل داخل عقل آخر            (( ، اىل )) 

املشاركة يف وجود كيان روحي     (( وعد جان روسيه أن هدف النقد هو        
  )) .آخر 

أن الرفض األكثر جذرية للنقد التقليدي قد مورس على يد جاك دريـدا             
حول علـم اللغـة     / حنوي  ( الذي هو يف الدرجة األساس فيلسوف لغة        
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فأنكر أن يكون للنص أية هوية مستقرة ، أو أي مصـدراً    ) .. ( 1967
واملعرفة هي هلو . فالكلمة والشيء والفكر الميكن أن تلتقي معاً       . أو غاية   

هكذا تلتقي بواعـث نيتشـيه وفرويـد        . حر باملصطلحات ومشتقاا    
بل وأقـراراً   . وهايدريغر مع بعض مالمح الدادائية فتنتج تشككية تامة         

  ) .مل يعد للنقد يف مفهومه التقليدي وجود . تياً بالنهلستية ذا
ويف ايطاليا دافع  كروتشه عن فكرة كون النقد هو عملية متاثل عنـدما              

إذا ما تغلغلت يف صميم معىن نشيد من أناشيد دانيت ، فـأنين             : (( قال  
التعرف على العاطفة احلقيقية    (( كما طالب بنقد اليتعدى     )) أصبح دانيت   

وحصر وظيفة الناقد يف مواجهة     )) .. لشاعر يف شكلها الذي ترمجها اليه       ل
وأخرياً شاع  .. مهمة الشخصنة وإصدار حكم للتمييز بني الفن والالفن         

النقد الوجودي والبنيوي الفرنسيني ليترك بصماته على النقـد األديب يف           
  .إيطاليا 

جلوانب التأملية الفلسفية   أجته النقد يف أوائل القرن العشرين يف أملانيا اىل ا         
تفـوق  ( حيث دعى الفريد كري اىل      )) ) . روح التأريخ   (( حتت تأثري   ( 

  ) . اىل اعتبار النقد نوعاً من الشعر .. النقد على اخللق 
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فيما أعترب األكادميون النقد علماً خبالف أرنست روبرت كورتيوس الذي  
وطـرح ولتـر    . )) .شكل أديب موضـوعه األدب      : (( رأى النقد بأنه    

بنجامني مفهوماً نقدياً له صلة بالظواهرية وبفكر هايديغر حيث قال بـأن            
البحث عن أخوات العمل الفين اللوايت البد من العثور     (( النقد هو عملية    

وقـد  .. وكان يرى بأن اجلمال هو أبن احلقيقة        )) عليه يف جمال الفلسفة     
مجاليـات  (( ل  استقطبت اطروحات هانز روبرت وولفغانغ أيسر حـو       

 ئ والقار ئأهتماماً واسعاً حني جرى التركيز على القار      )) وتاريخ التلقي   
حتت ذريعة إمكانية إعادة .. اجلمهور املفترض يف األعمال ذاا / املفترض 

 وأنتهيا اىل القول بالقراءات غري      - ئ إعادة تكوين القار   –تكوينه بثقة ما    
  .املتناهية واملتساوية يف األمهية 

ليس لـدينا تعليـق     .. المنلك نقداً   : (( ما يف روسيا فقد قال بوشكني       أ
   ..1825وذلك عام )) واحد أو حىت كتاب نقدي واحد 
الذي احتل الساحة النقدية الروسية     ((  ومع ظهور فيساريون بليينسكي     

أشـبه  ( حيث عرف عملية النقد بأا      )) على مدى القرن التاسع عشر      
وأعتـرب  ) . نني العامة لإلدراك يف اخلصوصيات      بالبحث وأكتشاف القوا  

أما املفاهيم  .. النقد الروسي أبان تلك الفترة نقداً آيدلويوجياً وأجتماعياً         
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األنطباعية واجلمالية فلم تظهر اال يف اية القرن التاسع عشر أو بدايـة             
مث .. يف حني رفض الشكليون الروس النقد بشكل عام .. القرن العشرين  

فوظيفة النقد  . وهو  نقد وعظي يف صيغته الرمسية        ( قد املاركسي   حل الن 
  ) .هي غرس الشيوعية 

مع تركيز شـديد    .. أستعرضنا مفاهيم النقد عرب حقب التاريخ املختلفة        
وقد تبني بأن النقد هو بالضرورة مفهوم متنازع        .. على القرنني األخريين    

انتـهت اىل أهـداف     .. وتعددت تعاريفه حمملة مبضامني خمتلفة      .. عليه  
يف اكثر من بلد ، بيد أن املوضوعات املدرجة ليست بعيدة عن            .. متباينة  

فالصراع بني املقاييس املوضـوعية واملقـاييس       .. ( التصنيف والتحديد   
أي بني املطلق والنسيب حبيث يكتسب      ) .. الذاتية هو الصراع األساسي     

 التارخييـة   –ل اجتاهاـا    لتظل أشكال النقد تصطرع بك    .. بعداً تارخيياً   
  .والعلمية والذاتية والتقوميية احلكمية 
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 الفصل الرابع

  أسرار املواهب
  
كان متعدد املواهب ، لكنه كان يطارد مواهبه وحياول جاهدا ان              

يدجنها ويبحث هلا عن مالذات امنة ظناً منه اا تبيض ذهباً بعد ان صنع              
وال يكترث ان يرمي ا يف اقفاص حمابسه ليملك          .. هلا سلة عوسج جنية   

عليها انفاسها واليدعها تتنفس االّ من رئته هو ال رئتها هي ، ويريد هلـا               
طريقاً ان تسلك احلد الفاصل بني الرغبة والرهبة ، وان تتقـي الغوائـل              

  .بغريها وان اقتنت الِبدر وحدها
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يطلق ساقيه للـريح    ولكن ماذا عليه لوطاردته مواهبه واستفزته ل      
. اليت ال تتواىن كعادا ويف هكذا حال ان ترفعه على بساطها اخلـالق              

لكن انى ملواهبه ذلك ؟ وهي متتطي الرباذين اهدة بعد ان اوجس خيفة             
من ان تشامم اجلياد احلسان واخليل املسومة لئال جتنح بذاا وتتعرى من            

فيسقط جلامها مـن    ..  الالمتناهي اثقاهلا وتعرج برباقها يف فضاءات اثريها     
يده وتتكسر اعواد عواسجها ويستحيل بيضها كتاكيت عبق وثراء فكر          
وتربعرس وجلني جبني وقرط براءة وخال خد تقشر االبدان من رؤيتـه            

 . ويدعو الشفاه للثمه 

ألمرما حيتوش سراً ، البوح به دونه خرط القتاد صـار االديـب        
لكنه يستجدي معاشرا فاذا دنا منـها     . ..جالداً يستمرىء جلد مواهبه     

استحيت وان المسها جفلت حىت اذا اراد وطأها قـرت واسـتكانت            
مـىت يـورق    .. ماهكذا ياسعد تورد االبل     ! ومهدت من دون شبق والق    

احلب بني اجلالد وضحيته ؟ فهو يريدها رقّاً وهي تطلبه عتقاً ، واالمـر              
يف مراعيه صارت مكـترتة   يومئذ للخيال، فان سرحت ومرحت املواهب       

باالبداع بضة تسر الناظرين من اهل االبداع واملتلقني ، وصار ماء احلياة            
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 يعبوباً زاخراً   - االديب املتحرر ال اجلالد      -يتدفق اىل رمحها من يعسوا      
        .بعبقرية االنسان وعطاء الطبيعة 

وان ران صدأ الواقع على هاتيك املواهب واسرها  جالدهـا يف            
قة امربيقيته ، صكت وجهها وانكمشت على ذاا من فرط صـقيع            شرن

فالواقع حالة فجة وممجوجة يقاضـيها االديـب املتحـرر          . ذلك الواقع   
باخليال فيما يكون االديب احملافظ جزءاً من ذلك الواقـع وال مييـل اىل              

  !! .مقاضاته البته 
وان موقف االخري هذا من اسرار الكون والغاز احليـاة يشـبه            

ان االنسان يشبه طفـال  : (( وقف ذلك الطفل الذي وصفه نيوتن قائال  م
يلعب على ساحل حبر واسع ، وان كل ما عمله حىت االن هـو التقـاط                

وخبالف ذلك فان املبدع ميارس     ... )) . بعض احلصى وبعض االصداف     
 مـن   - كموقف من اسرار الكون والغاز احليـاة         -سلطته على الطبيعة    

فاخليال هـو  .. غريه ميارس ذات السلطة من خالل اآللة     خالل اخليال ، و   
اليت ديدا حترير العقل الزاخر بالتجريـد ،        .. احلاضنة املتفردة للعبقرية    

وـذا  .. ذا الروح العرفاين    . واعادة تشكيل الواقع املوبوء باالبتذال      
الوجدان الصويف العارم جيعل الفنان مواهبه صـادقة دافئـة تنبعـث اىل             



 42 

وس حوهلا فتحرك فيها نزعات انسانية كامنة امالً يف ترقيق وجه احلياة           النف
ان امجل انفعال ميكن ان تز      .. (( القاطب وتدرير ضرع الواقع الضامر      

له نفوسنا هو االنفعال الصويف ، فهو اصل كل فن وكل حق ، فمن ينعدم 
... جزوعاً  فيه هذا الشعور ، والجتد الدهشة سبيالً اىل نفسه وحييا هلوعاً            

فاالديب احلق من شكّل ادبه حالة حضور         )) ..ان هذا ميت والسالم 
وتترك كلماتـه   .. وجتلي ، عندما يتحد فيه احلقيقي واملتخيل والعرفاين         

واثاره يف نفوس الناس وقلوم من فعل واستجابة ما تعجز عنه كلمـات             
ان : (( قائالً فهذا السيبياد خياطب سقراط !! .االخرين ودعوام الكثرية 

ولست الوحيد يف ذلك ، بل انين ارى        ! كلماتك تسيل الدموع من عيين      
ومن ! )). عدداً كبرياً من الناس يشعرون بنفس االنفعال الذي اشعر به           

الغريب والطريف معاً على حد وصف جورج جرداق ان حيدثنا احملدثون           
ا كميل بن زياد    فهذ. ان مثل هذا التاثري على الناس كان البن ايب طالب           

يقول انه كان يسال علياً فيجيبه ، فسرعان ما تنهل الدموع من عينيـه              
حىت تبلّل قميصه ، وهذا الكاتب املصري عبد الفتاح عبداملقصود الذي           

تعلمت حب علي بن ايب     : كتب عن علي حبميمية  كبرية قال يف ما معناه         
  .  عيناه بالدموعطالب من أيب فانه ماذٍُكر يف بيتنا علي قط اال وفاضت
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ان من يقرأ علياً وسقراط واشباههما قراءة منصفة تبتغي وجه احلـق ال             
ميلك اال ان يغمره مجال انفعال صويف تز له نفسه توقـاً اىل االنسـانية               
املؤمنة باالنسان املبدع ، وقيم احلياة اجلليلة ، وخري الوجود الشـامل ،             

 تتحد افكارهم وعـواطفهم  فهذه الذوات العبقرية جتسد كل ذلك عندما 
واعماهلم واقواهلم فاذا هي بوتقة واحدة فيها الصدق كله واحلياة بأجلى           

ولكن كل ذلك معفّر باحزان اخلريين      . مباهجها واالنسان بأقصى مواهبه     
  !!! . ومآسيهم 

 الفصل اخلامس

  اإلبداع

  ومفاتيح املتلقي.. تشفري النص 
نه يؤسس دائماً للجزء البهيج     لك.. اإلبداع قد يتماهى مع احلياة        

ألنه .. ويربز مفاتنها  ويوشيها بأنواع احللي وأشكال املصوغات         .. فيها  
فهو يشظي جمسات   .. أحد أعظم وسائل اخلالص من واقع مكفهر بائس         

اإلبداع ينشـط   / ألن األدب   .. اإلحساس يف تالفيف الواقع ومفرداته      
بـل  .. ق الناس وذوام    مفترق طر .. عند مفترق طرق الناس وواقعهم      
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يلعب دور رجل املرور لتنظيم العالقة وترهيفها بني الذات واملوضوع بني           
  .اإلنسان والطبيعة 

فاألول . قطار املباين ، وقطار املعاين .. خيترق جسد النص قطاران   
وإن فرض عليـه    . بين معلوم يسري دوئه املعهود ويسلك سكته املعتادة         

والترشيق .. والتأثيث اللفظي املنمق    .. التأنق البالغي   اإلبداع الكثري من    
من غري تكلف خمـل وال      .. والرهافة العبارية الوامضة    .. اجلملي املوحي   

لكنها عبـارة تنطلـق     .. كلمة تدب دبيب النمل بإغضاء      .. تصنع ممل   
واألمر يتعلق بعجينة ذاكرتـه     .. كالسهم خفة لتتشظى يف مدارك املتلقي       

ت طرية إستيعابية تضيف الوافد اجلديد وحتتفي به وتغتين منه          فيما إذا كان  
وله حال ذاك أن يشوي     .. عندئٍذ تكون تلك العجينة قابلة لإلختمار       .. 

  !! . بقدر جوعه خبزاً نضيجاً لذة لآلكلني 
أما إذا كانت صلدة متصلبة ترتد عنها أصابع احلضور وال تعتين             

ونواح عند حائط   .. ٍذ متحل يف الفقوه     إال بالوحشة والنفور ، فاألمر يومئ     
حمطاته مثابات ال يلجها االّ عشاق اجلسد اللغـوي مـن           .. مبكى النص   

وال يفيقون من مخـرة سـيولة       .. املتلقني الذين يلتحفون بوحه الوسنان      
ميتطون عرباته  .. وبصر اإليقاع   .. بإعتبارها لبنات اإلبداع    .. الكلمات  
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ولكل متلـق   ..  مايتاح من القدرات     ولكل واحدة .. وهي درجات   .. 
  .إمكانية التسلق حبسب امللكة واملران 

    
  
  

ورمبا مييت دوره إذ برغم ان ميدان       .. اإليغال بالعقالنية قد يشل اإلبداع      
لكي يعيد تكـوين الواقـع      .. لكنه ينهل من اخليال     .. األدب هو احلياة    

  !الذي مل يتحقق بعد 
لكن بعيـداً عـن إلتزاماـا       .. جيب أن يعيش األدب يف احلياة         

فترتف ذواتنـا مـا   .. ألن لعبته أن خيترق القيم واملفاهيم  .. وإشتراطاا  
يعتمل يف دواخلها من إرهاصات وأفكار لتتزاوج مع جتليات الطبيعة أمالً           

وهكذا .. يف والدة واقع جديد وبقيم ومفاهيم جديدة مفعمة حبب اخلري           
املفاهيم الفكرية مصنعة ، املدركات     ( ن  يكون األدب فعل حياة وتغيريأل    

.. فاألدب قد يكون حالة حضور أو حالة جتلـي          ) . احلسية ضرورات   
.. األسـطوري  / األسـراري  / الرمزي  / عندما يتحد احلقيقي واملتخيل     
.. غري عصية على املبدع املرهف احلس       .. وهي حالة من اإلدراك احلسي      
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ه ، لكن الـتفكري فيمـا وراء        الذي قد يقصر تفكريه على الكون وحد      
الكون هو الذي يسجر اخليال ويؤسس للجمال النهائي املودع يف قطـار            
املعاين املعلق يف الفضاء واملأخوذ باإلجتاهات ، والذي يسافر يف كل الدنيا            

لونه الفاقع  .. يهزأ باملوت وجيوب فيايف الفناء      . وحياكي براق السماء    .. 
رية قرائية متجد احلرف وتعلي مـن شـأن         يستهوي املتلقي يف عملية بص    

لكنها تعـاين مـن     .. وما تنطوي عليه من صور مجالية آسرة        .. الكلمة  
وتتضور وهناً إذ حتاول إجراء زحزحة حليـاة مكتظـة          .. شظف احلركة   

الذي هو مبتغى عليـة    .. غري أن لونه النبعي     .. مثقلة بالبؤس   .. بالقنوط  
لـيس  .. ومستودع أسرار الكـاتبني     .. ن  وقبلة كبار الناقدي  .. املتلقني  

بل تستدعي ملكة إهلامية    .. الوصول اىل رؤى معانيه ميسورة لكل متلق        
وخربة كفائية يف عملية بصريية تأويليه يذكيها املخيال ويكحـل عيوـا            

متد املتلقي مبفاتيح .. احلدس والشهود الصويف يلهمها جتربة ذاتية غنوصية      
للوصول اىل مايراه حقيقـة     !! مسه اهليالمية   شفرات اجلسد النصي وطال   

وله أن يعترب ذلك خلقاً إبداعياً خيـتص        .. املعىن املبثوثة يف عالئق املعىن      
وله أن يفتح ذلك    .. أو يستمتع بكنوز فتح املعىن      .. وحده حبقوق إذاعته    

شريطة أن يستخدم املفتاح أو املفاتيح وفق لعبة املعىن         .. املعىن اىل أقصاه    
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عندها ميكنـه أن    .. هلا بعيداً عن تزمت التأصيل وأسفاف التخليق        وأصو
يستشف رموز التشفري الكامنة يف جسد النص وروحه ، واليت أودعهـا            
املؤلف فيهما بعد أن يئس من مناضلة الواقع املرير ومقاضاة احلياة البائسة            

يب ال  فاإلبداع األد !! إال باجلنوح اىل مواقعتهما بالشفرة والرمز واخليال        
  ..يبىن على الواقع 

  
 بقدرما يشاد على تصورات تؤسس لواقع جديد من خالل اإلسـتعارة           

  .والرمز واإلحياء مطعمة باخليال الذي يستنفد الواقع القدمي 
.. وشـغف اإلحسـاس     .. ووعي الروح   .. فاملبدعون هم عقل احلياة     

كارهم أباضتها ألفاظهم النازفة من مآقي أف     .. نصوصهم كلمات مسطورة    
لكنها متتد جبذورها الضاربة يف الوعي   .. اليت طبخت يف مدركات وعيهم      

ويقيمون صروحاً مـن    .. إم يقاتلون ذوام من أجل الناس       ! .. احلياة  
بيد أا  .. املعىن القار يف النص     .. لكنها غنية عن املعىن     .. اإلبداع تنبض   

بل اىل فـتح املعـىن اىل       .. وختوم احلقيقة   .. تدفع احلياة اىل حافة املعىن      
املعىن املوجود يف العامل مبا يتضمنه من رؤى ذاتية وتعقيد معريف    ! .. اقصاه  

ألن الواقع حاله فجـة وممجوجـة      .. وإجتماعي وسياسي ومتظهر طبيعي     
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.. اليت تستشـرف املسـتحيل      .. نقاضيها باخليال الذي أنتج األسطورة      
ه احلياة القاطب وتـدرير ضـرع       وتعيد تشكيل العامل أمالً يف ترقيق وج      

  .الواقع الضامر 
  

فاملبدع ميارس سلطته على الطبيعة من خالل اخليـال ، وغـريه              
فاخليال هو احلاضنة املتفردة للعبقرية     .. ميارس ذات السلطة من خال اآللة       

وإعادة تشـكيل الواقـع     .. اليت ديدا حترير العقل الزاخر بالتجريد       .. 
       . املوبوء باإلبتذال 
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  الفصل السادس
  جدلية االدب واحلياة

  
يبتسم هلا ليكشف   .. النه ابنها البار    .. عالقة االدب باحلياة عالقة جدلية      

فيقلل من غلواء جتهمهـا وضـراء       .. ش له   .. عن مثل اللؤلؤ املنظوم     
. .عبوسها وهي ابنته املدللة اليت يرفلها بكل حلة قشيبة تسر النـاظرين             

  . وميوسقها برخيمات املغردات فتشنف هلا اذان السامعني 
لكنه يؤسس دائماً للجزء البهيج     .. االدب قد يتماهى مع احلياة      

.. ويوشيها بانواع احللي واشكال املصـوغات       .. ويربز مفاتنها   .. فيها  
فهو .. حيث ان االدب احد اعظم وسائل اخلالص من واقع مكفهر بائس 

الن االدب  .. اس يف تالفيف الواقـع ومفرداتـه        يشظي جمسات االحس  
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.. مفترق طرق الناس وذوام .. ينشط عند مفترق طرق الناس وواقعهم   
بل يلعب دور رجل املرور لتنظيم العالقة وترهيفها بني الناس وواقعهم ،            

  . وبني الناس وذوام 
اذ برغم  .. ورمبا مييت دوره    .. االيغال بالعقالنية قد يشل االدب      

لكي يعيد تكوين الواقع الذي   .. لكنه ينهل من اخليال     .. ان ميدانه احلياة    
  ! مل يتحقق بعد 

لكن بعيـدا عـن التزاماتـه       .. جيب ان يعيش االدب يف الواقع       
فتتقيأ ذواتنـا مـا     .. الن لعبته ان خيترق القيم واملفاهيم       .. واشتراطاته  

ت الطبيعة امالً يف    يعتمل بدواخلها من ارهاصات ورؤى لتتزاوج مع جتليا       
وهكذا يكـون   .. والدة واقع جديد وبقيم ومفاهيم جديدة مفعمة باخلري         

املفاهيم الفكرية مصنعة ، املدركات احلسية ( االدب فعل حياة وتغيري الن     
  ) . ضرورات 

عنـدما يتحـد   .. االدب قد يكون حالة حضور او حالة جتلـي   
غري عصية على   .. احلسي  وهي حالة من  االدراك      .. احلقيقي  واملتخيل    

الذي قد يقصر تفكريه على الكون وحـده ،         .. االديب املرهف احلس    
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لكن التفكري فيما وراء الكون هو الذي يسجر اخليال ويؤسس للجمـال            
  . النهائي 

  
بقدر ما يشاد على تصورات     .. االبداع االديب اليبىن على الواقع      

االحياء مطعمة باخليـال    تؤسس لواقع جديد من خالل االستعارة والرمز و       
  . الذي يستنفد الواقع القدمي 

وشغف االحساس  .. ووعي الروح   .. فاملبدعون هم عقل احلياة     
اباضاا الفاظهم النازفـة مـن مـاقي        .. نصوصهم كلمات مكتوبة    .. 

لكنها متتد جبذورها الضاربة    .. افكارهم اليت طبخت يف مدركات وعيهم       
ويقيمـون  .. قاتلون ذوام من اجل الناس      ام ي ! ... يف الوعي احلياة    

املعـىن القـار يف     .. لكنها غنية عن املعىن     .. صروحا من االبداع تنبض     
بل اىل فتح املعىن اىل اقصاه .. بيد اا تدفع احلياة اىل حافة املعىن .. النص 
املعىن املوجود يف العامل مبا يتضمن من رؤى ذاتية وتعقيـد معـريف             ! .. 

  . ياسي ومتظهر طبيعي واجتماعي وس
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فالواقع حالة فجة وممجوجة نقاضيها باخليال الذي انتج االسطورة         
وتعيد تشكيل العامل امالً يف ترقيق وجه احلياة ..اليت تستشرف املستحيل.. 

  . القاطب وتدرير ضرع الواقع الضامر 
فاملبدع ميارس سلطته على الطبيعة من خالل اخليـال ، وغـريه            

فاخليال هـو احلاضـنة املتفـردة    .. ة من خالل االلة   ميارس ذات السلط  
اليت ديدا حترير العقل الزاخر بالتجريد واعادة تشكيل الواقع .. للعبقرية 

 .   املوبوء باالبتذال 
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  الفصل السابع
  النص املفتوح

  
ليس من امليسور بعد التطورات اليت عرفت بطوفان النهايات اليت          

 الفاصلة بني احلداثة وما بعد احلداثة وتيارات        –مفصلية   –تشكل مرحلة   
اذ ان اشـتراطات  .. واملعىن الواحد .. العوملة التحدث عن النص املنغلق   

الطوفان اجلديد تقوم على اساس التجاوز والتخطي وحتطـيم احلـدود            
وبذلك راحت تتصدع احلدود الفاصلة بني العلـم والفلسـفة واالدب           

 اهتم البنيويون بالنص املنغلق املبين على علمنة املعىن         لقد. اخل  .. والفكر  
وواحديته فيما اكد التفكيكيون على النص املفتـوح وال ائيـة املعـىن            
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لـه  .. ان كـل االدب     : (( وتباهوا بالبينصية اليت يعرفها اليوت بقوله       
  )) . وجود متزامن ويكون نظاما متزامنا 

 حيث يعمد النقد اىل مقاربة      يناقش النقد االديب النصوص ويقومها    
باسلوب فكري كتايب يتيح للقراء املتخصصني ومجهور       .. النص واضاءته   

ان يشاركوا يف التجربة االدبية وهو اذ ينطلـق بفهمـه           .. القراء االخر   
)) قول االديب (( هي الكالم املنطوق : النقدي للنصوص من ثالثة اقانيم 

املمتنع ، املقموع ، الرمز     .. منوع  امل.. املسكوت عنه   (( والنص املراوغ   
الكشف والتفسـري والتاويـل     (( والقراءة الفاضحة   )) ، مابني السطور  

لكن البـد   .. وهو اذ يفعل ذلك قد يقع يف مطب التعميم          )) . والتقويل  
من احلذر من االيغال يف االعمام الذي قد ينتهي اىل التقـنني لالبـداع              

لب التجربة االبداعية وهذا ما انتـهت  والذي بدوره قد يبلّد الذهن ويقو     
)) روالند بارث   (( على الضفة االخرى يقف     . اليه جتربة علمنة االدب     

لريينا النص بصفته نقطة تقاطع الكرب عدد من اخلربات الثقافيـة والـيت             
يريدنا ان نستدل عليها برباعتنا ونعيد تعريفها علـى ضـوء اسـتداللنا             

ميتاز . ا ان نفسرها على وفق ذائقتنا الثقافية        ولن.. وبالطريقة اليت خنتارها    
النص االديب باعتباره حديثا جمازيا ذا معىن مفتوح مبا ياخذه من ميثولوجيا            
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.. وما يعتوره من تشفري وتلغيز وترميز ، وهتك فاضح للتراتبية الكالمية            
وغوص يف الذاتية وتبادل لالدوار بـني االشـياء والواقـع والتـاريخ             

  .بيسا للمعىن وكسراً لقوالب داللة املبىن واالسطورة تل
النه يـدعي  ..  وقد يكون النقد اشكاليا عندما يقدم املعىن املقنن   

لنفسه حق اغالق املعىن عندما ينفرد يف تفسري نص ما رافضـا القبـول              
ناسيا انه قد يكون عرضة للتعرية والكشف       .. بامكانية تفسريات اخرى    

 هـو   – االبداعي والنقدي    –كون النص   وبذلك ي . ثانية وهكذا دواليك    
ان النص االبداعي قد    . انزالق املعىن حتت سلسلة جمازية لعملية التفسري        

بل .. بيد انه يدفع احلياة اىل حافة املعىن        .. يكون غنيا عن املعىن القار فيه       
املعىن املوجود يف العامل مبال يتضمن من رؤى        .. اىل فتح املعىن اىل اقصاه      

  . قيد معريف واجتماعي وسياسي ومتظهر طبيعي ذاتية وتع
باتـت  .. اذا كانت احلدود بني الفلسفة والعلم واالدب والفن         

فمن باب اوىل سريها    .. تتصدع فما بالك يف احلدود بني االجناس االدبية         
العامل كله يسري حنو التوحد من خالل موجة العوملة         !! . يف طريق الزوال    

والكاتـب  .. داب ليست مبنجى من هذا املأل       والعلوم واال .. الكاسحة  
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الفطن من يدرك ذلك كله وخيوض جتربته التوحيدية يف الكتابة بتنوعهـا            
  .       والينتظر شيخوخة التجربة العاملية .. الثر 

   

 

 

 

 

  الفصل الثامن
  1  الفلسفة واالدبالتكامل بني

                    
ـ          باك التواشـج   بني الفلسفة واالدب والفكر من اواصر التواصـل وش

  . مااليلغي نقاط التفاصل وعالمات التفرد ومسات التمايز 
متتد جذور اخلصومة بني الفلسفة واالدب يف الفكر الغـريب اىل             

يف عهد االغريق ، عندما ربـط افالطـون املعرفـة           .. العصور القدمية   
بالفلسفة فيما وسم الشعر باالنفعال والعاطفة وجعله نقـيض الفلسـفة           

ويف القرن السابع عشر ومع ظهور الرتعـة العلميـة          .. لدود  وعدوها ال 
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بان جلياً ان الفصل بني الفلسفة واالدب كان        .. واالكتشافات اجلديدة   
قد جتسم على يد الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي جـاهر بعـداوة            

كما )) حز عنق الشعر    : (( شديدة للشعر والشعراء حىت قيل فيـه انه        
االدب )) عصور الشـعر االربعـة    ((  يف كتابه    هاجم توماس لف بيكوك   

وعده نشاطاً متخلفاً الينتمي اىل روح العصر الذي يمن عليه املعرفـة            
والعقل والتنوير وحاكى وجهة نظره هذه الفالسفة النفعيون مثل جـون           

  . ستيوارت مل 
ويف القرن التاسع عشر ومع انبهار االنسان باالجنازات العظيمـة          

فقد ..  وظنه اا البلسم الدواء البشريـة ومعضالـا        للثورة الصناعية 
خطبة نعـى   ) 1895-1825(القـى العامل االنكليزي توماس هكسلي      

وعد من احلمق والشعوذة وجوده يف عصـر العلـم        .. فيها على االدب    
  .والتنوير والعقالنية 

فقد استمرت النظرة املضادة لـالدب      .. اما يف القرن العشرين       
وقد طـرح جـورج بـواس يف        .. طابق فلسفي مع االدب     رافضة أي ت  

: (( هذه النظرة بصورا الفظة     )) الفلسفة والشعر (( حماضرة له بعنوان    
فيما كـان يـرى   )) .. تكون االفكار يف الشعر عادة ممتهنة وغالباً زائفة     
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)) ! الشكسبري وال دانيت قاما باي تفكري حقيقي        : (( اليوت أنه   . س.ت
يف الوقـت   .. ظن ان هلما احساسا مرهفاً ولكن دون فكر         النه كان ي  .. 

