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 المناهج النقدية: إشكالية التطبيق والوعي باألصول

 

 د/ فاطمة سعدون  

 (الجزائر) )2سطيف(جامعة محمد لمين دباغين/  

  

  :  الملخص

نسعى من خالل هذه الورقة احلديث عن املناهج النقدية احلديثة الغربية، وهل ميكن هلذه املناهج أن تكون   

  مناسبة للنص العريب؟

رب استيعاب أصول املنهج النقدي من رحم نظرية املعرفة وهل كان تطبيقها على النص العريب دون هل استطاع الع

  إشكالية املرور على متحيص لألصول وتكييف هلا؟

وذلك ألن واقع املمارسة النقدية يف عاملنا العريب املعاصر حيتاج إىل بناء وعي جديد يف حماولة ملعاجلة هذه   

 اإلشكالية.

  
Abstract: 

There is much talk about the criticism methods and the possibility of 
approaching it to the Arabic text. We seek through this paper to talk about 
modern Western criticism approaches. May these approaches be suitable to 
the Arabic text? Did the Arabs manage to realize the principles of the 
criticism approach from the womb of the theory of knowledge? Is it applied 
to the Arabic text without the problematic on the scrutiny and adaptation of 
the principles to it? This is because the reality of the criticism practice in the 
contemporary Arab world needs to build up a new awareness in an attempt 
to address this problem. 

  

  مقدمة:

إن احلديث عن املناهج النقدية يف النقد املعاصر عند العرب أصبح الشغل الشاغل للكثريين، 

األحباث عن إشكالية املنهج وتطبيقاته ولعل هذا ما جعل املهتمني حياولون عقد املؤمترات ونشر 

  على النص األديب.

وإن كانت هذه اإلشكالية مل تظهر عند العرب قدميا، كو�م اعتمدوا النقد الذي يقوم على 

تراثهم اللغوي والبالغي، فإن االنفتاح احلاصل يف العصر احلديث؛ وتبعا لتغيريات الوضع الراهن 
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ة كان سببا يف االنفتاح الثقايف كذلك، وكانت أوىل مظاهره آنذاك؛ والذي كان على مجيع األصعد

  االنبهار باملناهج النقدية الغربية وحماولة االستفادة منها يف مقاربة النص العريب.

وهذا ما جعل النقاد العرب يتطلعون ملا عند اآلخر حماولني األخذ عنهم واسترياد ما لديهم، 

ة كانت تسعى إىل علمنة األدب وإعطاء دفق جديد خاصة وأن النهضة األدبية يف تلك الفرت 

 لروحه. 

  الدراسات النقدية وإشكالية المنهج:/ 1

لعل أهم مقاصد النقد احلديث هو استكناه خبايا النصوص األدبية؛ عن طريق التفاعل مع 

مضامينها والغوص فيها، لذا كان املنهج النقدي وسيلة هذا الفعل وطريق الناقد للبحث. وإن كان 

قدميا يقوم على الذوقية والذاتية ويبحث يف املضامني انطالقا من جوانب خارجة عن النص، فقد 

أصبح اآلن إجراءات موضوعية تسعى إىل نقد النص من داخله، وهذا ما ملسه النقاد العرب يف 

  مناهج الغرب بعد االطالع على إجنازا�م يف مقاربة النصوص.

و ما جعل الناقد العريب يلجأ إىل استرياد املنهج ويدعو إليه ولعل هذا االنفتاح غري املشروط ه

بشكل محاسي، ماجعل املمارسات النقدية العربية األوىل تأيت " يف شكل يسمح غالبا بالتلقي وال 

يسمح باملناقشة، وكانت أغلب الدراسات تفتقد إىل املرونة، وكأن النقاد يف تطبيقهم للمناهج 

طقية حمددة ومصطلحات جاهزة، ظنا منهم أن األدب ميكن أن يتحول األوربية يطبقون مبادئ من

  1إىل علم صارم، مما أدى إىل التباس اخلطاب النقدي لدى املتلقي".

