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جدل المنهج والنص وسؤال الذات مقاربة في إشكالية العالقة
بين المنهج والنص في الراهن النقدي العربي المعاصر
أ.د :عمر أحمد بوقرورة
أستاذ األدب الحديث والمعاصر
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية..دبي

تقديم:
هذا عنوان آخر من العناوين التي شغغغلتنا ي ارار العالقة بين المناها النيدية المعاصغغرة والن غغو
اإلبداعية ،تلك العالقة التي تتعلق أسغغاسغغا بابغغألراب األلسغغاي المعر ية ي المناها النيدية العربية المعاصغغرة،
ذلك االبغغألراب الذن لن ر اليف ي ارار وقوقنا باإلبسغغتيمولوبيا باعت ارها ابرا ًءا منهجيا ومعر يا ،بف لحيق
ماهية المنها والنص على السواء ،وبف لرصد التحوالت الحاصلة ي تشكيل ني مؤيد بمنها ليدن ذن عالقة
قوية بالمعر ي أو االبيسغغتيمولوبي ،وبف لعرم مسغغار المناها النيدية المعاصغغرة ي ارار المبارقة بينها وبين
النص الم دع باعت اره منتجا ي ش كات ابتماعية وحضارية خاصة.
والموبغغغغوع عنوالف "جدل المنهج والنص وسؤؤؤؤؤال الذات" والموبغغغغوع معيد أللف مجموع ي النسغغغغ ة التي
تحتون المبارقة بين مناها ليدية معاصغغغرة مسغغغر ة ي النيل واالسغغغتعارة من ا خر ،وبين ل غغغو ابداعية
وظيبتها مرهولة بهوية حضغغغغغغارية خاصغغغغغغة ،وبرا ة المتليي العربي الذن يبترا يف أن يتباعل م النص
اإلبداعي بتماقل يبضغغغغي الى اعت ار النص م هرا من م اهر األدبية المن ثية من الذات الحضغغغغارية ال اصغغغغة
التي تحكمها مربعية ابيستمولوبية أساسية تغدو شركة بين المتليي والنص اإلبداعي " ،النص ال ي ح أدبيا
اال اذا استعمل بوصبف أدبا عند بماعة من اليراء"(.)1
هذا هو بوهر الموبغغغغوع الذن لود أن لعرهم بف ،والذن ي غغغغ ي دائرة التشغغغغ هكل اإلبيسغغغغتمولوبي
ال ا الذن ين أسغغاسغغا من ال غغوصغغية الحضغغارية لميالد النص الشغغعرن وللمناها النيدية أيضغغا ،ولذكر -
بما مضغغغغغغى -أن النص اإلبداعي مندما ي وبدان المتليي العربي الذن تماهت صغغغغغغيه حياتف ب غغغغغغيه النص،
والتماهي لربوه أن يكون موكوال بالمناها النيدية أيضا.
بهذا يكون الموبغغغغغغوع الذن لألمح أن لناقإ يف اشغغغغغغكالية العالقة بين المنها والنص ،وبينهما وبين
الذات الحضارية التي لريدها لسيا داخل النص والمنها باعت ارها مهيمنة على لغة النص وموبوعف ،وعلى
أل متف الدالة وكذا على المكولات المعر ية والميومات اإلبرائية األساسية المش ِّكلة للمنها ،وللذكر إن العالقة
المذكورة أسغغغغغغاأل ي األدبية لبسغغغغغغها التي لربوها بعالقات نية ومعر ية تحكم المضغغغغغغمر والمعلن ي النص
الشغغعرن ،وتنغرأل ي سغغياي مباهيمي متداخل ،بعيدا عن أدبية موالة ي شغغكاللية نية ين غ نر من تعامل معها
ي ارار التأقر النيدن أن تكون أدبية بإمتاع بمالي خا وسغغيلتف المناها المسغغتعارة التي يتباعل معها النياد
والدارسون ي ارار التشابف اليسرن ال اب للنيل عن ا خر.
والموبغغغغغوع معيد أيضغغغغغا ألن بعل النياد العرب ينألليون من المنجز المنهجي الغربي الذن يتعسغغغغغبون ي
تأل ييف على لص شغغغغغعرن أو روائي عربي دون أن يسغغغغغألوا عن مسغغغغغا ة العالقة بين المنجز المنهجي والنيدن
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المنيول وبين اإلبداع ال ا الذن اليزال يمسغغغغغك بتباصغغغغغيل النسغغغغغق المعر ي ال ا  ،وان تزعزعت بعل
أركالف ي الن غغا الثالي من اليرن العشغغرين  -كما سغغنذكر  -أو تجددت بعل سغغماتف وتز هودت بألسغغاي ذات
أصول منهجية ومعر ية عالمية.
ومسغغغغا ة العالقة مهمة أللف كلما كالت المسغغغغا ات بين أسغغغغلوبين للتبكير ولمألين للحياة ك يرة كلما كان
التيال منها ليدن ما وتأل ييف دون اخضاعف لشرور التأقير والتأقر -ومنها شرر الزمان أو المسا ة الحضارية
 أقل ائدة ،وهي مهمة أيضغغغغغا ي ارار التناسغغغغغ بين امن التان النص وامن المناها الن رية النيدية ،ذلكالتناس الذن لجده مجسهدا ي أروبا من خالل المسا ة الحاصلة بين الم دع والناقد والمتليي أيضا ،تلك المسا ة
التي ير دها التاري ي والثيا ي واللغون ،بينما تنتبي تلك المسغغغغا ة ي النيد العربي المعاصغغغغر – أو الشغغغغكاللي
()2
ب اصة  -ذلك النيد الذن يجهد النبس ويستحثها على الركل وراء ابداالت بمسا ات المنأليية
هذا هول اإلشكالية ال ْينِيَّة ،وهول منهجي ومعر ي ابيستمولوبي أساسا ،الناقد العربي المعاصر -
والناقد الشغغغغكاللي ب اصغغغغة -مغترب عن األصغغغغل المنهجي والمعر ي ي ليده ،واالاتراب مر َّك أسغغغغاسغغغغف
االاتراب عن أصغغغغغغلين معر يين  :أحدهما اربي ألتجف تودوروم وباك سغغغغغغون وروالن بارت وبا دريدا
وبيرار بينيت ...هذا األصغغل الذن لم يتعامل معف الناقد العربي ف ي أال األحوال ف اال بالنيل ،هولم يتأقر
بالمكون المباهيمي الذن ألتا المن ومة المنهجية والنيدية ي الغرب ،كما لم يدر ذلك المكون ادراكا سغغغغليما،
والحال ألف قد تعامل م ذلك المنتا النيدن باستي ال سل ي ت نهى بف الميوالت النيدية دون أسلوب تبكير .
