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امللخّ �ص
ظهرت يف اجلزائر بعد اال�ستقالل االجتاهات الكربى للنقد اجلامعي نتيجة االحتكاك بال�شرق �أو بالغرب.
ومن الأ�سماء الأوىل التي برزت ،نذكر حماوالت عبد اهلل الركيبي ،والب�شري الإبراهيمي ،و�أحمد من�صور...
�أين كان التوجه �إ�صالحيا؛ ليربز بعد ذلك النقد التاريخي والنقد االجتماعي والنقد النف�سي مع كوكبة من
الأقالم نذكر منها :عبد املالك مرتا�ض ،و�شريف مبو�سى عبد القادر ،وعبد القادر فيدوح ،هذا الناقد الذي
اهتم بدرا�سة املنهج النف�سي يف الأدب العربي يف كتابه املر�سوم بـ« :االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر العربي»،
والذي تعر�ض فيه للمالمح النف�سية يف النقد العربي ،ومن ثمة للممار�سة النف�سية يف النقد العربي احلديث مع
(العقاد ،املعداوي ،النويهي) وبعد ذلك للت�شكل الفني للق�صيدة العربية والر�ؤية ال�سيكولوجية لعملية الإبداع،
�إال �أن ما جاء به  -فيدوح -ال يعك�س جميع املفاهيم التي يدر�سها التحليل النف�سي كما يتعر�ض لها جو العيادة
النف�سية متبعا يف ذلك منهج التحليل الت�أويلي والذي يختلف بدوره عن التف�سري الذي ارتبط �أول ما ظهر
بالن�ص الديني ليتطور املفهوم �إىل البحث عن نظرية تعنى بت�أ�سي�س املعنى و�إدراكه ،وتقوم عملية الت�أويل عنده
على عدة حمطات منها:
قراءة االكت�شاف /قراءة امل�ساءلة (احلوار) /القراءة اجلمالية (�إعادة الرتكيب) ،وقد ا�شغل عليه الناقد
 فيدوح -يف كتابه املو�سوم بـ« :الر�ؤيا والت�أويل ـ مدخل لقراءة الق�صيدة اجلزائرية املعا�صرة» ،ليقف علىجملة من امل�صطلحات منها :البنية الدالة ،النزعة ال�صوفية يف الن�صو�ص ،احلامل ال�سيميائي الت�أويلي...
ومن الأ�سماء التي كانت �أعمالها حمل اهتمام الناقد نذكر :ال�شاعر عثمان لو�صيف ،وبلخري عقاب ،وقري�ش
بن قدور ،وغريهم...
ويف كل هذا يحاول الناقد �أن يخرج بالنقد اجلزائري �إىل �أفق العربية والعاملية ،حيث يفيد من مناهج
النقد الغربي ويحاول ت�أ�سي�س نظرية عربية خال�صة قوامها الن�ص العربي �أو اجلزائري ،ودعامتها الأطر
الفكرية الغربية لكن بلم�سات تتنا�سب وهوية الواقع العربي ورهاناته املتجددة.
الكلمات املفتاحية :نقد ،ت�أويل ،جزائري ،ن�ص ،قراءة ،نظرية� ،سيميائي� ،صورة ،تيمة ،تف�سري ،ر�ؤيا.
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Abstract
After the independence of Algeria, many trends of criticism appeared as a result
of the friction between the east and the west. Some of the first critics in Algeria
areAbdellah Rekibi, El Bachir El Ibrahimi and Ahmed Mansour.
Then occurred historical, social and psychological critics, such as Abdelmalek
Mortad, Abdelkader Cherif Bemmoussa and Abdelkader Fidouh. Abdelkader Fidouh
was interested in the psychological approach in the Arab literature, which was
mainly discussed in his book «The psychological approach in the criticism of Arabic
poetry», where he analysed the psychological features in the Arab criticism. The critic
Fidouh worked on other concepts in another book «The vision and interpretation
- an introduction to reading the modern Algerian poem», among them: the Sufi
trend, semiotic and hermeneutics, etc.
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متهيد:
ال �شك يف �أن النقد عملية �إبداع ثانية تعنى
ب�إنتاج ن�صو�ص متوازية وتناول الن�صو�ص
الإبداعية مو�ضوعا للدر�س والتحليل وفق مناهج
و�أدوات �إجرائية تختلف من ناقد لآخر ،كل ح�سب
طرائقه فيتدرج من الذوق �إىل التف�سري �إىل التحليل
فالتقومي والتقييد ،ومن هنا يختلف الن�ص الأدبي
عن الن�ص النقدي من خالل �أ�سلوب كل منهما،
و�إن كان هذا الأخري يطمح �إىل ا�ستحباب الإبداعي
ومعانقته ،ومن ثمة جتاوزه� ،إال �أن النظريات من
خالل هذا االلتحام تباينت وتعددت م�ساربها ،ولعل
نظرة واعية �إىل مناهج النقد الأدبي تطلعنا على
�أن هذه املناهج ا�ستند كل منها �إىل خلفية معرفية
�أو فل�سفة �أفاد منها ،فبع�ضها ا�ستند �إىل الفل�سفة
وبع�ضها �أفاد من التاريخ وعلم النف�س ونتج منهما
ما ي�سمى باملناهج ال�سياقية ،وبع�ضها ا�ستند �إىل
علوم اللغة كما فعل ال�شكالنيون الرو�س والنقاد
اجلدد والبنيويون وال�سيميائيون ،فربز ما ا�صطلح
عليه باملناهج الن�سقية .ف�أين النقد اجلزائري من
هذا التطور والتعدد؟
حركية النقد يف اجلزائر:
ظهرت يف اجلزائر بعد اال�ستقالل ()1962
االجتاهات الكربى للنقد اجلامعي نتيجة االحتكاك
بال�شرق والغرب� ،إال �أن هذه احلركة النقدية مل
تكن متطورة مقارنة مع الوطن العربي و�إن وجدت
بع�ض املحاوالت (�أول درا�سة جامعية لعبد اهلل
http://journals.uob.edu.bh