الذي كان يعتقد فيه بان االنسان عندما يكون مفكراً فانه يكون بعيـداً             
  ! ..كل البعد عن القلب والعاطفة والوجدان 

بينما ساد شعور بوهن    ..  وهكذا كان الفكر يطغى ويتلفع بسربال املادة        
(( وقد تنبه الفيلسوف االملاين     . .القلب وضعف العاطفة وسبات اخليال      

 وعـدها معضـلة     – على حد اعتقاده     –اىل خطورة ذلك    )) .. نيتشه  
وقد عزا ذلـك يف     )) .. هيمنة الفكر على العاطفة     (( العصر املتمثلة يف    

اىل الفكر التحليلي الذي ميثله سـقراط يف        )) والدة التراجيديا (( كتابه  
اىل حل  )) نيتشه  (( ودعا  )) .. ديسي(( الفلسفة ، فيما ميثله يف االدب       

هذه املعضلة من خالل العودة اىل ما يعتمل يف انفسنا من عناصر بدائيـة              
حىت ولو ادى ذلـك اىل حتطـيم الفكـر          .. لالرتشاف من نبع العاطفة     

  . التحليلي 
قد وجدت هلا صدى    .. ان هذه املوجة املتطرفة يف رفض الفكر والفلسفة         

هيمنة العقـل   : (( لورنس الذي اعترب    . هـ  . دعند الروائي االنكليزي    
  )) . وتغلبه على العاطفة مسؤوالً عن مصائب القرن العشرين 
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يوجد منوذج ثالث حاول جاهـدا      .. ومقابل هذين النموذجني املتضادين     
ان املعرفة االدبيـة    : (( فقد قال ارسطو    .. املوائمة بني الفلسفة واالدب     

)) .. تها وليست جمرد انفعاالت هوجـاء       هي معرفة بكنة االشياء وحقيق    
تشي مبرادفة جلية بـني مفهـومي الفلسـفة    .. وهي حماولة اكثر مقاربة  

{ كما نص على التالقي احلميمي بينهما افلوطني ورأى اما          .. واالدب  
(( بينما جعلهما القديس اوغسطني     .. } يضفيان مسة الثبات على الروح      

ارن دانيت بينهما عندما رد العلـم اىل        وق)) .. يشتركان يف مجال الشكل   
امنا مهـا  : (( مث مجع بينهما .. الفلسفة فيما ساق االدب اىل ملكة اخليال      

)) موجدان لغاية واحدة وهي الكشف عن وحدة الطبيعة ووحدة االشياء           
الذي انصـرف اىل    } 1832-1749{ )) غوته  (( اما االديب االملاين    

وكان مولعاً باالدب العـريب     .. سرحية  االدب فكتب الشعر والرواية وامل    
ديوان (( وجتلى ذلك يف كتابه     .. قد شغف حباً    .. متلعلعاً اىل قراءته    .. 

فقد كان منوذجاً طيبا للمقاربة بني الفلسفة واالدب )) .. الشرق والغرب 
هذا النموذج الذي عرف ايضا يف الشـاعر والناقـد االنكليـزي ،             .. 

: الذي عرف اجلمال بقوله     )) .. 1832-1772(( صاموئيل كولردج   
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، وهو تعريف ينطبق على الفلسفة      )) اجلمال هو االنسجام يف التنوع      (( 
   . - معىن االنسجام –فكل بطريقته يبحث عن املعىن .. واالدب 

  
  

  الفصل التاسع
  2 التكامل بني الفلسفة واالدب

  
الفلسـفة  ميكن النظر اىل تاريخ االدب كحلقة اساسية يف سلسلة تاريخ           

مل يعـدم االطـالع علـى       ..  فاالديب على امتداد العصور      –والفكر  
لالجتاهات الفلسفية السائدة او السالفة ، على االقل        .. املنطلقات العامة   

  . اذ مل يكن قد انتمى فعالً اىل الفلسفة بذاا .. 
)) .. تاريخ االفكار   (( يف العقود االخرية ظهر منهج جديد مسي          

لفجوي ضمن فريق من الباحثني االمريكيني       . او  . ليه وطوره أ  الذي دعا ا  
يف الفلسفة والعلـم    : لدراسة وتتبع الفكرة خالل مجيع اشكال التفكري        

عد هذا املنهج منحى نوعيـا يف  .. والالهوت مع تركيز خاص يف االدب     
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ويتجلـى  .. التاريخ العام للفكر ، يستخدم االدب كوثيقة واداة ايضاح          
 االفكار اليت تـرد يف االدب التـأملي     –)) لفجوي  (( يسميه  ذلك فيما   

لعل هذه االسـتخدام    .. يف معظمها   )) افكار فلسفية خمففة   (( –اجلدي  
يف الوقت الذي .. استقي من تاريخ الفلسفة     .. يعد اضاءة للتفكري االديب     

النه يعتقد بان   .. يتقاطع مع الغلو يف العقلية عند معظم مؤرخي االفكار          
  )) . خاضع الفتراضات ولعادات عقلية الشعورية (( كر الف

فان االمر يتطلب معرفة يف تاريخ الفلسفة او        .. لتأويل نص اديب      
كما ان االنشغال بدراسة تاريخ االدب او بعض الكتـاب       .. الفكر العام   

يضطرنا اىل معاجلة مشكالت تـاريخ      .. من امثال باسكال ونيتشه مثال      
 عرض االدب احياناً حييلنا اىل تاريخ الفلسـفة ،          فضال عن ان  .. الفكر  

فيما انـتج   .. فنجد لدى شكسبري اثارا متعددة الفالطونية عصر النهضة         
ميلتون نظرية شخصية رفيعة يف علم الالهوت وعلم الكون ، واشـجت            

وضجت مقالة  .. وتأثرت بالفكر الشرقي    .. بني عناصر مادية وافالطونية     
وكان كولردج من كبار ..  باالصداء الفلسفية لبوب)) حول االنسان  (( 

وهناك دراسـات   .. الشعراء الرومانسيني ويف الوقت ذاته فيلسوفا بارزاً        
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)) غوته  (( ، واتصال   )) كانت  (( ملذهب  )) شيلر(( عديدة حول اعتناق    
  .. مبذهيب افلوطني وسبينوزا 

النقـاد  ( (ويف ايام احلركة الرمزية ظهرت يف روسيا مدرسة كاملة من           ( 
  ) . الذين يفسرون االدب حبدود مواقفهم الفلسفية )) امليتافيزيقني 

هل يغدو االدب احسن حاالً اذا كـان        : لكن ميكننا ان نتساءل       
الن فلسـفة   )) شكسبري(( على  )) دانيت  (( فلسفياً ؟ لقد فضل اليوت      

  رغم انه وصمهما بعدم التفكري   -االول بدت له اصح من فلسفة الثاين ،         
ان الشعر والفلسفة كانا اكثـر      :  يف حني رأى هرمان غلوكنر       –سابقا  

االمر الذي ميلي علينا القول ان الزمالة احلقة بـني          .. تباعداً لدى دانيت    
(( مثلما كـان  .. الفلسفة واالدب ، امنا تصح حني يظهر ادباء مفكرون       

  . شاعرا وفيلسوفا اصيال يف وقت واحد )) غوته 
.. لسفية اليت تثار بوجه االنسان يف كل اطوار حياتـه           ان املشكالت الف  

(( مل يقف االديب ازاءها اال ذلك       ..واليت حتيل اىل مشكالت ايديولوجية      
)) .. سـدين   (( على حد تعبري    )) .. الفيلسوف الشعيب عن حق وحقيق      

لكن ذلك المينع من يرى ان التكامل الوثيق بني الفلسفة واالدب غرار يف 
الوقت الذي يتم التشكيك يف احملاوالت اليت تدور يف صـاحله            اغلبه ، يف    



 63 

بيد .. والتسليم بالغايات   .. الا قامت على دراسة االيديولوجية االدبية       
ان هذا التشكيك الميكن ان ينكر وجود صالت متعددة بـني الفلسـفة         

وال تأثريات مشتركة تقع عليهما نتيجة توازي معني تقويـه          .. واالدب  
  . تماعية مشتركة يف زمن ما خلفية اج

يبقى ان هناك مسألة قد تبدو مراوغة ال بل وعصية على احلسم النـهائي               
ال بصفتها مادة خام او .. اال وهي مسألة كيفية دخول االفكار يف االدب        

عندما تكف عن ان تكون افكاراً باملعىن املألوف        ( بل  .. جمرد معلومات   
  ) . وعاً من اخلرافة للمفهومات وتصبح رموزاً او حىت ن

ان االبداعات االدبية ذات املضمون الفلسفي ، كفاوست لغوته واالخوة          
حيث تنفذ فيها دراما االفكار مبصطلحات      .. كارامازوف لدوستويفسكي   

قد تعد اعمال فنية ارفع بسبب      .. ملموسة متثلها الشخصيات واحلوادث     
 عليه بقيمة مادته بـل      غري ان الفن االبداعي الحيكم    .. مدلوهلا الفلسفي   

  )) احلقيقة الفلسفية (( لذلك فان .. بدرجة متاسكه وقوته الفنية ، 
نعم لعلـها   .. كما احلقيقة النفسية او االجتماعية ليست بذات قيمة فنية          

ان البصرية  .. ( قيم التركيب  والتالحم     :  تزيد القيمة الفنية كوا تعزز      
لكنها .. نفاذ الفنان ويف اتساع مداه      يف االمور النظرية قد تزيد يف عمق        
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قد التكون كذلك فقد يتشوش الفنان من االيديولوجية الفائضة اذا ظلت           
 ) . بدون متثل 

 

 

 الفصل العاشر

  1ثنائية العلم واالدب

  واشكالية التجربة اجلمالية.. اطوار احلداثة 
  

ألول وهلة تذكرنا كلمة العلم مبفردات مثل املعرفة والفلسـفة          
قل والفكر واحلقيقة بينما حتيلنا كلمة األدب اىل مفردات مثل اخليال           والع

بيد أن العلم واألدب نشـاطان      ..والوجدان واالنفعال والعاطفة والقلب     
إنسانيان يتفقان ويفترقان يف مسات ومالمح متعددة ولكن يف النهاية جيمع           

ي عمل  وأن األنسان ليدرك حيثما أطلع على أ      .. بينهما اخللق واإلبداع    
أنه جيمع بني عنصرين ، أوهلما بعده الواقعي الذي قـد           .. علمي أو أديب    
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وثانيهما الرؤيا اليت متثل التجربة الذاتية واليت حتتـوي         ..يالمس احلقيقة   
  .قدراً من اخليال واخللق 

وهو ليس هذه   ..فالعلم عمل أنساين وليس هو جمرد آلية جامدة           
أمـا الـذين    ..حماولة للبحث عنها    املكتشفات واملخترعات بقدر ما هو      

ينبزون العلم باحليادية من ناحية القيم األنسانية فأم خيلطون بني العلـم            
كنشاط أنساين ذي بعد أخالقـي وبـني مكتشـفات العلـم ونتاجـه              

  .التكنولوجي املادي احليادي 
وليس على العلم أن يشعر بالعار من تناثر جثث األطفال يف ملجأ              

زق أشالء األجساد يف خميم جنني أو تصدع اجلبال يف تورو           العامرية أو مت  
أن العار يقع على أكتـاف أولئـك        ..بورو والحىت من خرائب نكازاكي    

  .الذين يلجؤون اىل قيم أخرى غري قيم األنسانية اليت طورها العلم
متتد جذور اخلصومة بني العلـم واألدب يف الفكـر الغـريب اىل               

غريق ، عندما ربط أفالطون املعرفة بالفلسفة       يف عهد اإل  ..العصور القدمية   
فيما وسم الشعر باالنفعال والعاطفة وجعله نقيض الفلسـفة وعـدوها           

ولعل من نافلة القول أن أفالطون قد وصف الشعراء يف كتابـه     ..اللدود  



 66 

فنصـح  ..وهو مامل يرقه    ..باملعارضني أو مثريي الشكوك     )) اجلمهورية((
  .ته املثلى بإقصائهم أو نفيهم من مدين

أن : ((أما أرسطو فقد قدم حماولة أكثر مقاربة بني العلم واألدب بقولـه             
املعرفة األدبية هي معرفة بكنه األشياء وحقيقتها وليست جمرد انفعـاالت           

وهو قول يشي مبرادفة جلية بني ااملفهومني اذا ما علمنـا بـأن             )) هوجاء
  .العلم يندرج يف عداد الفلسفة يف تلك األزمان 

مل تلق فكرة الفصل بني العلم واألدب رواجاً ، بل ساد اجتاه عام               
يدعو اىل التأكيد على أن لكل منهما دوره الذي يكمل به دور األخـر              

يضـفيان  ((،حيث نص على التالقي احلميمي بينهما أفلوطني ورأى أما          
يشتركان ((بينما جعلهما القديس أوغسطني     )) ..مسة الثبات على الروح   

وقارن دانيت بينهما عندما رد العلم اىل الفلسفة فيما         )) ..ل الشكل   يف مجا 
أمنا مها موجـودان     (( -:مث مجع بينهما    ..ساق األدب اىل ملكة اخليال ،       

  )) .لغاية واحدة وهي الكشف عن وحدة الطبيعة ووحدة األشياء 
ويف القرن السابع عشر ومع ظهور الرتعة العلمية واالكتشافات           
بان جلياً أن الفصل بني العلم واألدب كان قد أبتدأ على يـد             ..اجلديدة  

الفيلسوف الفرنسي ديكارت ، الذي جاهر بعـداوة شـديدة للشـعر            
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ومـع جمـيء الثـورة      )) ..حز عنق الشعر  ((والشعراء حىت قيل فيه أنه      
طفـق العلـم    .. واستشراء النظرة املادية للكون      ١٧٨٩الفرنسية عام   

ائناً ،وصار لكل واحد منهما عاملـه الـذي         ينفصل عن األدب انفصاالً ب    
وكان لـذلك وقـع     ..ينتمي اليه ،وهدفه اخلاص الذي يسعى اىل حتقيقه         

الذي جاء ردهم هذه املرة على لسان الشاعر        ..مفجع على أهل األدب     
: حني هاجم العلـم بقولـه       ) ١٨٢٧-١٧٥٧(االنكليزي وليم بليك    

. أا مدمرة لإلنسانية والفن     . أن اآللة ليست أنساناً وليست عمالً فنياً      ((
لكن رغم عداوة بليك للعلم أال أن أدبه مل خيلـو مـن             )) ..أا الدسيسة 

أن ما يثبـت اآلن     : ((مسحة علمية ، فقد قال وكأنه يتكلم عن العلم            
كما أدرك أن املعرفة اإلنسانية تتقدم مـن     )) ..كان يف السابق جمرد خيال    

أن يقـع األنسـان يف      : ((ملغلوطة  خالل أشواط مستمرة من اخلطوات ا     
وهذا الكالم هو من مقاصـد      )) ..اخلطأ وأن يهجرهو من مقاصد اخلالق     

  .العلم
عصـور  ((ومن اجلانب األخر هاجم توماس لف بيكوك يف كتابه            

األدب وعده نشاطاً متخلفاً الينتمـي اىل روح العصـر          )) الشعر األربعة 
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وحاكاه وجهـة نظـره هـذه       الذي يمن عليه املعرفة والعقل والتنوير       
  .الفالسفة النفعيون مثل جون ستيوارت مل 

الذي انصرف اىل   )  ١٨٣٢-١٧٤٩(أما األديب األملاين غوته       
األدب فكتب الشعر والرواية واملسرحية حىت بز أدباء عصره وأسـتحق           

وكان مولعاً باألدب العريب متلعلعاً اىل )) .أبو األدب األملاين((جبدارة لقب 
)) ديوان الشرق والغرب  ((وجتلى ذلك يف كتابه     ..قد شغفه حباً     ..قراءته

)) حتول النباتات ((،مث عرج اىل العلم فألف يف علم األحياء كتاباً بعنوان           
وهكذا كـان غوتـه     )) ..نظريات األلوان   ((وآخر يف البصريات بأسم     

 هذا النموذج الذي عرف أيضاً    ..منوذجاً طيباً للمقاربة بني العلم واألدب       
) ١٨٣٢-١٧٧٢(يف الشاعر والناقد األنكليزي ، صاموئيل كولردج        

، )) اجلمال هو اإلنسجام يف التنـوع       : (( الذي عرف اجلمال بقوله     .. 
فكل بطريقته اخلاصة يبحث عن     ..وهو تعريف ينطبق على العلم واألدب       

وميكن القـول أن    .  يف اخلربات البشرية املتنوعة      – اإلنسجام   –التشابه  
)) . اختزال الكثرة اىل واحد: ((ستل من مقولة فيثاغورس أُالتعريف هذا 

ويف القرن التاسع عشر ومع انبهار األنسان باإلجنازات العظيمة للثـورة           
فقد ألقى العـامل    .. الصناعية وظنه أا البلسم ألدواء البشرية ومعضالا        
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خطبة نعى فيها علـى      )١٨٩٥-١٨٢٥(اإلنكليزي توماس هكسلي    
وعد من احلمق والشعوذة وجوده يف عصر العلـم والتنـوير            .. األدب

أن املعرفة سـواء    : (( فتصدى له الشاعر ماثيو آرنولد قائالً       .. واحلداثة  
فاألدب .. أكانت سياسية أم اجتماعية أم علمية البد وأن تبتدئ باألدب           

  )) .هو الذي يضفي على العلم معناه اإلنساين 
/ واألدب  ..الفكـر   / العقل  / العلم  وهكذا ازدادت الشقة بني       
العاطفة وساد شعور بوهن القلب وضعف العاطفـة وسـبات          / القلب  
والفكر يطغى ويتلفع بسربال    ..بينما كان العلم يزداد رسوخاً      .. اخليال  
 معضلة  –اىل خطورة ذلك    )) نيتشه((وقد تنبه الفيلسوف األملاين     ..املادة  

وقد عزا ذلك يف    )) .. كر على العاطفة    هيمنة الف ((  املتمثلة يف    –العصر  
اىل الفكر التحليلي الذي ميثله سـقراط يف        )) والدة التراجيديا   (( كتابه  

ودعا نيتشه اىل   )) .. يوربديس((فيما ميثله يف األدب     .. العلم والفلسفة   
حل هذه املعضلة من خالل العودة اىل ما يعتمل يف أنفسنا مـن عناصـر               

 العاطفة ، حىت ولو أدى ذلك اىل حتطيم الفكـر   بدائية لالرتشاف من نبع   
  .التحليلي 
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وهذه املوجة املتطرفة يف رفض العلم وجدت هلـا صـدى عنـد       
هيمنة العقل وتغليبه على    :((  لورنس الذي أعترب   ه.الروائي األنكليزي د  

، أن هذا الكاتب يعـد      )) العاطفة مسؤوالً عن مصائب القرن العشرين       
تعنت فيما يتعلق بـأمور القلـب والعاطفـة ،          غريب األطوار اىل حد ال    

فقد أعتربا أنسـان القـرن      : اليوت  . س  . وشاطره الرأي األديب ت     
أما أن يكون أنساناً مفكراً دون قلـب أو         ((العشرين أحادي الشخصية      

  )).أنساناً ذا إحساس مرهف ولكن دون فكر 
.. يقيـة  من هنا فإن العامل اليوم حران اجلوانح اىل ظهور نزعة توف          

تتفهم أمهية األدب ودوره اخلطري يف حياة األنسان السيما يف عصر توج            
والتسـرب اىل كـل     .. فيه العلم وتابعته التكنولوجيا ألدارة دفة احلياة        

  ..مفاصل اتمع 
قدمت خدمات جليلة الحتصى لألنسان يف      .. فاإلجنازات العلمية     

 املرض وأطالة معـدل     هذا العصر من خالل القضاء على اجلهل وحماربة       
وسهلت سبل االتصاالت حىت جعلت العامل قرية صغرية        .. عمر األنسان   

فيما قللت اىل حدود كبرية من شقاء األنسان وعنتـه وزادت مـن             .. 
وبددت اخلرافيات والغيبيات اليت إحنسرت أمام التفكري       .. رفاهيته ومتتعه   
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ه أيضاً صنع الدمار    فإن.. ولكن هذا العلم وبكل هذه العظمة       .. العلمي  
وهنا فإن العلم يثري مشـكالت أخالقيـة        .. واملوت واحلروب الفتاكة    

لذا فأنه حباجة ماسة اىل فحوى أنساين ، وقيم روحية رفيعـة ،  .. عويصة  
وما أحسب أن ذلك بكائن اال مع األدب الذي يعمل على ترويض العلم             

ة ،الوسيلة للـدمار    والتقليل من غلوائه ، وجعله أبداً يف خدمة األنساني        
أن أفضل من ميثل هذه النظرة للعلم واألدب يف الفكر الغريب           .واخلراب  

العلم والقيم  ((برونوسكي ، الذي ألّف كتاباً بأسم       .هو العامل والفنان ج     
ونظراً لشغف هذا العامل بالعلم واألدب على حٍد سواء فقد          )) ..اإلنسانية  

أن هديف من هذا الكتاب      ((:طفق يكتب عنهما بنفس احلماس والشوق       
هو أن أثبت بأن أجزاء احلضارة املختلفة تكّون كالً واحداً ،وأن أعرض            
احللقات اليت تعطي اجلتمع قوة متاسكه وحياته ،كما أرمي بصورة خاصاً           
اىل مقارنة العلم بنواميس السلوك وقوانينه وهي أمور يتحتم على العامل أن           

لعمل اإلبداعي متشابه يف العلم واألدب      أن ا ..يتمم مكارم األخالق فيها     
أن العلم كاألدب ليس استنساخاً أو حماكاة للطبيعة ،         ... على حد سواء    

أننا نعيد خلق الطبيعـة باكتشـافها سـواء يف          .. بل مها أعادة خلق هلا      
  ...)) .القصيدة أو يف الفرضية العلمية 
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 احلادي عشرالفصل 

  2 ثنائية العلم واالدب
  

  واشكالية التجربة اجلمالية ..   احلداثةاطوار
إذ )) .. الروح الفنية   (( أن للجمال إتصالية واهلة مبعشوقته األثرية              

اليت تفصح عن   )) .. الصورة الفنية   (( أن النتاج اإلبداعي يكون ميدانه      
(( للكشف عن الرؤى من خالل إضـاءة          .. املنطق واحلدس اجلماليني    

غري ان البعد املادي للصورة ينبغي توافره لتتجـه         .. ته  ومقارب)) املتخيل  
أن املادة متتلـك يف جوهرهـا حركـة          ( –حبركة جوهرية حنو اجلمال     
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 لكن التوجس من مضـاعفات      –) مستمرة بواسطتها ترقى اىل الكمال      
النظريات العلمية واألفكار الفلسفية يف الفن ، وجعلها مربراً شكلياً عن           

..  يؤدي إال اىل تشرذم مكونات التجربة اجلمالية         خوض اجلدل فيها ، ال    
  .واالكتفاء باجلانب العلمي ارد عن حمتوى الفن وشاعريته 

ذهب أصحاب النظرة املادية القدمية اىل أن اجلمال ليس صفة من             
إذ أنه  .. ويرون إليه مبنأى عن اكتشاف حقائق الطبيعة        .. صفات الطبيعة   

ومع أن اجلمال خاصية    .. دان اجلدل العلمي    يف نظرهم الميكن أن يلج مي     
الفنون البديعة إال أن املاديني نفوا أن تكون قواسم مشتركة بني الفنـون             

