
 بوعالم إڤلولي . أ                                               المثاقفة والمنهج في الّنقد العربي الحديث   

 

133 

 قد العربي الحديثفي الن   منهجوالالمثاقفة 
 

 لوليڤإبوعالم  .أ
 وزو-تيزي ،جامعة مولود معمري

 
ة في معجم كازمرسكي فاقثالمن مفهوم تضمّ  :حوار الثقافاتو  النقد األدبي :لا أو 

kazimirski كما تعرضت الموسوعة  ،1أطرافه ىتساو تالذي ال الصراع  ىمعن
 فأصل الكلمة  التيني، معاني التي تحملهاوالبتاريخ ظهوره  فة  العالمية للمصطلح معرّ 

)التبادل   acculturationاإلنجليز كانوا يستعملون بدل المثاقفة أنّ  إالّ  ،تعني التقاربو 
 ثر األسبان مصطلح التحول الثقافيفي حين آ  cultural changeالثقافي(

TRANCULTURATING ب حدة التعصّ  ف منهذا االستعمال يخفّ  حقيقة أنّ وال
هدفه توسيع المعارف  ،حيث يصبح التبادل متساوي األطراف ،المرتبط باالستعمار

فرنسيون عبارة )التمازج ل الفي حين فضّ  ،توسعوالبعيدا عن التخطيط لالحتالل 
عل ل التفافالمثاقفة تمثّ  ،ا إذا ما قورن باألوليصمد كثير  وهو توظيف لم  الحضاري(،

جديدة تعكس رؤية تطورية وحضارية للعالم  جل صياغةأبين الذات واآلخر من 
س من الشراكة الضمنية بين تقوم على أسا ،تختزل واقع تعايش وتالقح ثقافات مختلفة

( بغية إنتاج معرفة موضعية تهدف إلى االرتقاء باإلنسان وشروط اآلخرو) ()األنا
ا ذهبت إليه الكثير من وهو م ،كما تعني التواصل الثقافي بين األمم والثقافات ،حياته

 .2الكتابات الفكرية االنتروبولوجية
ا للمثاقفة يركز على ظهر مفهوما معاكس   أمريكي( –المفهوم )األورو أثروعلى 

وهذه المثاقفة المعكوسة  ،والتأثير بين الثقافات أثروعلى الت األخرى،احترام الثقافات 
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 ،بالتقاليد العربية اإلسالمية في الثقافات الغربية ااعتراف  تها دراسات األدب المقارن نمّ 
 تذويب الثقافي. ال وما يقلل من خطر االستعالء أ

ف المعرفي الذي لقد استندت المثاقفة المعكوسة إلى اشتغال االستشراف بنقد التلقّ 
بينما تؤكد  ،جعل المؤثرات األجنبية هي السائدة في مضمار الثقافة العربية اإلسالمية

الثقافة العربية  نّ أو  ،حضارات لم تخفت أنوارهوالالتفاعل بين الثقافات  الدراسات أنّ 
 .3ما تأثير في العمران البشريرت أيّ اإلسالمية أثّ 

ن كانت تتفاوت في و  ،االحتكاكالتعريفات تتفق حول عنصر  تكاد الكثير من ا 
فالمثاقفة تدل أحيان ا على ،  االحتكاكتحديد مكانة الطرفين اللذين تم بينهما هذا 

حضارته على الطرف ي يفرض فيه الطرف القوي ثقافته و الالإرادي الذ االحتكاك
 تخطيل ضرورة  حتميةنظمة الغير وأفكاره بأ االستعانةتصبح حيث  ،الضعيف

 تخضع العالقات التي تربط الطرفين وال التأخر الحضاري. يفرضهاالصعوبات التي 
 .نتائجهو  كانت معطياته ا  فالتثقف انفتاح أيّ  ، من التواصل لنمط واحد

اختالط و    ر التثقف العربي عن عالقة معقدة الرتباطه باألهداف االستعماريةعبّ 
فالعالقة التي ربطت أوروبا بمستعمراتها جعلت  ،جانب التبادل فيه بعنصر االستغالل
دور المستهلك  اآلخرلطرف الذي يحتل فيه ا ،المثاقفة تدل على التبادل الالمتكافئ

لتعطي ، قد كانت حملة نابليون الصورة األولى لهذا النمط من التبادل. و فقط
ة عالقتهم بأوروبا ال تزال وفيّ  د العرب فيها أنّ االستمرارية لمدلولها خالل سنوات تأكّ 

 .والتصادم ل بكل تأكيد الحذرهي صورة تمثّ و  ،لصورتها األولى
إن الميزة التي تنطوي  عليها المثاقفة  تكمن في كونها تكتسي إلى جانب الثقافة 

، والبد من االلتزام بهما بما هما كذلك ،مثاقفة أمران إنسانيانوالفالثقافة "طابعا إنسانيا 
 .4"بهما ة مرتبطة بمسألة االلتزام من هنا كانت مسألة القيم الروحيّ و 
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نّ و  ز مجتمعات العصور ة أصبحت تميّ بقضية إنسانيّ  االلتزامااللتزام بهما يعني  ا 
ظاهرة التثاقف التي وقف أمامها المجتمع  وأنّ  ،الحديثة الطامحة إلي حداثة اجتماعية
على عالم  االنفتاحكانت ستمنحهم للميالد  العربي مع نهاية القرن التاسع عشر

 عية.                                           في ظروفه الطبي التواصل مرّ  إنساني متنوع المعارف لو أنّ 
قات أصبحت تتشكل داخلها أرادت النهوض في ظل معوّ  الثقافة العربية يبدو أنّ 

رواسب فكرية أصبحت اتها طيّ  هذه الثقافة تحمل في أنّ أبرزها  ،كعناصر خاصة بها
ثوابت كونتها الحمولة الفكرية لإلرث الحضاري الممتد من العصر تشكل داخلها 