الركيبي «الق�صة الق�صرية يف الأدب اجلزائري
املعا�صر» واملتعلقة بالق�صة ما قبل مرحلة
اال�ستقالل  1962 -1928وقد اعتمد يف درا�سته
املنهج التاريخي الذي عرف به طه ح�سني ،وحممد
مندور ،و�سهري القلماوي ،وغريهم من �أعالم
املدر�سة النقدية امل�صرية)( .)1ورغم �أن الأدب
اجلزائري مل يكن �أدبا متكامال يعانق امل�شاكل
الذهنية والعاطفة نالحظ وجود بع�ض املحاوالت
التي حتبو وتكبو لعل من �أبرزها (جمعية العلماء
امل�سلمني ول�سانها ال�شيخ الب�شري الإبراهيمي وبع�ض
الأعمال التي كانت تن�شر يف اجلزائر والتي كانت
ت�صب غالبا يف االجتاه الديني الثقايف ومثلها �أحمد
من�صور وغريه)( ،)2و�إىل جانب املنهج الإ�صالحي
الذي اعتمدته جمعية العلماء امل�سلمني واملنهج
التاريخي كان (للمنهج ال�سو�سيولوجي ح�ضور مهم
خا�صة يف ثمانينيات القرن الع�شرين ويف املدة
التي كان يدر�س فيها علم االجتماع الأدبي كمادة
()3
قائمة بذاتها يف معاهد اللغة العربية و�آدابها)
ولعله من ال�صعوبة �أن ي�شكل �أدب دون �أن يكون هذا
الأدب جز ًءا من نف�س �صاحبه �أو �إح�سا�سه ،وهذا
يعني �أن الن�ص الأدبي هو نتائج نف�س ب�شرية لها
-1ينظر� :إبراهيم �سعدي  -درا�سات ومقاالت يف الرواية -
من�شورات ال�سهل � - 2009 -ص.48
 -2ينظر :عامر خملوف  -مظاهر التجديد يف الق�صة اجلزائرية -
احتاد كتاب العرب  -دم�شق � - 1998 -ص  36و.37
 -3ينظر� :إبراهيم �سعدي  -درا�سات ومقاالت يف الرواية -
من�شورات ال�سهل � - 2009 -ص.49
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رغباتها ونوازعها ووعيها والوعيها ،وتقوم فكرة
التحليل النف�سي على �أ�سا�س الت�سليم بنظرية
ال�شعور والال�شعور.
لقد كان التحليل النف�سي يف بادئ الأمر
متعلقا مبعاجلة الأ�شخا�ص املر�ضى نف�سيا ،غري
�أنه �سرعان ما انقلب �إىل معاجلة نف�سية للأدباء
من خالل �أدبهم� ،أو ما ا�صطلح عليه بالتحليل
النف�سي للإبداع يف مطلع القرن الع�شرين ،ومن
�أهم الأ�سماء اجلزائرية التي طبقت هذا املنهج
يف قراءة الن�ص الأدبي نذكر :حممد بلومي ،وعبد
القادر فيدوح ،و�شريف مبو�س عبد القادر ،وحاكمي
خل�ضر ،وجاليل بومدين.
جاءت هذه املناهج ليدعم �أحد منها الآخر ومل
ينفه نفيا تاما ،خا�صة عندما يتعلق الأمر بفعل
القراءة الذي ميار�سه القارئ على الن�ص الأدبي
والذي يبعث يف هذا الآخر احلياة والتجدد ،ويتحول
فعل القراءة �إىل عمل ينطق الن�ص ويجعله يف�صح
عن طبيعته الديناميكية .ويف باقات الن�ص ،يتحرك
القارئ بني فجوات وبيا�ضات ومواقع الالحتديد،
فيملأ وي�شد ويدخل كمنتج ثان للن�ص وي�شارك
امل�ؤلف يف ت�شكيل املعنى ،من هنا ظهرت املناهج
النف�سية (الداخلية) وقعدت نظريات القراءة من
بنيوية وتفكيكية و�سيميائية ،ولعل من �أبرز الأعالم
التي ا�شتغلت بهذا املجال نذكر :ال�سعيد بوطاجني،
ور�شيد بن مالك ،و�أحمد ح�ساين ،وعبد القادر
�شر�شار ،وعبد املالك مرتا�ض ،وغريهم...
لكن ما يرتاءى لنا �أن هناك تناف ًرا وهوة بني
الإبداع والنقد ،هذا امل�شهد ح�سب «االعتقاد
ال�سائد بعدم وجود �إبداع جزائري يفر�ض نف�سه
وبالتايل غياب الأداة النقدية ،)4(»...ولعل هذا
امل�شهد الالمتجان�س مل يدم طويال ،ف�سرعان ما
انق�شعت الر�ؤيا الأحادية امل�ؤ�شر �إليها بتو�أمة هذا
النقد مع مناهج حداثية خا�صة مع تطور العلوم
ون�شاط اجلامعات يف ميدان العلوم الإن�سانية،
 -4ينظر :عبد القادر بن �سامل  -امللتقى العلمي الأول لدرا�سة
�إ�شكالية املنهج يف النقد الأدبي اجلزائري احلديث  -1999معهد
الآداب واللغات -املركز اجلامعي �سعيدة � -ص.64
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ومن هنا بد�أت مرحلة وعي نقدي يتوق مل�ساءلة
الن�صو�ص بغ�ض النظر عن املرجعيات.
�أما �إذا حاولنا قراءة املنت النقدي للدكتور عبد
القادر فيدوح وجدناه يتحدث ،خا�صة ،يف كتابه
االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر العربي عن النقد
وطريقة جت�سيده من خالل �سكنات الذات املبدعة،
ومن خالل التعامل مع الن�صو�ص بكل �أبعادها
املعرفية و�صوال �إىل الأعماق الداخلية لهذه الذات
والتجربة التي تعي�شها «�ضمن ما تقت�ضيه القراءة
الت�أويلية ،اال�ستنطاقية؛ ملقومات هذا الن�ص يف
عالقاته ال�سياقية امل�شروطة التي يحددها الأ�سلوب
ال�سيكولوجي ،اعتقادا منا �أنه �أحد الأ�ساليب
القادرة على تو�ضيح طبيعة التجارب الفنية
وا�ستك�شاف ال�صورة احلقيقية للب�شرية( ،)5كما �أن
الن�ص يف حد ذاته ينطوي على عدة دالالت تو�ضح
لنا ما يرمي �إليه متجددا من خالل احتماالته
وجتاوزه امل�ستمر� ،إال �أن الناقد يرى �أن هذا الت�صور
ال يحيط بجميع املفاهيم النظرية للتحليل النف�سي
كما تتج�سد يف جو العبادة الفنية (�إمنا الق�صد
من ذلك هو دخول الأدب من منظور الإحاطة
بجوانب الأ�سلوب ال�سيكولوجي لل�سلوك الإن�ساين)
( )6على نحو ما ورد منه يف �أثناء تناوله التف�سري
ال�سيكولوجي لعملية الإبداع .واملالمح النف�سية
للنقد العربي القدمي.
ومل يخل الرتاث النقدي العربي من بع�ض
النظريات احلاذقة الدالة على اخلربة العميقة
بالنف�س الإن�سانية ،ولي�س معنى ذلك �أن معامل هذا
املنهج كانت متج�سدة كما نعرفه اليوم� ،إمنا جاءت
ب�أخالق نقدية نابعة من ت�أثري النف�س يف علم الأدب
�إىل �أن تقدمت الحقا على يد عبد القاهر اجلرجاين
الذي يعتربه الناقد مبثابة امل�ؤ�س�س الأول ملا ي�سمى
بالتحليل النف�سي الت�أويلي و(الذي حاول من خالل
مالحظاته النف�سية �أن يعطي وجها �آخر للدرا�سات
 -5ينظر :عبد القادر فيدوح  -االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر
العربي  -من�شورات احتاد الكتاب العرب  -الطبعة الأوىل  -دم�شق،
� - 1992ص.09
 -6ينظر :املرجع نف�سه � -ص.11
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النقدية بتو�ضيحه معنى الداللة النف�سية،)7()...
وما يعزز هذا الر�أي �أن الكثري من النقاد يتفقون
على الدور الريادي الذي قام به اجلرجاين يف �إثارة
التحليل النف�سي للأدب ،فهذا ب�سام قطو�ش يقول:
(ويتوج عبد القادر اجلرجاين نظراته النف�سية
الب�صرية حول �أثر ال�شعر يف النف�س وكيفية تلقيه
يف غري ما مو�ضع من كتاباته يف الأ�سرار والدالئل،
مطورا نظرية يف الطبع ومفتقا عددا من املالحظ
النف�سية كالتمنع والغمو�ض يف ال�شعر ،وفرح املتلقي
�أو القارئ بالعثور على معنى الن�ص وما يتح�صل
عليه من لذة بعد فك �شفرته)(.)8
كما يرى الناقد –عبد القادر فيدوح� -أنه ال
ميكن جتاوز جهود ابن �سالم واجلمحي الذي كان
له ف�ضل ال�سبق يف �إبراز مظاهر االنفعال يف النقد
العربي ،لت�أتي �صحيفة ب�شر بن املعتمر فتقعد ملنهج
النقد البالغي الأدبي الذي �سلكه البالغيون فيما
بعد (لأنها تك�شف لنا قيمة الن�ضج التي تو�صلت
�إليه الذهنية العربية يف تف�سري البالغة يف �شتى
ال�سبل ،واهتمامها بالطاقة ال�شعورية مبعاجلتها
ق�ضايا الإبداع يف ذلك الع�صر)(.)9
وقد تعر�ضت هذه ال�صحيفة �إىل:
 التهي�ؤ النف�سي للتفكري. العناية باختيار وقت عملية الإبداع. اال�ستعداد الفطري. الطاقة ال�شعورية. عملية الإبداع عن طريق اال�ستخبار. مثريات العواطف لدوافع الإبداع.ثم انتقل عبد القادر فيدوح �إىل الر�ؤية
ال�سيكولوجية لعملية الإبداع ،مبينا �أن جهود
العلماء يف ربط الظاهرة الإبداعية بفكرة
ال�شعور والال�شعور بد ًءا من جهود (ليتنز ،كانت،
 -7ينظر :املرجع نف�سه � -ص.22
 -8ينظر :عزت ال�سيد �أحمد  -حدود الت�أويل  -جملة جامعة دم�شق
جملة  - 28ع� – 2012 - 1ص 535و .536
 -9ينظر :املرجع نف�سه – �ص.24
http://journals.uob.edu.bh