إن هذا االلتباس الناجم عن االنفتاح الذي مل يتقيد بشروط، والذي كان أشبه بارمتاء يف 

 والنقدي من خصال الرتبة اليت نشأ أحضان هذا اآلخر، دومنا تفكري فيما حيويه إنتاجه املعريف

فيها، أدى إىل نفور املتلقي من املقاربات النقدية املعاصرة للنصوص األدبية. بل أصبح النص 

اإلبداعي غريـبا عن متلقيه نظرا ملا أحاط به من غموض نتج عن املقاربات النقدية له، "خصوصا 

دي العريب املعاصر تعود فيما تعود إليه إىل وأن أبرز مظاهر األزمة اليت يتخبط فيها اخلطاب النق

االنفتاح الالمشروط الذي شهدته الدوائر الفكرية العربية على غريها من الغرب، دون حماولة 

  2لتصفية هذا الوافد من شوائب االنتماء إىل تربته األصلية يف تربة الثقافة العربية."

ياب الوعي باألصول انطالقا من ولكن إن كان ظهور هذه اإلشكالية ناجم باألساس عن غ

النهل من مكتسبات اآلخر، والذي مل يكن كمعادلة موازية وموازنة، فاألخذ كان عن طريق 

استلهام النتائج املتاحة للنظريات الغربية، وليس استلهاما لتداعيات هذه النتائج النامجة عن 

فيه، إال أن هذا ال يعين مشروع غريب قائم على خصوصية البيئة والظرف الراهن الذي أنتجت 
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التهجم على النقاد العرب الذين حتمسوا هلذه النتائج كو�ا تبحث عن علمنة لألدب؛ انطالقا من 

استنطاق النص وليس البحث خارجه ولكن ال بد من أن "نتوجه إليهم طالبني منهم دراسة 

لقارئ قبل تطبيقها النظريات واملناهج احلديثة ومصطلحا�ا وإقامة األحباث حوهلا وشرحها ل

  3حبماسة دافعها ذلك التقديس الالمنطقي لكبار املثقفني."

ألن اإلشكالية احلقيقية ليست يف البحث عن خلفيات املناهج املعرفية فقط، كو�ا تقوم على 

سند فلسفي قبل أن تكون جمرد إجراء عملي، بل اإلشكال هو كيفية تقدميها للقارئ ضمن 

د نص إبداعي كذلك)، دومنا شرحها له أو إلقاء الضوء عليها وليس نصوص إبداعية (ألن النق

على تطبيقا�ا ونتائجها، ولعل هذا ما جعل قضية املناهج النقدية تعد "من القضايا الشائكة اليت  

كانت وما تزال حتظى باهتمام الكثري من أهل الدراية يف جمال البحث. وهو اهتمام يعرب عن 

تزايدة اليت أصبحت تعىن �ا هذه القضية يف جمال البحث العلمي مبختلف مدى القيمة احلقيقية امل

جوانبه ومستوياته، ولعل هذا ما يفسر بال شك العدد اهلائل من الدراسات واألطروحات اليت 

أعدت يف سبيل الوقوف عند جوهر القضية. بيد أن املتمعن يف هذا الكم اهلائل من الدراسات ال 

في الغليل إذ غاب عن أصحا�ا الوعي املنهجي فكانوا بعيدين عن عمق جيد ما يثلج الصدر ويش

 4".اإلشكالية املطروحة يف تشعبا�ا وأبعادها املختلفة

ولكن هل األزمة الفعلية للمنهج تنحصر فقط يف االنفتاح الالمشروط على هذا الوافد اجلديد 

إجرائية ذات خلفيات معرفية تقوم إلينا؟ أم أن اإلشكالية احلقيقية له تكمن يف خصوصيته كأداة 

على خصوصية النص الغريب الذي تشتغل عليه؟ إذ إن إتيان النص اإلبداعي بوسائل إجرائية قصد 

استكناه خباياه خيضع بالضرورة خلصوصية النص وبيئة منشئه، لذلك فما يصلح كتطبيق على 

  النص الغريب قد ال يصلح بالضرورة كتطبيق على النص العريب.