فيمـا  .. ويشريون اىل واقعية العلوم مع أا قريرة املشـاعر          .. والعلوم  
.. لكنهم يفرغوا مـن أي مضـمون        .. يِسمون الفنون بدفء املشاعر     

وجيردوا من أية .. اخلواص الكمية على املادة  وحيث أن هؤالء يقصرون     
  –مسات أخرى فأم يرققون اجلمال اىل درجة أن جعلوه صناعة ذاتيـة             

الصفة من صفات الطبيعة ، يقول رينيه ديكارت        -ختتلقها ذات األنسان    
اليدل اجلميل وال البهيج على أكثر من موقفنا        ) : (( ١٦٥٠-١٥٩٦(

ويشـاطره بـاروخ سـبينوزا      )) .. م عنه   يف احلكم على الشيء املتكل    
اجلمال لـيس صـفة يف الشـيء        : (( الرأي ذاته   ) ١٦٧٧-١٦٣٢(
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املدروس بقدر ماهو األثر الذي ينشأ يف اإلنسان نفسه الذي يدرس ذاك            
معرباً ) ١٨٨٢-١٨٠٩(وحنا نفس املنحى تشارلز داروين )) .. الشيء  

من اجللـي أن     : (( عن وجهة نظر هؤالء املاديني  وموقفهم من اجلمال        
اإلحساس باجلمال يتوقف على طبيعة العقل بصرف النظر عـن صـفة            

-١٨٥٦(أما سيغموند فرويـد     )) .. حقيقية يف الشيء حمل األعجاب      
فأنه وجد نفسه منصاعاً اىل اعتبار اجلمال أسـري الغريـزة           ) .. ١٩٣٩
من دواعي األسف أن التحليل ليس عنده مايقولـه عـن           : (( اجلنسية  

)) .. مال وكل ما يبدو مؤكداً أنه مستمد من جمال الشعور اجلنسـي             اجل
وبذلك فأن أصحاب النظرة القدمية يعتقدون بأن عناصر اجلمـال هـي            

  .بل هي من قوانني العقل البشري .. ليست من قوانني الطبيعة 
وبالضد من النظرة القدمية فأن النظرة العلمية اجلديـدة والـيت             

اط العلمية والفنية منذ أوائل القرن العشـرين        طفقت تستشري يف األوس   
لذلك عد  ) .. على أن اجلمال هو املقياس للحقيقة العلمية        ( فقد أكدت   

مجال احلقيقة وبساطتها هو عنوان استبانتها ، يقول ريتشارد فينمان احلائز           
أن املرء ميكن أن يسـتبني      : ((١٩٦٥على جائزة نوبل يف الفيزياء لعام       

فيما كان فرينـر هـايزنبريغ عـامل        )) ..  مجاهلا وبساطتها    احلقيقة بفضل 
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اجلمال يف العلوم الدقيقة ويف الفنـون علـى         (( الفيزياء األملاين يرى أن     
األمر الذي  )) .. السواء هو أهم مصدر من مصادر األستنارة والوضوح         
فضالً عـن أن  . يشري اىل أن اجلمال يشكل مقاربة جلية للعلم والفن معاً  

 اجلمال من قبل كبار علماء الفيزياء النظرية يف القرن العشرين قد            نشدان
مهد هلم ألن حيرزوا كشوفاً كبرية ، فقد الحظ هايزنبريغ فيمـا يتعلـق              

النظرية مقنعـة بفضـل كماهلـا ومجاهلـا     (( مبيكانيكا الكم انه ثبت أن    
كما اعتربت النظرية النسبية العامة كأمجـل النظريـات         )) .. التجريدي  

إليها على حنو   ) ١٩٦١-١٨٨٧(فيزيائية حيث أملع ايرون شرود نغر       ال
أن نظرية انشتاين املذهلـة يف اجلاذبيـة ال         : (( يتبدى فيه رونقها اآلسر     

))  يتاتى اكتشافها اال لعبقري رزق إحساساً عميقاً ببساطة األفكار ومجاهلا           
نفسه قد أومـأ اىل مجـال       ) ١٩٥٥-١٨٧٩(حىت أن ألربت أنشتاين     

اليكاد : (( ريته جاعالً سحرها األخاذ مصيدة لعشاق فهمها إذ يقول          نظ
بل غاىل بعضهم   )) ..أحد يفهم هذه النظرية متام الفهم يفلت من سحرها          

اجلمال معيار أساسي يف الفيزياء لدرجة أن يقدم حىت علـى           (( متيقناً أن 
د وجـو : (( حيث يعلن وجبرأة الفيزيائي بول دايراك أن        )) .. التجربة  

اجلمال يف معادالت العامل أهم من جعل هذه املعادالت تنطبق على التجربة 
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.. ولرمبا اعترب دليالً جديراً بالثقـة       .. ، فاجلمال قد يتحدى احلقائق      )) 
)) ألن التجربة ختطيء يف الغالب واجلمال قلما خيطيء       ((ليكون هو الفيصل  

  .لذلك كان اجلمال يف الفيزياء هو السمة الغالبة 
النظريـة  : (( دد انشتاين ثالثة عناصر للجمال عندما يقـول         حي  

تكون أدعى اىل إثارة اإلعجاب كلما كانت مقدماا أبسط ، واألشـياء            
)) .. اليت تربط بينها أشد اختالفاً ، وصالحيتها للتطبيق أوسـع نطاقـاً             

حيث .. فأول عناصر اجلمال هو البساطة اليت تستلزم الكمال واألقتصاد          
النظرية اجلميلة مبعيار البساطة كل احلقائق يف الوقـت الـذي           تستوعب  

-١٨٥٤(يقول هنري بوانكاريه    ..تقتصر فيه على ماهو ضروري منها       
ألن يف البسـاطة والضـخامة      : (( عامل الرياضيات الفرنسي    ) ١٩١٢

)) كلتيهما مجاالً فنحن نؤثر البحث عن حقائق بسيطة و عن حقائق كبرية 
فالنظرية اجلميلة جيب أن توفق بني عدة       .. فهو التناسق   أما العنصر الثاين    

: (( حقائق ليس فيما سبق ما يشري اىل صلة تربط بينها ، يقول انشتاين               
كمـا وأن   )) .. ال علم من غري اعتقاد بوجود تناسق داخلي يف الكون           

التناسق يستبطن التماثل الذي يسري يف مجيع قوانني الفيزياء لذلك أعلن           
 أن كل قانون من قوانني الفيزياء مرده اىل شيء من التماثل يف             : ((ويلر  
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خواص التماثل تشـكل علـى      (( ويضيف هايز نبريغ أن     )).. الطبيعة  
ومن قبل كان يرى أفالطون بـأن الـوزن         )) الدوام أهم مسات النظرية     

مثلما أوضـح أرسـطو بـأن       .. والتناسب مها عنصرا اجلمال والكمال      
أما أوغسطني فإنه يعتقد أن ..  يف األشياء الكثرية     اجلمال يتركب من نظام   
اليكون )) دميقريط  (( وهكذا فإن اجلمال منذ     .. اجلمال هو يف الوحدة     

إال يف الكيان املتناسق واملتناظر وانسجام األجزاء والنسـب الرياضـية           
ذلك أن النظرية الرائعـة     .. أما العنصر الثالث فهو الروعة      .. الصحيحة  

يف نفس الوقت الذي    .. لى جانب كبري من الوضوح الذايت       اليت تكون ع  
وهذا ما فعله نيـوتن  .. تضئ فيه أو تقارب أشياء أخرى أو جوانب منها       

 تفسـري األجسـام السـاقطة       –الذي أدهش العامل بثالثة قوانني بسيطة       
وهذا بالضـبط مـا     ( وظاهريت املد واجلزر وحركة الكواكب واملذنبات       

  ). العامة بطريقة أنيقة مدهشة تفعله نظرية النسبية
ميكن القول أن عناصر اجلمال التوجد يف العلوم فقط ، بل أن هلـا مـا                

فالفنان يضع البساطة يف أوىل أهدافه وهو يرتع اىل         .. يناظرها يف الفنون    
وحيق لنا القول أن مبدأ     .. تفادي النقصان أوجتنب احلشو يف عمله الفين        

ألربت دورر حني أسدى نصيحته للفنـانني    البساطة كان جيثم على تفكري      
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حاولوا أن تدوا إليه    . هناك وسط عدل بني اإلفراط والتفريط       : (( قائالً  
ويستطرد دورر وهو يشري اىل العنصـر الثـاين         )) .. يف مجيع أعمالكم    

  التناسب/ التماثل / التناسق 
ي من دون التناسب الصـحيح الميكـن أل       : ((  وأمهيته يف العمل الفين     

ويعـزف علـى ذات     )) .. شكل أن يكون كامالً مهما اجتهد يف إجنازه         
وأعظـم  )  : (( ١٧٨٧-١٧١٤( الوتر امللحن كريستوف غولـك      

اجلوانب اجلمالية للحن أو للتناسق تصبح عيوباً ونقائص اذا اسـتخدمت           
وفيما يتعلق بالعنصر الثالث مـن عناصـر        )) .. يف غري مكاا املناسب     

الضوء هو الشخصـية    : (( التألق فيقول أدوار مانيه      / الروعة: اجلمال  
ولعل الوضوح يف الصوت مـا يشـكل        )) .. الرئيسية يف لوحة الرسم     

أن : (( يف ذلك يبني أرون كوبالنـد       .. عنصراً مهماً من عناصر اجلمال      
(( فاجلرس أو   )) .. اجلرس يف املوسيقى هو نظري الضوء يف لوحة الرسم          

 يعطي األذن قدرة على التمييز بني الناي والبوق حىت          قد)) اللون النغمي   
مما تقدم خنلص اىل    .. لو حصل وأن عزفت األلتان كلتامها النغمة نفسها         

حيث يشري اىل ذلـك     .. أن هناك احتاداً جلياً بني العلم والفنون اجلميلة         
هناك أوجه شبه معينة بني العلم والفـن ، أوهلـا أن       : (( ستيفن فاينبريغ   
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اء يتلمسون اجلمال والبساطة ، وحنن نلتمس ذلك إلعتقادنا بـأن           العلم
)) .. القوانني األساسية اليت تشكل ركائز الطبيعة البد أن تكون بسيطة           

العلماء شأم يف ذلك شأن الفنانني ، يعتمدون إعتماداً         : ((وميضي قائالً   
النظرة وهكذا فإن النظرة العلمية اجلديدة خبالف )) : شديداً على احلدس 

املادية القدمية تظهر بأن عناصر اجلمال اخلفي والذهين يف العلوم متـاهي            
.. أن العامل والفنان    .. (عناصر اجلمال اجللي واملسموع يف الفنون اجلميلة        
( فالفنانون األصالء   ) .. ينشدان اهلدف اجلمايل نفسه عرب مسالك خمتلفة        

      اليت تضفي   – بلغة الفن    –م  هم فالسفة حبلوهلم الفنية يعربون عن إجتاها 
على احلقيقة العلمية امتيازاً ذاتياً لريتبط مع موضوعيتها ، بتلك البـذور            

واليت تتفتح براعمها عند حدوث عملية االشـتباك        .. الفلسفية الكامنة   
(( وبذلك يعرينا الفنان كما يلحظ ذلـك        ) .. اجلمايل بينها وبني املتلقي     

ما العامل حيث تتفتح فيـه املوجـودات إىل    ناظريه لنبصر   )) شو بنهاور   
 .              أقصاها 
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  الفصل الثاين عشر
  مقاربة العلم والفن
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ان العلم والفن نشاطان انسانيان يتفقـان ويفترقـان يف مسـات              
وان .. ولكن يف النهاية جيمع بينهما اخللق واالبـداع      .. ومالمح متعددة   

انه جيمع بـني    .. يثما اطلع على أي عمل علمي او فين       االنسان ليدرك ح  
وثانيهمـا  .. اوهلما ، بعده الواقعي الذي قد يالمس احلقيقة         : عنصرين  

  . الرؤيا اليت متثل التجربة الذاتية واليت حتتوي قدراً من اخليال واخللق 
 املادية واحليـة    –ان جوهر العلم يتلخص يف انه يعرب عن الطبيعة            

..  واليت حييا االنسان فيها ، بشكل موضـوعي مسـتقل         – واالجتماعية
ويسري وفق معطيات نظرية وقـوانني  .. بعيداً عن ارادة االنسان وادراكه  

ويعد القانون العلمي ظاهرة موضوعية مسلم ا       .. عامة الميكن جتاوزها    
وبذلك فان .. حىت اكتشاف قانون علمي جديد يناقض االول على االقل          

الظواهر الطبيعية واالجتماعية مبوضوعية وجترد كما تفعـل        العامل يسجل   
وحيث ان العلم ال يعين باجلوانب اجلماليـة        .. آلة التصوير الفوتوغرافية    

لذلك نبز باحليادية من ناحية حمتواه االجتماعي       .. للطبيعية بكل اشكاهلا    
احية اما الذين ينبزن العلم باحليادية من ن      .. والسياسي والوطين والتارخيي    

القيم االنسانية فأم خيلطون بني العلم كنشاط انساين ذي بعد اخالقـي            
كمـا ان   . وبني مكتشفات العلم ونتاجه التكنولوجي املادي احليـادي         
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عملية االبتكار يف العلم تكمن يف البحث عن امناط موجـودة اصـالً يف              
  . البيئة وحتويلها حتويالً نافعاً 

الفردي والشخصي للفنان حيث يعرب     اما الفن فيطغى فيه اجلانب        
وكلما كان  .. عن الطبيعة واتمع من خالل احاسيسه وحاالته النفسية         

ويعد الفن مرآة حلاالت    .. اتسم فنه بالرفعة والرقي     .. بعيداً عن الواقع    
ورغم ان هناك انساقاً فنية تصل حـد        .. ذاتية يعيشها الفنان يف حلظة ما       

ن الطابع الذايت للفنان االصيل هـو املتغلـب او          غري ا .. االعمام احياناً   
.. لذلك نرى بأن الظاهرة سواء اكانت طبيعية او اجتماعيـة           .. السائد  

بـل ان   .. ورغم وحدانيتها اال ان الفنانني يعربون عنها تعبريات خمتلفة          
الفنان الواحد نفسه قد يعرب عن الظاهرة الواحدة تعـبريات خمتلفـة يف             

وبـذلك  .. روف متفاوتة حبسب حاالته النفسـية       مناسبات متعددة وظ  
على الكشف عن االثر الذي تتركـه يف نفسـه          ( ينصب اهتمام الفنان    

  ) . االشياء واالشخاص يف هذه اللحظة او تلك من حلظات حياته 
فجوهر الفن ينصب على الكشف عن الظواهر اجلمالية لالشـياء        
.. لياً يتصف باجلمـال الفـين       أي التعبري عن الواقع تعبرياً خيا     .. واحلياة  

.. ( حيث تنتفي صفة احليادية يف الفن من ناحية احملتـوى االجتمـاعي             
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فالعمل الفين االصيل اذن اليقتصر على التعبري عـن ظـواهر الطبيعـة             
واتمع تعبرياً فنياً خيالياً مجالياً وامنا هو يثمنها او يصدر احكاماً عليهـا             

  ) . وان كان هذا املوقف غري مستقر احياناويعرب عن موقف معني ازاءها ، 
قد يتضح التضاد بني العلم والفن يف وصف كل من العامل والفنان              

فالشمس مثالً عند عامل الفلك غريها عند الشاعر او الرسام          .. لظاهرة ما   
والقلب عند وليم هاريف خيتلف عن القلب عند شكسـبري او جمنـون           .. 

..  موضوعة البحث موضوعياً بدقة وجترد       ليلى ، حيث يصف العامل املادة     
يف حني يكون وصـف  .. وتغري الظروف الحيدث أي اثر يف موقفه ازائها     

الفنان منصبا على اجلوانـب اجلمالية معرباً عن ذلك برؤيا ذاتية تتجلى            
لكـن يبقـى العلـم      .. واليبقى ازاءها يف حالة واحدة      .. فيها مشاعره   

اجلميلة من جهة ثانية  اطرافاً متكاملة يف        والتكنولوجيا من جهة والفنون     
والميكن تصعيد التمفصل بينهما اىل درجة القطيعة .. ثقافة انسانية واحدة 

النه وان كان لكل واحد منها دوره اخلاص وهدفـه الـذي            .. املعرفية  
لكنهما نشاطان انسانيان يكمالن بعضهما من حيث       .. يسعى اىل حتقيقه    

نعزل العلم الذي هو اساس تقدم احلضارة املادية عن         فال ي .(التأثري والتقدم 
) الفن الذي هو سجل املشاعر االنسانية ازاء الطبيعة واتمع واالنسان           
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لذا يرى االفذاذ من العلماء بان العلوم الطبيعية الميكنها ان ترقـى اىل     .. 
مراتبها العليا اال اذا تسربلت بالظاهرة اجلمالية وتلبست بلبـوس الفـن            

انه تعلم من   : فيع حىت نسب اىل انشتاين يف احدى حملاته العبقرية قوله           الر
 اكثر مما تعلمه من نيوتن عامل الفيزياء        – االديب الروسي    –دوستوفسكي  

ان التفكري العلمي ينطـوي    : (( ولقد جتسد كل ذلك يف قوله       .. الشهري  
  )) . على عنصر شعري 

وفـتح  .. اثرا كبرياً يف الفن          لقد ترك التقدم العلمي والتكنولوجي      
حيث هيأ العلم وسائل    .. افاقاً جديدة رحبة لتطوير الفن شكالً ومضموناً        

كما يتضح ذلـك يف االفـالم       .. تكنيكية لنشر الفن على نطاق واسع       
اخل ، كما ان العلـم ادى    .. السينمائية والتلفزيونية ومسجالت الصوت     

هو القصـص العلميـة       .. ايضا اىل نشوء منط جديد من الفن القصصي       
فضال عن نشوء امناط جديـدة مـن الفـن          .. اخليالية االخذة بالتعاظم    

الفن بالتكنيك  ( اخل ، وزود العلم     .. كاملوسيقى امللونة والسينما الستريو     
كالبنايات الشاخمة اجلميلـة واجلسـور      )) الفن املعماري   (( مبا يف ذلك    

  ) . يف امللون واملسرح البديعة واملترتهات والتصوير الفوتوغرا
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ان العلم وبكل اجنازاته العظيمة اليت قـدمت خـدمات جليلـة              
وهنا فان  .. فانه ايضا صنع املوت والدمار واحلروب الفتاكة        .. لالنسانية  

لذا فانه حباجة ماسة اىل فحـوى       .. العلم يثري مشكالت اخالقية عويصة      
ان ذلك بكائن اال مع     ومجالية رفيعة ، وما احسب      .. انساين وقيم روحية    

الفن الذي يعمل على ترويض العلم والتقليل من غلوائه وجعله ابـداً يف             
خدمة االنسانية ال وسيلة للدمار واخلراب كما تريده الصهيونية وامريكا          

 .  
  
 

 

 

 

  

  الفصل الثالث عشر
  بدايات القصة القصرية
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تعترب أحـدث الفنـون     )) .. القصة القصرية   (( ميكن القول أن    
شغف ا املثقفون حىت غدت فناً مستقالً بز الكثري من الفنون           .. دبية  األ

وخصـائص  .. وصار هلا أسس تنطلق منها      .. األدبية يف القرن العشرين     
أن القصة القصرية   )) : (( براندر مايتوس   (( يقول  .. تفرزها عن غريها    

عـىن ، ويف    نوع أعلى وأصعب من الرواية ألا التقوم بغري األبتكار يف امل          
وهكذا ذاع صيت أعالمها املـربزين ، فيمـا        )) .. الفكرة ، ويف اخليال     

  .أحيان كثرية  أفتنت ا نقادها ودارسوها الذين قصروا مههم عليها يف
قبل القرن العشرين كتابة    .. حاول الكثري من الكتاب األوربيني      

 أن  بيـد .. احلـايل   )) القصة القصرية   (( يقترب من فن    .. شكل أديب   
فقد .. كتابام تلك مل تنهض اراة أسلوب كتابة القصة القصرية الفنية           

وغريمهـا كـثري    )) هنري جيمس   (( مثلما حاول   )) .. ديكرت  (( حاول  
لكن مل ترق حماوالم    .. كتابة شكل مياهي الشكل الفين للقصة القصرية        

 القصة  تلك اىل قيمة فنية تقترب من مصطلحها الفين الذي ِصيغ تعريف          
  .القصرية مبقتضاه 

لقد خرجنا مجيعاً مـن حتـت       )) : (( مكسيم غوركي   (( يقول  
(( ــ   بوهو يريد أن يربط بداية القصة القصرية        )) .. معطف جوجول   
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حىت عده النقاد أبا القصة القصـرية        )) .. 1852 – 1809جوجول  
والذي استمد موضوعات قصصه من احلكايات الشعبية فيمـا       .. احلديثة  

اين اؤمن حبياة الناس العاديني     : (( عا اىل االبتعاد عن االطروحات امليثية       د
، والشعبيني منهم خباصة ، سواء منـهم الغـين أوالفقـري ، املغـامرون               
أواحملدودون احملصورون ، احلسنو اخللق أوالسيئو اخللـق البليـدون أو           

 حيتاجهـا   كثريو احلركة واهلياج ، منهم الذين يكونون ِعرق املادة الـيت          
من )) إدجار آلن بو  (( كما يعترب األمريكي    )) .. الكاتب يف حبثه أوعمله     
فقد رام ان يقنن هلذا الفن شكالً وبناًء ومقصداً         .. رواد هذا الفن األديب     

  .. ومينحه وجوداً قائماً بنفسه .. مبا مييزه عن الرواية 
قاً غري أن القصة القصرية حققت طفرة نوعية وتسنمت مرقى سام         

حىت عد كل منهما    )) .. تشيخوف  (( و  )) موباسان  (( على يد الكاتبني    
وأصبح لكل واحد منهما أشياعه ومتـابعوه       .. مدرسة أدبية يف هذا الفن      

  .الذين حيذون حذوه 
يف قصصه  )) جي دي موباسان    (( كانت رؤى الكاتب الفرنسي     

 أن بريق الشهوة بيد.. تصور احلياة ببشاعة وكالحة   .. تقطر حزناً وكآبة    
حاول ان جيمع بـني     .. وشبق الوصال يسكن شخوصها     .. يومض فيها   
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واملفآجـأت  .. الدراما العنيفة املشحونة بالسخرية والزراية بغباء البشر        
والتحوالت احلادة ، وأراد أن جيسد اإلحساس بـاإلمث والـتكفري عنـه             

ـ       : (( باعتزال احلياة    ف وطأتـه   الن اإلمث إحساس اجتماعي ميكن أن خت
ويظن ان هلـم مـن      .. وكان يرمي االدباء بتهمة املخادعة      )) .. بالعزلة  

فكـل منـا    : (( احلبائل ماميكنهم من استدراج الناس اىل فخاخ حيلهم         
وكبار الفنانني هم أولئـك الـذين       .. يكون لنفسه صورة خادعة للعامل      

  )) .يسعهم محل اإلنسانية على قبول اخنداعام اخلاصة 
باملشـاعر  )) أنطون تشـيخوف    (( أهتم الكاتب الروسي    بينما  

.. واليت تكاد تتوارى خلف املظاهر اخلداعة املضللة        .. اإلنسانية البسيطة   
وقد خـرج  .. جاهداً يف سرب أغوارها     .. وراح جيسد جيشاا يف قصصه      

  . تلك القصص يف شكل فين متقن متجهاً صوب الواقعية 
بدء بالقصة القصـرية املعربـة عـن    فقد .. أما يف الوطن العريب     

وغـريه ،   .. مث جاءت كتابات عبد اهللا النـدمي        .. األنكليزية والفرنسية   
من حوار ووصف وأختيار حدث     .. واليت تسربت اليها عناصر قصصية      

وهو التيار الـذي    ((  لكنها تبقى كتابات ترتع اىل األصالح واألرشاد         –
ويف أوائل القـرن    )) .. مصر  نشأت يف كنفه القصة القصرية وخاصة يف        



 89 

صاحل محدي محاد   : العشرين ظهرت حماوالت يف القصة القصرية لكل من         
" العربات " ، حممد أمحد تيمور ، مصطفى لطفي املنفلوطي صاحب كتاب  

فيما ابتعد فيها عـن     .. والذي أمتازت قصصه بالسرد والعذوبة اللغوية       
.. بلـى بـاألحزان   لكنها كانـت ح .. جتسيد فكرة أو تصوير إحساس      
  .يرهقها البؤس ويسومها العذاب 

ويف العراق بدأت بوادر القصة القصرية يف الربع الثاين من القرن           
العشرين على يد رواد كبار من أمثال حممد أمحد السيد وجعفر اخلليلـي             
وذنون أيوب وعبد احلق فاضل ويوسف ميت وعبد ايد لطفي وغريهـم            

م تلك مرارة الذعة ألن جتارم يف احليـاة         وقد وجد القراء يف قصصه    .. 
وقد .. حيث عانوا من البؤس واحلرمان وشظف العيش        .. كانت قاسية   

ويعترب .. جتلى كل ذلك يف النهايات احملزنة واملأساوية لشخوص قصصهم          
األديب العراقي الالمع فؤاد التكريل من اـددين يف القصـة العراقيـة          

يـرتع اىل الـروح     ..  أسرار اجلمال يف الفن      القصرية متمعناً ومتعمقاً يف   
  .اإلنسانية املستوحاة من اجلو احمللي والشعيب 

ويف املغرب العريب ظهر كتاب كبار من أمثال عبد ايد بن جلون         
وعبد الكرمي غالب  حيث أسهمت بالد مصر يف صقل موهبة بن جلون             
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 القصرية  فقد مكث فيها طول الفترة اليت طفق يكتب القصص        .. كقاص  
مثلما أسـتفاد   .. املصرية لنشر قصصه    )) الثقافة  (( حيث تبنته جملة    .. 