هارمتان )...حتى بلغ البحث ذروته مع «فرويد»
الذي ر�سخ املنهج النف�سي بو�صفه منهجا للنقد
الأدبي (القائم على درا�سة �شخ�صية الفنان من
الداخل وما جتول لها من �أمور فطرية كامنة حتت
ال�شعور بكل ما يحيط بها من غرائز ونزوات بدءا
من مراحل الطفولة وانعكا�س ذلك على عمله
الفني ب�شكل يبدو فيه هذا الأثر نابعا من الال�شعور
ال�شخ�صي )10()...ي�ضاف �إىل ذلك م�ساهمة علماء
النف�س كل من (جو�ستاف يوجن� ،آدلر ،برغ�سون)،
ودرا�ساتهم حول �أهمية العقل الباطن يف الإبداع
الفني مما �سهل ال�سبيل �أمام (عدد من النقاد
وباحثي الأدب الذين وجدوا �أمامهم كما هائال من
املعلومات التي تعينهم على تف�سري عملية اخللق
الفاين العام ،وتهيئ لهم الو�سائل للك�شف عن الأثر
الأدبي بالإ�شارة �إىل حياة �صاحبه تارة� ،أو جالء
املعنى احللمي تارة �أخرى)(.)11
كما يذكر حماوالت �أخرى لها �أثرها يف هذا
املجال منها جهود دي الكروا ،بيني ،ريديل...
كما تطرق عبد القادر فيدوح �إىل الإبداع
ال�شعري يف النقد العربي ،من منظور �أن الباحثني
العرب ا�ستفادوا من الدرا�سات الغربية يف جمال
القدرات الإبداعية وكان �أولهم يو�سف مراد الذي
يرى �أن طبيعة الإبداع يف نظره ت�ستمد مادتها
من العامل اخلارجي ومن الذكريات ،و�أنه لي�س
جمرد حماكاة ل�شيء موجود �أو �إعادة بناءه ،بل هو
()12
الك�شف عن عالقات ومتعلقات ووظائف جديدة
ولعل م�صطفى �سويف يف نظر الناقد عبد القادر
فيدوح يعد من �أبرز الذين قدموا درا�سات نقدية
نف�سية ،م�ستفيدا من طروحات علم النف�س ،ومبينا
�أن الفعل الإبداعي يف نظره ملك للإطار املا�ضي
املرجعي حيث يرى �أن الأديب البد له من االطالع
على من �سبقوه الكت�ساب الإطار الذي يحدد
 -10املرجع نف�سه – �ص.67
 -11ينظر :ديفيد ديت�ش – مناهج النقد الأدبي بني النظرية
والتطبيق – ترجمة حممد يو�سف جنم – مراجعة �إح�سان عبا�س
– دار �صادر -بريوت – � -1967ص.260
-12ينظر :عبد القادر فيدوح  -االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر
العربي – �ص.83
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�شخ�صيته ،ولكن هذا يقف حائال �أمام معرفة
الذات احلقيقية للمبدع (وبهذا ي�صبح الفنان يف
نظره ـ ودون وعي منه ـ متلقيا �سلبيا يبدع دون
�إح�سا�س مبا يدور يف ذاته وفق جدلية قائمة على
معايري تتحكم فيه ،جم�سدة �إعادة �إ�سقاط املا�ضي
وت�صوير ملا �سي�أتي)( )13وبذلك فقد حاولت هذه
الدرا�سة ال�سيكولوجية لنظرية الإبداع �أن تقدم لنا
ال�صورة الكافية فيما يت�صل بعلم النف�س ،واملراحل
والظروف التي مير بها املبدع يف �أثناء تعامله مع
حركية الإبداع ومن ثمة يعر�ض م�صطفى �سويف
جانبا مهما ا�ستخدمه يف بحثه معتمدا على �أ�س�س
جتريبية ،وم�ستندا �إىل وثائق بع�ض ال�شعراء يف
حتليليه النف�سي �أهمها:
 اال�ستخبار (جمموعة �أ�سئلة يوفرها الباحث). اال�ستبار (املقابلة). حتليل امل�سودات. التجربة اخل�صبة.وبهذه اخلطوات وغريها يندفع املبدع حتت
ت�أثري اال�ستجابة للعامل اخلارجي �إىل الفعل والتحرر
من الت�صدع املهيمن داخل الذات املكبوتة ،فيتحول
املوقف من الداخل �إىل اخلارج نتيجة ملثري خارجي
ي�ستجيب له املبدع فيحدث ما ي�سمى بالتوازن
النف�سي بني الأنا والنحن(.)14
ولعل املتتبع يف درا�سات عبد القادر فيدوح
يدرك مدى اهتمامه بجهود العقاد يف تطبيق
املنهج النف�سي على الظاهرة الأدبية� ،إ�ضافة �إىل
�إ�سهامات النويهي واملعداوي .وقد در�س العقاد
�شخ�صية �أبي النوا�س وابن الرومي بغية ا�ستك�شاف
بع�ض املواقف التي من �ش�أنها �أن تو�ضح املعامل
النف�سية لذات الفنان (فقد يكون الالوعي نتاجا
لأزمات نف�سية و�صلت يف الال�شعور ال�شخ�صي يف
حلظة من حلظات الطفولة جراء افتقاده لرغبات
مادية كانت �أو معنوية ...ومن هنا يبد�أ عمل هذه
النزعة يف متابعة العمل الإبداعي للمبدع ثم
 -13ينظر :املرجع نف�سه – �ص.95
 -14ينظر :املرجع نف�سه – �ص.123
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الك�شف عن هواج�سه من خالل م�ساءلة �ألفاظه،
وبالتايل �إيجاد ملمح متميز يربز العالقات اخلفية
الكائنة بني امل�ؤلف وم�ؤلفه)(.)15
كما در�س �شخ�صية �أبي النوا�س يف �ضوء ما
�سماه عقدة الرنج�سية ،وجعل �شعر ابن الرومي
معيارا لفهم طبيعة احلياة ،فعده من ال�شعراء
الكبار الذين ا�ستطاعوا �أن يبلوروا ر�ؤية فل�سفية
من احلياة �إال �أن الروح العدوانية التي طبعت �شعره
كانت امليزة الغالبة عليه (والعلة يف ذلك �أن ق�سوة
احلياة عليه ونكران املجتمع له كانا ال�سبب املبا�شر
يف فقدان ال�صلة بينه وبني واقعه الذي متيز عنه
بن�شدانه عامل املعرفة الوجدانية و�إظهار قدرته
العبقرية يف ظل هذا العامل املوجود)(.)16
وقد ا�ستنتج فيدوح �أن العقاد مل يكن �صائبا يف
حماولته ا�ستق�صاء �أخبار �أبي النوا�س وابن الرومي
باعتماده على نظريات التحليل النف�سي؛ لأنه �أ�سهب
يف انتقاء �أخبارهما دون اللجوء �إىل النتاج الفني
�إال يف حاالت نادرة ،و�إن وردت بع�ض الن�صو�ص
املنتقاة ف�إن ربطها باملفاهيم ال�سيكولوجية كان
ذا فهم حمدود يعتمد االفرتا�ض والتقدير بعر�ض
م�صطلحات نف�سية عائمة ،ونتيجة لذلك يرى
�أن هذا (ما يدعو �إىل التقليل من �أهمية التحليل
النف�سي الذي نهجه العقاد يف درا�سته هذه التي
يتقبلها املنهج احلديث بنقد �أ�صولها)(.)17
ويفرد الناقد مبحثا خا�صا للنويهي الذي در�س
بدوره �أبا نوا�س وابن الرومي� ،إال �أن من �أبرز عيوب
منهجه النف�سي ـ يف نظر الناقد فيدوح ـ معاملة
العمل الأدبي بو�صفه وثيقة نف�سية ذات م�ستوى
واحد ،علما �أن العمل الأدبي يت�شكل من طبقات
وم�ستويات �أحدها امل�ستوى النف�سي ،كما �أن املنهج
النف�سي �أنتج درا�سات متقاربة �أو �شبه متقاربة
يف الأدب العربي فهذان ال�شاعران عند العقاد
 -15ينظر :عبد املالك مرتا�ض -يف نظرية النقد متابعة لأهم
املدار�س النقدية املعا�صرة ور�صد لنظرياتها – دار هومة  -اجلزائر
 ط� - 2002 - 1ص.138 -16ينظر :عبد القادر فيدوح  -االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر
العربي – �ص.147
 -17املرجع نف�سه – �ص.166
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والنويهي ي�شكالن �صورة منطية واحدة حلاالت
نف�سية واحدة �أو متعددة ،وال يختلفون يف تناوله �إال
باختالف �أ�سمائه �أو م�ؤلفيه.
يف حني تناول بالتحليل والدر�س الق�صيدة
القدمية من خالل جمالية املكان معرجا على
نظرة القدامى �إليه و�صورته يف �ضوء النقد الأدبي
احلديث ،فقد ارتبط قدميا باملقدمة الطللية التي
تعترب �صورة عاك�سة لت�أمالت ال�شاعر (فلم يعد
املكان جمرد �إطار للأحداث �إمنا هو �أحد العنا�صر
احلية الفاعلة �إذ يقبل ال�صدارة لي�صبح جزءا
هاما من الن�ص)( )18لذلك تغدو وظيفة املكان
خطية داللية جمالية ،متجاوزا ال�صورة املرئية �إىل
ما ت�ضمره من �أبعاد خفية من �ش�أنها خلق �شعرية
املكان و�سحره .وقد تعددت الدرا�سات باختالف
املناهج وتنوع املعارف حول طبيعة تف�سري املقدمات
الطللية ولعل �أهم درا�سة يف هذا ال�ش�أن هو ما جاء
به ابن قتيبة (الذي حاول �أن ميدنا بتف�سري جديد
ي�سعى فيه �إىل �إظهار جوهر معاناة ال�شاعر جتاه
ق�ساوة احلياة التي كانت تالحقه وت�صده عن رغباته
الوهاجة يف البحث عن معنى احلياة)( .)19من هذا
ف�إن املتتبع لدرا�سة ان قتيبة يجد وعيا مبكرا يف
ال�شعور بالذات والتعبري عما يجول بخاطرها بعيدا
عن اعتبارات الأثر ،بو�صفه انعكا�سا ل�صاحبه �إال
يف حاالت اال�ستنتاج� ،أما يف الدرا�سات النقدية
احلديثة ف�إننا جند �أن درا�سات النقاد للمقدمة
الطللية متعددة بح�سب املنهج املتبع ومنها ثالثة
�أنواع هامة تعتمد النظرة النف�سية ميدانا لبحثها
وفق املناحي التالية:
املنحى الوجودي النف�سي /املنحى النف�سي/
املنحى االجتماعي النف�سي.
ويعر�ض علينا الناقد ر�ؤية كل من فالرت براونة
وعز الدين �إ�سماعيل الذي خط يف كتابه التف�سري
النف�سي للأدب :خطوات �أخرى نحو التحليل
النف�سي للأدب من خالل جمموعة من الن�صو�ص
 -18ينظر� :أحمد طالب  -جماليات املكان  -دار الغرب للن�شر -
ط � -ص.23
 -19ينظر :عبد القادر فيدوح  -االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر
العربي – �ص.245
http://journals.uob.edu.bh