ه ميكن أن تتحدد األزمة يف عدم حماولة النقاد العرب تصفية هذا املنهج من شوائب وعلي

انتمائه لرتتبه األصلية حني االستعانة به ملقاربة نصوص يف تربة ثقافية عربية، لذا فاملتتبع 

"للممارسات النقدية يف خطاب احلداثة النقدية العربية جيد أن املناهج املستخدمة غربية األصل مما 

  5يضع مستخدميها من النقاد أما إشكالية التأصيل املنهجي."

إن التأصيل املنهجي عند العرب يف النقد املعاصر كإشكالية أسهم يف بلورة عدة وجهات نظر 

هلذا املنهج، فنجد كثريا من النقاد يتناولون النص اإلبداعي باملقاربة تبعا ملنطلقا�م الذاتية، واليت 

يان غري حميطة بكل جوانبه، وخباصة عند بداية االحتكاك بالغرب، إذ يرى تكون يف كثري من األح

سعيد يقطني أنه " منذ بداية احتكاكنا بالغرب على الصعيد األديب وحنن ال نأخذ من النظريات 
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واالجتاهات املختلفة سوى نتائجها، وما فكرنا قط (...) يف استلهام الروح العلمية اليت يشتغل �ا 

يات. إن هذا السبيل ميكن أن يقودنا يف حال القيام به إىل التفكري يف األخذ أصحاب النظر 

باألسباب العلمية وهي إنسانية إىل حتصيل نتائج خمتلفة، بناء على ما يقدمه النص الغريب من 

  6خصوصيات هي وليدة ا�تمع الغريب"

نتصور نقدا ميارس  ولعل هذا القول جامع ألصل اإلشكالية لدى النقد العريب، فال ميكن أن

املقاربة للنصوص وتكون أداته يف هذه املقاربة مستمدة من نتائج مناهج مل تـَُعْد باألساس ملقاربة 

  هذا النص املعين.

وهذا هو الفرق يف املمارسة بني الغرب والعرب، إذ إن " ما يالحظ يف اخلطاب النقدي الغريب 

اب، وهلذا تنوعت املناهج وتطورت وانقضت أن النص اإلبداعي هو الذي حيدد طبيعة هذا اخلط

مناهج وظهرت مناهج أخرى، وما كان ذلك من زاوية جوهرية سوى مواكبة تطور اخلطاب 

فتنوع املناهج الغربية كان مقرتنا باخلطاب  7النقدي لتطور النص بنيته ومضمونه الفكري..."

ذه البيئة، على العكس مما هو األديب الغريب والذي فرض عليه ذلك مواكبة حلركية النصوص يف ه

حاصل يف النقد العريب، إذ "إن تنوع املناهج الغربية ومواكبتها حلركة اإلبداع ويف املقابل �منا من 

الشرق لإلفادة من تلك التعددية وتطبيقا�ا على الرتاث مل يكن تأثريه إجيابيا فحسب، فقد أوجد 

 املناهج النقدية وإشكالية يف املصطلح غياب الوعي خبصوصية الثقافة الغربية إشكالية يف

  8النقدي."

إن اهتمامنا باملنهج اعتبارا لنتائجه خلق أزمة للنقد العريب كانت يف أساسها عدم الوعي مباهية 

املنهج،  وليس إمهال خلفياته االبستمولوجية فقط، ذلك أ�م كانوا يرون املنهج كأدوات إجرائية 

قاربة النص األديب، ولكونه أدوات إجرائية فهو عندهم مبثابة أو وسائل تتاح للناقد من أجل م

القالب الذي يؤتى به لوضع النص بداخله بغرض جتريـبه، ولذلك كانت هذه الدعوة من املظاهر 

السلبية لالنفتاح غري املشروط على اآلخر، إذ إن �افت النقاد العرب على املنهج واكبه " إمهال 

مولوجية) اليت تقف وراءها بدعوى أ�ا جمرد إجراءات مستقلة عن الفضاء اخللفية املعرفية ( االبست

  9الفكري الذي نشأت فيه."