وقد متيزت قصص هؤالء وغريهـم باملبالغـة        .. منها عبد الكرمي غالب     
الشديدة يف متجيد فترات معينة من التاريخ العريب بقصد إذكاء الـروح            

  .القومية والنضالية ملواجهة املستعمر الباغي 
 أن القصة القصرية تعد أقـرب الفنـون اىل روح           ميكن أن نقول  

 قد أدرك كبار كتاا مدى الصعوبة الـيت         – كفن أديب    –العصر بيد أا    
يؤكد ذلك ما   .. تكمن وراء االبداع فيها ، حيث تتطلب جمهوداً مضنياً          

أن كتابة قصة قصرية تنبض باحليـاة ،        (( من  )) مارسيل بريفو   (( يقوله  
 وأين ألعترف   - ضرب من الرباعة     –لشروط املطلوبة   وتتوافر فيها مجيع ا   

بكل صراحة أنين أيب معاجلة القصة القصرية وأحذرها خصوصـاً اذا           
ويف اخلتام ميكن أن نوجز تاريخ القصـة        )) .. كان علي أن أكتب دائماً      

  : القصرية 
أمـا  .. لقد بزغت القصة القصرية يف روسيا مث أمريكا وأشرقت يف أوربا            

 العريب فكانت بدايتها يف مصر مث العراق وبالد الشام مث املغرب            يف الوطن 
  . العريب 
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  الفصل الرابع عشر
  تقنية كتابة الرواية

       
لعل القارئ املعاصر يعاين من الصعوبة يف اكتشاف جوهر الروايـة الـيت    

ن بل إا قطعة من الف    . الرواية ليست شرحية من احلياة      ((الن  .. يطالعها  
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قصة واحـدة أو    / تسرد حكاية   .. فالرواية قصة طويلة    )) .. هلا نظائر   
أو الروايـة   .. وقد تكون قصة إثارة حبتة كالرواية البوليسـية         .. أكثر  

  . أو الرواية اليت تم بالشخصيات .. أو قصص اخليال العلمي. الفنطازية 
. ويلز. ج  . لقد وصفها هـ    .. ليست مثة حدود توقف الرواية        

ألنه )) .. ميكنك أن تضع فيه ما يعجبك : (( حيث يقول ))الكيس(( بـ 
وباسـتطاعتك أن   .. ميكنك أن تكتب عن أحداث تعود لقرون خلـت          

لـك أن   .. والذي قد اليرى النور أبدا      .. تكتب عما حيدث يف املستقبل      
أو أن  .. تكتب عن إنسان يصل أي كوكب تشاء وحييا فيه ويعاشر أهله            

 من تلك الكواكب تغزو األرض وجتعل أعزة أهلـها أذلـة         جتعل كائنات 
لكن الرواية تبقى طريقة للكتابـة عـن الشـؤون          ! .. وكذلك يفعلون   

احلياتية املعاشة وعن اإلنسان احلاضر بغض النظر عن توظيـف املاضـي            
  . واملستقبل واملتخيل فيها 

ـ             خوص     البد للرواية من بداية تدعو إىل إثارة االهتمام من خـالل ش
الرواية البارعة هي الـيت جتعـل       .. وأحداث متغنط القارئ    .. متميزين  

عندما حيـيط الروائـي     .. القارئ اليغذ السري ا بأقل من إمياءة مذهلة         
وليس .. باخلطوط العامة لروايته، وإنضاجها على نار هادئة يف تنور ذهنه           
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))  القارئ األول  ((الن الروائي يعد  ..جيداً أن ميتلك التفاصيل منذ البداية       
  . حاجته ماسة إىل االستمتاع والدهشة .. وكأي قارئ آخر .. لروايته 

..     أن كتابة الرواية ليست بالضرورة جمرد حكايات تسرد عن الناس           
ما مل تضمخ تلك السرود بالعبق اإلنساين وتسربل تلك احلكايات بأثواب           

ا الناس العاديني    تركيبية فنية ، والشخصية ليست جمرد كائن يتحرك كم        
. أو تتشح بسربال ميثل وجهة نظـر مـا       . مامل تشكل بعداً فكرياً أحيانا      

وجيري عليها املزيـد    .. بتعبري اخر أن الروائي قد يلتقط شخصية حقيقية         
أن .. (( من التعديل والتحوير ، لكنه يبقي على العنصر األساسي فيهـا            

له أن يلصق ا نتفـاً مـن      و)) .. الشخصية مزيج من االبتكار واحلقيقة      
مثلما يضيف هلا من نفسه بوعي  أو بدون وعي          .. كائنات بشرية أخرى    

وتثري ..  جزء من جتربة تكشف حياة املؤلف        00قد تكون الرواية    .. (( 
  )) . إحساسنا ا 

عندما يراد التخلص من احلضور الدائم للمؤلف يف الرواية يف كتابته هلـا             
بصيغة الشخص املتكلم  أو عند اإلذعان ملعرفته كل شيء يتعلق بالرواية             

)) املؤلف شخص يتحدث اىل قارئه من خارج القصة         (( يصار اىل القول    
ء وأين سيكون ابتدأ يرتب كل شي     .. لكن من أية وجهة نظر يرويها       .. 



 94 

فالروائي ليس اكثر غرابة من     .. مث يتوارى بذكاء خلف مشاهد روايته ؟        
النـه يعمـل   .. اآلخرين لكن عادات عمله رمبا يشوا شيء من الغرابة        

  . وإال أصيب باخليبة .. وان عمله يتطلب تركيزاً عالياً .. لوحده 
فضالً عن كوا   .. كانت اللغة الشعرية هي لغة الروايات القدمية          

لذلك كان يكتنفها   .. قرب اىل مذكرات شخصية منها اىل رواية عصرية         ا
لكـن الروايـة     .. امللل ورمبا ضاق املؤلف ا ذرعاً فأمهلها ومل يتمهـا           

وملا كانت الرواية هي نتاج ..(( العصرية الختلو من اوشال القرون السالفة
ـ          ام عصر احلكايات اخليالية فقد جاءت مفتقرة اىل شيء من نـور األحك

  )) . األكادميية وأنا اعتقد بأا مازالت جتد مربراً لألسف على ما فاا 
الـيت جيعلـها    .. قد ميتطي الروائي سرداً ما للتعبري عن أفكاره           

بتعبري آخر أن جسره هـذا هـو موضـوع          .. كجسر لالتصال بالقراء    
ة اليت ختتلف عن احلبك)) .. الثيمة(( ويسمى يف أعراف األدب .. الرواية 

بينما احلبكة ..  ، ميكن التعبري عن الثيمة بكلمة أو عبارة      - فعل القصة    –
قد يعرب عن الثيمة بكلمة حمبطة      .. حباجة اىل الكثري من التعابري لتلخيصها       

الن الروايـة   .. لكن اليعين ذلك ابداً بان الرواية متيل اىل الـتجهم           .. 
جل وضع احلبكة   ال.. وبدون صراع   .. الميكنها أن توجد بدون مشكلة      
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يف حركتها ، سلسلة االحداث مهما كانت  مشوقة الميكنها أن تكـون             
والتصوير الفوتغرايف للواقع هو االخر الينتج رواية مبعناها الفين          .. رواية  

هلـا  .. البد من اختيار ثيمة ما تشكل هاجساً يؤرق الكاتب لفترة طويلة            
عة مبعزل عن الثيمة اليلد     الن التمكن من الصن   .. صدى يف اتمع ايضاً     

  . اال رواية جوفاء 
.. امنا يتحرك باجتاه بقاع جديدة      .. عندما يشرع الكاتب بفصول روايته      

وتطور يف الشخصـيات  .. مثة تغيري مستمر جيريه الكاتب أو يفرض عليه      
يغوص الكاتب جبرأة يف ذلـك العـامل        .. بالنسبة اىل الكاتب على االقل      

من هنا تشغلك امهية الثيمة حىت نقطة       .. (( تحسسه  يتلمسه وي .. اجلديد  
التنتمي اىل عصر بعينه والحتىي يف      .. فالثيمات العظيمة   )) .. االستغراق  

اا اسطورة كل العصور حيكيها     .. (( اا تارخيية وكونية    .. مكان حمدد   
  )) . الكاتب 

ـ   .. جوهر الكتابة الروائية    .. يعد رسم شخصية ومهية      تقي ينبغي أن يس
كتاب القصة هم اناس ذوو اوجه      .. (( الكاتب ذلك مما يعرفه عن نفسه       

فامكانـات هـذا االبتكـار      .. وعن الناس الذين قابلهم     )) .. متعددة  
كمـا  .. الشخصية جيب أن تفصح عن نفسها رويداً رويداً         .. التنضب  
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حـىت الوصـول اىل     .. مظهرها وصوا وسلوكها مث مواقفها      .. الناس  
  . اليت البد من االشارة اليها منذ البدء ولوضمناً .. العميقة جوانبها 

من دون أن يكون احلـوار      .. ميكن أن تكون شخصية ما يف الرواية مملة         
وان كان ذلك   .. الدعابة مطلوبة وكذلك الصراع داخل احلوار       .. ممالً  

مل أكتب يف حيايت شيئا اصعب مـن تلـك          ! (( ليس ميسوراً لكل كاتب   
كما يقول فلوبري ، كل شخصـية يف        )) .. ملآلى بالتفاهات   االحاديث ا 

ومتيزها يف صياغة املالحظـات ،    .. احلوار هلا اختيارها الفردي للكلمات      
رمبا يستغرق احلوار ثلث الرواية وهو االنسب وفق قاعـدة االحاديـث            
القصرية ذات الدالالت الكبرية واحلوار بطبيعته مييل اىل مواراة احلقيقـة           

كما أن للناس اسلوم يف الكـالم    .. كعادة البشر   ..  البوح ا    اكثر من 
  . ولغتهم حسب مستويام الثقافية واالجتماعية 

من االجدى أن تبدأ الرواية امام مشهد كـبري باقـل مـا ميكـن مـن               
اذ البداية هي الفيصل يف أن تأسر       .. الشخصيات وان ال يشوش املتلقي      

.. فالروائي قد يتوحد مع شخصياته      .. البد  الرواية قارئها أو يودعها اىل ا     
االمر الذي يفرع وقد يورق تلك اخلاصية واليت جتعل املتلقي يشعر كما            

  ..فيواضب على قراءا حىت النهاية .. لو انه يعيش صريورة الرواية 
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: ( ميكن اختيار الشخصيات واحلاالت يف الرواية من عجلة ماكنة احلبكة           
مل ير منها سوى بصيص عينني متـواريتني        ..  أبل   أمري مترف يلتقي راعية   

وبني هذه االطراف املتباعدة ).. يف جبال كردستان.. وراء مسوح سوداء 
 كالقصة  –احلبكة ايضاً سرد االحداث     : (( هناك تنوع ليس له حدود      .. 
  . فورستر . أمي . كما يقول أي ))  ولكن التأكيد ينصب على السببية –

يقول .. لرواية على اساس التركيز والتأكيد واالضاءة       جيب أن تقوم بنية ا    
الدراما هي مثل احلياة احلقيقية وقد حذفت منـها         : (( الفريد هتشكوك 

كما هلا أن تعتمد االنتقاء واحلذر مـن االغـواء يف           )) .. االدوار اململة   
أو .. تضمني الرواية مشاهد هلا مساس هام وشخصي بالنسبة للكاتـب           

بل واالبتعاد عـن    .. أو تضمينها خطباً وعظية     .. ية  نشر اراءه الشخص  
الن غاية الرواية املتعة والتسلية     .. اطالق االحكام وتفادي تقومي املتلقي      

  . والتعارف 
ولـيس لـه أن     .. يستطيع الكاتب أن يعطي قارئه دائماً اكثر مما يتوقعه          

نينات ،  من خالل التوازنات بني االزمات والطمأ     .. يعطيه اقل من املتوقع     
واليت تالعب القارئ على ضوء تنوع االمزجة وتقدم ذرى الدراما الـيت            

فالكاتب يبحث عن احلاالت غري املتوقعـة      .. تكون بينها تأثريات هادئة     
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بيد انه جيب أن ميهد الطريـق لتكـون         .. متاما للحاجة املاسة لالدهاش     
  . النتيجة مقنعة 

وهـو فريـد    .. بالذي فيه   كل اناء ينضح    .. لكل كاتب اسلوبه اخلاص     
االسـلوب  : اعرف قاعدة واحـدة     .. (( ومتميز مثل بصمات االصابع     

اذن فليس مطلوباً مـن     )) . الميكن أن يكون واضحاً جداً ، بسيطاً جداً         
لكن ليس له أن يكون رخيصاً مبتـذالً  .. االسلوب أن يكون عصيا مغلقا   

 دون أن يسـلك يف  ..احيانا خيتار الكاتب متفرجه عن طريق غري خمططة        
ملا .. يعطي الكاتب امهية الستهالله يف املشهد املكاين        . ذلك اسلوباً ثابتاً    

اذ أن ذلك يسبغ على القارئ حساً       .. له من تأثري واضح على اجلو املثار        
كالرعب ، الغمـوض ، اهلـدوء ، العنـف ،    .. ما حبسب اجلو املرسوم    

تأتى من اختيـار الكاتـب      كل ذلك ي  . اخل  .. الترقب ، احلزن ، الفرح      
.. شريطة أن يكون ملماً بالبلد أو املكان الذي حيتوي املشهد           .. للمشهد  

  . اذ البد للكاتب من أن يكون قادراً على رؤية املكان يف عني ذهنه 
.. فاملسألة تبدو ذات طـابع شخصـي   .. كذلك التخطيط لكتابة رواية     

بدأون الكتابة على الفور    وي.. بعض الكتاب اليعريون امهية كبرية لذلك       
بعضهم االخر يكتب مالحظات قبل الشروع بالرواية        .. أو على رسلهم    



 99 

اننا مجيعاً منتلـك مصـادر      : ((  والقسم الثالث خيطط يف ذهنه فقط بيد      
خمتلفة من االهلام ولكين اظن أن من اخلطأ االعتماد على الذاكرة حلفـظ             

  ))  . االفكار
ماً وحمدداً وواضحاً وامنا هو تيار متدفق من        ليس شكل الرواية شيئاً مرسو    

يراه املتلقي رؤية ذهنية يف     .. يندفع يف خيط رفيع افعاوي      .. االنطباعات  
وحده القارئ البارع مبقدوره االمساك بذاك اخلـيط        .. صفحات الرواية   

انـه دأب   !.. حسب عبارة امرسـون     )) القراءة اخلالقة   (( من خالل   
ربة واملعرفة من اجل اعـادة خلـق الروايـة          مستمر يتطلب الدربة واخل   

.. الكساا افضل شكل  بالضبط هذا ما يفعله الكاتب قبالً يف روايتـه              
معززاً اقانيم تفتقـدها احليـاة كاحلريـة        .. اليت هي اعادة خلق احلياة      

أن شكل الكتاب يعتمد على مايريد الكاتب قوله وحـىت          .. (( والكمال  
  )) . ء ميكن أن يقال عن الشكل تتم معرفة ذلك فليس مثة شي
لكن الكثري من الروايات البارعة تنتـهي       .. قد تنتهي الرواية بومضة امل      

رغم أن النهاية تعتمد بالضرورة موقف الروائي من        .. مبالحظة عن اليأس    
هل انتهيت بذلك املقطع من احلياة الذي يرتبط .. (( ثيمته ومن شخوصه  
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قد آن االوان لالسـتعداد للصـفحات       بثيمتك ؟ ان كان االمر كذلك ف      
  )) .االخرية 

رتابتـها  ..  أن الروائي جيب أن يتناول حواشي فصول روايته ومتوـا           
جيب أن يفعل كل ذلـك      .. والظالل الشفيفة للشخصيات    .. وتفردها  

قد يدخل الكاتب   .. ودقة األالق   .. وبريق اإلحداق   .. برباعة اإلشراق   
أو ينظر إليه من خالل ثقوب املفاتيح .. وايته  من أوسع األبواب إىل عامل ر     

 –وهو يرى إىل معىن الرواية الذي يكمن يف العالقة بني بطل األقدار             .. 
من خالل التجربة ..  اليت حيلم بأنه يوجهها    – البيئة   – والقوى   –الروائي  

 جزء من ذواتنا الـذي    حوللكن تبقى الرواية تدور     .. اإلنسانية الفظيعة   
  .  بصريورا التارخيية والكونية واملستقبلية مل كونه امتداداً حلياتنايعامل العا

  الفصل اخلامس عشر
 

  مستلهم االوجاع وحكوايت االمتاع
  

  نان يتمعن يف اسرار اجلمالف:   فؤاد التكريل 
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                   وسارد يراهن على فجيعة االبطال
  

فرادة عبقـري   لقد واضب التكريل على االبداع ومقاربة احلياة ب       
وبطريقة .. اىل يوم رحيله    .. وحتسس امتاعي من يوم حبوه يف عامل الكتابة       

ذات مالمح خاصة وسحنات مائزة ، يظنه البعض عاملاً يسكنه الغمـوض     
ويلفه سور الغرابة ليعتاش على شاكلة االكتفاء الذايت ، بيـد اننـا اذا         ..

وميد طقوسه االهلامية   .. عية  ماعرفنا ان مثة تياراً انسانياً ينضج رؤاه االبدا       
ان تلك الظنون  : برشاقة لغة واحكام بناء واتقان صنعة ، صرنا اىل القول           

تنشغل بعامل التكريل اخلاص دون ان ترى اىل رقيه على هامات التجربـة             
االنسانية اخلالقة ، االمر الذي جعل ادب التكريل حيفل دائماً باسـتجابة            

 حتليالت اجيابية من لدن النقاد واالدبـاء        ويبعث على .. طيبة من املتلقي    
مما يساعد كثرياً على طراوة نصوصه القصصـية ونـداوة          .. واملفكرين  

فضاءات هواجس شخوص رواياته ، فضالً عن مقاربـات حكواتيـة يف            
حوارات تقريرية ، واخرى ضميمة نظرات متعالية ذات خطرات فلسفية          
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ومل يقصد  .. م ذائقة القارئ    ومع ذلك كله فان ادبه مل يسع قط اىل صد         . 
  .     اىل ادهاشه بقوة توكّؤاً على فخاخ واحابيل اغوائية 

كانت قصصه ورواياته تنقر بقدرة ثاقبة يف تقاسـيم بـواطن مـن روح              
واحاسيس ومشاعر ، مثلما ختلق ذهنا متوهجا حيايث وجه احلياة القاطب           

اسـتمراره  ويالصق جلد الواقع الفج ، مستحضرا سؤال لغز الوجود و         
متوغال جبرأة وولـع يف كـوامن       ! .. رغم اعتمال العدم فيه بال هوادة       

شخوص تلك الروايات ، مستجلبا نوازعها ورغباا وهـي تسـتمريء           
وهـذا  .. (( احباطاا اليت تشي حبرية ازلية تغشى روح الذات العراقية          

اخالقيا يفسر لنا سر اعجاب التكريل بالنماذج االنسانية اليت تعاين شرخا           
كما يفسر سبب احلاجة اىل نبش االعماق املظلمة للشخصية االنسـانية           

  )) . والتركيز على مشاهد القسوة والعنف والالانسانية 
عمل التكريل قاضيا حكوميا لفترة ليست قصرية اكسبته خـربة          
دقيقة ولكنها واسعة باتمع العراقي ومهومه وتناقضاته ومعرفة اصـيله          

ه الطبقي واالجتماعي ومالمح افراده وكل ذلك انعكـس         باجتاهاته وسلم 
على شخوص قصصه ورواياته ليكون شاهد عصره على تقلبات ذلـك           

بني الوفـاء   .. اتمع وتارخيه املائج يف سريورته بني االوجاع واملسرات         
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ولعله قد افاد كثريا من مرافعاته القضـائية        .. والغدر بني االمانة واجلناية     
وبذلك صار للحدث االجتماعي .  جتارب جمتمعية نابضة كخزين كبري من

ببعده السياسي رمبا املضمر معجونا باليات احلداثة الوافدة اثره الواضـح           
يف ادبيات التكريل الذي عد احد اهم محلة التحديث السردي يف العراق            

 .  
حاول التكريل ان يترجم للذات العراقية اليت تلتـهب عاطفـة           

وقد .. ظى تطرفا وتتكلس فكرا وهي تتغيا التحضر        وتتقوقع تعصبا وتتش  
جهد نفسه لفضح تناقضاا من خالل اعتماله يف تدقيق مطمراا العاملة           

حىت ام بالتعاطف مع اماهلا احملبطة وهو امر        .. بقوة ولكن بسرانية رهيبة     
.. الن التكريل مل يتحدث عن وقائع واحداث جامدة . يصعب التسليم به 

ا ان تكتب كما يشتهي اتمع او احلاكم كما انه مل يضـعها يف              ومل يرد هل  
امنا اراد ان تكون واقعية تقال مبالمح وقسمات        .. سلة التاريخ التبجيلي    

فيها القليل من املسرات وكثري     .. وسحنات فيها احلسن واكثرها القبيح      
ليس الفنان من يتحدث عن الواقعية فقط ،        : (( من االالم يقول برشت     

هـذا  ( واال فان القول بان     ! الذي يتحدث عن واقعية جيب ان تقال         بل
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واقعية ايضا ، ولكنها واقعية المعىن هلا الن        ) الكرسي مصنوع من احلديد   
  ! . )) .. تقال 

ميكن القول ان ابداع التكريل زمكانيا ميثل ذاكرة بغداد اهلائمة يف         
هلذه املدينة احلبيبـة    وكانه يريد   .. ازقة النصف الثاين من القرن العشرين       

اليت رحل التكريل وهو يبادهلا وجعا بوجع  وجع شيخوخته وموته بوجع            
اشالئها اليت تتناهبها انياب االغراب واالقراب على حد سواء ، ان تكون   
باشالئها املمزقة دروبا وممرات يطاها ويصول بني خنيلها الباسـق وعلـى     

ة وغوانيها وخياالا االسرة    فرسان الف ليلة وليل   .. ضفاف رها اخلالد    
  . لعله يعيد احلياة لبعض جسدها القاين .. 

بل يعد واحدا   .. لقد كان فؤاد التكريل ظنني االنتاج لكنه جواد االبداع          
من اهم رواد القصة القصرية يف العراق فضال على كونه مـن املـثقفني              

ديب لذا عـد    االساسني يف ريادة احلداثة وادخال الياا يف هذا اجلنس اال         
التكريل من اددين يف القصة العراقية القصرية متمعنا ومتعمقا يف اسرار           

يرتع اىل الروح االنسانية املستوحاة من اجلو احمللـي         .. اجلمال يف الفن    
  . والشعيب 
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رسـم التكـريل   ) الوجه االخـر  ( يف جمموعته القصصية االوىل    
عامال .. لة الواقع والوهم    شخصية املثقف الذي تنتابه احلرية وتسكنه اسئ      

مثريا .. ازميله يف واقع النفسية العراقية باسلوب متناغم مع اذواق القراء           
( مث عرب اىل شاطىء الدراية من خالل الرواية كما يف           .. العجاب النقاد   

حبثـا عـن    ) املسارات واالوجاع   ( و  ) الرجع البعيد   ( و  ) خامت الرمل   
ففـي  . ليست من مهمة االديب االريـب       االجابات اليت التكتمل الا     

ينجز التكريل حبكة راقية على اساس بناء فـين         ) الرجع البعيد   ( روايته  
 للكشـف   – حوارات بالعاميـة احيانـا       –ناجح تشوبه مقاربة واقعية     

سايكولوجيا عما تتربقع به شخوص الرواية يف عمليـة حتليـل لتلـك             
  . اقي املمتحن الشخوص وصوال اىل حقيقة اوجاع اتمع العر

 اىل  – التكـريل    –اصغى الراحل   : (( يقول القاص حممد خضري     
مهسات الواقع املبهمة وحوهلا اىل هلجة مفهومة على لسان رجل الشارع           
عالوة على ان ثيماته قد انبثقت من اغتراب الفئات الوسطى اليت مهشها            

  )) . الصراع على السلطة 
بع مع ميل حنو االنطوائية وعـدم       متيز التكريل بشحة الكالم وهدوء الط     

وعرف عنه الوداعة والرتاهة والتطلع     .. حب الظهور يف وسائل االعالم      
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خبالف شخصيات قصصته اليت تتضور     .. اىل العيش مع االخرين بسالم      
. وحتلم متمردة بغايات مل تر النور ابدا        ..جوعا جنسيا وتضخ ضخبا عنفيا    

لنفسـية والقيميـة واتمعيـة      الن الفقر واحلرمان واجلهل والقيـود ا      
والالهوتية والظروف البيئية كلها تعمل خبالف امال وطموحـات هـذه           

  !! .  الشخوص اليت تروم اهدافها من خالل تدمري ذواا 
  

   -: اما عن اهدافه من الكتابة فان فؤاد التكريل يقول 
 فهي انا اكتب الين اكتب ، اما االهداف اليت اردت ايصاهلا للقاريء ،   (( 

ليست اهدافا تعليمية وال سياسية والتربوية ، ومن الصعوبة ان نقول عنها  
اا فلسفية ، كما بودي ان يتمتع القاريء اوال ، وان يعي عـن طريـق           

هذا هو كل   ..  بعض االمور اعتربها جوهرية يف احلياة        –املتعة ان امكن    
  )) . شيء 

وجاعه واوجاع  الذي يستذكر ا  .. وهذه لعمري غاية املبدع احلق      
ه من ابناء جلدته ويوظفها فنا خالبا يستحضر الصور الـيت تسـر             يجمايل

الناظرين ، وتناغي ارواحهم فتزودهم مبتع معنوية هائلة تكشـف عـوار           
ووضـعه  .. واقعهم امال يف استنهاض وعيهم وحتريره من رطانة الواقع           
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ب سا حقد يفضي بعضها اىل التحرر والتغيري وهذ.. على مفترق مسارب 
.. الشرقي املكبل بقيود االنا واالخر منذ ادم االدمـيني االول           االنسان  

 .               حىت يوم الناس هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  الفصل السادس عشر
  ترنيمة اجلمال على وتر السياسة : أورهان باموك 

     



 108 

 لعائلة أرسـتقراطية ذات ثقافـة       1952ولد أورهان باموك عام     
وبعد خترجه من املدرسة األمريكية التحق      ..سطنبولفرنسية يف ضواحي إ   

جبامعة إسطنبول لدراسة اهلندسة املعمارية ، لكنه بعد ثالث سـنوات مل             
رغم أنه كان يعد نفسه منذ صباه لنيل شهرة الفن          .. يرقه الفن املعماري    

بيد أنه قد استهوته الكلمات فولّى عقله شطر الصـحافة ليكمـل            ! .. 
ومل ميض وقت طويل حىت أخذ لبه بريـق         .. ت اجلامعة   دراسته فيها يف ذا   

فاركس نفسه يف عامل الرواية الساحر ، وقد آثر العزلة يف شقته            .. األدب  
ليتفرغ متاماً للسباحة يف حبر الكلمات ليوصـله        ) إسطنبول  ( ويف مدينته   

   . 2006اىل شاطئ جائزة نوبل لآلداب عام 
قد طبعت يف بالد الدنيا وترمجـت إىل       كان باموك كاتباً معروفاً وإن كتبه       

ومع أن هذا األديـب     .. لغات شىت قد تصل اىل ثالثني لغة يف مائة بلد           
إالّ أن القـراء    .. النادر كان ذا مستوى أديب عال وذا قدرة روائية راقية           

إذ .. العاديني كانوا يتابعون أعماله على الدوام ويستمتعون بفنه األخـاذ     
رقي املختل بيد حتمل أزميالً مغمساً حبضارة الغرب        انطلق من الواقع الش   