باحثا عن العالقة الكمية والكيفية بني منهج
التحليل النف�سي والأعمال الفنية لي�ؤكد �أن ثمة
تعاونا وجتاوبا بني ال�شاعر والعامل النف�سي.
(وقد طبع درا�سته بطابع امل�ست�شرق الأملاين
فالرت براونة كما اتخذه مفتاحا له لتوجيه م�سار
التحليل النقدي املتتبع يف درا�سة املقدمة الطللية
الذي يرى �أنها اجلزء الذاتي يف الق�صيدة)(.)20
�إن االرتباط باملكان الذي علق بذهنية ال�شاعر
العربي �أمر فر�ضته طبيعة احلياة القا�سية ،وافتقار
ال�شاعر �إىل الغذاء الفكري والروحي ،فكل ما كان
ي�شغله هو تعلقه باملكان يف �صورة الطلل ،فهذا
الوقوف مل يكن م�صطنعا ،بقدر ما هو عفوي
يعك�س جوهر نف�سية ال�شاعر ومعاناته من الوجود
يف �صورة اخلراب الذي حل بهذه الديار ،و(�أبرز
ما ميثل جدة عمل عز الدين �إ�سماعيل هو وقوفه
عند مناذج فنية �شعرية ودرا�سة طبيعة العالقات
الرمزية القائمة بني عنا�صر تلك الن�صو�ص بحثا
عن �أ�صل تلك العنا�صر والرموز يف �أغوار نف�س
املبدع وعالقتها ب�أ�صالة التجربة الفنية)( )21ومن
ثمة يخل�ص الناقد �إىل �أن �صورة املكان يف لوحة
الطلل ال ميكن اعتبارها �صورة واقعية بل تعدى
ذلك �إىل اعتبارها مثال �أعلى يرمز �إىل ا�سرتجاع
املا�ضي واحلنني �إىل الفردو�س املفقود.
ثم تعر�ض الناقد عبد القادر فيدوح �إىل
جمالية ال�صورة و�أبعادها النف�سية يف النقد الأدبي
من خالل طرق باب الرمز الأ�سطوري ،والوظيفة
النف�سية للإيقاع؛ �إذ يرى �أنه �إذا كانت ال�صورة يف
الرتاث النقدي من العوامل الأ�سا�سية يف �صناعة
ال�شعر ،ف�إنها يف النقد املعا�صر جوهر الق�صيدة
كلها من حيث كونها تتعدى املح�سو�س �إىل احلد�س
(ومن هنا نزعم �أن بناء ال�شعر هو بناء ت�صوري
بلغة انفعالية يج�سدها ال�شعور �ضمن عالقات
داخلية تفرز �صورا موحية ملا ينبغي �أن يكون عليه
 -20ينظر :املرجع نف�سه – �ص.250
 -21عز الدين �إ�سماعيل  -التف�سري النف�سي للأدب  -دار املعارف
 -القاهرة �- 1963 -ص.67
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الواقع)( .)22فلم تعد ال�صورة الرتكيب الذي يبني
املعنى بل �أ�صبحت البنية امل�س�ؤولة عن التنا�سق بني
جزئيات ال�سياق ال�شعري وهذا يقودنا �إىل القول
�إن الإبداع ال�شعري قائم على حركة داخلية بفعل
من ال�شكل واملحتوى �ضمن وحدة تتولد من ال�صورة
ال�شعرية ،لذلك (يبدو الوجود الذي نعي�شه يتكون
من مظهر مادي تقع عليه احلوا�س ومنه ينطلق
العقل ليحلل ويركب فكرا ميكن الربهنة على
�صحته �أو بطالنه بطريقة ما ،ويف الوقت ذاته
تت�ضمن عمقا روحانيا تقع عليه الأحا�سي�س فقط
ومنه ينطلق الإميان االعتقادي في�شعر ب�إيحاءات
خمتلفة ال ميكن الربهنة على �صحتها �أو بطالنها
بجزم ،ال نقا�ش فيه)( )23كما يرى  -فيدوح� -أن
ال�صورة متيزت يف النقد العربي احلديث بالإيحاء
املبدع للت�صورات اخليالية ،و�أ�س�ست لذوق جديد
ا�ستجابة لروح الع�صر بعد �أن (�أ�ضحت جت�سيدا
لر�ؤية الفنان ال�شاملة؛ وللعالقة بينه وبني العلم
ومن خالل جزئيات �صغرية ممثلة بالفكر واحلياة
معا)( )24وتكمن وظيفة ال�صورة يف ال�شعر احلديث
يف م�ستويني ،امل�ستوى الداليل وامل�ستوى النف�سي
وقد �أكد النقاد املحدثون �أن ال�صورة مل تعد
وظيفتها قائمة على �شرح املعنى وتوظيحه �إمنا
�أ�صبح دورها يقت�صر على الك�شف عن النف�س (�إن
ال�صورة ك�شف النف�س ل�شيء جديد مب�ساعة �شيء
�آخر واملهم هو هذا الك�شف ال املزيد من معرفة
املعروف)( )25ويعتربها فيدوح �أحد �أهم عنا�صر
ال�شعرية بو�صفها خا�صية ن�صية �أكرث منها خا�صية
ر�ؤيوية ،اعتمدها ال�شعراء لت�شكيل البني ال�شعرية
التي مل ت�صبح بنية وا�ضحة ومبا�شرة بل �أخذت
�شكل بنية تفي�ض بال�صور ،وقد جتاوزت ال�صور
املعتادة ومل تعد جمرد �ضوء حمدد فيزيائيا ،بل
ارتبطت مبنابع غنية ،وبخيال معقد ،وبنية قلقة،
 -22ينظر :عبد القادر فيدوح  -االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر
العربي – �ص.368
 -23ينظر :بومدين جاليل  -ت�سامي الأنا يف ال�شعر اجلاهلي
 بحث خمطوط مقدم لنيل درجة املاج�ستري يف الأدب القدمي -جامعة وهران � - 1996ص.46
 -24حممد حمود  -احلداثة يف ال�شعر املعا�صر بيانها ومظاهرها -
ال�شركة العاملية للكتاب  -بريوت  -لبنان  -ط� - 1996 - 1ص.112
 -25ينظر :املرجع نف�سه – ال�صفحة نف�سها.
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وب�إح�سا�س منده�ش وهذا ما يخل�ص �إليه يف قوله
(وال�شاعر املعا�صر ال يرغب يف �شيء قدر رغبته يف
�أن تكون ال�صورة ال�شعرية لديه معربة عن قريحته،
قوية العالقة بنف�سه م�شخ�صا ذاته يف ذوات
الآخرين؛ ال�ستك�شاف مقا�صد اللال�شعور اجلمعي
الذي يحتوي على مكونات املعرفة الإن�سانية ،ويدفع
به �إىل �أن يخلق من هذا الال�شعور اجلمعي جمتمعا
�أكرث توافقا مع متطلبات الع�صر.)26().
ثم بعد ذلك تطرق يف درا�سته �إىل ال�سياق
النف�سي للرمز الأ�سطوري ومكوناته؛ �إذ يرى �أن
من �أبرز ما مييز الق�صيدة املعا�صرة هو اهتمامها
بتوظيف الأ�سطورة ،وهذه الظاهرة تلفت �إليها
النقاد الذين حاولوا �إظهار اخل�صائ�ص الرتاثية
للأ�سطورة وحماولة ربطها بالذاكرة االجتماعية،
يقول �أن�س داود( :ترى طائفة من الباحثني �أن
الأ�ساطري لي�ست �إال لونا من �ألوان الت�صوير البياين
ولإح�سا�س ال�شاعر بقوى طبيعية ي�ستخدم املجاز
الذي �أ�صله كان يعرب عن الزمن الذي يعني كل �شيء
فين�سى هذا الأ�صل املجازي وتبقى الأ�سطورة)(.)27
يف حني يرى فيدوح �أن الأ�سطورة لي�ست �سوى
جت�سيدا لأخيلة الواعية �أو هي عبارة عن تر�سبات
ناجتة عن تفاعالت الالوعي اجلمعي ،وهذا ما
يراه فرويد؛ �إذ �إن امل�صدر الأول للأ�سطورة لدية
يربز من الالوعي وبالتايل فالأ�سطورة يف ر�أييه
تتحرر من اجلن�س ،ويعترب عز الدين �إ�سماعيل
من الذين �أو�ضحوا �أ�صول وقوانني ا�ستخدام
الأ�سطورة يف ال�شعر العربي احلديث؛ �إذ يرى �أنه
مهما كانت الرموز التي ي�ستخدمها ال�شاعر يف
جذورها لها �صلة بالتاريخ؛ لذا ينبغي على ال�شاعر
املعا�صر ربطها باحلا�ضر وبالتجربة احلالية و�أن
تكون قوتها التعبريية نابعة منه� .أما فيدوح فريى
�أن ال�شاعر املعا�صر اتخذ الرمز الأ�سطوري �أداة
تعبريية ملعاناته الفكرية والنف�سية ،فبقدر ما
 -26ينظر :عبد القادر فيدوح  -االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر
العربي – �ص.393
 -27ينظر :عثمان ح�شالف  -الرمز والداللة يف �شعر املغرب
العربي املعا�صر  -فرتة اال�ستقالل  -من�شورات التبيني اجلاحظية
 -اجلزائر � -ص.105
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�أعيقت رغبات ال�شاعر ،وجلمت �آرا�ؤه بقدر ما
وجد يف ذلك متنف�سا لآالمه و�آماله احلبي�سة التي
ج�سدها يف الأحداث التاريخية(.)28
ويوا�صل �صاحب الكتاب �شارحا وحملال
مظاهر ا�ستخدام الرمز الأ�سطوري عند جمموعة
من ال�شعراء املعا�صرين من �أمثال �شعراء جماعة
الديوان� ،أحمد زكي �أبو �شادي ،علي حممود طه،
عبد الر�ضا علي ،وال�شعراء التموزيون (يو�سف
اخلال� ،أدوني�س ،ال�سياب� ،صالح عبد ال�صبور)...
كما يحلل اخلطاب الرمزي الأ�سطوري الذي يتبلور
يف :املكون النف�سي ،املكون االجتماعي ،املكون
احل�ضاري .ويتناول بالدر�س ق�صيدة متوز جيكور
لل�شباب ،ورحلة ال�سندباد ل�صالح عبد ال�صبور
وق�صيدة موت املتنبي للبياتي ،وق�صيدة الفراغ
لأدوني�س .من هنا نرى من خالل ما عر�ضه فيدوح
�أن ال�شعراء العرب عرفوا الأ�سطورة بل ا�ستعملوها
يف �أوا�سط خم�سينيات القرن املا�ضي ،ووجدوا
�ضالتهم يف ا�ستعمال «�إليوت» للأ�سطورة يف
ق�صيدة «الأر�ض اخلراب» .ومن خالل ذلك تلألأ
ال�شعر العربي املعا�صر ب�أ�ساطري متنوعة عربية
منها و�إغريقية وبابلية ،فال�شاعر العربي كان له
موقف من التاريخ؛ �إذ �أعاد النظر يف الأ�ساطري
القدمية من خالل اعتماده على ر�صيدها من
الرموز والعواطف ليولد بذلك �أ�سطورته املعا�صرة
حتى يعيد بناءها بناء جديدا ،فالأ�سطورة تكفل
نوعا من ال�شعور باال�ستمرارية كما تعني على ت�صور
وا�ضح للحياة (وهي من ناحية فنية ت�سعف ال�شاعر
على الربط بني �أحالم العقل الباطن ون�شاط العقل
الظاهر والربط بني املا�ضي واحلا�ضر ...والتوحيد
بني التجربة الذاتية والتجربة اجلماعية)(.)29
وقد خ�ص�ص مبحثا لدرا�سة الوظيفة النف�سية
للإيقاع� ،إذ يعترب -فيدوح -الإبداع املو�سيقي قائما
على الأ�سا�س النف�سي الذي يوحد بني الإح�سا�س
وال�شكل يف جميع �صوره ،وتظهر براعة املبدع يف
ا�ستغالل هذا الإيقاع املو�سيقي للت�أثري على نف�سية