إن هذه الدعوى ال ميكن هلا أن تستقيم، وخباصة أن البيئة اليت نشأ فيها املنهج الغريب تعكس 

ثريين مدى ارتباطه خبلفياته الفلسفية واالبستمولوجية اليت كانت سببا يف نشأته، مع أن الك

يعتقدون بأن هذه املناهج ال تعدو أن تكون جمرد أدوات إجرائية "يتوسل �ا لتحليل النصوص 
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اإلبداعية متناسيني املضامني الثقافية اليت حتملها هذه املناهج واليت تتالءم والبيئة احلضارية الغربية 

  10اليت أفرز�ا."

اربته النص العريب مبناهج غربية املنشأ وإن كان الوعي باألصول قد خلف أزمة للنقد العريب؛ ملق

واألصل، فإن إشكالية تطبيق هذه املناهج يف املقاربة كانت أكرب من األزمة األوىل كو�ا نتاج هلا 

تابعة لتأثريها، فال ميكن أن نتصور أن يتم اختاذ وسيلة ما لعمل معني دومنا معرفة مسبقة خبلفيات 

ولعل هذا ما جعل بعض املشتغلني على النص األديب  عمل هذه الوسيلة وما حتمله من دواع،

العريب جيعلونه "كمعمل جترييب للمناهج النقدية مع أن مأر�ا هو إضاءة النص، فغدت النصوص 

اإلبداعية حقال جتريبيا لتقدمي املناهج احلداثية، فتحول املنهج من جمرد وسيلة إىل غاية يستدل 

  11بالنص على مدى كفايته اإلجرائية."

م املنهج، بل وحىت استنطاقه مبا ليس فيه سعيا ئملنهج إىل غاية وتطويع النص ليالإن حتول ا

لتربير أداوت هذا املنهج املستخدم حبثا عن مسة احلداثة، جعل "الناقد املربمج الذي يتبىن املناهج 

هو �ذا التبين  النقدية ويطبقها على النص العريب ال خيدم تراثنا وال ثقافتنا املعاصرة يف شيء، بل

، خاصة يف ظل االعتقاد السائد بأن املنهج 12والتطبيق يغوي ويربك و يبعثر ويهدر وخيرب..."

جمرد أدوات إجرائية مفرغة ال ميكن أن حتمل شوائب تربتها األصلية وبنيتها الفكرية، لذلك فإن " 

ة على مثل هذا االنتماء يف هذا التهافت على املناهج الغربية يف غياب الوعي حبجم املخاطر املرتتب

أحضان آليات إجرائية غربية املنبت، وتطبيقها بشكل آيل على نصوص عربية هلا خصوصيتها 

، ولعل 13احلضارية يؤدي إىل تشويه هذه النصوص حينا، وطمس داللتها واختزاهلا أحايني أخرى"

م أخذنا بالقيم العلمية هذا ما أمساه سعيد يقطني باحلذلقة األدبية حني رأى أن من مظاهرها "عد

مأخذ اجلد عندما يتعلق األمر باملمارسة، فكم من املشتغلني باألدب يتحدث مبصطلحات أدبية 

جديدة تولدت يف نطاق علوم جديدة يف الغرب، لكن مبجرد ما أن يتم التساؤل عن إطارها 

  14النظري وخلفيتها العلمية حىت تصاب خبيبة أمل."

بعض األحيان الناجم عن مقاربتها مبناهج ذات أصول غربية وإن كان تشويه النصوص يف 

وحتمل فكر البيئة واملنشأ، "وملا كانت هذه املناهج النقدية تستمد لّب عملها من املعارف اليت 

تنتمي إليها، أو اليت استعانت بعض مفاهيمها ونظريا�ا متثل القوانني الصارمة واألنظمة الثابتة 

فرة ألن السلطة العلمية آمرة واخلطاب األديب يرفض االئتمار حصل التصادم ووقعت املنا

فإن كان هذا هو احلال بالنسبة للنص الغريب، فكيف باألحرى للنص العريب الذي  15واالنقياد."