واالاتراب موكول أيضغغغغغغا باألصغغغغغغل المعر ي الثالي المتعلق بالذات أو بالهوية الحضغغغغغغارية العربية
اإل سالمية التي ادت العالقة يها ف ي أال األحيان ف مب ومة ،يع ر الناقد كمال أبو دي عن الحداقة التي
شكلت األ صل ي التن ير النيدن عنده ،والتي ع رت ييينا عن االلب ام الحا صل ي األساأل اإلب ستمولوبي
الذن يحكم النيد قائال" :الحداقة اليألاع معر ي ذلك أن م غغغغغغادرها المعر ية ال تكمن ي الم غغغغغغادر المعر ية
للتراث أو ي اللغة المؤسساتية والبكر الديني وكون هللا مركز الوبود "(.)3
واالاتراب بهذه الكيبية خألير أللف يؤول حتما الى ليد بنسغغغغغق منيول خابغغغغغ للتيليد ،و ي ذلك موت
النيد أو حتبف ،يع ر أحد الدارسغغين العرب عن سغغل ية النسغغق النيدن العربي المعتمد على التيليد قائال" :التيليد ال
يجعل من اإللسان السالا الميلد يريد أن يحاكي ،أن يكون مثال لكنف ال يعمل ي النهاية اال على تعيين الب الف،
()4
الف ال يعيد ويكرر اال ما ليس هو ،وال ِم ْثل ليس هوية على اإلرالي"
الموضوع :
الموبوع تحضر عناصره بمجموعة من المستويات البنية والموبوعية التي لجلهيها بجدل قائم أساسا ي
العالقة بين قالقة مستويات (المنها والنص اإلبداعي والذات الحضارية ) ين هذه المستويات خلل مربعي آل
الى شيء من ال دام المؤيد بالجدل الذن تك ر عناصره لت له الم تلا الذن يؤدن أحيالا الى اليأليعة بين
المستويات المذكورة ،بهذا لريد الموبوع بمحوره األك ر الذن هو اإلبداع ي عالقتف الجدلية بالمناها النيدية
المتاحة التي اعتمدها النياد والدارسون عن رريق االستعارة الحضارية ،تلك المناها التي تتداخل م النص
بجدل يبضي الى ري وابح ي هوية المنها والنص على السواء ،المنها مستعار والنص موكول بمسؤولية
أدبية و نية تحتم على الم دعين العرب المعاصرين أن يكولوا لماذن رائدة ي مجتمعات تربو منهم ذلك ،وتحن
اليف بموااين تؤول بها الى العزة ،ان االلتحام بين هؤالء وأمتهم واب " الشاعر مبردة ي بملة اللغة واألمة،
واذا حدث تالحم بين الذات واألمة واللغة باء اإلبداع حينئذ وهو هنا ائتالم عضون يتأصل بواسألة االختالم
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()5

بهذا يأتي الموبوع الذن لريده

الواعي لهذه العالقة التالحمية وشرور التجاوب معها اختال ا وائتال ا "
بالمستويات ا تية :
المسؤؤؤ وأل ا ول  :المنهج وسؤؤؤؤال الذات :ان أن حديث عن المنها ي عالقتف بالدراسغغغات األدبية
والنيدية الما يمر ع ر سغغغغغغؤال الذات المؤيد بسغغغغغغؤال المرب ال ا ال ابغغغغغغ لهويات األمم ولمربعياتها
الحضغغغغارية ،حضغغغغور الذات ي مياربة المناها واب  ،وايابها الما يؤدن بال حث ي هذا المجال الى أوهام
تحكمها لوسغغغغتالجية مربعية اير قادرة على التان مناها يحكمها التواام والتجاور م النص باسغغغغتمرار ،كما
يؤدن الى لمذبة ا خر نيا معر يا وحضغغغغغاريا حيث تعمل المناها الوا دة على تشغغغغغكيل سغغغغغيان معر ي و ني
معيارن هد ف االكتباء بالوا د الذن ح هل محل الذات وألاب عنها ي المشغغغهد المعر ي ي واقعنا النيدن واألدبي
تحليال وتبسغيرا وتأويال ،ييول مالك بن ل ي ي شغأن كهذا " ان الثيا ة ال تسغتورد بنيلها من مكان الى آخر ،بل
يج خليها ي لبس المكان ،ألن ال يئة ليست احدى لوحات الرسم التي لبكها من مسمار الجدار الذن عليت بف
لكي لنيلها الى منزلنا.)6( "...