القارئ �أو ال�سامع ،ملا يوجد من �صلة وثيقة بني
الإيقاع املو�سيقي واالنفعاالت (وال�شاعر مهما
كان حني يختار �إيقاعا ما ف�إنه يكون �صورة حلالته
النف�سية ،وكذلك كان حال ال�شاعر العربي القدمي
الذي مال �إىل الذوق املوقع العائم على الن�سق
النغمي ،وبف�ضل ح�سه املرهف ودقة �شعوره ابتكر
هذه الأبحر العرو�ضية من غري �أن ي�سميها ف�أكب
من جاء بعده ب�أخذ الالحق عن �سابقيه على نف�س
ال�صياغة)( )30ومن ثمة يتتبع املراحل اجلمالية
للإيقاع يف الدرا�سات القدمية واحلديثة� ،إذ �إنه
يربط تطور الق�صيدة العربية من ال�شعر املنتظم
يف بنية البيت التقليدي وال�شعر املر�سل غري املقفى
�إىل ال�شعر احلر الذي متيزت تفعيالته بح�سب
الوثبة ال�شعورية ،التي تنعك�س بدورها على نظام
الإيقاع الذي تتوج نغماته بتموج حركات النف�س،
وي�أتي التمثيل بق�صائد جربان خليل جربان
و�شعراء املهجر وجماعة الديوان و�أدوني�س.
ويعرتف فيدوح �أن االجتاه النف�سي يف نقد
ال�شعر العربي ال يحمل يف طياته جميع املفاهيم
النظرية التي يدر�سها التحليل النف�سي كما يتعر�ض
لها جو العيادة الطبية ،و�إمنا الق�صد من ذلك
دخول الأدب من منظور الإحاطة بجوانب الأ�سلوب
ال�سيكولوجي لل�سلوك الإن�ساين ،كما حاول يف هذا
البحث �أن يحيط بالدرا�س بظاهرة اخللق الفني
وحماولة اكت�شاف العالقة بني ال�سمات النف�سية
لل�سرية الذاتية ،من خالل ما عرب عنه كل من
العقاد والنويهي واملعداوي ،كما �أحاط باجلوانب
النف�سية للق�صيدة القدمية من خالل ما تعر�ضت
له الدرا�سات املعا�صرة عن طريق اهتمامها
بجمالية املكان وال�صورة والرمز والإيقاع ،معتمدا
يف ذلك على التحليل الت�أويلي يف قوله (و�إذا كانت
هذه الدرا�سة قد قامت على معطيات الأ�سلوب
ال�سيكولوجي فلأنها اختارت التحليل الت�أويلي �أداة
عملية ،بو�صفها ترتك للقراءة جماالت مفتوحة
ولي�س كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إىل الأداة التف�سري