 ولتعيش ضمن الفكر الواحد أ ،تتحرك ال شعوريا داخل الثقافة، ما بعدهو الجاهلي 
وقد تتعايش فيما بينها  أو قد تتنافر ، ا قديمة إلي جانب أخرى جديدةفرد الواحد أفكار  ال
 .5الجديد لم يحقق بعد قطيعة مع القديم نّ أل

لى جانب الرواسب الفكرية ف تداخل و  نمو وعي المثقف العربي في ظل تشابك إنّ وا 
هذا باإلضافة إلى تحرك التاريخ الثقافي العربي ، األزمنة الثقافية أمر ال يستهان به

الفكر  جاء به األسالف بشكل رديء  ليظهر بفعل آلة  اجترار عتيقة تعيد إنتاج ما
قديمة دونما شعور بتوريط الحاضر في ومناهج مفاهيم العربي بعدها سجين رؤى و 

 .6صراعاتهو  نظر إلى المستقبل بتوجيه من مشاكل الماضيالبل   مشاكلهو  الماضي
علمي األوروبي نتيجة الصدمات والم اإلنسان العربي بالتفوق الثقافي سلّ 

نفسه أخذت في الوقت و  ،مسيطرال ووأصبح النموذج الغربي ه ،واالنتكاسات المتتالية
الحديث الذي  عي هذا الوضع منذ اللقاءات األولى بالفكر األوربيالفئات العربية ت

رت البنيات المادية للجانب غيّ  ،عة بالمجتمع الغربيصال متنوّ تّ ال لديه حاالت شكّ 
ا الستكمال الوعي الذاتي فكر بعض المثقفين واألدباء في وطلب   .التقليدي منه

ما جعلهم يدخلون في  ،الغربية بغية خلق نموذج ثقافي عربياالتصال بالثقافات 
 بالتثاقف. ىمغامرة التبادل الثقافي أو ما يسمّ 
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ما أصاب ، ةنياتها الجديدة ببنى فكرية هشّ وبساتها قوبلت الثقافة العربية بكل مؤسّ 
جعل المثاقفة نموذجا سلبيا حيث ظهرت في الساحة الفكرية و  عملية التثاقف بالخلل

نفصال بين واالبية فئات مثقفة منشقة الرؤى تتمايز مواقفها على خط االتصال  العر 
الحداثة  لحداثة ككل بينما انجذبت  فئة نحوولالمؤيد والمعارض للثقافة األوروبية 

أخذت و  ى في الوجه النقيض لألولىخر األتمظهرت ، األوروبية وانبهرت بما تحويه
في حين أبدت الفئة ، من قبيل االنحرافتدافع عن إرثها الحضاري معتبرة ذلك 

األخيرة رغبة في االحتفاظ بالتراث الفكري العربي إلى جانب الثقافة األوروبية محاولة 
 المزج بينهما في إطار توافقي.

ذا ما تجاوزنا مفهوم المثاقفة إلى المشهد النقدي العربي الناجم عن المثاقفة   وا 
ية تمت وطن العربي لم ينشأ نتيجة لتطورات فكر النقد األدبي الحديث في ال ندرك أنّ 

بل نشأ كإحدى النتائج التي أسفرت عنها عمليات المثاقفة  داخل النقد العربي القديم،
فقد كان النقد أحد الميادين التي  .ورة إلى هيمنة الثقافة المستقبلةتي انتهت بالضر ال

هذا النقد العربي انتمى  أنّ  ما يجعلنا نذهب إلى ت إليها عملية التحديث والتطويرامتد
فلكي يكون استيعاب  .ثر من انتمائه إلى النقد التراثيإلى االتجاهات النقدية الغربية أك

 أنّ تطويره البد و  ( مسهما في تحديث النقد األدبي العربياآلخرالنقد الغربي )فكر 
يستند إلى إحاطة عميقة وواسعة بفكر  وأن، اعرضي   الما يكون االستيعاب منظّ 

أن يصير ، و ويدمج  في النقد األدبي العربي ل ذلك الفكريؤصّ  أن. كما يجب اآلخر
 -ال محالة-ل مات سيخخلل في االلتزام بهذه المقوّ  أيّ و ، أداة من أدواته التطبيقية

لمام عدم اإلبلغته األصلية و عدم التعمق بهذا الفكر و  أنّ كما  ،بجدية االستيعاب
 .ا متعذرا  ة أمور تجعل ترجمته إلى العربية أمر  أسسه النظريّ ق التاريخي و بالسيا

طرائق و  مفاهيموالا في المناهج ا ملحوظ  ر  ة المثاقفة النقدية تطوّ فرضت عمليّ 
ه وقد يحكم عليه آخرون بأنّ ، التحليل بشكل قد يراه البعض خضوعا للهيمنة الغربية

هو ما يفرض إعادة و ، ستفادة التقدميةواالة تهدف إلى التحاور عملية تثاقف ضروريّ 
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النظر في طبيعة العالقة التي تربط الثقافة العربية بما يفرض إعادة النظر في طبيعة 
 وني عالمي زاحف أمال  ك وما هوب ،العالقة التي تربط الثقافة العربية بما هو موروث

فثقافة األمم ال يجب أن تقف عند . ناءوبفي تأسيس وعي تثاقفي منهجي إيجابي 
ى هو ما أطلق عليه خر األ منا  من االحتكاك بثقافات الشعوب وال، حدود التراث

( في سبيل البحث عن توخي النافع، إعادة التشكيل، التهجين التطعيممحمود الربيعي )
 . 7المنهج المالئم للحالة الثقافية العربية

ى  إال أنه بجب األخر التأثر بالحضارات  إذا كان الناقد العربي ال ينفي قيمة
وهو ، د من اإلبداع واإلفادة من نقاط االلتقاءالفصل في هذا الشأن بين التقليد المجرّ 

على الناقد ف ،8االتساع في الثقافة مع الصدق في التعبير "شكري عياد"ما يطلق عليه 
الناقد ينبغي أن  فرؤى النقد )إبداع على إبداع( نّ وأل، األصيل أن يستشرف المطلق