وحضغغور سغغؤال الذات هنا مؤسغغس بالشغغرر الحضغغارن الذن يعني أن يتجاور الم دع والناقد م األامنة
ال ابعة لألمة ي مسارها التألورن ،و ي امتدادها التاري ي الماقل ي الزياحات حضارية ك رى تؤول الى
متغيرات يج أن يعيها كل من أراد أن يمارأل الكتـغغغغغغغغابة ب غغيه األمة " نـغغغغغغغغحن ال لت غغور م دعا أو مبكرا
معاصغغغغغغرا يكت دون أن يتباعل م قضغغغغغغغايا أمتف بالتزام ني وموبغغغغغغوعي يدر بف كنف األامنة ،وكنف
االلزياحات الحضارية التي تمر بها أمتف ...ولن يكتبي الم دع أو المبكر بذلك بل البد من هم المتغيرات البنية
والثيا ية والبكرية التي تجلت بها تلك األامنة ،البهم هو األساأل الذن يؤدن بالم دع هنا الى الكتابة بمسؤولية
وبي غغدية تجعلف م دعا برايتف ال اصغغة التي تتعامل م األامنة باسغغتيعاب ليدن يضغغمن حضغغور امن الم دع
أوال ،ذلك هو مكمن الوعي ،وبدولف ت ي الكتابة ب غغغغغغيه الوعي ،وبدولف يغي النص األدبي ب غغغغغغيغف
الحضارية ال ابعة لألمة "(.)7
إن الحاجة ماسةةةةة إلب إ ااك ايماينمننن منب م اود سيتاسةةةةا أيانة س قينة ا نتها ال قي الذاتي الذي
نم حهم سةةةةناة الت امك ابنجااي مم الم اود سالم اتو الساإي إن من الأةةةةتر أس ال تلت ذلل الت امك الذي
نا يوم نقن ا من الم ناتنة التي نتسن اها اآلخت مسذجا حتمنا ال مجاك لم ا أةةةةتلت سل نل ال مسذ الذي نؤيي
نقن ا إلب اغتتال المفمت سالمايع سال ا ي من ذاتلت مما نؤيي إلب خنخنة الم نات القنمي الذي نفتتض إنل أن
نمسن متج ا إي الحفاظ منب ال ال ة انن ال ص سالم هدت س تنجة ضةةةناع الم نات القنمي ا ف ةةةاك من وسنة
المجتمم سمن حاجاتل الخا ة الخاض ة لمن س تلت ن ات مالل ان اي من أيء من وذا الخنك الم هجي الذي
إنل الم هجنا ال امة السةةةةةةةاجي إي جام ا ال الم ال تاي اجال " ...إنم نمن ال نم الذي اسةةةةةةةتل من
س
جام ا ال تل سسننة لإلس ايت اك مان اتنقا إلب المظهتنةت لم نمن ذلل ال نم است اااا لحاجة مجتمم نتني
م تإة فسل لنحيث ت ننتوات اك لم نمن استظهاتا لانجة احث ل نتوات إهس منم ا م م اس منب ذاتلت حانس
إي ةةستو سأأةةناجل المةلسإة "( )8سال تنجة السةةنجة الماتب ا ي مك وذا أن ن تمي الياتسةةسن م ي ا منب الجاو
من الم اود سال ظتنا سايإمات الذي تحننهم إلب سع من التسامك الممن الذي نخت ةةةةةةةت جهيوم حنث إي
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مسةةةاإة اال تظات الم تإي ل ك جينيا نةتي ال ال تاي إنتنقفس ل يسن أن نثنت إنهم إحسةةةاسةةةا اال نت الحضةةةاتنة
التي تج نهم نسةلسن منب اي ك من سما وذا الجاو .
المس ؤ وأل النا ي  :معنو وموهوا المنهج لالمنهج وإشؤؤكالية اتبيس ؤ يمولوجيا ال ل تغي الحديث ي
هذا المسغغغغتوى عن المعنى والمبهوم االصغغغغألالحي المعتاد الذن ييارب المنها لغة ومعنى قاموسغغغغيا ومعجميا،
ذلك ليس هو الي د ي ال حث ،األهم عندلا أن ل ين العالقة بين المنها واإلبستيمولوبيا ،حتى لتجن ال ألأ
المنهجي والمعر ي الذن وق يف كثير من الدارسغغغغغغين والنياد العرب المعاصغغغغغغرين الذين اعتيدوا الحيادية ي
المناها راحوا ينيلون مناها ا خرين ،ويعتمدولها سغغغغغغندا علميا ل لو النص األدبي والبني تحليال وتأويال
وتبسيرا ،ااعمين أن المناها عالمية حيادية ال ورن لها ،وأن المناها ما هي اال وسيلة أو أداة ابرائية ت لح
للن غغغو المنتجة ي آدب و نون ومعارم األمم بميعها ،لاسغغغين أن المنها وسغغغيلة و كر وراية ،وهو وليد
لح ات حضغغغغغغارية من لح ات األمم تعتمدها ي ارار ما يناسغغغغغغ هويتها ،كان ال لل ،وكان النيل الذن بدا
بمناها عملت على ابألراب العالقة بين النص والمنها وبينهما وبين المتليي..
ليد أق ل كثير من ال احثين العرب منذ الن غغغغغغا األول من اليرن العشغغغغغغرين وما يزالون على مناها
اربية وا دة معتيدين أن المنها يج أن يسغغغود وان بالتشغغغابف الذن يعمل على بلوانا ما بلغتف األمم األخرى،
وقد أكد الواق العلمي واألدبي والنيدن ي أخريات اليرن العشغغغغغغرين و ي بداية اليرن الجديد خألأ هؤالء
الدارسغغغين ،أللها ب سغغغارة لم تكن السغغغ يل األمثل الكتشغغغام ال غغغوصغغغيات البنية والموبغغغوعية التي تحملها
الن و اإلبداعية المنتجة ي األمة ال اصة و ي الزمن ال ا المؤيد بيضايا خاصة.
هذه هي اإلشغغغغكالية التي أقليتنا والتي بعلتنا لسغغغغأل بحيرة  :لماذا اإلق ال على المناها دون الن ر الى
خ غغغغغوصغغغغغية حموالتها المعر ية ولماذا هذا التعامل التراكمي م المناها التي تترى و يا للكينولة األوربية
ب بة خاصة وسيلة و كرا ومذه ا ومدرسة ...ولماذا يغي سؤال الكينولة أو يحضر باستحياء حين ال حث،
وحين صغغغغن أسغغغغئلة المشغغغغكالت أو التابها ،تلك األسغغغغئلة التي ال يمكنها أن تكون اعلة ي عالم ال حث اال اذا
تأيدت بروح األمة وبماهيتها
بهذه اإلشغغغغغكالية يتجلى معنى ومبهوم المنها الذن يعني الألريق الوابغغغغغح ال ين الذن يسغغغغغلكف ال احثون
للوصول الى حل لمشكالت المجتم أو األمة ،وهو ي ا ن لبسف بملة من المواقا والراى البكرية واألدبية
والنيدية التي تتشغغكل ي ظل خ غغوصغغيات حضغغارية تنتيل عن رريق التأقير والتأقر لت غ ي ارار التداخل
المعر ي المحكوم بيوالين علمية موبغغغوعية يجعلها أهلها أدوات للحكم ي الذن يعترا سغغغ يلهم المعر ي من
مشغغكالت ،وال يكون المنها كذلك اال اذا تأسغغس بضغغوابق ومي غغديات مجتمعية لكل مجتم بغغابألف المنهجي
الذن يتحكم يف المرب المعر ي أو االبستيمولوبيا ،النص الم دع والم دع لب سف ليس منب الً عن مجتمعف،
إذا كان النص األدبي هو شغغغغغغرر حضغغغغغغور المنها اذ ال منها من دون النص إن المأللوب من المنها أن
يتباعل م النص ،وال يكون التباعل هنا اال بالمعر ي الذن يؤسس للنص والمنها على السواء ،ان المنها هنا
أداة ابرائية وهو ي ا ن لبسغغغغف عل معر ي يتسغغغغاوي م النص األدبي وم األدي لبسغغغغف بمهمة تواصغغغغلية
تباعلية هد ها ال حث عن المغزى والمعنى ،هكذا لرى معنى ومبهوم المنها ،وبهذا لرى اليراءة اإليجابية،
ولرى التحليل الناتا عن لص ومنها ينتميان الى أمة بعينها لها شغغغغ غغغغيتها ولها كيالها ولها موبغغغغوعاتها،
وبهذا يستألي المنها أن يمنحنا صواا ابرائيا مؤيدا ب و معر ي ...وال الصة أن المنها موكول بالشرر
المعر ي واال سيؤدن حتما الى حاالت الت األ وتعييد تعيق عملية التحليل بل وتعيق عملية التليي لبسها.