سريفض االنقياد ملنهج مل ينتج باألساس ملقاربته، أو أخذ يف حسبانه خصوصيته الثقافية واملعرفية، 
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ى هذه البيئة العربية؛ كما أنه مل يكن خاليا من خلفياته وزمخه الفكري ألن هذا املنهج دخيل عل

  واملعريف.

وهذا ما زاد من أزمة النقد العريب املعاصر إذ "إن مناهج أغلب الباحثني يف شرقنا العريب... 

كما أ�ا " ال تنطلق من النص قصد   16مناهج إما غامضة أو حمرفة عن أصوهلا يف الثقافة الغربية."

كناه داللته، بل تسعى إلجياد مربرات ألدوات املنهج املتوسل به فيحدث التنافر بني النص است

واملنهج، فتغيب الداللة وتطمس معامل النص ويسود الغموض، وتغطية هلذا الغموض يلجأ الناقد 

يد من احلداثي؛ سيـرا على أثر النقاد الغربيني؛ إىل استخدام اجلداول واملنحنيات واخلطاطات اليت تز 

غربة املنهج وفشله يف الوصول إىل استنطاق الداللة، بل إ�ا عبـرت حقيقة عن االضطراب 

  17الفاضح لدى هؤالء النقاد يف حتديد مفهوم قار للمنهج وأدواته اإلجرائية."

فبعد غياب الوعي بأصول املنهج وخلفياته املعرفية، وبعد تطويع النص ليالءم املنهج أصبحت 

دية للنصوص العربية تنفر القارئ منها وجتعله يبتعد عنها، متجنبا غموضها وانغالقها املقاربات النق

يف منحنيات وبيانات زادت من غربة النص عن متلقيه أكثر مما أسهمت يف تقريبه وجتليه، ولعل 

إشكالية املصطلح كانت من أكثر الصعوبات اليت تدخل القارئ يف متاهة يف حماولة منه للقبض 

ءات املنهج وتـتـبعها. إذ ومع تبين مقوالت احلداثة وما بعد احلداثة سعيا وراء التجديد على إجرا

حات غربية جديدة، أخذت مبرور الزمن "ظهرت يف نصوص النقد والدراسات األدبية مصطل

ترتاكم دون أن تلفت انتباه السواد األعظم من النقاد والباحثني، أو من املؤسسات العلمية اللغوية 

حىت أصبحت ظاهرة استخدام املصطلحات احلديثة يف النصوص، أو يف األوساط األدبية دون 

وهذا ما زاد  18و الذي مت النقل إليه."العناية بالبحث عن مضمو�ا يف اإلطار الذي نشأت فيه أ

من غربة املنهج وصعوبة فهم إجراءاته حيث "أكد النقاد العرب على جدلية العالقة بني املنهج 

واملصطلح، إذ حيدد املنهج املصطلح ويؤطره، ويؤكد املصطلح املنهج ويوضحه، فإذا مل يكن 

الستيعاب وصعوبة يف تلقي املادة املصطلح واضحا يتأثر املنهج بالتأكيد ويسبب مشاكل يف ا

  19لدى القارئ."

  إشكالية المصطلح:/ 2

املصطلح كاملنهج خلق أزمة للنقد العريب يف حماولة ضبطه وتقدميه للمتلقي، وخباصة أن النقاد 

العرب غالبا ما يقدمون املصطلح من خالل نظر�م الذاتية كاجتهاد خاص، دومنا مرجع أو عودة 

  20للمصطلح الغريب.
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لك كان املصطلح الغريب الواحد يقدم بأكثر من مصطلح يف اخلطاب النقدي العريب، فإن  لذ

كان عبارة عن مصطلح واحد حمدد املفاهيم لدى اآلخر، فإنه يصبح حني انتقاله لألنا عبارة عن 