يكون  شريطة أن ال، تضاهي رؤى الفنان ما يمكنها من الوصول إلى مدى أرحب
ستقالل بالرأي ما واالقادرا على التمييز ، بل مشبعا بثقافته، الناقد مقلدا وال مسوقا

كما ال يجب أن يتوقف ، 9يجعله معبرا عن وجودنا الحقيقي ال عن وجوهنا المستعارة
بل يتجاوزه إلى المشاركة في إنتاج سمات خاصة ، حدود االقتباسجهد الناقد عند 
التي تحمل التأثر  ة بصيغتها الصرفية تعني المفاعلةالمثاقف نّ أل، باألدب العربي

 قافة العربيةها تضفي على النظرية الغربية خصيصة تستمدها من الثأنّ تأثير بمعنى وال
 .من شخصية الناقدو 

عالقة الثقافة العربية   نّ أل، تناقضات وتعقيدات كثيرةشابت عملية المثاقفة 
كانت  ربي الحديث بالفكر النقدي الغربيالحديثة بالثقافة الغربية وعالقة النقد الع

ها أنّ في حين ، أحادية الجانب. فمن الجانب الغربي هي عبارة عن استيراد واستقبال
رسالو  من الجانب الغربي عالقة تصدير ات فعل وصلت لذي ولد ردّ األمر ا، توسعو  ا 
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 الدعوة إلى نظرية نقدية عربية تشكل بديال   نّ أو ، ثقافي إلى حد الحديث عن غزو  
 .10لعالقة التبعية أحادية الجانب التي نشأت بين النقدين األدبيين العربي والغربي

ا في األعوام األخيرة فقد أخذ النقد األدبي العربي يستجيب لتيار فكري معاصر أمّ 
ار انبثق عنه في الغرب اتجاه نقدي عرف وهو تي، ل الثقافيمن ظاهرة التدخّ  ينطلق

وثيق االرتباط  هو اتجاه  نقديو  -العبر الثقافي  -نقد ال وبالنقد العابر للثقافات أ
العربي  مفكرره النقد ما بعد االستعمار الذي طوّ و دراسات الثقافة بالنقد الثقافي وال

إضافة جديدة ونوعية ك. 11نادى به الناقد عبد اهلل الغذاميو  األمريكي )إدوارد سعيد(
أبرز سمة من سمات هذا االتجاه النقدي تركيزه على  علّ ول ،للنقد العربي الحديث

ال  أنشريطة   ا للدرس النقديعلى ضرورة أن تكون محور  ، و التمثيالت األدبية لألخر
ديني. فدراسة واللغوي والبل يتعداه إلى القومي  ،األجنبي اآلخرا في  يكون محصور  

مثمرا في و  األدبية للمختلف ومواجهتها بتمثيالت الذات تشكل منحى جديدا التمثيالت
فالنقد  .12ا في حوار الثقافاتا قيم  إسهام   -في الوقت نفسه -كما تشكل ،الدراسات

الثقافتين العربية األدبي العربي الحديث هو في األصل ثمرة من ثمار التفاعل بين 
كما ، ونتيجة لتفاعله مع حوار الحضارات أخذت اهتمامات هذا النقد تتغير، غربيةوال

هو تطور إيجابي يمكن و   ا فيها مركزي  موقع   تحتلّ  اآلخرأخذت دراسة عالقة الذات ب
لعصر أال وهي في القضية  المركزية  لهذا ا ا فاعال  أن يجعل من النقد األدبي شريك  

 بمرحلتين:  النقد الناجم عن المثاقفة مرّ  أنّ ا علم  قضية حوار الحضارات، 
مجاراة مت بنوع من االستعراض الثقافي و اتس :تقليدوالمرحلة النبهار  - أ

لها كمال أبو ديب )الرؤية المقنعة( وسعيد بن سعيد )حداثة الموضات النقدية وقد مثّ 
 .(أدونيس )صدمة الحداثةو  سؤال (ال

المثاقفة غير وبتعالت خاللها أصوات تندد بالتيه المنهجي  مرحلة التساؤل: - ب
، حسين الوادو  ،وعباس الجراري ،تجلى ذلك في كتابات شكري محمد عياد المتكافئة
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. كما ظهر في هذه المرحلة ما ، وعبد القادر القط ووهب روميةمصطفى ناصفو 
مثله األستاذ نجيب و  ،إلشكالية المنهج وحال   م بديال  يسمى بالنقد اإلسالمي الذي قدّ 

نقاد هذه المرحلة تحملوا عبء البحث عن أسباب تعثرنا الثقافي  علما أنّ ، الكيالني
 .نقدها وتفكيك آلياتهاو  العربيةوركودنا الحضاري األمر الذي استدعى مراجعة الثقافة 

بدأت عملية  الغربي:عربي الحديث للفكر النقدي مستويات استجابة النقد ال: اثانيا 
داية القرن العشرين حيث وباالتصال بأوروبا أواخر القرن التاسع عشر للميالد 

أضحت بمرور ، دباء العربواألأصبحت تتداول عدة أسماء غربية عند المثقفين 
ة كما شهدت الفترة ذاتها استقبال المناهج السياقي  ، ا عند الكثيرينا ومعتقد  الزمن مرجع  
ا ن  هذا االستقبال كان محصّ  أنّ حيث رأى بعض الدارسين  فنية(،، اجتماعية)تاريخية 

الخطاب النقدي العربي   دليلهم في ذلك أنّ  ،بالموروث النقدي العربيو بالثقافة العربية 
فأغلب من دعا إلي اإلفادة من المناهج الغربية هم أولئك  ،ظل محافظا على هويته

ذين دعوا إلى ضرورة التخل  من وال ،يات الغربيةنوا في األكاديمالنقاد الذين تكوّ 
ا  في كون القدامى قد وصلوا الفكرة المسيطرة على الدارسين العرب والمتمثلة أساس  