 -28ينظر :عبد القادر فيدوح  -االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر
العربي – �ص.408
 -29ينظر :املرجع نف�سه – �ص.441

 -30ينظر :عبد القادر فيدوح -القيم الفكرية واجلمالية يف �شعر
طرفة بن العبد  -دار الأيام للطباعة والن�شر  -البحرين  -ط- 1
� - 1998ص.156
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التي تغلق القراءة ب�أجوبتها)( )31فما الفرق بني
الت�أويل والتف�سري؟
من مواطن االلتقاء �أن كليهما ي�سعى �إىل الك�شف
عن معنى الن�ص وق�صدية امل�ؤلف و�إذا كان املف�سر
يقع على عاتقه عبء تفهم الن�ص و�إفهامه من خالل
البحث عما تعنيه الكلمات �أو ظاهر اللفظ ف�إن
امل�ؤول ال يكتفي بذلك بل ي�سعى �إىل جتاوز ق�صدية
امل�ؤلف �إىل البحث عما وراء ظاهر الكلمات؛ �أي
البحث عن الرموز الكامنة يف الن�ص(.)32
والتف�سري لغة هو الك�شف والإظهار ،ويف ال�شرع
هو تو�ضيح معنى �آية وق�صتها و�سبب نزولها ويقابله
بالإجنليزية م�صطلح � ،Interpretationأما الت�أويل
لغة فهو �صرف الآية عن معناها الظاهر �إىل معنى
يحتمله �إذا كان املحتمل الذي يراه الكتاب وال�سنة
ويقابله م�صطلح  .Hermeneuticsوقد ارتبط يف
بداية الت�أ�س�س بتف�سري الن�ص الديني فكان لدينا
نوعان من التف�سري :التف�سري بامل�أثور ،والتف�سري
بالر�أي �أو الت�أويل ،وتبدو �صعوبة الف�صل بينهما
ف�صال حادا قائمة ،فالعالقة بينهما تبدو �أحيانا
جدلية؛ �إذ من غري املعقول �أن تخلو كتب التف�سري
بامل�أثور من بع�ض االجتهادات بالر�أي التي ترقى
�إىل م�ستوى الت�أويل(.)33
حمطات يف طريق الهريمينوطيقا:
مل تراع التيارات الل�سانية يف بدايتها ق�ضية
الت�أويل الهتمامها بال�شكل حتى عام  1970حني
دعا «ياو�س» �إىل تبني الت�أويل والأخذ بعني االعتبار
الطابع اجلمايل لفر�ضية التف�سري احلريف من جهة
والت�أويل يف الإطار الذي يتقبله فهمنا املعا�صر
للفن ،كما دعا �إىل �أن يعتمد امل�ؤول على الطابع
اجلمايل للن�ص مبعزل عن �سياقاته الالهوتية،
القانونية �أو االجتماعية ،و�أكد �أن لكل ن�ص ثالثة
مقا�صد :مق�صد امل�ؤلف ومق�صد الن�ص ومق�صد

امل�ؤول �أو القارئ مما ي�ؤكد التقاء نظرية التلقي
مبفهوم الت�أويل الأدبي(.)34
ومنذ القرن 19م �أ�صبحت الهريمينوطيقا تعني
نظرية الت�أويل ومنذ ذلك الزمان� ،أ�صبح البحث عن
نظرية تعنى بت�أ�سي�س املعنى و�إدراكه وفق ما قام به
الفيل�سوف الأملاين فريديريك �شلري ماخر عام 1918
الذي �أ�س�س نظريته عن الفن ونبه �إىل �أن للن�ص
بعدين :الأول مو�ضوعي (اللغة) والثاين نف�سي ذاتي
(املبدع) ،وبعد ذلك جاءت حماولة فيلهيم ديلثي
 Diltheyوجهوده التطويرية لهذا الفكر(.)35
ومن ثمة يبدو �أن الت�أويل يف �أدق معانيه
هو(حتديد املعاين اللغوية يف العمل الأدبي من
خالل التحليل و�إعادة �صياغة املفردات والرتاكيب
ومن خالل التعليق على الن�ص� ،أما يف �أو�سع
معانيه فهو تو�ضيح مرامي العمل الفني ككل،
ومقا�صده با�ستخدام و�سيلة اللغة)(� )36أما منهج
النقد الت�أويلي فقد ظهر ك�أثر من �آثار �شيوع منهج
التفكيكية يف النقد الأدبي ،ويق�صد به املنهج
الذي يقوم بدرا�سة الن�صو�ص الأدبية� ،آخذا بعني
االعتبار الطابع اجلمايل لفر�ضية التف�سري احلريف
من جهة ،والت�أويل يف الإطار الذي يتقبله الفهم
املعا�صر للأدب من جهة �أخرى.
الت�أويل يف النقد العربي:
�إن الت�أويل مطلب ملح اليوم يف حياتنا الفكرية
املعا�صرة ،والبد ملن ي�ضطلع مبهمة التف�سري والـت�أويل
�أن يت�سلح مبعرفة وا�سعة يف جمال العلوم الإن�سانية
املعا�صرة ،كعلوم اللغة والتاريخ والأنرثوب ـ ــولوجي ــا
وال�سو�سيـ ـ ــولوجي ــا وال�سيكولوجيا والفل�سفة.
وقد ت�أكد ارتباط الت�أويل بنظريات ما
بعد البنيوية ال�سيميائية ونظريات القراءة
والتلقي (فكتاب بول ريكور املو�سوم بالت�أويل
والت�أويل امل�ضاعف يعترب �شهادة �أخرى على �أن

 -31ينظر :عبد القادر فيدوح  -االجتاه النف�سي يف نقد ال�شعر
العربي – �ص.482
 -32ينظر :ب�سام قطو�ش  -املدخل �إىل مناهج النقد املعا�صر  -دار
الوفاء  -لدينا للطباعة والن�شر  -ط -1م�صر � -2006ص.201
 -33ينظر:املرجع نف�سه  -ال�صفحة نف�سها.