جمموعة من الكلمات تبعا لتوجه صاحب املمارسة، مما أشاع الغموض؛ والذي خّيم على خطاب 

د بل وأصبح سـمـته اليت ال يتسم أال �ا، ويرجع السبب يف ذلك إىل " تنفس املصطلح هؤالء النقا

النقدي املستخدم يف تربة غري تربته، وهو إن دل على شيء إمنا يدل على اخلصوصية احلضارية 

اليت ينتمي إليها املصطلح، وأن جتريد هذا املصطلح من دالالته اليت اكتسبها يف بيئته األصلية أو 

اولة نقله إىل الثقافة العربية بكل ما حيمله من زخم فكري خيلق أزمة مصطلحية بني املشتغلني يف حم

حقل الدراسات النقدية، فتتعدد الرتمجات للمصطلح الواحد وينحاز كل ناقد للمرجعية اليت يدين 

  21زمة."�ا، ويبقى اخلطاب عائما باملصطلحات الغربية فتغيب الداللة ويشيع اإللغاز فتكون األ

وهكذا تتضاعف أزمة النقد العريب فغياب الوعي بأصول املنهج، وعّد املنهج جمرد أدوات 

إجرائية مفرغة، باإلضافة للغموض يف مصطلحاته أوجد صعوبة للمتلقي حني حبثه عن داللة 

النص، ألنه إن كان املنطلق تشوبه الشوائب فال يتوقع من النتائج إال أن حتيد عن حقيقة النص 

  لعريب وال تقدمه كما يقدم معىن النص الغريب الذي يقارب مبناهجه. ا

إن تعدد املصطلحات يف اخلطاب النقدي املعاصر مل يكن خادما هلذا اخلطاب كونه عّسر 

الفهم أكثر مما يّسر، إذ إن هذا التعدد وّلد فوضى يف تلقي املصطلح من منابته األصلية، حيث 

ديدة. ولكن هل غاب عن النقاد العرب هذا اإلشكال؟ وإن جند املصطلح الواحد بتفرعات ع

  فقهوه فِلَم احلاجة إىل تعدد املصطلحات يف اخلطاب النقدي العريب؟ 

إن يف منظور األغلبية من هؤالء أن كثرة املصطلحات يف أي ممارسة نقدية أو عّج املالحق يف 

 حني أن حقيقة األمر هو "أن تعدد �ايتها هو دليل احلداثة وصورة لالنفتاح أكثر على اآلخر. يف

املصطلحات يف العمل النقدي ليس دليال على جودة العمل فاملسألة ليست بكثرة املصطلحات 

ولعل كثرة 22بل بقدرة الناقد على توظيفها توظيفا صحيحا يف املوضوع واملنهج والرؤيا النقدية."

ختلف املناهج النقدية احلديثة، ولكنه املصطلحات راجع إىل الرغبة يف اعتماد رؤية شاملة حتيط مب

  23يف حقيقة األمر ال خيدم العملية النقدية.

إن إشكالية التعدد املصطلحي هي واحدة من إشكاليات النقد العريب املعاصر، اليت باتت  

تشري إىل حجم األزمة اليت يتخبط فيها اخلطاب العريب، واليت تظهر جلية يف الغموض املسيطر 

دل على مدى تأزم هذا اخلطاب ومدى عجز الناقد العريب عن حتقيق أصالته ومتايزه عليه. وهذا "ي
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بتأسيس مشروع نقدي يقوم على مراعاة خصوصية احلضارة العربية متبنيا مشروع ثقافة االختالف 

  24مع اآلخر / الغرب حىت يتملص من تبعيته."

ر والتعايش معه، كما ال يعين فتعدد املصطلح ال يعين بالضرورة القدرة على التعامل مع اآلخ

تعدد الثقافات، ألن األمر يف آخره كان تبعية هلذا اآلخر وختّل عن خصوصية اهلوية العربية. ألن 

"التعدد قد يكون إثرائيا إذا أحسن الفهم والتمييز واالنتقاء والتوظيف (ولكّن) سعي الثقافة 

املنتمية لألقل قوة جعل أبناء تلك  املنتمية لألقوى يف عصر املعلوماتية إىل جذب الثقافات

الثقافات يتخلون عن أرصد�م املرتبطة باهلوية وباخلصوصية يف مقابل اهلرولة حنو سراب توحيد 

  25الثقافات."