ان المنها هنا مسؤولية نية و كرية ،وهو بحث مستمر عن الجوهر الذن يضمن الحـغغغكم السليم ،وهو
أيضا مسؤولية أخالقية تبرا على ال احث أو الناقد لوعا من الوالء الم لص ألمتف ،والناقد بهذه الشرور باد
وهو باحث من أبل موقا شغغغغامل وراية كلية يرى الن غغغغو بها كما يرى العالم من حولف ،وبهذا ي تعد عن
السألحية والعربية ،ويتغلغل ي عمق األشياء سائال كاشبا عن الياتها من خالل احارة شاملة بها ي بوء
العالقة الواب ة المميزة بين أصول األشياء و روعها.

ان المبهوم  -كما ليرأ -شغغغغامل ل نيتين تتدربان من اللغون الماقل ي الوسغغغغيلة أو الألريية الى الداللي
تتأسغغغسن عناصغغغره اال ببكر أو لسغغغبة أو
المجسغغغد بالبكرن واألدبي والنيدن ،والداللي هنا هو األصغغغل الذن ال َّ
مذه أو مدرسغغغة أدبية ،أو أن اتجاه أو تيار يمتاح من المتغيرات الحضغغغارية التي تح غغغل ي أمة من األمم،
المنها أسغغاسغغف البكرن والمعر ي ،وهو قائده ي األخير بغغمن عالقة بدلية تترى و يا لسغغلألة ال حث المؤيد
بالمن ومات الييمية التي تحكم المجتمعات  ،هذا هو ل المشغغغغغغكلة المنهجية التي ي دو ألنا لم لعرها االهتمام
الكا ي ي العالم العربي الذن صغغا مع م بنياتف المعر ية ي اليرن العشغغرين ،و ي بداية اليرن الجديد بال ألأ
المنهجي المؤيد بأحادية اقدة ل غغغغغغيرة كرية ومعر ية ي أال أحايينها ،ذلك ألن المنها قد ينب ي ارار
مجموعة من الوسغغغغغائل اإلبرائية المسغغغغغاعدة كاسغغغغغتعمال الم غغغغغادر والمراب والهوامإ وال ألاقات ،وسغغغغغ ل
اإلح غغاء ،ووسغغائل أخرى ذات بعد هندسغغي وريابغغي وبيولوبي ..وعالمات التنييق والمالحق والبهارأل...
ولكنف سغغغغيكون خأليرا عندما تحمل الوسغغغغيلة الحرا ا منهجيا دقييا ت دو سغغغغماتف ي كرة أو راية أو ل رية قد
ت حضغغغغغغارية ال تسغغغغغغتييم الراية أو
الينت ف بعل ال احثين الى بوهرها الماقل ي التماء خا خابغغغغغغ إللِّيا ٍ
الن رية اال بها ،والس يكمن ي عجزهم المعر ي الذن أقعدهم ي مستوى السعي الحثيث لحو الجديد الم هر
الذن يحج عنهم لسبة المنها مؤيدة بالنيد والتحليل والمرابعة ،ومحارة ب وصيات كرية وقيا ية..
الم س وأل النالث  :المنهج وخ صو صيات ا مم ل ال جاور بين أ سئلة المنهج وأ سئلة المج مع  :اذا
كالت المناها أساسا ي كل م تغى علمي و ني وأدبي وليدن لربوه إن قمة سؤاال ينبتح على أ ق معر ي ال
ييل أهمية عما تمتاا بف المناها من ابراءات ووسائل وأدوات ،وهو ذلك المتعلق بما يملكف المنها وما يتأسس
بف أصغغال من خ غغوصغغيات معر ية تبربغغها الهيات األمم وهوياتها،هذا السغغؤال يرت ق ي وبف منف – أو لنيل
الوبف األساسي -ب يرورة المنها ي الدراسات األدبية والنيدية المعاصرة من حيث هي صيرورة ترتسم ي
مشهد ال حث األدبي والنيدن ال اب للتأقر الم اشر والعميق بمناها وا دة ي أال ها ،تلك المناها التي تؤرر
الدرأل النيدن ي العالم العربي المعاصر.
ان الذن لعتيده أن المناها ال تتأسس اال ب وصيات األمم وبمربعياتها المعر ية واالبستيمولوبية..