لنبش املاضي وعصر الذكريات وأستنطاقها استشرافاً ملستقبل التعلو فيه         
فهو جيد يف البحث عن تكامل احلضـارات    . سوى قيم التسامح والتنوير     



 109 

ناهيك عن متيزه العجيـب يف      !! ومساحتها بدالً من تصادم اجلهل ببعضه     
يقول سكرتري أكادمييـة    .. ف قل نظريه لدى األدباء      تصوير مدينته بوص  

ان الذي فاز باجلـائزة هـو       : (( نوبل هارولد أجنالن وهو يصف باموك       
كاتب معروف عاملياً ومن النادر أن جيد املرء كاتباً يصور املدينة بالشكل            

  )) .. الذي وصفه باموك يف رواياته 
ه مهما كان لون    شغف باموك حباً بنبش املاضي وحفره يف روايات         

يف وطن يعيش ظل االصطراع بني      .. هذا املاضي قامتاً وذكرياته مكفهرة      
واهلوية باجتاه  .. الرغبة بأجتاه االنضمام للحضارة الغربية      .. الرغبة واهلوية   

  ..احلفاظ على املوروث الشرقي 
حني حناول كبح الذكريات ،مثة على الدوام ظل منها         : ((  يقول باموك   

فهل هلذا املاضي ولتلك    . )) .. فو ، إنين ذاك الظل الذي يعود        يعود ويط 
الذكريات وما يتبعهما من شخوص وحراك فاعلني يف واقع اليوم كـدين            

جييب علـى   .. وثقافة أن يقود اىل صراع احلضارتني الشرقية والغربية ؟          
إن األديان ال ختتلف عن بعضها ، ولو أن راتـب           : (( ذلك باموك بقوله    

ثالثون ألف يورو يف السنة يف تركيا بدالً من ثالثة آالف كما هو             املوظف  
موجود اآلن لن يكون هناك جمال للحديث عند الناس وإخـتالفهم مـع             
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بعضهم هنا يف الدين والثقافة ولكن مع الفقر واجلهل إنطلت على الناس            
(( كتب باموك العديد من الروايات منها روايته        . )) . مثل هذه األشياء    

((  واليت حازت علـى جـائزة صـحيفة          1979عام  )) مة والنور   العت
جـودت  ((  أصدر روايته    1982ويف عام   .. التركية للرواية   )) ميلليت

اليت حصلت  )) املرتل الصامت   (( ، بعدها جاءت روايته     )) بك وأبناؤه   
كما حصل على    .. 1991على جائزة األكتشاف األوريب الفرنسية عام       

  . اخل .. نية باالضافة اىل جوائز أخرى إيطالية وأيرلندية جائزة السالم االملا
وناصر قضية حقوق األنسان    .. أهتم باموك كثرياً بالعقل الغريب        

وعمل على تقارب الثقافات وتالقحها وامتام احلضارات وتكاملها ، يقول          
العديد من املقاالت   ) أورهان باموك   ( لقد كتب   : (( القاص حممد األمحد    

رت حقوق األنسان ، وشغفت باحلضارة والعقل الغريب ، وبنـاء      اليت ناص 
أسلوب الرواية الغربية يوازي شغفه بالتراث الشرقي ، وهو مبثابة األبـن            
البار ألنصهار واندماج ومتام احلضارات والثقافات حيث سطوع القـيم          
الرفيعة ، لتتربع على قمة املباديء احلضارية ، التسامح والرقي باإلنسانية           

مل يكن باموك بدعاً يف خـوض مضـمار         )) .  واإلستنارة بالرأي األخر     ،
صراع احلضارات وجدل الشرق والغرب ونـزاع العلمانيـة والـدين           
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وتناقض املوروث واحلداثة ، لكنه كان فذاً يف لعبه بفكرة هذه الثنائيـات     
كما جـاء   .. ومكتشفاً لرموز جديدة للصدام بني احلضارات       .. الضدية  

 قرار جلنة التحكيم واليت منحته جائزة نوبل لـألداب لعـام            يف حيثيات 
أن باموك اكتشف رموزاً جديدة للصراع بني احلضـارات           : ((2006

ولعب بفكرة الثنائيات املعروفة على أحسن حال ، تلـك املتجسـدة يف             
) . )) الكتـاب األسـود     ( وأيضاً يف   ) القلعة البيضاء   ( أمجل كتبه وهو    

ار يغشى الشرق عامة وتركيا خاصة منذ قـرنني         ،هذا الصراع الذي ص   
  ..هو الذي أرق باموك وأثقل كاهل أفكاره منذ صباه .. مضيا 

 إذ ماذا نتوقع لوليد شرقي يف مدينة شرقية الثقافة ، تستلهم عائلته ثقافة             
غربية غري األخنراط فكراً وعمالً يف هذه املنظومة من التناقضات          / فرنسية  

ويركز باموك الذي كانت أفضل     : (( ديب كرم نعمة    الرهيبة ، يقول اال   
يف عمله على الصـدام بـني       ) ثلج  ( و  ) أمسي أمحر   ( رواياته مبيعاً هي    

املاضي واحلاضر والشرق والغرب والعلمانية واإلسالم وهي مشاكل على         
  )) . قدر كبري من األمهية يف مسرية تركيا حنو التطور 

سياسـة ألن هـدف أألدب      يدعي باموك أنه ينأى بنفسه عن ال      
بالنسبة اليه ليس لتوجيه رسائل سياسية بقدر ما يكتب من أجل اجلمـال             
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فقد نفى أية حماولة منه إلطـالق       )) ثلج  (( بل وحىت يف روايته     ! وحده  
احلـديث عـن روح تركيـا       (( رسائل سياسية ألن ما حاول فعله هو        

 مكان ناء من    ومشاكلها وعن العنف والغضب واألحالم اليت يتم قتلها يف        
ومع أن كلماته تغلي على هذا املرجل إالّ أنه مل يبِد رغبته            )) .. األناضول  

رغم أن باموك يعد    .. على حد ادعائه    !! يف املشاركة يف هذه الصراعات      
من أكرب املعارضني للحكومة التركية واجليش فضالً عن مطالبتـه ايامهـا    

.. زمن األمرباطورية العثمانية    باألعتراف بأبادة االرمن وقتل األكراد يف       
االمر الذي أدى اىل مالحقته قضائياً بتهمة اهانة األمة التركية ، لـذلك             

ما الذي جعل بـاموك يصـبح أقـوى         : تساءلت صحيفة هاندل بالت     
املرشحني جلائزة نوبل مث فاز ا غري اللعب على وتر السياسـة ؟ ، وممـا       

ر روسيا للمرة األوىل للترويج     تصرحيه عندما زا  .. يؤيد توجهه السياسي    
الذي صـدر أخـرياً     )) اسطنبول ، الذكريات واملدينة     (( لكتابة األخري   

آمل أن تصبح بالدي أكثر حرية وإنفتاحـاً        : ((بترمجة روسية حيث قال     
أما عن تأثره بأدبـاء     )). لتتمكن من التحدث بدون خوف عن هذا امللف       

لدستوفسكي )) الشياطني  (( واية  آخرين فقد باح باموك بالتأثري الكبري لر      
و رداً على سؤال للمحرر االديب لصحيفة       )) . ثلج  (( عند كتابته روايته    
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ان كانت تزعجه أو تغريه املقارنة أو التـأثري اىل حـد مـا              : الغارديان  
يف وقت ما يرتعج أي كاتب عندما يقارن        : (( ببورخيس ، أجاب باموك     

 يف املقارنات ال تصـل اىل حـد         بكاتب أخر ، لكن هناك بعض احلقائق      
  )) . التماهي 

  
  
 

 

  
  
  
 

 

  الفصل السابع عشر
  سيكولوجيا الكاتب
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حيتل اجلانـب النفسـي يف      .. ان الكاتب يف  جماالت االدب والفنون           
الن االنفعالية والعاطفة رمبا كانت السمة      ... اعماله مكانا ذا امهية خاصة      

من ... ياالت والتداعيات واالحالم    االكثر بروزا يف نتاجه املقعد على اخل      
لتتقـدم  .. هنا تايت الدراسة النفسية للكاتب بوصفه منوذجـا او فـردا            

اجلوانب االخرى من الدراسات اليت تعـىن باالبـداع االديب وانسـاقه            
كانت موهبة الكاتب العبقري منذ االغريق تقتـرن        . وعالقته باالخرين   

وكانه ينتزع اشعاره من    )) .. ب  جمذو(( ويوصم الشاعر بانه    .. باجلنون  
فان لكل شاعر   .. اما يف التراث العريب     .. الشعوره متجاوزا حالة الوعي     

مثة تفسري آخـر    . فامر مسلم قدميا    ... قرينا من اجلن ميلي عليه الشعر       
أي تعويض ذي العاهة النفسية او االجتماعيـة  .. أا تعويض  .. للموهبة  

ن ، اخذت البصر من عيين دميودوكوس لكنها        فآهلة الفنو .. ( او البدنية   
ان نظريـة  ) . ـ اعطته موهبة الغناء اللطيفة ـ كما ورد يف االوديسة  

التعويض هذه ـ تفترض تالزم املوهبة والعاهة على الـدوام ـ وـذا     
النه ميكن ان يعزى أي اجنـاح اىل حـافز          .. الفهم تعد شديدة السهولة     

اليت يسعى اىل اخفائها بالتعويض .. صه للتعويض ذلك ان لكل انسان نقائ    
العبقريـة  ( اليت مت تطويرها عـن نظريـة        ) الفن كعصاب   ( ونظرية  .. 
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كما نظر فرويـد اىل  .. أي وصم الكاتب بالعصاب .. القدمية ) واجلنون  
.. ( نظرته اىل عصايب يصون نفسه بواسطة العمل االبداعي         )) املبدع  (( 

قبول اتمع ، وبدال من ان يغري شخصيته        فاالديب اذن حامل يقظة حيظى ب     
ان نظرية الفن كعصاب تناقش عالقة املخيلـة        ) . يؤبد خياالته وينشرها    

او يعاين مـن    )) .. حيكي احلكايات   (( وكان املبدع طفل    ... باالعتقاد  
البل انه يشعر   .. هلوسة فيخلط عامل الواقع بتخيل عامل من آماله وخماوفه          

فقد حتدث ديكرت عن رؤية شخصـياته ومساعهـا         . ( .بافكاره ، ويراها    
  ) .. بشكل حي 

اليت تعزى احيانا لالديب عندما تربط      )) التزامن احلسي   (( وهناك خاصية   
.. (( بـني السـمع والبصـر    .. ادراكاته الناشئة عن اكثر من احساس  

ميكن القول ان للكاتب اكثـر مـن منـوذج ـ     . مثال )) السمع امللون 
تارخييا ـ فالكاتب املرجتل او املشدوه ، هو ذلـك الشـاعر    التمييز هنا 

امـا االديـب    .. الرومانسي ، فالتعبريي ، فالسريايل      .. البدائي الكاهن   
امللتزم كشعراء عصر النهضـة والكالسـيكية       .. احلاذق املتمرس املاهر    

علينا ان نتذكر بان هذا التقسيم غري مغلق الن         .. فهم صناع   .. اجلديدة  
أي انه جيمع رؤيا احلياة الـيت       .. ( ميكن ان جيمع بني النموذجني      الكاتب  
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كما ميكن التمييز بني    ) . تشدهه اىل عناية واعية متقنة بتقدمي تلك الرؤيا         
غري ان  .. البنية العقلية لالديب وعملية ابداعه أي بني االنطباع والتعبري          

لنقـاد مل   بيد ان الكتـاب وا    .. ارجعها للحدس اجلمايل    )) كروتشه  (( 
فاالديب يرى ككاتب ، والروايـة او القصـة او القصـيدة            .. يوافقوه  

)) االهلام  (( اما عن عامل الالشعور يف االبداع       . توضيح لرؤيته وامتام هلا     
فان التراث الكالسيكي يربطه بآهلات الفن ـ بنات الذاكرة ـ فيمـا    .. 

فاـا  .. هلـام   اما حاالت اال  .. يربطه التفكري الالهويت بالروح القدس      
يـدعى  . ختتلف يف حالته العادية عما لدى النيب او الكاهن او الشـاعر             

ينفتح عامل من التجربة جديد باكملـه       . كولريدج بانه من خالل االفيون      
(( ظنا منه بان املخدرات تبلد العقـل الـواعي          .. على املعاجلة االدبية    

لى ضوء التقـارير    ولكن يظهر ع  . ( وتطلق فاعلية الالوعي    )) الرقيب  
ان العناصر غري املالوفة يف العمل االديب ملثل هـؤالء          .. السريرية احلديثة   

) . االدباء تايت من نفسيام العصابية وليس من التاثري اخلاص باملخـدر            
)) .. اجلـذب   (( مثلما كان للكهان طرائق يسلكوا حىت بلوغ مرحلة         

الندماج يف صلواته واوراده    ومثلما يقوم الصويف الشرقي بطقوس تقدمه ل      
انه يتعلم شعائر تنبه فيـه  .. ( كذلك يفعل الكاتب يف العصر احلديث      .. 
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.. فقد كان بلزاك يكتب وهو يرتدي مسوح الرهبان         ) .. حالة االبداع   
بينما .. فيما يسعى كتاب اخرون اىل ابداعهم من خالل الصمت والعزلة           

      م او مع اصدقائهم يف املقاهي يفضل اخرون ان يكتبوا بني افراد عائال ..
وهناك مـن   .. النوم ارا والعمل ليال     .. فيما كان اهم تقليد رومانسي      

  ..الكتاب من اليبدع اال يف فصول معينة من السنة 
 حيث كان ميلتون يعتقد بان موهبته التفجرها اال الفصول املعتدلة ، فيما       

.. يف أي وقت يشـاء      جونسون ان يف وسع االنسان ان يكتب        . يعتقد د 
غري ان بامكان املرء ان يفتـرض ان هـذه          .. ( اذا ما الزم نفسه بذلك      

الشعائر اليت تبدو مثينة تشترك يف اا ، بفعل التداعي واالعتياد ، تسهل             
  ) .                             االنتاج املنتظم 

      
 

  الفصل الثامن عشر
 

  سيكولوجيا االبداع االديب
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ختص موضـوعات   .. ميمات بعيدة كان قد افىت ا علماء النفس         مثة تع 
كاالصالة واالبتكار واملخيلة ، لوضع قاسم مشترك بني االبداع العلمـي           

وهناك من الكتاب من كلفوا بان يفكروا ويكتبوا        .. والفلسفي واجلمايل   
ان اية معاجلة لعملية    ) . من امثال غوته ، اليوت    ( بشكل حتليلي عن فنهم     

البد هلا من ان تاخذ بعني االعتبـار        .. بداع خاصة يف العصور احلديثة      اال
حيـث ان املـرحلتني     .. االدوار النسبية اليت لعبها الشعور والالشعور       

الرومانتية والتعبريية تنوهان بالعقل البـاطن بينمـا تشـدد املرحلتـان            
فاصل غري ان هذا الت   .. الكالسيكية والواقعية على الذكاء والعقل الواعي       

بينما الختلو التجربة اخلالقـة مـن       .. مشحون باملبالغة يف جانب التنظري      
يرغب االدباء املعتدون بأنفسهم يف ان يناقشـوا اجـراءام          . التواصل  

الواعية والتقنية اليت يعزون اليها تفوقهم يف الوقت الذي يقلبـون ظهـر             
( ريهم االبتكـار  برغم اا هي منظارهم الذي ي.. ان ملوهبتهم الطبيعية  

فالالشعور يقدم املوضـوعات املسـكونة بالعاطفـة        ) .. االبداع االديب   
ان . بينما يطورها الشعور تطويرا ادبيا ملفعا بعباءة الوعي         .. واالنفعال  

املوهبة االدبية قد تكون شعرية مبتناها الكلمـات املتواصـلة بالصـورة         
او قد تكون املوهبـة      ) .. القافية والسجع واجلناس  ( والرابطات املعنوية   
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فـالروائي  .. تتشبث بالتشـخيص وبنـاء احلبكـة        .. االدبية قصصية   
اختصاصي بالتداعي واصدار االحكام واعادة التركيـب مـن خـالل           
الكلمات ، اداته الفراغ افكاره يف بناء مجايل الخيلو من مضمون شعوري            

ذي يعمـل   اىل تداعي الكلمات وهو ال    ) تداعي االفكار ( وميكن تصنيف   
الروائي يف حدوده ، وتداعي املوضوعات الذي يعمل الشاعر يف حدوده            

حتـدث هنـري    . لكن يف االدب احلديث يكاد يذوب التعارض هذا         .. 
اجلب العميق  ( عن الصور واالفكار املتداعية وهي تتساقط يف        .. جيمس  

( مث تزهـر    ) .. حتوالت البحـر    ( لتعاين من   ) .. لنشاط العقل الباطن    
  ..حسب قراءة كولريدج ) .. مطعمة باالصداف 

بل سعى اىل   ..  الذي فكر يف خلق الشخصيات لدى الكاتب القصصي         
واالشخاص موضع  .. النماذج االدبية املوروثة    ( مزج بدرجات متعددة      

ميكن القول ان النموذج الواقعي يركـز       ) . ونفسية الكاتب   .. املالحظة  
  اما الكاتب الرومانيت فانه..على السلوك ال بل قد يندمج فيه

ويصح القول ان الروائـي متعـدد       ).. يسقط نفسه على موضوعه       ( 
جيمع بني نقائض البشر وكماالم بالفعل يف روايتـه         .. االشخاص بالقوة   

( ولتحديد نوع الصلة بني هذه .. كامنة فيه ) شخصيات ( وهي كلها .. 
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.. ( جة التمفصل بينـهما   ودر.. بالروائي او القاص    ) الشخصيات احلية   
قد يبدو انه كلما تعددت الشخصيات اليت يبتكرها وانفصـلت كانـت           

قد توصـف الشخصـيات يف      ) . شخصيته اخلاصة اقل حتددا ووضوحا      
.. ويشاد باملوقف وتستساغ احلبكات     .. الروايات واملسرحيات بالصدق    

كاتب االمر الذي يفضي اىل متسك ال     ) .. بسيكولوجية  ( من وجهة نظر    
بنظرية نفسية تتواءم مع شخصية او موقف يف العمل االبداعي سـواء امت          

ان هاملـت يالئـم     : هلذا ادعت ليلي كامبل     .. ( ذلك بوعي منه او ال      
معروفا لالليزابثيني من   )) رجل دموي يعاين من ثورة سوداوية       (( منوذج  

 الكاتب  لكننا ميكننا التساؤل عن مدى جناح     ) .. خالل نظريام النفسية    
ولو فرض انه متكـن مـن       .. يف دمج علم النفس باشخاصه وعالقام       

فهل ملثل  ) .. احلقيقة البسيكولوجية   ( حتريك شخوصه ليتصرفوا حبسب     
ان اكثر روائع الفن العظيم تنتهك مقاييس ( قيمة فنية ؟  ) احلقيقة  ( هذه  

نيني ان  قد يرى بعض الفنا   ) . علم النفس سواء اكانت تعاصره او تتلوه        
علم النفس قد يوثق عرى احاسيسهم بالواقع من خالل ارهاف ملكام           

بيد انه ليس اكثر من معرب اىل عملية االبداع .. النتاج مناذج غري مسبوقة 
من املؤكد ( لكن .. هذا يف الوقت الذي التشكل حقيقته اية قيمة فنية .. 
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.. عم القيم الفنيـة     يف البعض احلاالت ان البصرية النفسية تبدو كاا تد        
          ) .                          قيم التركيب والتالحم 
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  االدب واملنهجية الفكرية
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)) كفن ابداعي (( ذهب مجع من املفكرين واالدباء اىل التفريق بني االدب 
ال فيما زعم آخرون بـان االنسـان        )) .. كدراسة منهجية   (( واالدب  

.. يستطيع ان يعي االدب ويفهمه ما مل يكتب ويترجم جتربتـه يف االدب            
اذا مل يعش جتربة نظم     .. مثال  )) املتنيب  (( وان املرء ال ينبغي له ان يدرس        

ان ما يسوغ ذلك كـون اخللـق        .. اشعار يف الفخار واملدح والبطولة      
مهمة املبدع  بيد ان مهمة هذا االخري ختتلف عن        .. االديب مفيداً للباحث    

ليتمثلـها  .. النه سوف يترجم جتربته االدبية اىل مصطلحات فكريـة          .. 
  . ويفرغها على شكل خطة واضحة التماسك 

    ان طبيعة العالقات بـني االدب كإبـداع واالدب كدراسـة تـثري             
فهي ليست متاحة ، ومـع      .. مشكالت صعبة فاذا مل تكن عسرية فعالً        

متسك على النفس غايتها  وتوفر للعقل بعض        .. ذلك فاا مشوقة وممتعة     
  . وحالوة مضموا .. لدقة بنائها وطالوة شكلها .. ضالته 

(( هي كيف نعـاجل األدب      .. لعل املشكلة األساسية اليت تواجهنا هاهنا       
االكثر شيوعاً  .. معاجلة فكرية ؟  أن اإلجابة املطروحة للمعاجلة         )) كفن  

ر للعلـوم الطبيعيــة علـى الدراسـة         هي التطبيق الواسع االنتشا   .. 
)) الغزو العلمي للدراسة االدبيـة      (( او ما اصطلح على تسميته      ..االدبية
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.. االمر الذي يفضي اىل استخدام العلية العلمية لتفسري الظواهر االدبية           
اقتصـادية  : مما يعين اقامة بناء االدب على علل تستلزم شروطاً بيئيـة            

هاده باملناهج الكمية واملفهومات البيولوجية ،      واج.. واجتماعية وسياسية   
  . وتقطع جذورها املمتدة يف عامل اخليال .. اليت تكبت التجربة اخلالقة 

..      يبدو ان الغزو العلمي للدراسة االدبية مل حيقق ماكان مرجواً منـه          
غري .. مما حدا مبعظم مشايعيه لالعالن عن خيبتهم واالعتراف باخفاقهم          

االنتصارات املقبلـة لعلـم االعصـاب       (( اشار اىل   )) يتشار دز ر(( ان  
تعليالً للنفس باالوهام   )) .. بوصفها ضمانة حلل املعضالت االدبية مجيعها       

  . حول النجاح  املقبل للمناهج العلمية يف ضروب الفن واالدب 
تضم مناهج اساسية مشتركة بني العلـم       ..      رغم ان املعرفة املنهجية     

.. واملقارنـة   .. كاالستقراء والقياس ، والتحليل والتركيب      .. واالدب  
غري ان للبحث االديب مناهجه اخلاصة واليت التتطابق بالضرورة مع العلوم           

  . الطبيعية 
     لو توغلنا بعيداً يف عصر ما قبل العلم اللفينا الفلسفة والفقـه بلـه              

تسـتنبط  .. اك  التاريخ واللغة ، بوصفها فروع املعرفة االساسـية آنـذ         
االمر الذي يغري باالعتقاد ، ان مثة فرقـاً         .. مناهجها الصحيحة للبحث    
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وللتدليل .. يف املناهج واالهداف بني العلوم الطبعية وبني العلوم االنسانية          
.. على ذلك ، فان املنهج العلمي يصف احلادثة ويربطها بسوابقها العلية            

ني حياول دارس االدب ان يفهـم       يف ح . أي انه ينشغل بالوقائع املكرورة      
.. وهذا الفهم بطبيعته ينم عن نظرته الفردية والذاتية بالضرورة          .. معناها  

  . واذا ما جنح اىل التاريخ فانه ينشغل بالوقائع املتعاقبة
.. مثة جمال للقول بان القوانني العامة تستقصي مصاديق احلقيقة يف الواقع            

لمية خاضعة لقوانني عامة تسـري آلياـا     مما يقتضي القول بان املناهج الع     
فيما فشلت على الدوام حماوالت اجياد قوانني عامة يف         .. وفق ضروراا   

قابلة لالعمـام   .. اليت تعترب يف احسن االحوال انساقاً فكرية        .. االدب  
غري .. تؤكد على فردية  كل عمل فين ، بل وحىت على تفرده             .. نسبياً  

السيما .. لعلم يف صيغته القصوى خماطره الواضحة       ان هلذا الفهم املضاد ل    
لكن من  .. احتمال االستغراق يف الذاتية اليت حتيل اىل سوفسطائية منفلتة          

أي فيه .. االفضل ان نقول بان كل عمل اديب عام وخاص يف وقت واحد 
ماهو عام يشمل غريه من االعمال االدبية ، كما له من مسات التفرد مـا               

  . من تلك االعمال مييزه عن غريه 
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فانه مـن   ..      اذا كنا قد ابنا ما مييز البحث االديب عن املنهج العلمي            
مع ان االدب   .. ان منيز لغة االدب من لغة العلم        .. السهولة اىل حد ما     

لكـن  .. ليست حكرا عليه ) االنفعالية (  ولغته العاطفية ،الخيلو من فكر  
 داللية حمضة ترمي اىل تطابق بني االشارة        لغة.. تبقى اللغة العلمية املثالية     

يف حـني ان اللغـة      .. كما يف املنطق الرمزي والرياضيات      .. واملدلول  
(( فضال عن كوا    .. االدبية بعيدة كل البعد عن ان تكون داللية حسب          

.. ( كما اا كلغة تارخييـة      .. تكتظ بااللتباسات   )) .. شديدة التضمني 
كمـا تتخللـها    .. ت الالعقلية واالعتباطيـة     مألى باجلناس والتصنيفا  

  ) . االحداث التارخيية والذكريات والتداعيات 
     هذه التمييزات اليت سقناها للتفريق بني االدب وغريه مـن حيـث            

ان هي اال ترديد الصطالحات     .. املنهج واللغة والذاتية والفردية واخليال      
(( ، )) الوحدة يف التنـوع  ( (، )) التأمل اخلالص  (( -:مجالية قدمية مثل    

واليت حتيل اىل جانب من جوانب العمـل        )) .. التخيل  (( ،  )) االبداع  
االديب وهذا يعين ان العمل االديب ليس موضوعاً يسرياً اىل حد التبسـيط         

مـع  .. بل هو تنظيم ينطوي على درجة عالية من التعقيد والتركيب           .. 
  .. وهوس يف مجال املباين اللغوية وافراط .. تعدد يف املعاين والعالقات 
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الجيوز ان يقاس بقيمة مادتـه بـل بدرجـة           .. يصح القول بان االدب     
ذايت (( كما يظهر على انه موضـوع للمعرفـة         .. متاسكه وقوته الفنية    

 هناك مسألة يف نظرية املعرفة      –ذو وضع انطولوجي خاص     )) .. التكوين  
ـ  (غاية يف الصعوبة تلك هي     وجي لعمـل اديب ذي طبيعـة       املوقع االنطول

والميكن عده وجوداً   .. فال ميكن اعتباره واقعاً حمسوساً من جهة        . -)فنية
اما جعله مثالياً حسب فـأمر اليقبلـه ذو         .. ذهنياً نفسياً من جهة ثانية      

  . مسكة 
يف أي حال ميكن القول ان العمل االديب هو بنية يف اطار ضوابط وقـيم               

.. تية ضمن ايديولوجية مجاعية تتغري بتغريها       لتصورات مثالية متداخلة ذا   
يتم التوصل اليها من خالل خربة فردية ذهنية تعتمد النظم الصوتية للغة            

  . املبدع 
  

  الفصل العشرون
  ملبدع وقيم اجلمالا
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البد هلا من ان    .. ان اية معاجلة لعملية االبداع خاصة يف العصور احلديثة          

حيث .. بية اليت لعبها الشعور والالشعور      تأخذ بعني االعتبار االدوار النس    
ان املرحلتني الرومانتية والتعبريية تنوهان بالعقل الباطن ، فيمـا تشـدد            

غـري ان   .. املرحلتان الكالسيكية والواقعية على الذكاء والعقل الواعي        
بينمـا الختلـو    .. هذا التفاصل يبدو مشحوناً باملبالغة يف جانب التنظري         

الن الفن يبقى نشاطاً انسانياً يستند اصال       .. من التواصل   التجربة اخلالقة   
حيث ان الفنان يعرب عن مواقفه سواء أكـان         )) .. اخلربة اجلمالية   (( اىل  

تلك املواقف النامجـة    .. اخل  … ذلك بالقلم ، ام بالريشة ، ام باالزميل         
عن ارهاصات وانفعاالت واوجاع وآمال وتوجسات ومسرات واتـراح         

لذلك جـرت   ..  ان مامييزه عن االخرين هو حساسيته املرهفة         باعتبار.. 
.. العادة على ربط الفنان بالعاطفة والوجدان حىت عد القلب مصدر الفن         

والفنان جمرد يد ختط ماميلي عليهـا القلـب ، وهـذا ماذهبـت اليـه                
بيد ان هناك من يستدرك على ان الفنان قـد          . الرومانتيكية والسريالية   

ن مبدعاً عندما تتملكه سورات الغضب مسـتغرقاً يف         يكف عن ان يكو   
(( انفعاالته من دون ان يكون قادرا على التعبري عن خرباته املعاشة بلغـة       
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: (( لذلك كله فقد قال الكاتب الفرنسي بلـزاك         )) .. الصور اجلمالية   
الفن يصدر من الدماغ ، ال من القلب ، وحيث ميلك املوضـوع علـى               

)) نه عندئذ اليكون منه مبثابة السيد ، بل مبثابة العبد         الفنان كل نفسه ، فا    
يف حني ذهب آخرون اىل ان الفن يصدر عن كل من الدماغ والقلب             .. 