ان من الضروري وك ،نقديوالإلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في الفكر البالغي 
لمناهج التاريخية ما ااالنفتاح على أساليب النقد الحديث لإلفادة من معطياتها والسيّ 

 .جتماعيةواال
 المرحلة التيإّن ف ،إذا كانت المناهج قد حازت هذا االهتمام  خالل الفترة المذكورة

( فالمناهج ، سيميائيةتفكيكية ،بنيوية، )شكالنيةأعقبتها احتضنت المناهج النصية 
على الرغم النقدية واحدة من القضايا التي أثير حولها الجدل في نقدنا العربي الحديث 

ذا كنا ال نرضي بالنقد العاطفي ذا المجال. من أننا لسنا بدعا من األمم في ه وا 
فإننا بالمقابل ال يجب أن ننظر ، االنطباعي الذي ساد لفترة طويلة في تراثنا النقدي
 إنهذا  ه صالح بالضرورة ألدبنا،إنّ إلى كل ما تأتي به المناهج النقدية الغربية على 
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 ومن هنا تبد  فلسفاتوالثقافات والا باالختالفات الطبيعية بين اآلداب ؤمن حق  نا كنّ 
 .قد العربي الحديث من فعل التثاقفإلى البحث في مدى استفادة الن حاجة ماسةال

 : د النقاد العرب االتجاهات اآلتيةأخذ االهتمام بالمناهج النقدية الغربية عن
 ها في حلقة مفرغة القتصارهااندور أخذ األول على التوجهات النقدية العربية  -

في الوقت الذي  -كما سلف الذكر -واعها أناألخطاء ب تصّيدو  على الجهد البالغي
 .ت جديدة كنتيجة لتالقحه مع الغربيجب على النقد العربي اإلفادة من آليا انك

  .تالقح الثقافي مع الغرب في كافة المجاالتوال االطالعي بضرورة اننادى الث -
إلى رفض إخضاع  الي صيحات االغتراف من هذه المناهج الغربية داعية  تع -
 .من يمثل هذا االتجاه )سيد قطب( خيرو  مستوردة األدبي العربي آلليات النّ  

منوا بأهمية الدراسة النقدية في آعرف النقد العربي قسطا من اإلحياء بفعل أفراد 
ظهرت شخصيات نعتت داخل حركة اإليحاء العربي في ، و غنائها  تقويم األدب و 

تراث حياء الإت عندها فكرة عدم كفاية تقوّ  ،نقد بكونها شخصيات تاريخيةوالاألدب 
تاجه دون تصور إنعادة ا  فراحت تحاول كتابة الماضي و العربي والسير على منواله، 

سمحت هذه  وقد .13حاطة كافية بثقافة الغرب وفكرهإكامل وحقيقي لمعنى التجديد أو 
االنطالقة الفعلية  كانت بكل  أنّ  إالّ ، رهاصات األولى للنقدالمعطيات بالكشف عن اإل

تأكيد مع بداية العقد الثاني من القرن العشرين للميالد حيث بدأت طالئع الجيل 
ار أنصفي ظل الصراع بين أنصار القديم و الجديد تهل على فضاء النقد األدبي 

حيث كانت الغلبة حين ، تزايد إغراءات المناهج الغربيةالعقلي( و المشروع التنويري )
وبذلك أصبح   ذين ثاروا على المشروع االنطباعيذاك ألنصار المشروع الحداثي ال

لف كثيرا تال تخ دت لغتهم غامضة  وغا للكتابة التجريبية الخطاب النقدي معهم مسرح  
     .14عن لغة اإلبداع
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الهم العرب تجديد المناهج النقدية عن طريق اتص حاول جيل الرواد من النقاد
ما أسفر عن ظهور  ،طالعهم على مناهج البحث الحديثةوا ،الوثيق بالثقافة الغربية

 نة بين األدبين العربي واألوروبينوع جديد من الدراسات النقدية القائمة على المقار 
الرغبة في وضع  انا هدفها  فك. أمّ من تطور األدب المقارن في أوروبا مستفيدة  

وفى ، ا إلى جنب مع سائر آداب العالم من أجل اكتشاف الذاتاألدب العربي جنب  
مذهب الواقعة االشتراكية رافعين شعار  األدب ى قسم كبير من النقاد هذه المرحلة تبنّ 

قصة واللهذا مجاله الواسع في نقد الرواية والمسرحية  انوك ،ملتزمال وأالهادف 
ة التي شار األفكار الوجوديّ انتفاق الواقعية االشتراكية آرافق توسع القصيرة. كما 

مجلة )اآلداب( البيروتية في تعريف القارئ العربي بها منذ بداية  أسهمت 
ة رائدة بدعوتها إلى الحداثة  في انذا مجلة )شعر( التي تبوأت مكوك ،الخمسينيات

 إلى تبني اللذين دعيا صراحة   ()يوسف الخال( وألدب والنقد من خالل )أدونيسا
 .حديثهو  راسة األدب العربي قديمهالمقاييس الغربية في د

 اها منهج  اعتمدو أو اتجاهات نقدية النقاد المحدثون في تشكيل مناهج  جتهدا
ا عن وجودهعّبرت في جلها . وضوعات أدبية وفنية بشكل عاما لتحليل منموذج  و 

 أخذت طابع التيارات فتطور تكوينها حتى كمظهر من مظاهر المثاقفة وآليات بحث
أصول اتخذها النقد العربي الحديث ها عبارة عن قواعد و إنّ  .15واالتجاهات النقدية

تحت تأثير  تفسير تمّ ال ولتعليل مواقفه من األثر الذي يعالجه علما أن هذا التعليل أ
 تيارات فكرية مختلفة يمكن تحديدها كما يلي:و  فلسفات
  يؤثر فيهاو  : ينطلق من كون اإلنسان ابن بيئته يتأثر بهاالتاريخيتجاه ال  -أ 
يعللها فيخضع ما ال يجد له و  يفسر الظواهر الغامضة في األثر األدبي منهجه نّ كما أ
هذا األثر كان نتاج  أنّ ا في حاضره إلى ما يراه مناسبا في ماضيه. بمعنى تفسير  