يدل على هذا ما ألجزتف األمم ي أامنتها الحضغغغغغغارية الم تلبة ،وما صغغغغغغااتف من مناها وأ كار تتباعل م
بعضغغها بكينولة حضغغارية تحتب لنبسغغها دوما بجوهر المنها أو البكر الذن ال ي غغا اال و يها ،قال تعالى ي
فاح ُكم بَ ْينَ ُهم بِ َما أَ زَ َل ه
ّللاُ َوالَ تَ َّبِ ْع
شغغأن الحضغغارة التي صغغيغت معالمها وأسغغس الحياة يها بالمنها اليرآلي  :ل ْ
أَه َْواء ُه ْم َع َّما َجاءكَ ِمنَ ا ْل َح ِّ
ق لِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا ِمن ُك ْم ِش ْر َعةً َو ِم ْن َهاجا ً ل . 9وقال تعالى :ل ثُ َّم َج َع ْلنَاكَ َعلَو شَ ِري َع ٍة ِّمنَ
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ا ْ َ ْم ِر فَاتَّبِ ْع َها َو َال تَ َّبِ ْع أَه َْواء الَّ ِذينَ َال يَ ْعلَ ُمونَ
ان المنها بهذا المعنى اشغغغغكال معر ي وحضغغغغارن معيد ينمو و يا ل غغغغوصغغغغيات األمم والمجتمعات
ال شرية ،وأن المنها الما يأتي استجابة لرا ات حضارية ملحة تدل على ذلك اإلشارات التاري ية والحضارية
ا تية التي تدل ييينا على أن المناها وليدة خ وصيات حضارية ومعر ية:
أ  -المنهج عند اليـؤؤؤؤؤؤو ان  :عندما لتحدث عن المنها عند اليولان إلنا لعني تلك ال دايات الك رى التي أسست
للمناها التي تأقر بها العالم لبترة رويلة من الزمن ،وال دايات ال لسغغغغتألي همها بمعزل عن السغغغغياي البلسغغغغبي
واألدبي والنيدن وحتى الديني الموسوم بالوقنية ،وال بمعزل أيضا  -وعلى األقل  -عن البالسبة الثالقة سيرار
(ت 400ي م ) وأ الرون ( ت  348ي م ) وأرسألو(ت  322ي م) هؤالء الذين حاولوا التأسيس للمناها و يا
لمربعيات كرية و لسغغغغبية وأدبية ظلت لبترة من الزمن م غغغغدرا ي المعر ة األوربية ،وكان أقدرهم ي ذلك
أرسغغألوالذن لم يكتا بالمجال العييدن الذن سغغاد عند اليولان بوقنية سغغندها التجريد العيلي ال شغغرن ،بل دعمف
بجملة من األبحاث التي شكلت األساأل لمنهجف الذن تأسس باال ستن ار ،وبالدرأل المعر ي الذن ساد ي امن
( )9سورة املائدة  /اآلية .48
( )10سورة اجلاثية  /اآلية .18

أرسغغألو ،،وقد أرشغغدتف أبحاقف الى اإلبابة عن أسغغئلة عديدة خابغغعة لل ا اليولالي ومنها  :كيا يبكر أهل
ع غغغغغره كيا ينجزون الن ريات والمباهيم وكيا ي غغغغغواون اليواعد والسغغغغغ ل التي تؤهلهم إللتان البكر
والبلسبة والمنألق ،وما مضمون ذلك وما أهميتف
وخالصغغغغغغة كر هذه المرحلة ألف كر خا  ،يد مهد بف أصغغغغغغحابف لبهم العالم وللوصغغغغغغول الى حلول
للمشكالت البلسبية والبكرية مستمدين العون من مناها بنيتها البكر والوسيلة ،أو البلسبة والمنألق ،بذلك كان
التشغغكيل المنهجي الذن خض غ ل غغوصغغيات ابيسغغتيمولوبية الدمجت بعد ذلك م تجارب األمم دون أن تبيد
هويتها التي ت ييها أبد الدهر يولالية وقنية.
ب -المنهـؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤج وخصوصية الح ارس العربية اتسالمية  :النقد وال حول الح اري ا كبرل زمن اتسالا :
كان البد للتأسيس للنيد العربي من الت ار حتمي معر ي حتى يأتي اإلسالم الذن أمد اإللسان العربي والعالمين
من حولف بمدد ني ولغون وليدن ومعر ي اسغغغغغتألاع أن يرتيي بف وأن يؤسغغغغغس بف لترات معر ي تشغغغغغكل بف
األدب والنيد وعالم المعر ة ب بة عامة ،اإلسالم وباليرآن الكريم كالت بدايات التأسيس لمعر ة بديدة ولنيد
بديد لم يعهده العربي ق ل ذلك ،وبذلك أخذ المبهوم المعر ي والنيدن ي اإلسغغغغغغالم رابعف ال ا ال ابغغغغغغ
لمجتم ايمالي تتحر يف المباهيم والم غغغغغغأللحات واأل كار ببعل العالقة با أوال ،تلك العالقة التي ال يمكن
ألن منها أو م غغغأللح أو مبهوم أن يتأسغغغس اال بها ،ذلك ألن المن ومة المعر ية ي اإلسغغغالم ال تعني الجال
الم هرن السغغغلوكي الذن ي الق يومياتنا ي عالقتنا بغيرلا حسغغغ  ،ان العملية هنا لمو مألرد تواترت أركالف
بعمق ي ض غ لسغغلسغغلة من التشغغابكات البنية والمعر ية التي تحركها وتشغغرم على لموها قوة العالقة با أوال،
وبالمن ومة المجتمعية قاليا ،وبكل ذلك تأتي األدبية والنيدية والمعر ية التي يبترا يها أال تحضغغغغغغر اال بهذا
ال ناء الذن ي دو بالعناصغغغغغغر ا تية :العالقة با  /العالقة بالحياة والمجتم  /الموبغغغغغغوع الشغغغغغغعرن والبني
وا لنيدن /الكلمة أو الجملة الشغغعرية ..بهذا يتحر اإلبداع وتتحر المعر ة ،والحركة البد أن تكون عميية ،ال
ائدة من ابداع سألحي وع ي ارشادن موبوعف السلو العيني العام.
بذلك كان التأسغغيس ألسغغئلة النيد التي بدت ي أولها لغوية بنيتها التبسغغير و هم اليرآن الكريم قم ارتيت
حتى بلغت ال الاة والداللة والتأويل والن م ...ومعها تغير المرب وتغيرت الوظيبة األدبية والنيدية لبسغغغغغغها،
وبكل ذلك بدأت أسغغغئلة الشغغغعر وأسغغغئلة اليول ي عالقتها باإلسغغغالم وباليرآن الكريم ،ليد ليل الينا اليرآن الكريم
تلك ال غغغورة الجيدة الجديدة التي تب غغغح عن متغير ومتحول يج أن يح غغغل ي المعر ة ب غغغبة عامة و ي
الشعر ب بة خاصة ،كما يج أن يح ل ي الحكم النيدن أيضا ،المعر ة أساسها اإلسالم وكل سؤال ليدن
يج أن يكون م غغدره تلك المعر ة ،والشغغعر ال يمر مبهومف وال تتجلى سغغماتف وموبغغوعاتف اال ع ر اإلسغغالم
حيث الرسغغغغالة الوظيبية الجديدة للشغغغغعر ،وآيات الشغغغغعراء تؤكد ذلك ،قال تعالى َ :و َ
الشؤؤؤؤ َع َرا ُء يَ َّبِ ُع ُه ُم ا ْل َُا ُوونَ
ل 224أَلَ ْم ت ََر أَ َّ ُه ْم فِي ُك ِّل َوا ٍد يَ ِهي ُمونَ لَ 225وأَ َّ ُه ْم يَقُولُونَ َما َال يَ ْو َعلُونَ ل 226إِ َّال ا َّل ِذينَ آَ َمنُوا َو َع ِملُوا
سؤؤؤؤيَ ْعلَ ُم الَّ ِذينَ َ
ت َو َر َك ُروا َّ
َ يَ ْنقَلِبُونَ ل227
ملَ ُموا أَ َّ
َّ
َصؤؤؤؤ ُروا ِمنْ بَ ْع ِد َما مُلِ ُموا َو َ
ّللاَ َكنِي ًرا َوا ْ َ
ي ُم ْنقَلَ ٍ
الصؤؤؤؤالِ َحا ِ
(سغغغغورة الشغغغغعراء ) ،ا يات ت ين – على قدر ك ير من األهمية النيدية وعلى تأسغغغغيس مغاير للسغغغغؤال النيدن
العربي الجاهلي المألوم – أن الشعرية العربية يج أن تتغير ،اليرآن الكريم قد ل ف أهل الن ر ي الجوال
النيدية الى أن الممارسغغغغغة النيدية الدقيية ال تكمن ي اقواء قد يح غغغغغل أو ي معنى لغون قد ينزاح ،بل النيد أن
ين ر الناقد ي المتغير الذن يح غغل ي وظيبة الكتابة لبسغغها ،واإليجابي عند هؤالء ألهم أدركوا شغغيئا أسغغاسغغيا
ي المنها وهو روحف التي ال يمكن أن ت غغغغغغغا المعارم ي األمة صغغغغغغيااة سغغغغغغليمة اال بها ،تباعلهم م
الن غغغو األدبية واللغوية ،وم عوالم المعر ة ب غغغبة عامة ،لم يحضغغغر اال بالمشغغغهد المعر ي ال ا الذن
يتباعل دوما م اليرآن الكريم.