وهذا التخلي عن األرصدة املرتبطة باهلوية شكل خطرا على االنتماء العريب، بداية من انسالخ 

ئه يف أحضان هوية ختتلف عنه. إنه اخلطر الذي مل يلتفت خطابه النقدي عن أصوله الرتاثية وارمتا

إليه من انبهروا باحلداثة الغربية، إذ كان النقل الكامل عنها متهيدا للتبعية الثقافية وترسيخا هلا، 

وذلك بعد أن عمي الكثريون ممن يطالبون بنقل مفاهيم احلداثة الغربية ومصطلحا�ا إىل اخلطاب 

  26عرفية.العريب بكل عوالقها امل

هذه التبعية اليت كانت ثقال على النص العريب ألننا حاولنا إنطاقه مبا ليس فيه أحيانا، وحتميله 

ما ال يستطيع حتمله أحيانا أخرى، يف حماولة للتوفيق بني النتيجة احملصل عليها وآليات املنهج 

ارتدت زيا غربيا املستخدم. وهذا ما أدى إىل ظهور املمارسات النقدية بشكل شاحب "وكأ�ا 

عن طبيعتها، فقد أصبح مهها هو استعراض أكرب عدد ممكن من املصطلحات األجنبية، حىت لو  

كان بطريقة قسرية يغدو معها النص اإلبداعي مسرحا للتجريب ويفقد قيمه اجلمالية اليت طمستها 

عية، وهو ما أدى إىل اجلداول واخلطاطات والدوائر، وكأن األمر يتعلق بتجربة علمية ال بتجربة إبدا

انسالخ النقد عن أصول عمله، فوقع االنفصام بينه وبني اإلبداع ال لشيء إال ألن املصطلح 

النقدي مل يعد وسيلة لتقريب املعىن، بل أصبح غاية يف حد ذاته وحتول إىل قضية ترمجة وتعريب 

  27ليس إال."

إخفائه بعد أن كان وسيلة لتقريـبه إن كون املصطلح النقدي قد حتول إىل وسيلة إللغاز املعىن و 

وتبيانه، راجع إىل حقيقة أن مضمون املصطلح " هو حمصلة التفاعل بني النظرية اليت أفرزت 

ولذلك فإن أغلب املصطلحات 28املصطلح من ناحية ومناخه الفكري والثقايف من ناحية أخرى."

الغربية؛ اليت جتد أصوهلا يف الفكر املستخدمة يف النقد العريب املعاصر " تعرب عن خصوصية الثقافة 

الفلسفي الذي يعد مبثابة احلقل الذي أينعت فيه املصطلحات النقدية املعاصرة، وأي عزل هلذه 
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املصطلحات عن سياقها املعريف وإسقاطها على نصوص إبداعية ذات خصوصية حضارية خمتلفة 

اخللط والغموض واإللغاز،  عن حضارة املصطلح، أو سوء فهم دالال�ا، يؤدي إىل الوقوع يف

وبالتايل الوصول إىل أزمة يف املصطلح. ألن املصطلح ينمو وينشأ يف حقل معريف معني يكون 

مبثابة الراعي الذي يسهر على إكساب هذا املصطلح شرعية الوجود يف جمال املعرفة، إىل أن 

  29أكله." يستقيم مصطلحا مستويا على سوقه فيقذف به يف جمال االستعمال حىت يؤتى

لكن اإلشكالية مل تتوقف على مستوى النقاد فقط بل نلحظ تأثريها على مستوى األكادميي 

اجلامعي فأغلبية الدراسات (حبوث التخرج، مذكرات املاجستري، ورسائل الدكتوراه)، واليت تسعى 

لية املنهج إىل تطبيق هذه املناهج الغربية على النص العريب يعوزها التدقيق الصائب، ذلك أن إشكا