)) .. الينبغي لقلب الفنان ان يلعب برأسـه  (( بنسب متفاوتة شريطة ان   
اذا مل  .. او تسـتخفه ارهاصـاته      ..الن املبدع الجيب ان تطربه انفعاالته       

حيث انه بعدما يعيش ساعات املعانـاة       .. االنفصال عنها   يكن قد حقق    
وكأمنا هو السماء اهلادئة الـيت      .. (( يطويها مجيعاً يف اعماقه     .. واالالم  

  ))تطوي يف باطنها شىت االعاصري اهلادرة 
الن اصل االبداع .. حىت تتحول ذاته اىل مرآة تتوالد فيها صور االبداع 

والبيئة اىل فضاء   االالم واالنفعاالتضرورة..هو التحرر من الضرورة 
.. واذا كانت اخلربات املعاشة مترعة باحلزن واالسى .. احلرية واخليال 

أي ان الفنان هو من .. فان مرحلة االبداع تشري اىل نقاهة املبدع وشفاءه 
حساسية (( واليت هي ملك للناس مجيعاً اىل )) احلساسية العاطفية (( حيول 
املبدعني عندما ميلك القدرة على جتسيد االنفعاالت خاصة ب)) فنية 

)) الصنعة (( وتنظيـم العواطف أي القدرة على الصياغة او الرباعة يف 



 129 

   .–االبداع –
يوصم .. كانت موهبــة املبـدع العبقري منذ االغريق تقترن باجلنون 

وكأنه ينتزع اشعاره من الشعوره متجاوزاً )) .. جمذوب(( الشاعر بانه 
فان لكل شاعر قريناً من اجلن ميلي .. اما يف التراث العريب .. لة الوعي حا

السحر (( لذلك عد الفن ضرباً من .. فأمر مسلم قدمياً .. عليه الشعر 
لذلك يعد .. ومادور الفنان فيه اال دور الناطق باسم االهلة )) .. املقدس 

)) جلذب االهلي ا(( افالطون اول من تكلم عن االهلام باعتباره نوعا من 
وهكذا احلال يف عصر .. والذي ميلي على الفنان اروع ابداعاته .. 

)) الرجل امللهم (( بصورة )) الفنان (( الرومانتيكية عندما صوروا لنا 
حىت ان نيتشه يقدم لنا االهلام .. والذي يكتب ما متليه عليه القوى الغيبية 

مام الفنان ، فيسمح له بان الربق املفاجئ الذي ينري الطريق ا(( بصورة 
اما التراث الكالسيكي )) .. يرى ، دون ان يكون قد عىن نفسه بالبحث 

 فيما يربطه التفكري – بنات الذاكرة –فانه يربط االهلام باهلات الفن 
فاا ختتلف يف حالته .. اما حاالت االهلام .. الالهويت بالروح القدس 

الميكن نكران ما قد يكون . و الشاعر العادية عما لدى النيب او الكاهن ا
لكن ليس من .. يف حياة املبدعني من حلظات االشراق او الكشف 
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ملكة (( يصدر يف ابداعاته عن .. الصحة يف شيء عد املبدع خملوقا غريبا 
لذلك قال عامل اجلمال الفرنسي .. تنعدم يف غريه من الناس )) سحرية 
عجزة يقوم ا قوم غري عاديني هم ان الفن ليس بالضرورة م: (( سوريو 

)) .. اولئك الفنانون الذين نعرفهم مبزاجهم النفسي ، ال بطبيعة عملهم 
مبا حيتويه من قيمة فنية ال .. الن املهم يف االبداع هو العمل االبداعي 

حيث ان الفنان االصيل .. طبيعة املبدع نفسه مبا ميلك من مزاج خاص 
.. عتمد على العمل اكثر منه ينتظر املعجزة هو االنسان ااهد الذي ي

))  ان الفن ليس احالماً ، بل تنظيماً الحالم : (( وهو ماذهب اليه مالرو 
  أي بتعبري بعض علماء اجلمال

  )) . املوهبـــة نفســـها الحتصـــل اال بفعـــل الدراســـة  (( 
 التمييز هنا تارخييا    – اكثر من منوذج     – املبدع   –ميكن القول ان للكاتب     

.. فالكاتب املرجتل او املشدوه ، هو ذلك الشاعر البـدائي الكـاهن              –
اما االديب احلاذق املتمرس املاهر      .. الرومانسي ، فالتعبريي ، فالسريايل      

.. فهـم صـناع     .. امللتزم كشعراء عصر النهضة والكالسيكية اجلديدة       
 بني علينا ان نتذكر بان هذا التقسيم غري مغلق الن الكاتب ميكن ان جيمع       
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أي انه جيمع رؤيا احلياة اليت تشدهه اىل عناية واعية متقنـة    (( النموذجني  
  )) .بتقدمي تلك الرؤيا 

فيقاضوه بـاقتراح   .. مثة بشر ينغص عيشهم هذا الواقع املكفهر واملبتذل         
بدائل تقوم على اساس النضارة االوىل او البكـارة األصـلية للوجـود             

لذين يسمهم فرويـد بالنرجسيــة او       هؤالء هم املبدعون ا   .. اإلنساين  
نظرتـه اىل عصـايب     )) املبدع  (( حيـث نظر فرويد اىل     .. العصابيـة  

فاألديب اذن حامل يقظة حيظى     .. (( يصون نفسه بواسطة العمل اإلبداعي      
)) .. بقبول اتمع ، وبدالً من ان يغري شخصيته يؤبد خياالته وينشرها            

.. بالتايل حمدودية حراكهم االجتماعي     بينما يصفهم آخرون باالنطوائية و    
الستمرائهم التلذذ لوسات االنعزال او االنكفاء      .. وهزالة تأثريهم فيه    

وبالضد من ذلك فان املبدع يتسامى بغرائزه من        .. على الذات واخليال    
وهو يف  .. خالل الصور اجلمالية اليت ينتجها متجاوزاً عامل الواقع البغيض          

ومهية يستعيض ا عن حقائق العامل املرعبة باحثاً عـن          ذلك قد يلج عوامل     
وهكذا كان  .. ارتياد االصول يف ظلمات الشعور ام يف مطامري الالشعور          
والتسـامي  .. الفن يف كل العصور صراعاً ضد االشياء الجتالء اسرارها          

وبذلك كان الفنانون مكتشفني لتلـك      .. الستحالا قيم اجلمال    .. ا  
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.. ة يف صوالم الكشفية واالشراقية من خالل اجلهد والعرق          القيم النبيل 
هذه القيم تعمل عملها يف ترقيق مشاعر املتلقني وترهف حواسهم وتعمق           

(( من مداركهم وبالتايل تزيد من خصب الوجود االنساين الن املبدع هو            
الذي خيرجنا من قواقعنا الذاتية ، لكي ينقلنا اىل تلـك العـوامل الفنيـة               

عندما يفتح عامله )) .. يدة اليت تؤلف بني قلوبنا ، وتوحد بني افكارنا        اجلد
وبـذلك  .. فيفتحون قلوم ملا جيدوه فيه من تعبري وجداين         .. امام قرائه   

  .فان املبدع هو ذلك االنسان الذي الحييا لنفسه بل لالخرين 
 

  
  
  
 

 

 

  الفصل الواحد والعشرون
  لذاتومأزق العودة اىل ا.. النقد اجلديد 
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ران هدوء  .. على مدى ثالثة عقود قبل ستينيات القرن العشرين         
مشوب باحملافظة والتوازن ، ميز تلك الفترة منط من النقد األديب ، أطلق             

و )) ريتشـــاردز  (( الذي كان اكرب فرسانه     )) النقد اجلديد   (( عليه  
تيـت ((و  )) بيـــرك  (( و  )) بروكــس  (( و  )) أليــوت  (( 
  )) .واريـــــــن (( و )) رانســوم (( و )) 

قد ولد يف أحضـان جتريبيـة       )) النقد اجلديد   (( ميكن القول أن    
وطفق يدعو اىل املنهاج العلمي     .. الفلسفة الغربية بيد أنه حترر من أسرها        

رمبا كان هذا النمط من النقد قد       .. يف النقد األديب بعيداً عن بعده املادي        
كما ميكن القول أن    .. ية إال أنه انتهى اىل شها       رضع من ثدي الرومانس   

  .النقد اجلديد قد أفرز النقد احلداثي رغم أن هذا األخري قد تنكر له 
أن أول شعارات هذا النمط النقدي هـو الـدعوة للعـودة اىل             

مع أن هذه الدعوة ليست باجلديدة إذ سبق للرومانسـيني أن           .. الداخل  
الذات الرومانسـية   (  عند الرمانسيني هو     فالداخل.. رفعوا ذات الشعار    

اليت شعر الرومانسيون بضرورة العودة اىل تأكيـد قـدرا يف مواجهـة      
سيطرة العلم من ناحية وفشل العقل يف تفسري الوجود واحلقيقة من ناحية            
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فالـداخل  . وهو نفس الشعار الذي رفعه احلداثيون فيما بعد         ) . أخرى  
اليت سوف تتضخم يف الفترة املفصلية بني ( ي عند احلداثيني هو ذات املتلق    

البنيوية والتفكيك ، يف السبعينيات على وجه التحديد حينمـا تسـيطر            
نظريات التلقي على الساحة النقدية لفترة قصرية ، وتصبح ذات املتلقي           

  ) .هي مصدر املعىن ، املصدر الوحيد يف الواقع ، للنص 
د اجلـدد خيتلـف عمـا عنـاه         أن شعار العودة اىل الداخل عند النقـا       

فبإستثناء السنوات .. الرومانسيون مثلما ال يلتقي مع ما قصده احلداثيون       
بذات املبدع متأثراً بإجنازات علـم      ) ريتشاردز  ( األوىل اليت أهتم خالهلا     

النفس الباهرة آنذاك فأن النقاد اجلدد أرادوا بالـداخل داخـل الـنص            
يشبه أليـوت   ) .. ذات املتلقي   ( و  ) ذات املبدع   ( مستقالً عن الذات    

(  بأـا    – وهو إمنا يقارا مع معادلة علمية صـرفة          –العملية األبداعية   
عملية تنظيم أو تركيب للتجارب اإلنسانية املفردة ، سواء جاءت مـن            
الداخل،من األرشيف الذهين للشاعر أو عن طريق اإلدراك احلسي ، وهي 

) .. عالقة له بذات املبدع او ذات املتلقي        تقدم يف النهاية شكالً جديداً ال     
وبذلك فقد زج النقد اجلديد نفسه يف مأزق ال فكاك منه عندما حـاولوا              

وراموا تطبيقه على معرفة أو حقيقة غري .. األخذ باملنهج العلمي وجتريبيته   
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أن : ( ملخصاً مأزق النقـاد اجلـدد       )) آرت بريمان   (( يقول  .. علمية  
اد اجلدد ، شأم شأن اتباع املذهب التجـرييب الـذي           التسليم بأن النق  

ورثوه ، مل تكن لديهم نظرية عن اللغة وعن الذات سوف ميكننا من فهم              
اإلرتباك والغموض واحلرية اليت تغلب على حديث النقاد اجلـدد عـن            

أو ( القيمة املرجعية للجمل الشعرية ، واىل أي مدى تشري هذه اجلمـل             
وقد شاهدنا يف كتابات هؤالء النقاد أن       . ، اىل الواقع    اىل العامل   ) التشري  

معىن القصيدة ميكن أن يشري ، ال اىل العامل اخلارجي ، بـل اىل الـدوافع                
واىل املشـاعر   ) عند ريتشاردز يف مرحلة مبكـرة       ( اإلنسانية الداخلية   

( واىل التنويعات األخالقيـة  ) عند هيوم ورانسوم ( والعواطف اإلنسانية  
، واىل جزء من العامل     ) عند رانسوم   ( ، واىل التنظيم املنطقي     ) ترز  عند ون 

، واىل بناء درامي يربز     ) عند تيت   ( اخلارجي مت عزله وتصويره يف كليته       
فالذات عند النقاد اجلدد توفيقيـة      ) .. اخل  ) .. عند بروكس   ( وجوده  

جيـاد  بغية إ .. تكتظ  باإلنطباعات احلسية من خالل التنظيم والتركيب         
لتؤسس لفن حياكي الواقع اخلارجي من جانب ويشـكل         .. واقع جديد   

كما ميكن األستغناء عن هذه الذات باملوهبـة        .. ابداعاً من جانب آخر     
  .الفردية اليت متيز املبدع وتؤكد تفرده 
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وضع النقد اجلديد اللبنات األوىل لنظرية للغة  والداللة طورهـا           
الـنص  (( و  ))  الـنص األديب املغلـق       ((فجذور  .. البنيويون فيما بعد    

(( و )) النص املفتوح (( و .. الذي  سيهتم به البنيويون )) اللغوي املغلق 
توجد يف تربة النقـد اجلديـد       ..  كما عند التفكيكيني    )) ال ائية املعىن    

كما أن نظريات التلقي اليت تترك الداللـة  .. الذي عج بكل هذا التضاد     
 فأا ذات صـلة باملرحلـة النفسـية         - ئل قار  ك - ئليحددها القار 

  )) التقاليد واملوهبة الفردية (( وأما افكار أليوت يف مقاله عن ..لريتشاردز
له وجود متزامن ويكون نظاماً     .. أن كل األدب    (( حيث يقول   

.. فقد اعترب متهيداً مبكراً للبينصية اليت يتباهى التفكيكيون ا       ))..متزامناً  
للنص كلها  )) القراءة اللصيقة   (( و  )) املقاربة  (( فاهيم مثل   فضالً عن م  

  .تعترب من إجنازات النقد اجلديد 
لقد بدأ النقاد اجلدد يف حديثهم عن اللغة عندما تبنوا اجتاهاً حنـو           

يف كتابـه   )) ريتشاردز  (( حيث يقدم   .. كسر قوالب الداللة التصويرية     
فاجلملـة ميكـن    : ((  لّلغـة    تعريفاً ) 1925(  النقد األديب    ئعن مباد 

استخدامها بغرض اإلحالة اليت تسببها بصرف النظر عن صـحة تلـك            
لكـن اللغـة ميكـن      . اإلحالة او عدم صحتها ، وتلك هي لغة العلـم           
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استخدامها أيضاً من أجل اآلثار العاطفية اليت تتولد عن اإلحالـة الـيت             
بذلك فـأن اللغـة     و)) .. حتدثها ، وهذا هو األستخدام األنفعايل للغة        

.. الشعرية يف رأيهم تكون داللتها كلها داخل نسق القصيدة والبيـت            
أن القصيدة  : (( فربوكس يؤكد   .. وليست مثة داللة على شيء خارجي       

أـا توصـل    .. الجتسد فكرة كانت موجودة عند الشاعر قبل كتابتها           
ك حقائق  فالعالقات والتأكيدات تؤكد داخل القصيدة اليت متتل      .. نفسها  

ومن مث جيب احلكم على القصيدة ، ال . وليس دقة فرضية .. قيمة درامية 
على أساس صحة أو زيف الفكرة اليت حتتويها ، بل على أساس قيمتـها              

  )) .كدراما ، على أساس متاسكها وحساسيتها وعمقها وثرائها وصالبتها 
ـ          ة أقترب النقاد اجلدد من املوقف الرومانسي الذي يقابل احلقيق

هذه احلقيقة األخـرى    .. املادية بأخرى شعرية ختتلفان لكنهما متوازيتان       
  .  رمبا تفوق احلقيقة األوىل تلك هي حقيقة التخيل 

   

  الفصل الثاين والعشرون
  ووظيفة الناقد   .. البنيوية
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من املعروف انه منذ افالطون حىت االن ـ أي ظهو مـدارس احلداثـة    

/ مثل يف كونه وسيطا بني الـنص واملتلقـي   النقدية ـ ان دور الناقد يت 
ولعل مايظهر من تفاوت بني مذهب نقدي واخر امنا يدور يف           .. القاريء  

او ما متليه   ... قد جييء به الناقد من ذاته       .... معظمه حول حمور اساسي     
االجتماعية واالقتصادية والسياسية حينما يتعامل مع      : عليه شروط البيئة    

فيما يبين الناقد يف احيان اخرى رؤيتـه علـى           , النص موضوع الدراسة  
ضوء ان النص ال ميكن فصله عن ذات مبدعه ـ عكس ما بعد احلداثـة   
اليت تعلن موت املؤلف ـ ، او ان النص ال ميكن فصله عن واقعه املادي  

ان وظيفة الناقد املتعارف عليها هي اضاءة النص         . والفكري الذي انتجه    
: وتقريبه للمتلقي ، تقول حكمت اخلطيب ... ج من الداخل او من اخلار   

فهـي مشـروع    : اما البنيوية   " . يستطيع النقد ان يضيء بنية النص       " 
يهدف اىل حتقيق علمية النقد ، تبىن النموذج اللغوي يف محـاس منقطـع            

منطلقا من العناصـر    " .. اضاءته  " النص و   " مقاربة  "النظري وصوال اىل    
ويف مقاربتـهم للنصـوص ،      ... " لنظام العـام    فالنسق االصغر مث اىل ا    

فالبنيوية رفضت كـل    " .. يتحركون من النسق يف اجتاه النص الفردي        
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النماذج واملدارس النقدية السابقة خال النموذج اللغوي املتذرع بالتفسري         
العلمي للنص االديب واملتربقع باللغة النقدية املراوغة اليت جتعل من نفسها           

وعليـه ميكـن القـول ان       .. الفتة االنظار اليها اوال     .. مركز االهتمام   
البنيوية نظرية متميزة من بني النظريات النقدية اليت ظهرت يف النصـف            

وطرحت اسلوبا صارما للتحليل على وفق      ... الثاين من القرن العشرين     
اىل درجة  " وينطبق على كل نوع من النشاط االنساين        ... املنهج اللغوي   
ن النشاط االنساين قد اصبح ينظر اليه انه لغة ، بانه نظـام           ان كل نوع م   

تسـلط  :"  بان البنيويـة   1963كتب روالند بارت يف عام      ".اشارات  
الضوء على العملية االنسانية الصحيحة اليت تعطي البشر من خالهلا معىن           

، "هكذا ميكن ان يكون االنسان اجلديد بالنسبة للبحث البنيوي          ،لالشياء
وراح يشاد جمـدها حـىت ان   ...  التفاؤلية سطع جنم البنيوية   ذه الروح 

فيمـا  ... عدوا اسالفا هلا حيث استوعبت اعماهلم       ... الشكليني الروس   
  ... توافرت اعمال بنيوي براغ يف اوائل الستينات خاصة يف فرنسا 

مث شرعت البنيوية بتطوير منهاجيتها اخلاصة  عندما اقامـت صـروحها            
، " الكلمات واالشياء   " ، فوكو   " املينولوجيا  " شتراوس  ليفي  ( الكبرية  
" ، جينيـه    " عناصر السيميائية   " ، بارت   " من اجل ماركس    " التوسري  
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) ،  " منطق الروايـة    " ، بيموند   " شاعرية النثر   " ، وتودوروف   " ارقام  
لكـن هـذه     . 1973 و   1963كل هذه االعمال نشرت بني عـامي        

والعجب الذي داخل احلداثيني من خالل      ... ؤل  وذاك التفا ... الوثوقية  
وتسرعهم يف قطف مثـار     ... توظيفهم للمنهج التحليلي يف النقد االديب       

حـىت ان   ... ما لبثت ان اودت باحالمهم      .. النجاح من قبل ان تنضج      
يف " كمـا    .. 1971بارت نفسه قد انقلب على بنيويتـه منـذ عـام            

... علن عدم جدوى اية منهاجية      وا" .. ز        / الصفحات االوىل من س   
ويف نفس الوقت طفق    .. واية ادعاءات بشان حديث علمي حول الثقافة        

اليت متثـل مسـات     .. جاك دريدا يهاجم التجريد واالختزال والشكلنة       
عن احلاجة اىل   .. فيما اعلنت بعد ذلك بقليل جوليا كريستيفا        .. البنيوية  

ـ   وهكذا توالت الطعـون   .. سيميائية جديدة ـ علم خاص باالشارات 
واملنتقصة من امهيتها حىت وصمت بصفتها تتحدث       .. املصوبة اىل البنيوية    

وتتوارى خلف معادالت وروسوم    .. برطانة غريبة مبتناها علمنة املعاجلة      
بيانية وجداول معقدة ـ عصية الفهم على املتلقي ـ الشياء قد خنربهـا    

بان التـاريخ   : " قول جيمسون   ي.. كما رميت بتجاهلها للتاريخ     ..سلفا
أي انه عملية تتابع نظم وحاالت      " .. تاريخ مناذج   " بالنسبة للبنيوية هو    
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ـ ميكن وصف كل منها بدقة وتفصيل شـديدين ـ لكـن البنيويـة      
وعدت .. التستطيع ان تبني سبب وكيفية التحول والتداخل بني احلاالت       

شروع البنيوي املشاد علـى    ذلك ان امل  .. البنيوية على اا جربية جديدة      
ينتهي اىل ان اللغة هي اجلربية      .. اساس انساق اللغة املستقلة عن الذات       

املقابلة جلربية القوى االقتصادية اليت تتحكم باالنسان واتمع وتصـنع          
تعاملها مـع   ..ومن مآخذ البنيوية االخرى     . التاريخ يف الفكر املاركسي     

أي ان  .. ؤلف بعيدا عـن الواقـع       النص بصورة مستقلة مقطوعا عن امل     
وانتهاك .. وتعمدها اهدار املعىن    " .. جمموعة عالمات للغة فقط     " النص  

وبذلك حيرم  .. االمر الذي يفضي اىل فوضى الداللة       .. دالالت الداالت   
فضال .. البنيويون النص من قدرته املستمرة على االحياء من طريق الرمز           

التقنني لالبداع ، كما هو احلال يف ميدان        عن ام يرومون ودون مواربة      
تنتهي اىل حجب الـنص     .. ان وظيفة النقاد البنيويني     . العلوم التجريبية   
من خالل تركيزهم لنصوصهم النقدية على اللغـة        ... بدال من اضاءته    

وهذا التركيز على امليتالغـة مـن       " وادواا قبل االهتمام بالنص املبدع      
يرافقه املزيد من الصخب واجللبة للفت االنظار        .. "جانب نقاد امليتانقد    

وهم بذلك يلزمون النصوص ... اىل النص النقدي بعيدا عن النص املبدع   
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نظاما ليس نابعا منها ، وال كامنا فيها بل هو سـابق ومسـقط              " االدبية  
."             وانه حيتمي بالتجريد والغموض لعجزه عن السيطرة على املادة . عليها 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

  الفصل الثالث والعشرون
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  من علمنة املعاجلة اىل فوضى الداللة... البنيوية 
ومصطلح نقـدي   .. ما انفك احلداثيون يباغتوننا بافكار متوهجة الربيق        

بصارنا عن رؤية ما اعتورهـا مـن        اعشت ا .. اسطع بريقا واشد جذبا     
االمر الذي انتهى باحلداثة اىل ان      .. وغموض متعمد   .. مراوغة مقصودة   

يستعصي على القـاريء فـك طالسـم        .. تتحول اىل ناد لنخبة النخبة      
الشفرة الفكريـة   " ويتملكه االنبهار عندما يطالع     .. مصطلحها النقدي   

ويداخله شـعور   " .. لتفكيك  والنقدية ملشروع البنيوية ، واستراتيجية ا     
بالرهبة ويغشاه هاجس اخلشية يف مستهل تعامله مـع الفكـر اجلديـد             

لعـل خالصـة   . املسكون بلحظات من اجلفاف والتقعر يف احيان كثرية      
راي النقاد احلداثيني العرب وال سيما البنيويون منهم ، يتجسد يف املقولة            

ان . ناقد ان يضيء بنية النص      معتمدا املنهج البنيوي يستطيع ال    :" التالية  
وهم يف معاجلتهم " .. يرى اىل حركة العناصر وان يصل اىل الدالالت فيه 

من خالل زجهم موعة مـن      .. للنص االديب يتوسلون بالصيغة العلمية      
لكن املتلقي  .. يفترض اا تبىن على قواعد حتكم حركتها        ... املعادالت  

الناقد احلداثي وحده من اطلع على كنه       ولعل  .. جيهل متاما تلك القواعد     
كما تنتجهـا   .. للنصوص االدبية   " املقاربة  " ميكن القول ان    . اسرارها  



 144 

بل ويف مقاربات بنيوية كثرية     .. معاجلة البنيويني التقود اىل مقابرة النص       
ويستعصي النص علـى    .. معاجلته  " علمنة  "خيتفي النص وراء حماوالت     

ان .حىت لو فرض ان حتليلهم كان علميا        .. لبنيوي  الفهم اذا طبق املنهج ا    
قـد  .. خارطة الرسوم واملعادالت والطالسم النامجة عن هذا النمـوذج          

اضافة اىل متثلـها مبـدأ انتقـاء    .. وتستنطقه ما مل يقله .. حتجب النص   
مث يستبط  .. ان املنهج العلمي يقوم على اساس التجربة الفردية         .القصدية  

واملنـهج  ..  ليعيد تطبيقها على احلاالت الفردية املشـاة         القوانني العامة 
اذ ان البنيويني   .. يقوم اساسا على تبين املنهج العلمي يف النقد         .. البنيوي  

يقومون بتحليل عناصر نص ما ـ البين الصغرية داخل النص ـ للوصول   
على النسق االصغر بىن حتكم عالقات النص ـ مث اىل النسق االكـرب ـ    

فالبد ." لية وتسمى النظام العام ميكن تطبيقها على نصوص اخرى          بىن ك 
من حتليل تلك العناصر والكشف عن ماهيتها ، وقد يؤدي هذا التحليل            
اىل استخالص العالقات اليت تربط هذه العناصر بعضها بـبعض ، أي اىل             

ان النقد االديب لن يتطـور اال       .. معرفة النظام الكامل وراء النص االديب       
تطبيق هذا التصور على الـنص      " أي  " خالل خوض مثل هذا املسار      من  

وذه .. كما تقر ذلك سيزا قاسم يف دراستها عن السيموطيقا          " االديب  
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فان مايبغي البنيويون حتقيقـه هـو التقـنني         .. الصراحة وبدون مواربة    
ومهما بلغ جناحهم   . لالبداع ، كما هو احلال يف ميدان العلوم التجريبية          

ذلك حىت لو متكنوا من الوصول اىل التقنيات العامـة الـيت حتكـم              يف  
اذ رمبا  .. فان تقنينهم هذا  اوهي من بيت العنكبوت         .. النصوص االدبية   

يظهر نص ابداعي جديد ـ وهو ظاهر ال حمال ـ متجاوزا تلك التقنيات   
مما يضطر النقـاد احلـداثيون      .. وفارضا قوانينه هو    .. املستنبطة بنيويا   

االمر الذي يؤكد عبـث     .. وهلم جرا   .. تئناف حماوالت التقنني ثانية     اس
ان اهم مبدأ وهو مبـدأ      . اجلهد الذي يبذله البنيويون يف حماوالم تلك        

أي توضيح  .. الذي يعين اضاءة منطقة مظلمة من النص        .. اضاءة النص   
ما كان غامضا واستجالء ما كان مبهما من النص وجعل رؤية املتلقـي             

ص اكثر شفافية وبذلك ختتلف الرؤية قبل االضاءة عنها بعد االضاءة           للن
غري ان البنيويني من خالل اعتمادهم النموذج العلمي حيرمون الـنص           .. 