ج -المنهـؤؤؤـؤؤؤج وخصوصية الح ارس الُربية  :ال وصية المنهجية الغربية لوردها بالمالح ات الم ت رة
ا تية التي لؤكد بها ييينا أن المناها الغربية الحديثة والمعاصغغغغرة لم تتأسغغغغس اال بال غغغغوصغغغغية الحضغغغغارية
الغربية ،كل قراءة للمناها الغربية وكل تعامل معها من خارن سغغياقها ولسغغيها المعر ي والبلسغغبي المعاصغغر
الما يعد بال بدوى:
أ -تكمن المالح ة األولى واألسغغغغغغغاسغغغغغغية ي ماهية التأسغغغغغغيس المنهجي الغربي ،المناها األوربية الحديثة
والمعاصغغغرة قد تأسغغغسغغغت ي أال ها براية نية و كرية و لسغغغبية بنيتها التجاوا ،أوربا منذ رلسغغغيس بيكون
( )1626-1561وباليليو()1642-1564م...وهي تمارأل اليراءة الحذرة لذاكرة بشرية تركت آقارها وابحة
بلية يما مهد لف اليولان وما أبدعتف الحضارة العربية اإلسالمية ،ان منهجية ال حث ي ظل أوربا الحديثة ،أو
منذ ع ر النهضة لم تكلا لبسها عناء ال حث يما مضى اال بما يحيق م لحتها ال اصة ،هي لم تتعامل م
المنهجية اإلسالمية اال ي أمور خاصة ال تتعدى ي كلياتها الوسيلة المنهجية ،أما البكر هو أوربي خالص.
ب -صغغيااة المناها األوربية ي ظل لسغغبة اليوة التي ال تؤمن اال بال ا ال اب غ لأللا األوربية المتعالية،
مساحة األ كار عندها أوربية محضة ،وللعالم بعد ذلك أن يبيف تضاريس هذه المساحة ان شاء ،واال سيجابف
باإلكراه اعتمادا على االسغغغغغغتعماراألوربي الحديث بمبهوميف العسغغغغغغكرن والثيا ي ،يع ر مالك بن ل ي عن هذا
االسغغغغغغتعالء وهذه األلالية الحضغغغغغغارية قائال " :البرد األوربي يحمل براقيم الك رياء ...هو يعتيد أن التاريخ
والحضغغغغغغغارة ي تدئان من أقينا ويمران على روما قم ي تبيان جأة من الوبود قم ي هران من بديد ب اريس...
"( )11ويؤكد روبيف اارود ن ذلك السغغغغغغلو اعتمادا على تجربتف م الحضغغغغغغغارة الغربية بيولف  " :ان بعث
المستي ل الحق يشترر العثور قالية على األبعاد اإللسالية التي تبتحت ي الحضارات أو الثيا ات اير الغربية
"(.)12
ج -عدم تو ر المنهجية األوربية المالحة للمعر ة المؤسسة لإللسان المؤهل إلعمار الكون و يا إلرادة ال الق،
نحن لتعامل م مناها كرية أوربية ي ظل وبغغغعية تترى و يا للع ث والتمرد وسغغغلألة الوبود و كر ال نية،
أو و يا لإللسان ال احث عن ماهيتف ي ظل كينولة لن تأتي.
وبعد إلنا لعت ر ما مهدلا بف ،وما ذكرلاه ي ظل المنجز األممي أسغغاسغغا مهما ي بغغ ق ماهية المنها
التي يج أن لعيها بيياأل ال وصية الحضارية التي تلزمنا بالتمييز الدقيق بين التينية المنهجية التي تل ست
بالشمولية وبين روح المنها أو لسبتف و كره ،المنها مرت ق أصال ب وصيات حضارية يج أن يجعلها
ال احثون أساسا ي تشكيل مواقبهم وأ كارهم ،وال بأأل بعدها أن يتداخلوا م معارم األمم وتجاربها ،الهم ان
علوا ذلك ظبروا ب حث موبوعي يبيدلا ي بامعاتنا و ي مراكز ال حث ي أمتنا.
المس ؤ وأل الرابع  :المنهج والنص لبحث في مس ؤ ويات العالقة  :األصغغل ي أمر العالقة بين المنها
والنص اإلبداعي أن تحضغغغغغغر هويات الن غغغغغغو متزامنة ومتواترة م هويات المناها ،ال يعيل ارالقا أن
لحتكم ي تحليل الن غغو الى أن منها كان بدعوى حيادية المناها ،المناها وليدة هوياتها وكذا الن غغو
التي يج مراعاة الياتها حين النيد والتح ليل والتأويل والتبسغغغغغغير ،وببعل هذه العالقة التي لرى بحضغغغغغغورها
مشغغغغغرورة ي كل منها ل تغيف ،وببعل السغغغغغائد من الدراسغغغغغات المنهجية والنيدية التي حكمت اإلبداع العربي
المعاصر كالت اإلشكاليات التي لوردها بالمستويات ا تية :
مستوى التواؤم والتجاور الالزم بين المنهج والنص ( أصل األمر )....