املستورد من اآلخر واليت كانت على مستوى النقاد قد تغلغلت إىل مستويات أخرى، فنجد 

الطالب مثال يتبين منهجا معينا ليس ألنه األنسب للمقاربة أو لتمكنه من آلياته، بل ألن املوضة 

يه الذي يف املقاربة هي هذا املنهج. وهذا ما زاد من عمق اإلشكالية حىت أضحت سببا يف الت

اتسم به النقد العريب املعاصر، وأل�م مل يعطوا بديال ملناهج تنتج من رحم حقل املعرفة العريب، 

واليت تكون مناهج خبصوصية الرتبة العربية األصيلة مازال التيه متواصال ومل نَر بداية للخروج منه، 

  ولذلك يبقى التساؤل.

ضه ألنه من بيئة ومنشأ غري بيئتنا ومنشئنا، هل جيب علينا إذن أن نتخلى عن هذا النقد ونرف

  أم أن األمر يتطلب إعادة نظر إىل هذا الوافد إلينا؟ 

  

  :خاتمة

من خالل ما تقدم يتبني لنا أن أصل اإلشكالية يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، تعود فيما 

قافة غربية ال ميكن إن تعود إليه إىل أن املنهج الذي تقارب به النصوص العربية، والذي أنتج يف ث

تنطبق يف خصوصيا�ا على الثقافة العربية، كما أن املنهج ليس جمرد أدوات إجرائية. وعليه ال بد 

لنا من "أن نتجاوز مفهوم املنهج على أنه املعرفة الوثوقية اليت تغري نفسها دائما إلرضائنا وتوفري 

األدلة ذات طابع إشكايل يبلور األجوبة اإلجابات إىل مفهوم املنهج على أنه أداة لألسئلة أو 

بدورها إىل أسئلة؟ أو بعبارة أخرى هل تعمل مقاربا�ا على استنطاق املعرفة الكامنة داخل 

  30النصوص لبلور�ا ضمن أسئلة جديدة أم أ�ا ال تعيد إال بعث املستهلك / اجلاهز / النمطي؟"

ومنظار  un outilيف جوهره أداة  كما جيب علينا أن نعي ماهية املنهج النقدي فهل هو "

للكشف والتحليل واملعاجلة النقدية وبالتايل أداة موصلة إىل صياغة األحكام وتشكيل التصورات، 
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أم إنه يتضمن األحكام والتصورات يف ثنايا إجراءاته ومبادئه؟ مث هل يكفي أن نكون على معرفة 

وص حقها من النقد املوضوعي، أم جيب أن باملنهج كأداة للدراسة ومنظار للتحليل حىت نويف النص

استخدام ) une technique )savoir – faireتتوافر لدى الدارس فضال عن ذلك تقنية 

  31املنهج كأداة؟"

إن اإلجابة عن هذين التساؤلني قد تساعد يف بلورة نظرة جديدة للخطاب النقدي العريب، 

يت ننتمي إليها، واليت نقارب نصوصا من حبيث تكون األولوية لالنطالق من خصوصية الثقافة ال

قلب خصوصيتها. لذلك فإن "مهمة الناقد العريب املعاصر باتت على قدر كبري من األمهية 

واخلطورة، ولن متضي يف الطريق الصحيحة إال بالتواصل الفعال مع الرتاث النقدي بقصد إعادة 

ن خطابه حيويا ال خطابا أكادمييا غري قراءته. وعلى هذا الناقد أن يستعني بالنقد الغريب كي يكو 

قادر على متثيل العصر، وال شك يف أن الوعي بالرتاث والوعي باحلداثة سيجعالن الناقد يعيش 

فيكون خطابا قادرا على مقاربة النص اإلبداعي من  32عصره وينتج خطابا نقديا تكامليا.

ه يف خطاب مستورد كانت عواقب مقاربة منطلقاته الفكرية والثقافية وتبعا خلصوصية بيئته. دومنا تي

 النص العريب به غري حممودة يف كثري من األحيان. 
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