ويهـدرون دالالتـه    .. من قدرته املستمرة على االحياء من طريق الرمز         
على شـكلنة   " ان مقاربتهم التجريدية تقوم     .. املتعددة اليت ميلكها اصال   

اا " .. املادة باثبات وجوه من التناظر والتقابل يف مستوى التعبري اللغوي 
وما ينتاا من عالقة توحد وعالقة تداخل       .. سلسلة من مقاربات النص     
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تصيب املتلقي بالدوار لتشوش الرؤية بدال من ان حتقق وضوح رؤيـة            .. 
واريه يف ثرى ان النموذج البنيوي يف واقعه اليقارب النص بل ي.. اكرب له   

وحيكمه بلغة نقدية تلفت النظر اىل ذاا اكثـر ممـا           .. ادعاءات علموية   
: " يهدف احلداثيون كما تقول هـدى وصـفي اىل          . حتيلها اىل النص    

تاصيل دراسات حتاول تطوير منهج علمي يف النقد يبتعد عن االنطباعيـة            
ـ  " .اليت تغرق فيها الدراسات النقدية على وجه العمـوم           ا اجنـزه   ان م

الم قصـروا   .. بل تغييبه   " .. اضاءة النص   " البنيويون حىت االن ليس     
يف الوقت الذي مل يلق النص املبـدع        .. اهتمامهم على لغة النقد وادواته      

وهذا التركيز على امليتالغة من قبل نقاد امليتانقد        .. منهم اهتماما ذا شان     
واجللبة واشغال املتلقـي  ـ احلداثيني ـ والذي يرافقه املزيد من اهلرج  

: " وبذلك يلزمون النصوص االدبية     .. بالنص النقدي عن النص املبدع      
. نظاما ليس نابعا منها ، وال كامنا فيها ، بل هو سابق ومسقط عليهـا                

" .. وانه حيتمي بالتجريد والغموض لعجزه عن السيطرة علـى املـادة            
ه البنيوي على الشعر    ومثال ذلك هو تطبيق الكاتب كمال ابو ديب ملنهج        

عـن  " املورفولوجيـة   " فالدميري بـروب    " اجلاهلي متعكزا على دراسة     
" ليفي شتراوس   " الوحدات النائية املكونة للحكايات ومستلهما مفردات       
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يقدم منهجا بنيويا  " االمر الذي يصادر ادعاءه بانه      .. يف حتليله لالسطورة    
ان حتليله يقدم لنا الكثري مـن       " .. جديدا يسبق به االوربيني كثريا جدا       

اجلداول االحصائية والرسوم التوضيحية والـدوائر املفتوحـة واملغلقـة          
عاجزا عن فك طالمسهـا     .. يقف القارىء مرتبكا امامها     ... واملتوازيات  

وقد اصاب .. اين القصيدة يف خضم ذلك كله ؟  : متسائال باستغراب   .. 
راءة كمال ابو ديب لتـراث      الكاتب حممد الناصر العجيمي وهو يصف ق      

عمد .. وملا مل تسعفه القصيدة بشواهد تدعم ما يقرر         : " الشعر اجلاهلي   
كعادته يف مثل هذه احلاالت اىل اللـف والـدوران برسـم اجلـداول              
واالشارات اهلندسية املوغلة يف الغموض واالام ، وهكذا يرهق الـنص           

لقول ان املشروع البنيـوي     ميكن ا " . رد جماراة بعض املناهج احلداثية      
" مقاربة  " الذي تبىن النموذج اللغوي يف محاس منقطع النظري وصوال اىل         

قد رفض كل النماذج واملدارس النقدية السـابقة        " .. اضاءته  " النص و   
خال النموذج اللغوي املتذرع بالتفسري العلمي للـنص االديب واملتربقـع           

.. موذج قد فشل يف حتقيـق املعـىن     ان هذا الن  .. باللغة النقدية املراوغة    
لقد انشغلوا يف حقيقة االمر ، بالية الداللـة         : " يقول عبد العزيز محودة     

امكوا يف حتديد االنساق واالنظمة وكيف تعمل ، . ونسوا ماهي الداللة    
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االمر الـذي يعـين ان النمـوذج     " .. ماذا يعين النص    " وجتاهلوا الـ     
ناهيك عن عدم انطباقه على     .. ى الداللة   البنيوي اللغوي قد اسس لفوض    
وهو يفعل منهجـه    .. ان الناقد احلداثي    . االنساق واالنظمة غري اللغوية     

القارىء ويزجه يف متاهـات     / امنا يوارب النص امام املتلقي      .. البنيوي  
وطالسم امليتانقد ـ النقد الذي يلفت النظر اىل ذاته اوال ـ ، وميـارس    

.. وتضخمه وجتمله   .. تكرس النص النقدي     ... عملية زحزحة مفضوحة  
ومـا يفتـأ    .. يف الوقت الذي ميارس الناقد عملية تقزمي للنص االبداعي          

.                                       حىت يرمي به يف حومة التالشي ... ميارس عليه جراحة التذويب 
  
  
  
  
 

  الفصل الرابع والعشرون
  /التفكيك 
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  اب النصموت املؤلف وغي
بل والشـك يف كـل      .. بنيت استراتيجية التفكيك على رفض البنيوية       
ومضت قدما حتت يافظة    .. االنظمة والقوانني والتقاليد السابقة والقائمة      

.. ، وانتصرت لذاتية القراءة يف تغييبـها للنمـوذج          ) ال ائية املعىن    ( 
 نقدية براقة جتر واضافت اىل فوضى الداللة ـ اليت انتجتها البنيوية ـ لغة  

اىل ذاا ـ ادبية لغة النقد بدال من علمية النقد ـ تفضي اىل تورية النص   
يقول الكاتب عبـد    .. البل وساقت االمر اىل تضييعه يف اية املطاف         .. 

واذا كان النقد البنيوي حيجب القصيدة عن املتلقـي او    : ( العزيز محودة   
نقد الذي يلفت النظر اىل نفسه      القاريء ، ويدخله يف متاهات وطالسم ال      

  ) . اوال ، او امليتانقد ، فان التفكيك يضيع النص متاما 
  

ان اليوجد مركز ثابت ـ ميكن االنطالق  : ان التفكيك يقوم على اساس 
منه لتقدمي تفسري معتمد للنص ، كما التوجد قراءة موثوق ا ـ قـراءة   

 ـ الوحدات اللغويـة   واعتماد اللعب احلر للغة.. مفضلة او مرجحة ، 
املكونة للنص يف حالة لعب حر ـ ، وهذا يعين عدم تبين قراءة نقديـة   

وبـذلك  .. تغطي عدد املـتلقني     .. بل ان القراءات مفتوحة     .. واحدة  
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يقول الناقد  : االمر الذي يشري اىل المعىن النص       .. تكون القراءة الائية    
وم بالرقص التفسريي على    ان على القاريء ان يق    ) : ( ميللر( التفكيكي  

اجلانبني ليشرح مقطوعة مادون ان يصل ابدا اىل مقطوعة ميكن اعتبارها           
اا ) . املقطوعة الرئيسية او االصلية لو املنشئة ملبدأ مستقل عام للتفسري           

يف قـوهلم   .. خماتلة مستمرة ومراوغة الائيـة يعتمـدها التفكيكيـون          
الناقد / ا عملية جتاذب دائب بني املتلقي       ا.. بالتفسريات الالائية للنص    

اذن .. واللعـب احلـر     .. ومها ميارسان الرقص على اجلانبني      .. والنص  
ويف .. ( يستحيل التقاؤمها يف نقطة مركزية ساكنة وفق املنهج التفكيكي          

كلتا احلالتني خيتفي النص ، خيتفي عند البنيويني وراء لغة نقديـة تلفـت              
تها ابداعا جديدا ، وخيتفي عند التفكيكني الـذين         النظر اىل نفسها بصف   

مابرحوا يفربكون .. ان النقاد احلداثيني ) . اليعترفون بوجود النص اصال   
.. لتعطيل دوره كوسـيلة ملقاربـة الـنص واضـاءته           .. النص النقدي   

  ..ويعمدون لتحويله اىل غاية يف حد ذاته 
  

لقصة بلزاك   ) ز      / س  ( يف دراسته املعروفة    ) روالن بارت   (  كما فعل   
بل كـان   .. حىت غدت الدراسة ذاا اكثر اثارة لالهتمام من نص بلزاك           
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من املباديء . هلا من القدرة على االمتاع املستقل مافاق مباهج النص ذاته 
اليت درج النقاد القدامى واحلداثيون على توظيفها يف مناهجهم مبدأ انكار         

اساس دراسة النص مبعزل عـن قصـد        وهو مبدأ يقوم على     .. القصدية  
وصـوال اىل   .. وتستبعد املسبقات الفكرية والقيمية للمتلقي      .. الكاتب  

واالحتكام ) .. ذات املبدع وذات املتلقي     ( املوضوعية اردة من الذات     
مث ) .. اليوت ومدرسته   ( وقد طور هذا املبدأ على يد       .. اىل النص فقط    

الول ) خرافة القصدية   ( مقولة  ) وكس  كلينث بر ( فعل عندما استخدم    
أي قبل ظهور املشـروع البنيـوي واسـتراتيجية          .. 1954مرة عام   

التفكيك على التوايل ببضع سنوات ، لكن النقاد احلداثيني ، افرغوا مبدأ            
والزموه بعـدا مشـبعا بفوضـى    .. انتفاء القصدية من مضمونه السابق      

اىل تغييب النص   .. ف من النص    وجتاوزوا اقصاء قصدية املؤل   .. التفسري  
واخلوا الساحة النقدية ) .. موت املؤلف وغياب النص    ( ليعلنوا  .. نفسه  

تقول .. لتصبح قراءة املتلقي هي احلضور الوحيد      .. واالدبية من احلضور    
حنن نبدع  . حنن القراء طرف يف عالقة طرفها النص        : ( حكمت اخلطيب   

ة نقيم حياة النصوص او نشهد على       وحنن بالقراء . النصوص حني نقرأها    
وهو كـالم   .. أي تتكاثر النصوص بتكاثر قراء النص الواحد        ) .. موا  
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مما ) . غياب النص الثابت    ( و  ) النقد كابداع   ( يشي مبزج متميز ملقوليت     
بغياب النص الثابت ،    ( المراء فيه ان االخذ باملقوالت التفكيكية القائلة        

) .. هر ، واللعب احلر ، وال ائيـة القـراءات           واختفاء املركز او اجلو   
ووصم كل قراءة باالساءة والفشل     .. سيقود اىل حالة من فوضى الداللة       

فضال عـن ان نظريـات      .. وهذا يعين ان الفرق بني قراءة واخرى        .. 
املتلقي ـ احلضور الوحيد لقراءة املتلقي ـ واضمحالل القراءة املعـول    

وهو ما جيعل الناقد احلداثي مطمئنا اىل تلك         .. عليها جتر اىل فوضى النقد    
املقوالت والنظريات اجلاهزة املسبقة ليوالف بني املتناقضات ، او يباعـد           

علـى  ) جون الـيس    ( يعلق  .. بشكل غرائيب وعجائيب    .. بني املؤلفات   
الفكرة املتكررة تنبع من عقـل الناقـد   : ( ذلك يف ضوء نقده للتفكيك   

ان نقول ان   .  يف اعمال هوفمان وكاليست وكافكا       املعين وليس موجودة  
هناك بعض التداخل يف الثيمات بني عدد من املؤلفني ليس امرا يصـعب             
تصديقه ، لكن القول بان جمموعة شديدة االختالف من املؤلفني هلا نفس            

لقد انتجت احلداثة الغربية منـذ      ) . االهتمام الغالب فهذا موضوع اخر    
شر الكثري من املدارس االدبية والنقدية اليت كانـت         اية القرن التاسع ع   

وليدة تطورات الفكر الغريب يف الثالمثائة سنة االخرية ذلك الفكر الـذي            
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وحينمـا  .. دالالا وشرعيتها   ... اكسب املصطلحات اخلاصة باحلداثة     
لتدجينه . يلجأ احلداثيون العرب اىل نقل املصطلح احلداثي الغريب اجلديد          

فانه سيفرغ من داللتـه ويعجـز       ..  تنقيته من عوالقه الفلسفية      حمليا بعد 
اما اذا نقل مثقال خبلفيته الفكرية والقيميـة        .. بالتايل عن ان حيدد معىن      

الن منظومة القيم املعرفية    .. فسينتهي اىل حالة من االضطراب والفوضى       
الد للمنشا ـ الغرب ـ تتعارض مع منظومة القيم املعرفية السائدة يف الب  

العربية واملنبثقة عن تطورات الفكر العريب خـالل القـرون االسـالمية            
يقول الكاتب عبد العزيز محودة واصفا نشاط النقاد         .. والقرون املعاصرة   
واصبح نشاطنا الفكري يف البنيوية والتفكيك ضربا       : ( احلداثيني العرب   

تـرف  من العبث او درسا يف الفوضى الثقافية ، وكالمها نـوع مـن ال             
ميكـن القـول ان البنيويـة       ) . الفكري الذي ال يتقبله واقعنا الثقـايف        

  ..والتفكيك 
  
  

وهو رفض املذاهب النقدية السابقة     ..  اشادا بناءمها على اساس مشترك      
ورغم تفاوت الوسائل اليت اعتمدها كل منهما غري اما امجعا          . والقائمة  
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 اىل ذات احملطة النهائية     وخلصا.. وهو حتقيق املعىن    .. على هدف واحد    
  )) فالبنيوين فشلوا يف حتقيق املعىن والتفكيكيون جنحوا يف حتقيق الالمعىن((
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

  
  
 

  الفصل اخلامس والعشرون
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 االدب العريب ومأزق احلداثة      

  
ال يستطيع أي حداثي عريب ان مياري يف ان احلداثة وما بعد احلداثة هـي               

حيث طفقت املفاهيم األساسية للحداثـة      ... الولنسخة غربية يف املقام ا    
الغربية يف األدب والفن بالربوز منذ الربع األخري مـن القـرن التاسـع              

مثل الرمزية والتعبريية والداديـة     ... وملا تزل حتيي بني ظهرانينا    ... عشر
موقف الترف احلداثي ملعطيات    ”واليت انطلقت من  ... والسريالية والعبثية 

  .“ة اليت أوصـلت اليهـا إنسـان العصـر احلـديث             احلضارة الغربي 
راح احلـداثيون   ... وخيبة احللم العريب  ... 1967وبعد هزمية حزيران    

يقول الياس خوري يف    ... العرب يتطلعون اىل تقدمي نسخة عربية للحداثة      
احلداثة العربية هي حماولة حبث عن شرعية املستقبل، بعد ان فقـد            ”:ذلك

 يف عامل توحده الرأمسالية الغربية بالقوة، ويهـيمن         املاضي شرعيته التارخيية  
عليه الغرب، وتنفى فيه االطراف اىل الذاكرة التارخيية، حيث ال تستعاد           
اال بوصفها فولكلوراً او دليالً جديداً على تفوق الغرب وقدرته على نفي            

البحث عن الشرعية هو حبث عن حماولة التخلص من         . االخرين وابادم 
ة وحماولة ايقاف تدمري الذات عرب القبول بتدمريها اجلزئـي،          خطر االباد 
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، االنطالق من احلد االدىن من اجل ايقاف التدهور الشامل          ...انقاذ اللغة 
اذن يف ظـل مـا ميـز        . “وحماولة البناء انطالقاً من هذا احلـد االدىن         

اخلصوصية التارخيية الذي هو مسة الثقافة العربية وحيث ان املاضي فقـد            
يته ـ على حد تعبري الياس خوري ـ بل يؤيده مانزل باالمة مـن    شرع

وعليـه  ... يقابله نزوع طغياين حلضارة االخر    ... ذهول حضاري رهيب  
… يكون اخليار احلداثي الوحيد املتروك امامنا هو امتالك ناصية املستقبل       

وان اول عالمة من عالمات … بعد ان غيب احلاضر يف متاهات ال ائية 
واكرب الظن  .“خوري  ”ف املستقبل يتمثل يف انقاذ اللغة كما يقول       استشرا

انه انطلق يف ذلك من تأثره باملشروع البنيوي يف النقد االديب الذي طرح             
اسلوباً للتحليل يعتمد النموذج اللغوي الذي ينطبق على كل نوع مـن            

  النشاط 
يه بانه اىل درجة كل نوع من النشاط االنساين قد اصبح ينظر ال”النساينا

كما ان هذا التطلع اىل املستقبل قد يعطل ... “لغة، بانه نظام اشارات 
مع الرضا باالبادة اجلزئية من خالل التوجه احلداثي، ... االبادة املتوقعة

وهكذا اصبحت احلداثة ”:يقول شكري عياد... وانطالقاً من رفض الواقع
العامل العريب، وبغض يف ... “عقيدة فنية لدى النخبة املثقفة وشباب الفن 
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لكنها ... النظر عن تفاوت صفات هذه النخب يف بلد عريب عن آخر
هو اا تشعر شعورا حاداً بسقوط احللم ”تكاد تتفق يف شيء واحد

وهذه احلالة من االحباط تدفعها اىل البحث عن اخلالف يف ... العريب
... “ع وهكذا اصبحت احلداثة خمرجاً مناسباً من حالة الضيا... الفن

يبنون خيارهم احلداثي .... وهذا يعين ان احلداثيني العرب وغري العرب
... على اساس تدمري اعمدة النظام القدمي ورفض التقاليد الفنية السابقة
... وهو مترد سيكشف الغطاء عن كثري من افكار البنيويني والتفكيكيني

عاصرة االمر الذي يناقض شعار احلداثيني العرب عن االصالة وامل
  .وحماولتهم اعادة قراءة التراث من منظور حداثي

واليت تسارعت مع ... ان التغريات اجلذرية يف مضامري الثقافة الغربية
التقدم العلمي واالنقالب الصناعي احلاسم ال سيما يف القرن التاسع عشر 

وما رافق ذلك من تبدل يف سلم القيم التقليدية والعالقات االجتماعية، 
انتج كل ذلك ادباء يعاقرون العبث وال … لقيم الروحية وتنحي ا

فقد هؤالء الكتاب ”:“كريستوفر بتلر ”كما يصفهم... يؤمنون باي مبدأ
صارت .... ثقتهم يف كل نظام او فلسفة او مبدأ اخالقي او عقيدة دينية

ولعل الكثري من احلداثيني ... “كتابام ضرباً من اللعب اداته اللغة 



 158 

ان مل يكن نقلهم ”روا هؤالء الكتاب وافصحوا عن تأثرهمالعرب قد جا
من ها هنا اوتى احلداثيون ... “الصريح عن احلداثة مبفهومها الغريب 

فقد صار للحداثي العريب ... حيث مكمن ازمتهم... العرب
حضور يف جمتمعة العريب وحضور امام مراكز الثقافة الغربية ”حضوران

حىت يكاد ينفصل ... ل التخلف واجلمودوهو يف حضوره االول يقات... “
فانه ... عن بيئته فكرياً ومتزقه الغربة يف وطنه، اما يف حضوره الثاين

يداخله حضور بالدونية وميتلكه قرف التقزمي .... مهمش اىل درجة النبذ
االمر الذي يشري اىل ان االزمة هي ... الذي ميارس ضده من قبل االخر

ختالف الثقايف، فضالً عما يتناوب كل وليدة التضاد احلضاري واال
ناهيك ما تعانيه احلداثة من ازمة ... حضارة او ثقافة على حدة من ازمات

واذا كانت احلداثة العربية مل تنجح يف نقل املصطلح ... املصطلح النقدي
فاملصطلحات ”او صعوبة فهم املتلقي العريب لدالالته... النقدي اىل العربية

اثة الغربية يف جتلياا يف املدارس النقدية احلديثة من بنيوية اليت افرزا احلد
ويتعرضون اىل ذات “ وتفكيكية تثري ازمة عند قراء احلداثة الغربية ذاا 

املشاكل اليت تواجهنا ـ مع الفارق ـ لذا، ظهرت عدة دعوات لتوحيد 
امالً يف الوصول اىل دالالت معرفية نقدية متفق ... املصطلح النقدي
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ان حبث دريدا يقنع القراء بام ال يعرفون ”:يقول جودسون... ليهاع
لغتهم، واكثر من ذلك، فكرهم، جيب ان تتم دراسة للغات النقد قبل ان 

وهو يعلق على حبث “ … يصبح الي شيء نقوله حول االدب معىن 
والذي اعترب بداية ... 1966دريدا يف مؤمتر جونز هوبكرت عام 

ى جذور ازمة احلداثة العربية اعمق من ذلك بكثري  لكن تبق... التفكيك
  .وازمة ثقافة قبل ان تكون ازمة مصطلح.... اا ازمة فكر

ان االطر الفكرية والفلسفية اليت تعد اهم مفردات الفضاء الغريب واليت 
.... انتجت يف النهاية احلداثة وما رافقها من نظريات ادبية ونقدية

ميكن فهمها ما مل تتم دراسة تاريخ الفلسفة ال ... كالبنيوية والتفكيك
منذ لوك وهيوم وكانط وهيجل ونيتشه ... الغربية منذ ثالثة قرون خلت

قد مت استيعابه من قبل املتلقي الغريب ... هذا التراث... وهايدجر وغريهم
وبالتايل فان هذا املتلقي ميكنه التعامل مع املصطلح ... بشكل او بآخر
والذي استمد القدر االكرب من داللته من تلك . ...النقدي احلداثي
ورغم ذلك فان هذا املتلقي يشق عليه فهم داللة ذلك ... اخللفية التراثية

والذي يتعامل .... فما بالك باملتلقي العريب املتأخر حضارياً... املصطلح
واالغرب من ... مع مصطلح ولد وتكون وغذي يف فضاء ثقايف آخر
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املصطلح النقدي واالديب ” العرب على استخدامذلك اصرار احلداثيني
الغريب بكل دالالته، ويصلون اىل نفس النتائج اليت توصلت اليها احلداثة 

ال تفسري ائي : فال نص وال داللة ثابته: الغربية يف تعاملها مع النصوص
للنص، ال تفسري مفضل او موثوق به، اللعب احلر للغة، كل القراءات 

  .“ اىل آخر تلك املتاهات ...اساءة قراءات
ليس مهيئاً لتقبل هكذا ترف ... احلضاري العريب/ ان الفضاء الثقايف

تعاطت معه احلضارةالغربية اىل درجة ان نادت الثقافة الغربية ... فكري
اي ارجاع الدين اىل االنسان واحالل االساطري “ مبا يسمى انسنة الدين 

يف العلوم البيولوجية اىل حد ارجاع فيما حدا التقدم املذهل ... حمل الدين
هذه اذن احلداثة مبفهومها ... املقدسات والغيبيات اىل جسم االنسان

اذا كانت احلداثة حركة تصدعات ”:الغريب وكما تصفها خالدة سعيد
وانزياحات معرفية قيمية فان واحداً من اهم االنزياحات وابلغها، هو نقل 

القات والقيم الدينية واملاضوية اىل حقل املقدس واالسراري يف جمال الع
ان الفضاء ... االمر الذي ال مراء فيه.“جمال االنسان والتجربة واملعيش 

النه الميكن ...رفض ويرفض بقوة هذا الترف الفكري.... الثقايف العريب
ان يقبل ان تطبق مقوالت البنيوية والتفكيك على النصوص اال اذا قبل 
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واللعب احلر للغة وتعدد التفسريات بصورة ال مبقوالت من قبيل الالنص، 
  .وهو امر دونه خرط القتاد... ائية