 -34ينظر:املرجع نف�سه � -ص.204
 -35ينظر :ن�صر حامد �أبو زيد� -إ�شكالية القراءة و�آليات الت�أويل -
املركز الثقايف العربي  -ط� - 1992 - 2ص 21و 23بت�صرف.
 -36ينظر �سع البازغي -دليل الناقد الأدبي  -املركز الثقايف
العربي -املغرب  -ط 2000 -2م � -ص88
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دعامته الأ�سا�سية وزاده املعريف قد جادت به
ال�سيميائيات(.)37
ورغم �أن فكرة الت�أويل كانت معروفة ادى
العرب القدامى يف ت�أويل الآيات القر�آنية وبع�ض
الأحاديث القد�سية والأبيات ال�شعرية .التي اختلف
يف تف�سريها اللغويون وتباينت حولها الأنظار� ،إال
�أن منهج النقد القائم على نظرية الت�أويل انتقل
�إىل النقد العربي يف الع�صر احلديث من النقد
الغربي املعا�صر ،لكنه عرف نه�ضة متميزة �سمحت
ب�إعادة قراءة الرتاث قراءة جديدة على نحو ما
قام به ن�صر حامد �أبو زيد يف م�ؤلفه الذي قر�أ
فيه الرتاث العربي ب�شكل جديد �سماه (�إ�شكالية
القراءة و�آليات الت�أويل) الذي تناول فيه ن�صو�ص
اجلرجاين وابن جني وغريهم وتطرق �إىل التف�سري
بامل�أثور �أي التعبري عن املعنى احلريف للن�ص و�إىل
التف�سري بالر�أي �أي التعبري عن مقا�صد امل�ؤول من
خالل الن�ص .غري �أن الإ�شكالية القائمة تدور حول
�صيغة انتقال وتطبيق �آليات الت�أويل يف الن�ص
القر�آين على اعتبار خ�صو�صيته واختالفه على
الن�ص الأدبي ،هي �إ�شكالية تتعلق �أ�سا�سا بعالقة
امل�ؤول بالن�ص التي يقرها النقد الت�أويلي والتي
تبتعد عن عالقة امل�ؤلف بالن�ص ،حيث �إن �أ�سا�س
الت�أويل هو احلوار القائم بني امل�ؤول والن�ص.
وال يعترب �أبو زيد �أن العمل الفني م�ستقل عن
امل�ؤلف� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن الفل�سفة الت�أويلية
املعا�صرة ،ويف الوقت نف�سه ال ميكن �أن يتجاوز
العمل املميز �إطاره اجلزئي اخلا�ص والتاريخي
�إىل الإطار الإن�ساين العام ،كما �أن عمل امل�ؤول يعد
عامال م�ؤثرا يف فهم العمل الأدبي (.)38
وبعد هذا يرى البع�ض من املنظرين �أن عملية
الت�أويل تقوم على خطى �إجرائية تتمثل فيما يلي:
 يقر�أ القارئ الن�ص الأدبي م�ستخدما يف قراءتهمنظوره الذي ي�ساعده على توقع الدالالت،
 -37ينظر� :أمربتو �إيكو -الت�أويل بني ال�سيميائيات والتفكيكية -
ترجمة �سعيد بنكراد  -املركز الثقايف العربي  -ط� - 2000 - 1ص.09
 -38ينظر :ن�صر حامد �أبو زيد� -إ�شكالية القراءة و�آليات الت�أويل
 �ص 21و.25http://journals.uob.edu.bh

فيدرك ال�شكل املكتمل للن�ص وفق املعنى الكلي
الذي يخدم فر�ضياته الت�أويلية ال يكتمل يف
حدود القراءة الأوىل.
 يعود القارئ �إىل الن�ص ثانية في�سرتجع عربقراءته اجلديدة الأ�سئلة التي ظلت دون �إجابة
يف القراءة الأوىل ،وقد يبد�أ من نهاية الن�ص
يف اجتاه عك�سي نحو البداية ،ويف هذه الأثناء
ي�سعى القارئ �إىل دمج الدالالت اجلزئية يف
معنى كلي ،وهذا املعنى الكلي هو الذي يتحدد
مبقت�ضاه �أفق التوقع.
 يوظف القارئ يف القراءة الثالثة املعنىاملو�ضوعي الذي مت ا�ستيعابه يف القراءة
الأوىل والثانية ،وال يتعدى هذا املعنى كونه
فر�ضية �أوىل للت�أويل ،ثم ي�أتي الفهم اجلمايل
رديفا للفهم املو�ضوعي ،وهذا هو ال�شيء الذي
يخت�ص به الت�أويل يف الأدب عن غريه.
ويطلق الت�أويليون على هذه القراءة ا�سم قراءة
�إعادة الرتكيب ،فهي التي ت�سمح ب�إعادة انبثاق
الن�ص من جديد ليتحول املعنى جديد الذي
اكت�شفه النقد الت�أويلي �إىل معنى حريف يحتاج �إىل
()39
ت�أويل �آخر وهكذا...
وهذا ما بدا لنا يف معاينتنا لكتاب االجتاه
النف�سي يف نقد ال�شعر العربي� ،إذ متكن �صاحبه
من االنفتاح على القراءة ال�سياقية ممثلة يف
املدر�سة النف�سية ،حماوال دجمها بقراءة ن�سقية
متثلت يف جمرى الت�أويل و�إعادة القراءة والرتكيب؛
ما يجعل من هذه العملية عملية ممكنة ومتغرية
من قارئ لآخر ومن جيل لآخر ،حقيقة غري ثابتة
تتغري بتغري امل�ؤول.
وبعد هذه الإطاللة املقت�ضبة على منهج الت�أويل
نقر�أ الكتاب الثاين للناقد عبد القادر فيدوح:
الر�ؤيا والت�أويل مدخل لقراءة الق�صيدة
اجلزائرية املعا�صرة:
يتعر�ض الناقد يف كتابه �إىل جملة من العنا�صر
التي �سار بها نحو منهج نقدي يف درا�سة بع�ض
 -39ينظر :ح�سني الواد  -من قراءة الن�ش�أة �إىل قراءة التقبل -
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الظواهر ال�شعرية يف ال�شعر اجلزائري املعا�صر
منها:
البنية الدالة� ،أو كما ي�سميها بنائية التوالد التي
تتبلور يف خميلة املبدع ،فيحولها بحد�سه �إىل ر�ؤيا
متجددة من�سجمة،تتجاوز البنى االجتماعية يف
ظاهرها� ،إىل جت�سيد واقع حلمها و�إفرازاته عرب
منعطفاته احلادة ،وحيث ال يعك�س الأثر الواقع
بقدر ما ي�ضيئه(.)40
و�ضمن هذا التوجه التحليلي حاول �صاحب
الكتاب �أن يقر�أ بع�ض النماذج من ال�شعر اجلزائري
املعا�صر ،وفق منظور ما حتدده الر�ؤية االجتماعية
يف مو�ضوع اخللق اجلمايل يف بحثه امل�ستمر عن
البديل اليوتوبي لواقع ه�ش ومت�آكل(.)41
الن�ص الأول الذي يفتتح به الدرا�سة هو ن�ص
«�سرية الفتى» لعبد اهلل الع�شي ،الن�ص الذي يحتكم
�إىل بنية انتظار وترقب ممزوجني بيقني البعث
الأكيد يف انتظار اخلال�ص واخلروج من دائرة
ال�صمت واحلزن واالغرتاب� ،إذ �إن هناك بحثا
م�ستمرا عن الوجه الآخر ل�سماء تتحلى بال�ضياء.
وبني هذا وذاك يكون ح�ضور الذات منعك�سا
يف نقي�ضها وم�شكال تقابالت ،من �ش�أنها �أن تفجر
النواة الداللية �إىل �سطح وعمق دالليني ،ومن هذه
التقابالت يذكر ما كان :
على م�ستوى الواقع اليومي ،وعلى م�ستوى
الواقع الإيديولوجي ،وعلى امل�ستوى الزمني.
النزعة ال�صوفية يف الن�ص:
عن�صر �آخر �أفرد له �صاحب الن�ص مقاال
يتعر�ض فيه ملظاهر ال�صوفية يف ال�شعر العربي،ثم
�أمناط ال�صوفية التي يق�سمها �إىل:
�صوفية وجودية� ،صوفية �سوريالية ،و�صوفية
ثورية .فيتعر�ض �إىل تعريف كل منط من هذه
الأمناط لي�صل �إىل متثلها يف الن�ص ال�شعري،
 -40ينظر :عبد القادر فيدوح  -الر�ؤيا والت�أويل مدخل لراءة
الق�صدة اجلزائرية املعا�صرة  -دار الو�صال  -وهران  -ط- 1
� - 1994ص.10
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ومدى اال�شرتاك بني ال�شاعر وال�صويف على اعتبار
�أن كليهما مولع باقتنا�ص املطلقات ووعي وا�ستيعاب
الكليات؛ الأمر الذي جعل من ال�صوفية (مقربا �إىل
الوجود واحلياة �أو منهجا �شموليا يحاول ا�ستيعاب
كل ماهو كائن على الإطالق ،فال�صوفية منط حياة
و�شكل من �أ�شكال انك�شاف الإن�سان يف الزمان الذي
با�ستطاعته �أن يدرك م�أزق الذات والوجود معا(.)42
كما يرى �أن ال�صوفية تلتقي مع القراءة
احلداثية التي تطمح �إىل مقاربة الن�ص عرب الأطر
الآتية:
في�ض الربهان ،اللغة ،الرمز ،اخليال ،الربزخ،
احلامل ال�سيميائي لهذه ال�شفرات ،الت�أويل.
احلامل ال�سيميائي الت�أويلي:
تتج�سد فاعلية الفهم الت�أويلي �ضمن م�ستويات
نظرية القراءة يف �صرف الظاهر �إىل الباطن
باعتباره م�ؤ�شرا عليه،واعتماد مبادئ احلد�س
والر�ؤية الت�أملية يف فهم الن�صو�ص وفق دالالتها
املختزنة ،كما تتج�سد هذه الفاعلية �أكرث يف �إ�سهام
املتلقي يف حتليل معادلة الت�أويل لي�س بو�صفه «�أنا»
متقبلة وح�سب ،لكن ب�صفته �أي�ضا «�أنا» فاعلة
توحي مبقدرتها على تفكيك الن�صو�ص مبا متتلكه
من ر�ؤى ،بحيث تعلن كل قراءة جديدة عن والدة
جديدة للمعنى.
وقد اتخذ مفهوم الت�أويل قدميا م�أخذ اجلد،
حيث �إن فكرة ال�صراع بني الظاهر والباطن
�شاعت يف حقل معارف القدامى بخا�صة عند
املت�صوفة ،وميكن اعتبار «ابن عربي» �أحد �أقطابها
البارزين الذين اهتموا بق�ضايا الت�أويل ،وجعلوا له
خمرجا على امل�ستوى الوجودي بفكرة الربزخ (علم
اخليال) وعلى م�ستوى الإن�سان برحلة املعارف
اخليالية من �أجل الك�شف عن جوهر املعرفة(.)43
يرى  -فيدوح� -أنه على النقد �أن يفيد من
جوانب �شتى من التجربة ال�صوفية �سواء ما تعلق
باملو�ضوعات الذاتية ،بكل ما حتمله من مظاهر
 -42ينظر:املرجع نف�سه � -ص.51
 -43ينظر:املرجع نف�سه � -ص 72و.73