يدين هذا و  .استجالء كوامنه وغوامضهمؤثرات في عصره وبها يمكن للناقد القيام ب
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األدب يفهم في ضوء عناصر ثالثة  أنّ المنهج للناقد الفرنسي )تين( الذي ذهب إلى 
هذا االتجاه في بيئة والعصر. وحضر وال هي الجنس )الصفات التي يرثها األديب(

ثم تطور كاتجاه عندما اجتهد  ،الدراسة األدبية على شكل تيار غير مكتمل التشكيل
النقاد العرب في فهم المنهج التاريخي األوروبي. ويعد طه حسين من األوائل الذين 

 ) تجديد ذكرى أبي العالء(.) حديث األربعاء( و في وّظفوه

وقد عرف كاتجاه بداية القرن العشرين للميالد مع ظهور  :التجاه النفسي -ب
ويد وما أثاره أتباع )يونغ( في حديثهم عن األسطورة علم النفس التحليلي على يد فر 

ه ربط نّ من الممهدين لظهور هذا المنهج أل الفرنسي )سانت بيف( الناقد ويعدّ  والرمز.
خطوات نوعية على يد  كما خطا هذا النقد بين حياة األديب وشخصيته ونتاجه.

تحكمها قواعد  التحليالت الفرويدية أنّ على  ( الفرنسي الذي أكدّ )شارل مورون
ا ا أدبي  نفسي   التشخي  الطبي المفروضة عليه من الخارج في حين يكتشف تحليال  

هذا االتجاه كان عند النقاد العرب  أنّ والحقيقة  يه.لوا  ا من الن  ومنتهيا فيه بادئ  
في  ه إالّ م يبلغ أوجّ ولعبارة عن أفكار متناثرة تتحدث عن طبيعة النفس اإلنسانية 

إلى النقد  العشرين للميالد حين بدأ االتجاه النفسي في األدب يدبّ القرن  منتصف
ة باالتجاه العلمي األوروبي الذي نشطت معه الحركة األدبي العربي الحديث متأثرا  

  16ما يالحظ هو استجابة النقاد العرب لهذا االتجاهوالنقدية بل الفكرية بشكل عام. و 

كما درسوا بعض  ،األدبية القديمةإذ راحوا يدرسون في ضوئه بعض الشخصيات 
ة هذا إلى جانب اهتمامهم بإثارة بعض األفكار النظريّ  العلوم في ضوء علم النفس

أمين الخولي لتحليل حياة أبي العالء المعري   ى. فقد تصدّ 17ذات الصلة بالموضوع
النفسية في )من الوجهة " حمدأمحمد خلف "مستندا إلى المنهج النفسي كما كتب 

 هذا إضافة إلى دراسة مصطفى سويف الموسومة ب )األسس نقده(و  األدبدراسة 
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من خاللها الكشف عن أسرار الخلق  تي حاولال (النفسية لإلبداع الفني في الشعر
 .منهج التكاملي خاصة  وال علم النفس عامة  ا المنهج التجريبي في الفني معتمد  

بل يتعداها  ،ة وحدهاالجماليّ يقف عند األحكام ال  اتجاه: التجاه الموضوعي -ج
ر رواد النقد العربي إلى التعامل بمقاييس علمية ال تخضع لالنطباع الذاتي. ولقد تأثّ 

رها الواقع المادي الذي ه يمثل طريقة في التفكير يسيّ أنّ ا ر. علم  ما تأثبهذا االتجاه أي
أثر بها تت أنّ ان من الطبيعي وك ،ا للنظريات العلمية والفلسفية الجديدةأصبح تابع  

 .العقول العربية المتفتحة
ا من ذوق الناقد : ينظر إلى العمل األدبي انطالق  الجمالي التجاه التأثري -د

ديب واأله اتجاه يحكم على األدب نّ إ، فنية الجماليةوالليستنتج معالمه وقيمه التعبيرية 
حصيلة كل االتجاهات واحد  آن  كما يشكل في  ،ا تركه من بصمات التأثيرا ممّ انطالق  
وي على للميالد كرد فعل ق وقد شاع هذا النقد في أواخر القرن التاسع عشر .السابقة

 . المناهج النقدية السياقية
على الصلة الوثيقة بين األثر األدبي  االتجاه: يؤكد هذا الجتماعي التجاه -ـه
ه ينطلق في تفسيره إنّ وعليه ف ،فن دالالت اجتماعيةواللألدب  مجتمع. ويرى أنّ وال

إلى نهاية القرن الثامن وتعود بداياته  لآلثار األدبية وتقويمها من داللة اجتماعية.
ستال( كما يمكن عد دي ومن رواده )مدام  ،القرن التاسع عشر عشر للميالد ومطلع

مدرسة الطبيعية في تاريخ الرواية الفرنسية مظهرين واضحين للنقد والالمدرسة الواقعية 
أدبية ذات طابع  النقد إذا كان يتناول أعماال   خدمالمنهج يهذا  نّ أا علم   ،تماعياالج

ما ينطوي عليه من  رالفني ويفسّ  منها العمل ، إذ يحدد األصول التي ينشأاجتماعي
 له )غالىمثّ ا عند النقاد العرب و ا كبير  لقي هذا االتجاه رواج  ولقد . معان ودالالت

  )حسين مروة(.( و)محمود أمين العالمشكري( و
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النقدية التي عبرت عن وجودها كمظهر من مظاهر  االتجاهاتمعرفة هذه  إنّ 
غربية في الساحة المناهج ال استقبالة من البحث في كيفية يعفينا البتّ  ال فةقالمثا

  فئة من النقاد العرب بخوض معركة التثاقف الغربية فقد آمنت .النقدية العربية
التي حاولت  قراءة  في ضوء المناهج الغربية الحديثة، كمحاولة إلعادة إحياء التراث