-1
( )11يف مهب املعركة ،مالك بن نيب ،ص .43
( )12حوار احلضارات ،روجيه غارودي  /ترمجة :عادل العوا /منشورات عويدات /بريوت ،باريس /1978 /ص.ص .190

ا ن هذا المسغغغتوى هو األصغغغل ي كل دراسغغغة تنجز و ي كل منها ليدن يرتجى ،ال يمكننا الحديث عن المنها
والنيد دون الحديث عن اإلبداع الن غغي الذن يواك ف وعن المتليي الذن يسغغتي لف ،هذا الرهان التباعلي هو الذن
يحيق ايجابية المنها والنص على السغغواء ،المنها أسغغاأل أول والام إللتان النص ،وهو أسغغاأل ي ليد النص
وتوبيهف وهو أسغغاأل ي بعل العالقة قائمة مؤسغغسغغة بين النص والمتليي ...وكل هذا ال يتم اال بشغغرور يجلهيها
المعر ي أو االبسغغغغغغتيمولوبي الذن يحضغغغغغغر ي النص والمنها هنا بالتماء وهوية ،ودون ذلك التواام يغدو
المنها عغغغ ائيغغغا حيغغغث يعمغغغل على شغغغغغغرو وااتراب بينغغغف وبين النص وبينهمغغغا وبين المتليي ...غغغالمؤكغغغد أن
االبيسغغغغغتمولوبيا ليسغغغغغت حيادية أبدا ،و ي ظلها ال لجد الحياد ي المنها كما ال لجد الحياد ي النص الذن هو
منتا ي األمة ،ا حتكام المنها ومعف الن غغغغية اإلبداعية الى الهوية أو االبسغغغغتيمولوبيا ي هذا المسغغغغتوى أمر
برورن اإلبستيمولوبي تحضر ال ائص ا تية التي تمنح المنها واإلبداع قوة االلتماء :
 – 1احتكام األدبية ومعها بعل أسئلة المنها ي األ دب العربي الحديث والمعاصر الى خ ائص اللغة
العربية لبسها التي ترد ي النص ب يغة اإللشاء االبتماعي ،هذه ال يغة التي تألبو على السألح كلما أحست
األمة بضغغغغعا أو الحألار ي غغغغي ها ،النص اإلبداعي ومعف بعل مكولات المنها لم يتعامل م اللغة العربية
ي مسغغغغغاحة اليرن العشغغغغغرين اال بذلك اإلحسغغغغغاأل ال ابغغغغغ ل وم ظاهر أو مضغغغغغمر تؤيده المتغيرات البنية
والمعر ية التي ليرأها ي النص الشغغعرن ،يد حاول كل هؤالء أن ي دعوا وأن يكت وا بأدبية اختلبت مدارسغغها
واتجاهاتها ومذاه ها ،لكنهم اتبيوا ي صغغغغغيغة اإللشغغغغغاء االبتماعي التي تجعل العربية شغغغغغررا ي األدبية كما
تجعلها شررا ي المنها لبسف الذن يحمل سمات اإللشاء االبتماعي وان خالألتف شوائ النيل واالستعارة.
ويمكننا أن ليرأ ذلك اإلحساأل عند الشعراء العرب اإلحيائيين :أحمد شوقي وحا ابراهيم ومعروم
الرصا ي والجواهرن ومحمد العيد ومبدن اكريا ...هؤالء الرواد الذين شملتهم خريألة الشعر العربي والذين
راهنوا على شغغغغغعر االلتماء الى العربية نا ومذه ا ،كت وا بالتشغغغغغكيل اللغون الب غغغغغيح المؤيد باليرآن الكريم،
وبالشغغغعر العربي اليديم ،وعـغغغغغغغغغ هروا بذلك عن قضغغغايا ذات بعد عربي اسغغغالمي كاإلصغغغالح والتربية ،والتعليم
والسياسة واالبتماع ...يع ر الشاعر الجزائرن محمد عن ماهية البن المندما ي اإللشاء االبتماعي قائال(:)13
قال لي خذ بمنهجي قلت مهال كــــيف أخ ار قاصيا عن دا ـي؟
قال لي إ ه علو الُرب أجدأل قلـت جــــــــــوي وجـوه ضــــــــــدان
خ ِّل عني المس وردات ودعـــــــني فكوا ي ِو ْرد النــــــمير كوــــــا ـــــــي
ثــــــــــــــــوري المبـــــــادي جزائري الــــــــــكيـهان
عربي اللسان والـــــــوعي
َ
ساب أةةةةةةاء االجتمامي جيو أنضةةةةةةا إي مضةةةةةةمت ما أ تجل الحياثنسن ال تل من خاال جام ويإل
الم اود الحياثنة التي غالاا ما تتإم تانة اال قااع الم تإي ستسةةةتث ي المقيس ستتإض ل ة المؤسةةةسةةةةت سذلل
اتفجنت الن ة ال تانة سج نها " ل ة ضةةةينةت ضةةةي المؤسةةةسةةةة ضةةةي ال اي ت ضةةةي الا ب منها الذو نة سالاالغنة
سابتثنة سالين نةت ل ة ا س اال أاس "( .)14لم ل الخاال الذي نضمت ال ناء الذي ن نال حنن القان ةت سالذي
نج نل ن ةةتم مسةةت جيا االتؤنة الجمامنةت أس اال سةةر الم تإي الجمامي المتجس الذي غاا ح اناو إي سا م
ال تلت نقسك مماك أاس ينل الحياثي م اتا من اغتتاال إي مالمل الحياثي الذي لم نسةةةةةةة فل حنن ال ال ة
االمجتمم " إن ما أةةهيو اآلن وس مأةةهي تفت جذتي منب مك ة ني إي الحنا ال تانة الم ا ةةت ت نتجسةي

( )13ديوان حممد العيد آل خليفة  /الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  /اجلزائر 1979 /م /ص .270-269
( )14زمن الشعر  /أدونيس  /ط / 1دار العودة  /بريوت  / 1972 /ص.114

إي تفت التؤنة الجمامنة مما نتجسةةةي إي تفت ا نة الق ةةةني ال تانة سل تها س ةةةستوا ستمس وا ايسةةةاسةةنة
"(.)15
 - 2األدبية محكومة بوظيفة النص ،تلك الوظيفة التي يجدر
بالناقد المحكوم بالمنهج أن يكت شفها في ذلك القيمي الماثل