120

Hafida Becharef: The Evolution of Modern Literary Criticism in Algeria ...

االغرتاب والقلق وظاهرة االن�سحاب من الوجود،
والتمرد على الواقع �إىل واقع �أ�سمى والبحث عن
اجلوهر املفقود� .أو ن�شدان املثل املطلقة �أو ما يتعلق
كذلك باملو�ضوعات املنهجية مثل الك�شف والرمز
والت�أويل(.)44
فقد ات�ضح �أنه ب�إمكان ال�صوفية �أن ت�صبح
رافدا يت�شرب منه النقد العربي احلديث مفاهيمه
و�أدواته الإجرائية ،وي�ستقي من هذا املوروث
العظيم كثريا من الق�ضايا املتعلقة باملعنى واملبنى،
�أو ما يعرف يف املفاهيم احلداثية بالبنى العميقة
والبنى ال�سطحية.خا�صة و�أن كثريا من ال�شعراء
عمدوا �إىل توظيف املناخ ال�صويف ،حيث تتوالد
ال�صور تلقائيا مقدمة لقارئها دالالت غام�ضة
تنطلق من ا�ستبطان ذاتي ،ينفذ عرب فل�سفة احللم
والغمو�ض ،ليعيد ت�شكيل العامل وفق نظرة ذاتية
ال تعرتف بقواعد املنطق وال مبقت�ضيات العامل
الطبيعي ،فال�شاعر املعا�صر قد تنوعت منابع
�شعره بني اخلرافة والتاريخ والأ�سطورة والدين
والفل�سفة ،حيث �إنها �إذا امتزجت بالن�ص ال�شعري
عقدت عملية تلقيه وقراءته ،و�أدت �إىل غمو�ض
دالالته .وعليه يتوجب على قارئ الن�ص ال�شعري
املعا�صر �أن يكون مثقفا ثقافة عميقة و�شاملة،
ومطلعا على الرتاث العربي والإن�ساين حتى يت�سنى
له معرفة عوامل الق�صيدة املعا�صرة؛ لأنه �سيعجز
حتما عن الو�صول �إىل معانيها وحت�صيل دالالتها.
وهذا ما وجده  -فيدوح -يف ق�صيدة الربق لل�شاعر
اجلزائري «عثمان لو�صيف» التي يحاول فيها
ر�صد ال�سمات ال�صوفية ،حيث تنفتح على عوامل
من احلزن الدافئ� ،أين تبدو الذات يف كليتها
الوجدانية واالنفعالية وك�أنها تعي�ش يف معاناة
واحدة ،من �أ�سمى حلظات التجلي� ،إنها حلظة
االنخطاف التي يالحقها خيال ال�شاعر القتنا�ص
�إ�شعاعاتها يف �أثناء التوحد ب�إ�شراقات الربق،
بو�صفه رمزا الخرتاق احلجب وحمو الظلمات
وجتلي الأنوار(.)45
 -44ينظر:املرجع نف�سه � -ص 74و.75
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ويوا�صل الكاتب قراءته ل�شعر عثمان لو�صيف
يف ق�صيدة �أخرى «�آيات �صوفية» ليك�شف عما
يخبئه من دالالت ،وما حتمله من �إمكانات ت�أويلية،
وما تتفجر به من معان عرب املكون الداليل
والرتكيبي .فالقراءة الواعية املتمهلة هي التي
تعتمد ن�شوة التقبل يف تفجري عالئق االختالف
والتعار�ض يف �صلب الن�ص الواحد� ،إذ ال ت�سعى �إىل
�إبراز احلقائق �أو مطابقة املعنى بقدر ما ت�سعى �إىل
مالم�سة الدال يف انزالقاته وانزياحاته.
�أما �آخر درا�سة فقد عنونت بالر�ؤيوي الأ�سطوري
حيث يرى �أن الأ�سطورة قد اتخذت �أ�شكاال
و�ألوانا و�أبعادا متنوعة يف ال�شعر العربي املعا�صر
عموما،غري �أن ن�صيب ال�شعر اجلزائري من هذا
الفي�ض �ضئيل ونادر� ،إن مل نقل منعدما،لأننا مل
نلف توظيف هذا الف�ضاء اجلمايل �إال يف بع�ض
املقاطع ال�شعرية انطالقا من �أن الأ�سطوري
�شكل من �أ�شكال التعبري عن العامل والإن�سان يف
عالقتهما وحتوالتهما امل�ستمرة.
ووفق هذا املنظور يحاول  -فيدوح -قراءة
ن�ص لل�شاعر «م�صطفى الغماري» الذي يحاول
فيه تفكيك �أ�سطورة «هيالنا» وال�شاعر «قري�ش
بن قدور» الذي اتخذ بدوره من �أ�سطورة «ع�شتار»
تيمة يتعر�ض من خاللها �إىل عتمة الواقع وفقدان
الأمل وبعثه من جديد ،و�أ�سطورة «�سيزيف» وكيف
وظفها «بلخري عقاب» �إال �أنه يرى �أن (تعامل ال�شعر
اجلزائري مع هذا الكيف الدرامي كان تعامال
�سطحيا مل يالم�س جوهريته �أومل يتعاي�ش معه
بعمق ووعي ر�ؤيوي)(.)46
وبعد هذا العر�ض نرى �أن النقد اجلزائري
املعا�صر حاول ا�ستثمار املنهج ال�سيميائي الت�أويلي
يف قراءة الن�ص الأدبي ،من خالل بع�ض الأقالم
مثل :عبد القادر فيدوح ،ر�شيد بن مالك ،عبد امللك
مرتا�ض� ....إال �أن ما ت�ؤاخذ عليه �أنها مل ت�ؤ�س�س
يف الغالب لهذا املنهج وغريه ،بل اتخذته م�سلمة
جاهزة ،حماولة ا�ستكناه مق�صدية الن�صو�ص
بتداخل منهجي بني البنيوية والإح�صائية،
 -46ينظر:املرجع نف�سه � -ص.121

)Semat 4, No. 1, (Jan. 2016

والتفكيكية والت�أويلية وال�سيميائية ،وغريها  .ويظل
النقاد يف بحث دائم عن كيفية تطوير القراءة
املنفتحة با�ستمرار ،و�ضرورة ميالد نظرية نقدية
عربية خال�صة تراعي خ�صو�صية الإبداع العربي
اجلزائري خا�صة -وت�شدد على اختالفه ومتيزه،فالن�ص ال�شعري لعب لغوي ال يحيل على واقعه
املادي املت�شعب� ،إال ليخرقه متلفعا بت�شكيالت
رمزية ت�سرت خلف �شبكات وبنى فاعلة ومتفاعلة.
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