فه النقاد العرب لعت على ما خلّ كما اطّ  ،استيعابو  األدب العربي قراءة تذوق وفهم
حلة كان فيها التقليد في مر  كما وقفت ضد .باحث المنصفوالاطالع الفاح  الخبير 

تجديد والوجزر تتجاذبه حبال التقليد  بين مد   بل الفكر العربي ما النقد األدب العربي
الذي بدأ رحلته في مجال الفكر  ،طه حسينو  وقد مثل هذه الفئة عباس محمود العقاد

بدائهو ، نقد بإعالنه عقم مناهج البحث والتدريس باألزهروال حيرته المنهجية ووعيه  ا 
 ،دراسة موضوعية نثرا  و   األدب شعرا   بي يمكنه من دراسةبضرورة البحث عن منهج أد

يها تبنّ تنائها و فجعل مصادره الفكرية تنبع من الثقافة الفرنسية التي لم يتردد في اق
التقريب بين واقعين ال يوجد بينهما  بهدف تأسيس تاريخ لألدب العربي الحديث محاوال  

حد أدنى من عن طريق الترجمة  التي استعان بها لتحقيق  ،أدنى قدر من التكافؤ
 شك أنّ وال .18الوعي بأهمية حضارة أوروبا واالنفتاح على مستجدات الفكر العالمي

قوا النظريات الحديثة على العرب الذين طبّ  من النقاد نة  عيّ  إالّ  وطه حسين ما ه
وقد كان ، اإلبداع العربي مبررين ذلك بكون اإلجراءات النقدية الغربية نتاج حضاري

نتوجهات ثقافيّ عديدة و  خضم إكراهات ذلك في ورثوا تراكمات  ة مختلفة فالعرب وا 
 ،القليل فيما يتعلق بالضبط المنهجي هم لم يحصدوا  منها إالّ أنّ  إالّ  ،نقدية قيمةو  أدبية
 وثيقا   ارتباطا   ديثة في العالم العربي قد ارتبطتة الثقافة النقدية الححركيّ  أنّ ا علم  

إلى إعادة  ىبالتطورات التاريخية واالجتماعية منذ بداية القرن العشرين األمر الذي أدّ 
 .من التصورات  والمفاهيم الثقافيةالنظر في كثير 

  اجتماعي، تاريخياستيعابه من المناهج المختلفة ) ق النقد العربي بما أمكنفتعلّ 
حين بدأ المد البنيوي ظهرت بوادر التعلق به لكن ، و ( لم يأت بمحض الصدفةنفسي
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الذي ال  ،حد من قيم الن والنغالق ذلك قد يؤدي إلى اإل أنّ سرعان ما أدرك النقاد 
فأخذوا يتجهون إلى الدراسات السسيونصية التي تجمع  ،يمكن تعطيل أبعاده الوظيفية

ا ذلك ا ظهر جلي  كم .ما هو اجتماعي أو نفسي أو معرفيو  ي تكوينيبين ما هو نصّ 
: التفكيكية اقتنا  تسميات لها مثلو  مصطلحات الجديدةال والتسابق المحموم نح

والتاريخية يفصل غالبا عن السياقات الفكرية جمالية التلقي مما و  تأويليةوالوالتداولية 
ها تلك هذه الورطة التي وقع فيها النقد العربي الحديث مردّ  ولعلّ ، التي أنتجته
 .19مهتقوّ و  رهمبادرات الفردية غير المنتظمة في هيئة أو مؤسسة تؤطّ والالمحاوالت 

ة التي تتيحها المناهج النقدية الغربية دون يمكن اإلفادة من األدوات المنهجيّ  انك
القارئ العربي على رؤية أخرى تي قد تحيل وال ارة اإليديولوجيا التي خرجت منهااستع
 االغترابة بسبب زات منهجيّ يوقع الناقد بين تحيّ كما قد  ،تلك التي ينتجها النّ   غير

الناقد  أنّ ذلك    منهج المستخدم في دراسة هذا الموضوعوالبين الموضوع المدروس 
 يكون قد شرع في عملية اغتراب حضارية، عندما يستعير منهجا من حضارة أخرى

بالحضارة د تنتهي به إلى التطابق مع المتطلبات الحضارية الخاصة ق ،ةشخصيّ و 
فالتعامل مع المناهج الغربية يستوجب الحيطة كونها تتسم ، التي يستعير منها منهجه

  : بما يلي
راث فكري تجنبي تنطلق من فلسفات و األ وإّنها من صنع المنظر الغربي أ -

 نقدي له خصوصياته.و 

وصولها متأخرة إلى الساحة النقدية العربية بسبب بطء تعاملنا مع المستجدات  -
فالقارئ العربي لم يكتمل أمامه المشهد النقدي المعاصر الخا  بالنظريات  ةريّ الفك

 النقدية.

فمنذ انطالق النظرية اللسانية شهدت  ،تالحقها بسرعة خالل فترة وجيزة -
 مختلفة االتجاهات صعب فهمها عند الناقد العربي.و  الساحة بروز نظريات عديدة
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ففي غياب ، التحكم في هذه المناهجة من حيث ما لها من أهميّ و  الترجمة -
ي إيصال األفكار إلى القارئ فتوحد في اللغة وأسس الترجمة نشهد حدوث اختالفات 

د ما يعرف بأزمة المصطلح النقدي التي قد تؤدي إلى نسف العربي األمر الذي ولّ 
.20تدميرهو  مفهوم المصطلح

 

مناهج النقدية الغربية لقد حاول محمود أمين العالم حصر اتجاهات المثاقفة مع ال
 :في أربع مدارس هي

 تضم النظرية الرومانتيكية التي تمثلها مدرسة الديوانو  المدرسة الوجدانية -1
تطبيقات المنهج النفسي عند أحمد و  ميخائيل نعيمةو  وجهود جبران مدرسة أبولوو 