اننا ال نستطيع ان نقدم ترفاً فكرياً جلمهور شغله الشاغل مفردات واقع 
  .اخل.... لقمة العيش، وحرية التعبري، والتقاليد املتخلفة القاهرة: بائس

يف نؤسس جمتمعاً حديثاً يف ك: ان القضية األساسية اليت جتانا اليوم هي
  ...عامل حديث؟

لكن احلقيقة اننا ... ان احلداثيني العرب جيعلوننا شكالً يف العامل احلديث
اىل معاناة قضايا جمتمع قدمي يف عامل ”االمر الذي يضطرنا... خارجه

ففي التعبري عن معاناتنا . حديث، ومعاناة قضايا عامل حديث يف جمتمع قدمي
على “ نا النتاج ادب جيده القارئ العريب مستورداً غربياً تلك نعرض انفس

  .حد تعبري يوسف اخلال
التارخيية والسياسية : ان اختالف الواقع العريب حضارياً بابعاده

... عن الواقع احلضاري الغريب... واالجتماعية واالقتصادية املشخصة
 املأزومة يف …والذي انتج احلداثة ومصطلحاته النقدية ونظرياا االدبية 

جيعل استرياد احلداثة الغربية بقيمتها املعرفية اليت افرزت ... الغرب ذاته
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... من قبل واقعنا العريب ضرباً من ضروب العبث... مصطلحها النقدي
 .او شكالً من أشكال اللعب احلر للغة مبفهوم دريدا 

 

 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

  اخلامتة
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ني ابوابه وفصوله كما جرت مل نتطرق يف مقدمة هذا الكتاب اىل مضام     
العادة الننا تركنا هذه املهة اىل اخلامتة حىت جننب املتلقي التكرار الـذي             
يبعث على امللل والضجر عادة كما اننا نلتمس العذرمن القاريء غـري            
املتخصص الذي قد يثقل كاهل لبه ماينتاب  هذه الدراسة االدبية احيانا            

ها حبقائق اخرى كاحلقيقة النفسية     من بعض الشد الفكري لوشاجة عالقت     
ففي مقدمة الكتـاب    . والفلسفية والعلمية ذات البعد االكادميي الصارم       

تناولت ثالثة مطالب حيث ابتدأت احلديث عن مسوغات الكتابة وقـد           
اتضح  باا كاشفة لصفاء الروح ومظهرة لشكل الوعي الذي ال ندركه            

 االستمتاع واللـذة الروحيـة      اال بالكتابة فضالًً عما تصنعه من حلظات      
الن حلظة الكتابة هي حلظة االندغام يف معرفة اسـرار املبـاين            .. الباهرة  

فالكتابة لوحة اومرآة يعيد الفنـان      . وانقشاع اوهام املعاين املنغرسة فيها      
.. وشفرات اخللود   .. رسم الوجود فيها باحلروف املضمخة بألغاز اجلمال      

فنا يف املطلب الثاين على اشـكالية املعـىن يف          بينما توق . وعبقرية احلياة   
االدب وقد خلصنا اىل زبدة القول اننا ال ميكن ان نسلم بأن املعىن قار يف               
العامل املادي احملسوس فقط كما عند املاديني وكذلك ال ميكننا قبـول ان             

لكن على أي حال .. املعىن موجود يف العقل احملض فقط كما عند املثاليني 
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ويف املطلب الثالث بينا امهية     .  من النقد هو اضاءة بنية النص        ما مطلوب 
الدراسة االدبية وادوار وعدة الناقد الذي اذا امتلك تلك امللكة وهـذا          
صاريسمو بقبوه النقدي الذي رمبا ناظر االجناس االدبية ابداعا وامتاعـا           

ه يف قارعة وقيمة فنية وافكارا تعزز الفن بريقا ورونقا ومضمونا ال ان تردي  
اشتمل الكتاب على ستة ابواب احتوت على   . اجلمود والتمحل واالقفرار  

مخسة وعشرين فصال ، فقد تضمن الباب االول املعنـون بالنقـد االديب             
واطواره ثالثة فصول ، االول منها جاء حتت عنوان النقد االديب واشكالية 

اليا النه يدعي    إشك – الذي يقدم املعىن     –املعىن  وبذلك قد يكون النقد       
عندما ينفرد يف تفسري نص ما رافضاً القبـول         .. لنفسه حق إغالق املعىن     

ناسياً انه قد يكون عرضة للتعرية والكشف       .. بإمكانية تفسريات أخرى    
 هـو   –اإلبداعي والنقدي   -وبذلك يكون النص    ..ثانية وهكذا دواليك    

  ليت أصبحت لعملية التفسري ا– حتت سلسلة جمازية –انزالق املعىن 
.. وترتيبا على ماتقدم ميكننا القـول إذن        )) .. لعبة افعوانية شيطانية     (( 
إن النص احلريف الميكن ان يوجد اال كامتداد للنص اازي ، وذلـك        (( 

اما يف الفصلني الثاين والثالث فقد جاءت قراءاتنـا         )) .النه يشكل معناه    
تتبـع مراحـل النقـد االديب       الطوار النقد االديب الغريب كداً مضنياً يف        
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يتضمن الوصف والتحليل والتفسري    (( واطواره  وقد أبنا أن النقد األديب        
 ونظرية ومجاليات   ئ، إضافة اىل تقومي أعمال أدبية معينة ، ومناقشة مباد         

ق ( حيث وردت كلمة النقد يف اليونانية منذ القرن الرابع          )) .. األدب  
وكـان يف القـدمي     )) .. على األدب   الذي يصدر حكماً    (( مبعىن  ) م  . 

أما يف العصور الوسـطى     .. يناقش من قبل الفالسفة والبالغيني كأرسطو       
حىت مت إحياء معنـاه القـدمي يف        .. فأن هذا املصطلح مل يكن ذا شأن        .. 

فقـد  .. أليراز موس   )) فن النقد   (( ومع صدور كتاب    .. عصر النهضة   
و ) نقد  ( بيد أن مصطلحي     .. أتسع مفهوم النقد فشمل الكتاب املقدس     

استهدفا تقدمي وتصحيح النصوص القدمية بالنسبة لإلنسانيني       ) .. ناقد  ( 
( حيث كان هدف وواجب النقاد الوحيد كما عرفه كـارل شـوب             .. 

العمل اجلاد على حتسني أعمـال الكتـاب        (( بأنه   ) 1649 – 1576
النقد عرب حقب التاريخ    كما أستعرضنا مفاهيم    )) . باليونانية أو الالتينية    

وقد تبني بأن النقد    .. مع تركيز شديد على القرنني األخريين       .. املختلفة  
وتعددت تعاريفه حمملـة مبضـامني      .. هو بالضرورة مفهوم متنازع عليه      

يف اكثـر مـن بلـد ، بيـد أن            .. انتهت اىل أهداف متباينة     .. خمتلفة  
فالصراع .. ( التحديد  املوضوعات املدرجة ليست بعيدة عن التصنيف و      



 166 

أي ) .. بني املقاييس املوضوعية واملقاييس الذاتية هو الصراع األساسـي          
لتظل أشـكال النقـد     .. بني املطلق والنسيب حبيث يكتسب بعداً تارخيياً        

 التارخيية والعلمية والذاتية والتقوميية احلكميـة       –تصطرع بكل اجتاهاا    
داع واحلياة فقد اشتمل علـى ثالثـة      اما الباب الثاين والذي عنون باالب     .

فصول يف مقدمتها الفصل الرابع املعنون باسرار املواهب والذي اخترنـاه   
عنوانا للكتاب وذلك الن النقد االديب يعىن بدراسة املواهب واسـتجالء           
غوامضها واكتناه اسرارها واالستلذاذ جبماهلا وهذه مهمة الناقد االريب         

هبة املبدع ، فاالديب احلق من شكّل ادبـه         الذي يزيل الغبارعن بريق مو    
.. حالة حضور وجتلي ، عندما يتحد فيه احلقيقي واملتخيـل والعرفـاين             

وتترك كلماته وآثاره يف نفوس الناس وقلوم من فعل واستجابة ما تعجز            
ويف الفصل اخلامس والـذي     !! عنه كلمات االخرين ودعوام الكثرية      

ري النص ومفاتيح املتلقي حيث اوضـحنا       تشف/ جاء حتت عنوان االبداع     
بان النص مكار ومراوغ وان مهمة املتلقي البحث عـن مفـاتيح فـك              

.. ليس الوصول اىل رؤى معانيه ميسورة لكل متلق         .. شفرات النص ألنه  
بل تستدعي ملكة إهلامية وخربة كفائية يف عملية بصريية تأويليه يـذكيها            

ود الصويف يلهمها جتربـة ذاتيـة       املخيال ويكحل عيوا احلدس ، والشه     
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!! متد املتلقي مبفاتيح شفرات اجلسد النصي وطالمسه اهليالمية         .. غنوصية  
امـا الفصـل    .. للوصول اىل مايراه حقيقة املعىن املبثوثة يف عالئق املعىن          

السادس الذي كان عنوانه جدلية االدب واحلياة فقد ذكر بـأن االدب            
االبداع االديب اليـبىن علـى      ياة وان   يؤسس دوما للجزء البهيج يف احل     

بقدر ما يشاد على تصورات تؤسس لواقع جديد من خـالل           .. الواقع  
مث  . االستعارة والرمز واالحياء مطعمة باخليال الذي يستنفد الواقع القدمي        

يأيت الباب الثالث ليعلن حتطيم احلدود بني خمتلف العلوم واآلداب متضمناً           
 ترجيح النص املفتوح على الـنص املنغلـق يف          ستة فصول يشري اوهلا اىل    

االجناس االدبية وذلك النه اذا كانت احلدود بـني الفلسـفة والعلـم             
باتت تتصدع فما بالك يف احلدود بني االجناس االدبية         .. واالدب والفن   

العامل كله يسري حنو التوحد     !! . فمن باب اوىل سريها يف طريق الزوال        .. 
والعلوم واالداب ليست مبنجى مـن      .. ة الكاسحة   من خالل موجة العومل   

والكاتب الفطن من يدرك ذلـك كلـه وخيـوض جتربتـه            .. هذا املأل   
.  والينتظر شيخوخة التجربة العاملية     .. التوحيدية يف الكتابة بتنوعها الثر      

اما الفصالن الثامن والتاسع فقد اشادا بالتكامل  بني الفلسـفة واالدب            
ىل خطورة االفراط يف زج االفكار واملضامني يف االدب         وان كانا قد نبها ا    
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يبقى ان هناك مسألة قد تبدو مراوغة ال بل وعصـية علـى احلسـم               اذ  
ال بصفتها  .. اال وهي مسألة كيفية دخول االفكار يف االدب         .. النهائي  

كون افكـاراً   تعندما تكف عن ان     ( بل  .. مادة خام او جمرد معلومات      
ان ) .فهومات وتصبح رموزاً او حىت نوعاً من اخلرافة         باملعىن املألوف للم  

االبداعات االدبية ذات املضمون الفلسفي ، كفاوست لغوته واالخـوة          
حيث تنفذ فيها دراما االفكار مبصطلحات      .. كارامازوف لدوستويفسكي   

 فنية ارفع بسبب    قد تعد اعماال  .. ملموسة متثلها الشخصيات واحلوادث     
غري ان الفن االبداعي الحيكم عليه بقيمة مادته بـل          .. مدلوهلا الفلسفي   

كمـا  )) احلقيقة الفلسفية   (( لذلك فان   .. بدرجة متاسكه وقوته الفنية ،      
نعم لعلها تزيـد  .. احلقيقة النفسية او االجتماعية ليست بذات قيمة فنية       

ان البصـرية يف    .. ( قيم التركيب  والتالحم     :  القيمة الفنية كوا تعزز     
لكنها قد  .. ور النظرية قد تزيد يف عمق نفاذ الفنان ويف اتساع مداه            االم

الفنان من االيديولوجية الفائضة اذا ظلـت       التكون كذلك فقد يتشوش     
ويف الفصلني العاشر واحلادي عشر فقد نوهنا باملقاربة بني         ) . بدون متثل   

 العلم واالدب والذي كان اكرب فرساا وافضل من ميثل هـذه النظـرة             
برونوسكي ، الـذي  .للعلم واالدب يف الفكر الغريب هو العامل والفنان ج     
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ونظراً لشغف هذا العـامل     )) ..العلم والقيم اإلنسانية    ((ألّف كتاباً  بأسم     
بالعلم واألدب على حٍد سواء فقد طفق يكتب عنهما بـنفس احلمـاس             

ة أن هديف من هذا الكتاب هو أن أثبت بأن أجزاء احلضـار           : ((والشوق  
املختلفة تكّون كالً واحداً ،وأن أعرض احللقات اليت تعطي اتمع قـوة            
متاسكه وحياته ،كما أرمي بصورة خاصة اىل مقارنـة العلـم بنـواميس             
السلوك وقوانينه وهي أمور يتحتم على العامل أن يتمم مكارم األخـالق            

 أن ...أن العمل اإلبداعي متشابه يف العلم واألدب على حد سواء           ..فيها  
العلم كاألدب ليس استنساخاً أو حماكاة للطبيعة ، بل مها أعادة خلق هلا             

أننا نعيد خلق الطبيعة باكتشافها سواء يف القصـيدة أو يف الفرضـية             .. 
مث جييء الفصل الثاين عشر مبينا توافق العلم والفـن يف           ...)) . العلمية  

نشـاطان انسـانيان    ان العلم والفن    املرامي احلضارية واالنسانية بأعتبار     
ولكن يف النهاية جيمع بينهما     .. يتفقان ويفترقان يف مسات ومالمح متعددة       

وان االنسان ليدرك حيثما اطلع على أي عمل علمي         .. اخللق واالبداع   
اوهلما ، بعده الواقعي الذي قد يالمس       : انه جيمع بني عنصرين     .. او فين 

ربة الذاتية واليت حتتوي قدراً من      وثانيهما الرؤيا اليت متثل التج    .. احلقيقة  
األمتاع عنوانا للباب الرابع   مث جعلنا تقنية السرد وترنيمة    .اخليال واخللق   
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الذي اشتمل على اربعة فصول اوهلا الفصل الثالث عشر عـن بـدايات             
)) : (( مكسيم غوركي (( القصة القصرية اليت ابتدأت مع جوجول يقول 

وهو يريد أن يربط بداية     )) ..  جوجول   لقد خرجنا مجيعاً من حتت معطف     
حىت عده النقاد    )) .. 1852 – 1809جوجول  (( ـ  بالقصة القصرية   

اما الفصل الرابع عشر الذي عنون بتقنيـة        . أبا القصة القصرية احلديثة     
الرواية فقد اسهب يف التنظري لعملية التخطيط لكتابة الرواية واهتم كثريا           

ة ليست بالضرورة جمرد حكايات تسرد عـن        بعناصرها ألن كتابة الرواي   
ما مل تضمخ تلك السرود بالعبق اإلنسـاين وتسـربل تلـك            .. الناس  

احلكايات بأثواب تركيبية فنية ، والشخصية ليست جمرد كائن يتحـرك           
أو تتشح بسـربال    . مامل تشكل بعداً فكرياً أحيانا      .. كما الناس العاديني    
..  الروائي قد يلتقط شخصية حقيقية       بتعبري اخر أن  . ميثل وجهة نظر ما     

وجيري عليها املزيد من التعديل والتحوير ، لكنه يبقـي علـى العنصـر              
وله )) .. أن الشخصية مزيج من االبتكار واحلقيقة       .. (( األساسي فيها   

مثلما يضيف هلا من نفسه     .. أن يلصق ا نتفاً من كائنات بشرية أخرى         
جزء من جتربة تكشـف  ..  ون الروايةقد تك.. (( بوعي  أو بدون وعي 

مث جاءت دراستنا التطبيقية اليت     )) . وتثري إحساسنا ا    .. حياة املؤلف   
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تناولت االبداع القصصي والروائي لالديب الكبري فؤاد التكريل ضـمن          
الفصل اخلامس عشر حتت عنوان مستلهم االوجاع وحكوايت االمتـاع          

اقبة يف تقاسيم بواطن من روح      حيث كانت قصصه ورواياته تنقر بقدرة ث      
واحاسيس ومشاعر ، مثلما ختلق ذهنا متوهجا حيايث وجه احلياة القاطب           
ويالصق جلد الواقع الفج ، مستحضرا سؤال لغز الوجود واسـتمراره           

متوغال جبرأة وولـع يف كـوامن       ! .. رغم اعتمال العدم فيه بال هوادة       
      ا وهـي تسـتمريء     شخوص تلك الروايات ، مستجلبا نوازعها ورغبا

وهـذا  .. (( احباطاا اليت تشي حبرية ازلية تغشى روح الذات العراقية          
يفسر لنا سر اعجاب التكريل بالنماذج االنسانية اليت تعاين شرخا اخالقيا           
كما يفسر سبب احلاجة اىل نبش االعماق املظلمة للشخصية االنسـانية           

وخنتتم هذا الباب )) . ة والتركيز على مشاهد القسوة والعنف والالانساني   
بالفصل السادس عشر بالتحدث عن الروائي التركي اورهـان بـاموك           

 حتت عنوان ترنيمة اجلمـال  2006احلائز على جائزة نوبل لآلداب لعام      
يدعي باموك أنه ينأى بنفسه عن السياسـة ألن         ة  حيث    على وتر السياس  

ر ما يكتب من    هدف أألدب بالنسبة اليه ليس لتوجيه رسائل سياسية بقد        
فقد نفى أية حماولة منه )) ثلج (( بل وحىت يف روايته ! أجل اجلمال وحده 
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احلديث عن روح تركيا    (( إلطالق رسائل سياسية ألن ما حاول فعله هو         
ومشاكلها وعن العنف والغضب واألحالم اليت يتم قتلها يف مكان ناء من            

جل إالّ أنه مل يبِد رغبته      ومع أن كلماته تغلي على هذا املر      )) .. األناضول  
رغم أن باموك يعد    .. على حد ادعائه    !! يف املشاركة يف هذه الصراعات      

من أكرب املعارضني للحكومة التركية واجليش فضالً عن مطالبتـه ايامهـا    
. باألعتراف بأبادة االرمن وقتل األكراد يف زمن األمرباطورية العثمانيـة           

قيقة النفسية واملنهجية الفكريـة فقـد       اما الباب اخلامس الذي اهتم باحل     
اشتمل على اربعة فصول يتقدمها الفصل السابع عشرعن سـيكولوجية          

حيتل اجلانب  ..  ان الكاتب يف  جماالت االدب والفنون         ذلك.. الكاتب  
الن االنفعالية والعاطفة رمبـا     ... النفسي يف اعماله مكانا ذا امهية خاصة        

اجه املقعد على اخليـاالت والتـداعيات       كانت السمة االكثر بروزا يف نت     
من هنا تايت الدراسة النفسية للكاتب بوصفه منوذجا او فردا   ... واالحالم  

لتتقدم اجلوانب االخرى من الدراسات اليت تعـىن باالبـداع االديب           ... 
ويأيت بعد ذلك الفصل الثامن عشر بعنـوان        .وانساقه وعالقته باالخرين    
  فقد يرى بعض الفنانني ان علم النفس قـد           سيكولوجية االبداع االديب  

يوثق عرى احاسيسهم بالواقع من خالل ارهاف ملكام النتاج منـاذج           
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هـذا يف   .. بيد انه ليس اكثر من معرب اىل عملية االبداع          .. غري مسبوقة   
من املؤكد يف بعض    ( لكن  .. الوقت الذي التشكل حقيقته اية قيمة فنية        

قيم التركيب  .. ية تبدو كأا تدعم القيم الفنية       احلاالت ان البصرية النفس   
   ) .                                                      والتالحم 

مث نصل اىل الفصل التاسع عشر الذي يناقش املنهجية الفكرية يف االدب            
كفـن  (( ذهب مجع من املفكرين واالدباء اىل التفريق بني االدب          حيث  

فيما زعم آخـرون بـان      )) .. كدراسة منهجية   (( دب  واال)) ابداعي  
االنسان ال يستطيع ان يعي االدب ويفهمه ما مل يكتب ويترجم جتربته يف             

اذا مل يعش   .. مثال  )) املتنيب  (( وان املرء ال ينبغي له ان يدرس        .. االدب  
ان ما يسوغ ذلك كـون      .. جتربة نظم اشعار يف الفخار واملدح والبطولة        

بيد ان مهمة هذا االخري ختتلف عن مهمة        .. ديب مفيداً للباحث    اخللق اال 
.. النه سوف يترجم جتربته االدبية اىل مصـطلحات فكريـة           .. املبدع  

 وخنتتم هذا الباب    .ليتمثلها ويفرغها على شكل خطة واضحة التماسك        
بالفصل العشرين عن املبدع وقيم اجلمال حيث ان اية معاجلـة لعمليـة             

البد هلا من ان تأخذ بعني االعتبـار        .. يف العصور احلديثة    االبداع خاصة   
حيـث ان املـرحلتني     .. االدوار النسبية اليت لعبها الشعور والالشعور       
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الرومانتية والتعبريية تنوهان بالعقل الباطن ، فيمـا تشـدد املرحلتـان            
غري ان هذا التفاصل    .. الكالسيكية والواقعية على الذكاء والعقل الواعي       

بينما الختلو التجربة اخلالقة من     ..  مشحوناً باملبالغة يف جانب التنظري       يبدو
اما الباب السادس واالخري فقد تطرق اىل مجاليـات احلداثـة        . التواصل  

مبتدئاً بالفصل الواحد والعشرين عن النقد اجلديد ومـأزق العـودة اىل            
ريبيـة  قد ولد يف أحضان جت    )) النقد اجلديد   (( الذات ، ميكن القول أن      

وطفق يدعو اىل املنهاج العلمي     .. الفلسفة الغربية بيد أنه حترر من أسرها        
رمبا كان هذا النمط من النقد قد       .. يف النقد األديب بعيداً عن بعده املادي        

كما ميكن القول أن    .. رضع من ثدي الرومانسية إال أنه انتهى اىل شها          
فيما . ن هذا األخري قد تنكر له       النقد اجلديد قد أفرز النقد احلداثي رغم أ       

فالبنيوية رفضت  .. تناول الفصل الثاين والعشرين البنيوية ووظيفة الناقد        
كل النماذج واملدارس النقدية السابقة خال النموذج اللغـوي املتـذرع           
بالتفسري العلمي للنص االديب واملتربقع باللغة النقدية املراوغة اليت جتعـل           

بينما ركز الفصل   . الفتة االنظار اليها اوال     ... م  من نفسها مركز االهتما   
الثالث والعشرون على البنيوية من علمنة املعاجلة اىل فوضى الداللة بـل            

معاجلتـه  " علمنة  "ويف مقاربات بنيوية كثرية خيتفي النص وراء حماوالت         
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حـىت لـو    ... ويستعصي النص على الفهم اذا طبق املنهج البنيوي         ... 
فيما اهتم الفصـل الرابـع والعشـرون        .م كان علميا    فرض ان حتليله  

بالتفكيك الذي يوجب موت املؤلف وتغييب النص فقد بنيت استراتيجية          
بل والشك يف كل االنظمـة والقـوانني        .. التفكيك على رفض البنيوية     

) ال ائية املعىن    ( ومضت قدما حتت يافظة     .. والتقاليد السابقة والقائمة    
وخنتتم دراسـتنا هـذه     . القراءة يف تغييبها للنموذج     ، وانتصرت لذاتية    

باحلديث عن االدب العريب ومأزق احلداثة  ذلك انه بعد هزمية حزيـران             
راح احلداثيون العـرب يتطلعـون اىل   ... وخيبة احللم العريب  ... 1967

احلداثـة  ”:يقول الياس خوري يف ذلـك     ... تقدمي نسخة عربية للحداثة   
عن شرعية املستقبل، بعد ان فقد املاضي شرعيته        العربية هي حماولة حبث     

التارخيية يف عامل توحده الرأمسالية الغربية بالقوة، ويهيمن عليه الغـرب،           
وتنفى فيه االطراف اىل الذاكرة التارخيية، حيث ال تستعاد اال بوصـفها            
فولكلوراً او دليالً جديداً على تفوق الغرب وقدرته على نفي االخـرين            

ويف اخلتام ارجو ان أكون وبتسديد من اهللا سبحانه قد وفقت            ,,وابادم  
يف اجناز هذا الكتاب الذي سقيته مبداد املآقي وأيفعته بسهر الليايل خدمة            
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للثقافة واملتلقني ، فأن حالفين احلظ سعدت بذلك  وان كانت االخـرى             
            .            حسيب أين حاولت ، وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني 
                                                                  

 

 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

  فهرست الكتاب
  

  املقدمة
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  االهداء

النقد االديب واطواره                                        : الباب االول 
  النقد االديب واشكالية املعىن: الفصل االول 
  1 يف اطوار النقد االديبقراءة: الفصل الثاين 

  2قراءة يف اطوار النقد االديب: الفصل الثالث 

  االبداع واحلياة: الباب الثاين 
  اسرار املواهب: الفصل الرابع 

  تشفري النص ومفاتيح املتلقي/ االبداع : الفصل اخلامس 
  جدلية االدب واحلياة: الفصل السادس 

  حتطيم احلدود: الباب الثالث 
  النص املفتوح: الفصل السابع 
  1التكامل بني الفلسفة واالدب: الفصل الثامن 
  2التكامل بني الفلسفة واالدب : الفصل التاسع 
  1ثنائية العلم واالدب: الفصل العاشر



 178 

  2ثنائية العلم واالدب : الفصل احلادي عشر 
  مقاربة العلم والفن: الفصل الثاين عشر 

  اعتقنية السرد وترنيمة االمت: الباب الرابع 
  بدايات القصة القصرية: الفصل الثالث عشر 
  تقنية كتابة الرواية: الفصل الرابع عشر 

  مستلهم االوجاع وحكوايت االمتاع: الفصل اخلامس عشر 
  ترنيمة اجلمال على وتر السياسة: الفصل السادس عشر 

  احلقيقة النفسـية واملنهجيـة    : الباب اخلامس   
  الفكرية

  جيا الكاتبسيكولو: الفصل السابع عشر 
  سيكولوجيا االبداع االديب: الفصل الثامن عشر 
  االدب واملنهجية الفكرية: الفصل التاسع عشر 

  املبدع وقيم اجلمال: الفصل العشرون 

  مجاليات احلداثة: الباب السادس 
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  النقد اجلديد ومأزق العودة اىل الذات: الفصل الواحد والعشرون 
   ووظيفة الناقدالبنيوية: الفصل الثاين والعشرون 

  البنيوية من علمنة املعاجلة اىل فوضى الداللة: الفصل الثالث والعشرون 
  موت املؤلف وغياب النص/ التفكيك : الفصل الرابع والعشرون 

  االدب العريب ومأ زق احلداثة: الفصل اخلامس والعشرون 
  اخلامتة
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