 محمد النويهي ومصطفى سويف.و  محمد خلف اهلل

تجلت في نقد طه حسين المتأثر بمناهج الحتمية و  مدرسة الذوق الفني -2
 العلمية كما نجده عند محمد مندور 

المدرسة الجدلية تتخذ من مفهوم االنعكاس أساسا لفح  العمل األدبي  -3
غالي    عبد العظيم أنيس، لويس عوض، حسين مروة، عمر فاخوري )سالمة موسى

يوية التكوينية عند غولدمان باإلضافة إلى أتباع البن (عبد المحسن طه بدرو ، شكري
من أمثال  (باختين)أتباع و  (محمد برادة)و (محمد بنيس)و (جابر عصفور) :أمثال

 .(أمينة رشيد)و (يمنى العيد)

 صالح فضلو  بنيوية كما في كتابات أدونيسوالالمدرسة النقدية الوضعية  4-
  .21غذاميوالمال أبوديب وكخالدة سعيد و 

اتجاهاته المختلفة يكشف بالضرورة مدى العربي الحديث و  ث عن تطور النقدالحديإّن 
)فعزيز   ستفادة من منجزاتهاواالمحاولة تمثلها قد باالتجاهات النقدية الغربية و تأثر هذا الن

كن ولأكثر موضوعية هذه العالقة من خالل رؤية نراها أشمل و  دشكري ماضي( يؤكّ 
متها هذه المناهج على مستوى دراسة خضوع لإلنجازات التي قدّ والخارج إطار االنبهار 
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قيمة والطبيعة الرؤية إليه تعلقة ببنيته وعالقته بالمتلقي و طرح األسئلة المو  ياألدب النّ  
لغة واالهتمام بدراسة البعد الداللي للن  والإضافة إلى العالقة بين األدب ، يمثلها يالت

يحاول )عزيز شكري و ، 22خارجيةكونه بنية مغلقة على ذاتها ال تحيل على أية مرجعية 
سياق العالقة ، ماضي( طرح إشكاالت النقد العربي الجديد من خالل بعدين أو سياقين

سياق العالقة مع النقد العربي الحديث الذي تمثل باالنقطاع نتيجة عدم و  ،مع النقد الغربي
غناء تجربتهو  متابعة تطوير هذا النقد المناهج  اعتمادمنطلقاته بسبب و  أدواتهو  مفاهيمهو  ا 

حل إلشكاالت اإلبداع بصورة تجعله يخرج عن سياقه و  النقدية الغربية الجديدة كبديل
عملية نقد النقد التي يمارسها  أنّ علما ، الطبيعي ويعيش قطيعة مع التراث النقدي العربي

 النقد العربي
معرفي مع النقد ل إقامة حوار علمي و الجديد تسعى إلى تطوير الرؤية من خال

معرفي والالغربي الجديد ال يكتفي بالتأكيد على مسألة اختالف السباق الثقافي 
نّ حضاري و وال اهج في ما تحاول إعادة طرح أسئلة اإلشكالية التي طرحتها هذه المنا 

تصحيح العالقة يدفعها إلى االنتقال من مستوى االستهالك سياقها الحداثي الغربي و 
 .23ضافةواإلى اإلبداع والتقليد إلى مستو 

قد العربي الجديد للمناهج النقدية الغربية النّ  وعلى الرغم من الحماس الذي يبديه
فمن ، ه لم يستطع اإلسهام في حل اإلشكاالت الحضارية المفروضةأنّ الجديدة إال 

شكاالتها المعقدةو  الصعب عزل الحداثة النقدية عن الحداثة الثقافية ما يحتم على النقد  ، ا 
ا على تأمل هذه المناهج ونقدها العربي ترك مسافة تفصله عن النقد الغربي تجعله قادر  

جرائيا  و تها وفق مرجعيّ  تثيره من تساؤالت متصلة وسياقاتها الخاصة وما تطرحه نظري ا وا 
الذي لم يتحقق في  الشيء جتماعية السائدةواالقيم الجمالية والبسياق الحقل األدبي 

على الرغم من المحاوالت العديدة لم يتجاوز النقد عندنا ، 24ة الجديدةة العربيّ ة النقديّ العمليّ 
أبعده عن حل النقد الغربي ما عمق من أزمته و  إنتاج اإلشكاليات نفسها التي عرفها
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ثقافية  ربي الحديث نتاج خصوصيةفالمناهج النقدية التي استنسخها النقد الع إشكاالته.
حموالتها تجريدها من خصوصياتها الثقافية و اجتماعية مغايرة ال يمكن وتحوالت فكرية و 

تحمل مضامين  ،الفكرية بوصفها نظريات أو مقاربات أو أدوات بحثية تحليلية لألدب
نّ و  ،ثقافية تجعلها متالئمة مع بيئتها الحضارية الغربية الناقد غير الغربي ونقصد به هنا  ا 

ثقافة ال وأ لعربي مضطر إن هو أراد تطبيق أي من تلك المناهج على األدبالناقد ا
 :أحد مسلكينسلوك  ،العربية
التالي تبني المضامين وب ،عي إلى تطبيق تلك المناهج كما هيالسّ  -1

ة موضوع التحليل والتوجهات الفكرية التي تشكلها ما يؤدي إلى إساءة فهم المادة األدبيّ 
 النقدي.

إحداث تغيير جوهري في المنهج الغربي الذي يطبقه إلى حد يصعب فيه  -2
 معرفة معالم المنهج األصلي.

ة تغييرات فذلك نوع من أّما القول بإمكانية فصل المنهج عن سياقه دون إحداث أيّ 
التحليل التاريخي للخلفية الثقافية الفلسفية التي  الوهم سرعان ما ينكشف تحت محكّ 

ى دارسين المحدثين نظروا إلوالإّن كثيرا من النقاد . 25ناهج النقديةتحملها تلك الم
م تكن ولاستنطاقها من النصو   تمّ  ،مناهج غربيةاألدب العربي من خالل نظريات و 

بطرح التالي عجل وب ،أسفر عن فوضى دالليةعديدة و  د إشكاالت  ، ما ولّ سابقة لها
الحديث إلى النقد الغربي إلى التأسيس : هل أفضى انحياز النقد العربي السؤال التالي

 ة ؟لنظرية عربية نقديّ 
توظيف هذه المناهج من دون اإللمام المسبق بخصوصياتها يمثل  أنّ  الشكّ 

تذويب والينبئ بمسعى التغريب و ، عصوروالعقلي بين البيئات والالتعارض الطبيعي 
النقد العربي في عالقته  زت تميّ سمة التي ظلّ ال ولبي هسّ ال والتفاعل الناق  أ أنّ كما 

فإذا كانت المعرفة النظرية الغربية تتحول بناء على آليات ذاتية  ،مع النقد الغربي
 فإنّ ، وعلى حوار متواصل بين مختلف المعارف واالختصاصات ،تحكم صيرورتها
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المعرفة النظرية العربية ليست سوى صدى لنظرية تنتج خارج مجالها الحضاري 
 اجترار و إالفمعظم ما كتب عن إمكانية التأسيس لنظرية نقدية عربية ما ه ، فكريوال

منهم في إظهارها  نقاد العرب تجميلها رغبة  والاستطاع الباحثون ، لمقوالت نقدية غربية
على الرغم من إدراكهم التام لتطفل النقد العربي على النقد ها سبق نقدي أنّ على 
مختلف  أنّ حين ذهب إلى  ،ود أمين العالمه محمهو ما أكدّ و  مدارسهو  الغربي

عن أصداء لتيارات نقدية  معاصر عبارة  والاالتجاهات في نقدنا العربي الحديث 
وبالتالي فهي أصداء كذلك لما وراء هذه التيارات من مفاهيم إبستيمولوجية  ،أوروبية

يديولوجية  .26وا 
نقدنا العربي ال ثقافتنا و يمان المطلق بالتفاعل الثقافي وضرورته بالنسبة إلى فاإل
جز في امتالك وعي معرفي وعلمي ينسينا ما ترتب عن هذا التفاعل من ع أنّ يجب 

( يؤهله ليتحول من كونه صدى أو تلقيا سلبيا إلى عده فعال أو إنتاجا )ابستيمولوجي
الحقيقة التي ال منا  من ّن أكما  ،ناءوبله قدرة على تحقيق تفاعل إيجابي 

  مسار النقد األدبي عند الغرب يختلف عن مساره عند العرب هي أنّ االعتراف بها 
في سياقات ثقافية وخلفيات  فهو يأتي عند الغربيين نتيجة حراك فكري متكامل ممثال  

في حين يشكل عند العرب منظومة نقدية تصلهم جاهزة ، جذور فلسفيةمعرفية و 
عربي وبذلك نكون قد بدأنا ما جعلها تصدم الوعي ال ،معزولة عن سياقاتها األصلية

ّن و  ،من حيث انتهى الغرب هذا المنحى االستهالكي للعقل النقدي العربي ينطوي ا 
أولها   بل على مسار الفكر العربي كذلك ، على مأزقين ال على النقد العربي فقط

كون هذه المناهج الغربية تفتقر إلى ما يمهد لها القبول بوضوح  معرفي ويتمثل في
فيتعلق بالخصوصية الثقافية كون هذه  اآلخرا المأزق أمّ ، سياق تلقيها الرؤية في

ال تتواءم مع السياق  ،فلسفية عند الغربيينوالمعرفية والالمناهج بأبعادها الثقافية 
على الترجمات  االعتمادمن أسباب هذا الخلل المعرفي  علّ ول، العربي بأبعاده المختلفة
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مسعى الذي لم يأخذ به النقاد العرب حين عمدوا ال ووه ،المبتورة من سياقاتها المعرفية
د العربي المعاصر يستعير إلى نقلها بإشكاالتها وأزماتها الداخلية الذاتية ما جعل النق

شكاالت هذا النقد أزمات و  في المصطلحات لعدم انشغال المترجمين  اضطراب  ما ولد اا 
 .ي لغاتها األصليةفاتها بالوقوف على خلفي

ليليا في أصول المناهج الغربية تحلنقد العربي إعادة النظر نقديا و يمكن لكان 
زمات التي طرحتها وخلفتها على مستوى واألا من اإلشكاالت متطلباتها وأدواتها مستفيد  و 

مسعى الذي لم يأخذ به النقاد العرب حين عمدوا إلى نقلها ال وسياقها الحداثي الغربي وه
خلية الذاتية ما جعل النقد العربي المعاصر يستعير أزمات بإشكاالتها وأزماتها الدا

شكاالت هذا النقد دون االستفادة من مرحلة االختبار  تجريب الطويلة التي مرت بها والوا 
ها أنّ ان األجدى بهم التعامل معها والنظر إليها على وكهذه المناهج في بلدانها األصلية 

كال منها  أنّ كامال ألسباب عديدة من أهمها تكون منهجا مت أنّ وال يمكن  "مجرد أدوات
أو يكتفي بالتركيز ، ىخر األيغفل األركان و  يكتفي بدراسة ركن من أركان الحقيقة األدبية

  .27ىخر األالجوانب  مغفال   على جانب من جوانب النّ  
 إلى األدب الفلسفةها وليدة فلسفات بوصفها رؤية للعالم تمتد من أنّ إلى  إضافة  
اة ترويج لمجمل الفلسفات ديعقبه النقد كأو  رؤية العالم هذا األخير حامال   بحيث يأتي

 .والرؤى
 هوامش: ال

                                                           

1- kazimirski: dictionnaire Arabe –Français  T1 <<lutter avec un autre à qui se  

montrera plus ingénieux, plus intelligent.             
  الحضارة الثقافة المدنية دراسات لمسيرة المصطلح وداللة المفهوم ،ينظر نصر محمد عارف -2

الواليات المتحدة األمريكية والدار العالمية للكتاب المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  منشورات
 .34   1995الرياض،  ،اإلسالمي
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