في خطاب لغوي ذي جالل اجتماعي وعقيدي ،ففي إطار المقروئية
المؤيدة بإشكككالية المفارقة كر ر أن المتلقي ي يقرأ النقد
وي يقبل عليه إي بهدف ا تشكككاف النص المنتج في األمة ،أوفي
أي حقل فني ومعرفي ما ،وإي فلن يحصككل النقد علم مشككروعية
تؤهله للح ضور ،إن المقروئية النقدية لم تكن لتقع في النقد
العربي لوي حضككور يهير بن أبي مككلمم وحبككان بن ثابي ،وأبي
الطيب وأبي تمام والبحتري ،وأحمد شككوقي والرفككافي ،ومفدي
ي رياء ومحمد العيد ،والشكككابي ،وإيليا أبي ما كككي ،وكاي
ولن تقع في النقد
المالئكة ،وفككالع عبدالصككبور ،وأدوكي
فكيف
الغربي لوي إبداع شك ببير وهيجو ،وموليير ،وإيليوت
يف لي المنهج الن قدي من النص ؟ و يف ي غدو بال كبكككع معرفي
يجاوره بالنص الري يفترض فيه أن يجبككد مبككتو من مبككتويات
اإلبداع في األمة ؟
كداع العربي في القرن
كالقيمي هو الملما المميل لدبك
فك
العشككرين وفي مككابع القرون ،وبوامككطته تتجلم فككي اإلبداع
الخاص ،وبدوكه يغدواإلبداع وهما ،فالقيمي ذاته حالة إ بداع
كاهيك عن اكدماجه في عالئع لغوية شائكة تؤول إلم الفن بصيغة
اللغة المصكككورة أوالبال،ية ،يعبر عن هرا الموقف الشكككاعر
الجلائري أحمد محنون في قوله مبريا العالقة بين الفن واألخالق
 " :إك نا كؤمن بالفن ا لري يت خر ومكككي لة لتقويم األخالق،
وتهريب الطباع ،وتوجيه البككلو  ،وكرور علم الفن الري يتخر
يان األ مة األخالقي ،وتقويض ب نائ ها الروحي،
ذري عة لتحطيم
16
" ( ) يخطب أحمد محنون في مهرجان
وتخدير شعورها الديني
الشككعر بالجلائر العافككمة عام 1975م مبينا الهدف من تابة
ال شعر ،راجيا ال شعراء بأن ينت صروا لكككككق ضايا األمة ،وأن
يكتبوا بالط يب من الكالم ،وأن يلكوا الج مل بميلان أخالقي
بعيدا عن القصككيدة الغاوية الهائمة التي تخوض في هيكل فني
شكالكي فاقد للروع(:)17
كن أخي حـربا عــلى تلك الفنون المائعات
وعلى الشعر الذي يغـري بفـــعل المنكرات
ال يكن شعرك خلوا مـن مـــعاني الكلـــــمات
( (15آفاق نقد عريب معاصر  /د .سعيد يقطني د فيصل دراج /دار الفكر دمشق ط./ 2003 1ص .34
 -16دراسات وتوجيهات إسالمية /أمحد سحنون/املؤسسة الوطنية للكتاب  /ط /2اجلزائر  /1994 /ص 204
 -17ديوان أمحد سحنون  /الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  /اجلزائر 1979م /ص140

هيـكال مــــــن غــــــير روح وصـراخا في فـالة

 -3واألدبيى ىىة حمكومى ىىة أخريا بى ىىاجلمى ىىاليى ىىة ال تبى ىىدو يف الن ببنيى ىىة ل ويى ىىة وجمى ىىازيى ىىة منى ىىدجمى ىىة يف
اإلبس ى ى ى ى ىىتيمولوجي ال ي فنحها نبا الفن ويقيها من الش ى ى ى ى ىىياية ال يراهن البعا عليها ،وكل لك
ممكن حبل خيرق املبدأ الش ى ى ى ىىكالت ال ي يتااوز يف ال الب حدود الوحدة اللس ى ى ى ىىانية وص ى ى ى ىىو إ
اجلمىىاا املنىىدمج يف ا بيسى ى ى ى ى ى ىىتمولوجي عن طريق مرجع الن حيىىث ىىب إقىىامىىة عالقىىة بني الن
واملتلقي ،فب لك تبدو أمهية األ دبية ال تتزود باجلمالية.
المس وأل النا ي  :بدايات الشرخ  :المنهج آخر والنص أ ا ل أزمة النص في أزمة المناهج النقدية):
هذه مرحلة من المراحل األدبية ذات السغغغغغغند ال غغغغغغدامي التي بلغتها المناها عندلا ي عالقتها بال حث األدبي
ب بة عامة وبتحليل الن و ب بة خاصة ،النص يحاول أن يحمل رسالة الواق  ،و يف يحضرالمتليي الذن
يعالي والذن ال يريد الن غغغغغغو لذاتها ،النص األدبي عند المتليي العربي ي امن الثورات العربية بغغغغغغغد
االحتالل األبن ي ب غغبة خاصغغة ال يكون مي وال اال اذ احتكم الى اليضغغية ،وعليف كل ابداع وكل تحليل خارن
هذا المجال الما يعد مر وبا.
و ي الميابل مناها ليدية مسغغتعارة مكتنزة بماهيتها الحضغغارية التي ألتجها ( الغرب ) والنتيجة شغغرو
ي هوية النص لبسغغغغغغف ...بي الن غغغغغغا األول من اليرن العشغغغغغغرين ،حاول مجموعة من األكاديميين والنياد
والدارسغغين أن يمتلكوا المنها لكن ب غغيغة االسغغتعارة التي أليت بهم ي متاهات التأقر با خر ،ذلك حضغغرت
المناها التي تأ س ست ب سل يات أك رها وأخألرها ألها لي ست ملكا لهم ،والحال ألهم قد يعذرون عن هذه ال سل ية
ألسغغغ اب حضغغغارية بنيتها المتغير الحضغغغارن المعيد الذن سغغغاد ي تلك المرحلة الموسغغغومة بمرحلة االحتالل
األبن ي لجغرا ية العرب والمسلمين ،اذ لجد يها  -على حد قول مالك بن ل ي ( ت  " : - ) 1973حسن النية،
الحضغغارن
ولكننا ال لجد يها رائحة منها " ( .)18ليد بذل هؤالء بهودا ك يرة لكنها ي ظل قياسغغها بال ا
المبترا ال تعت ر التابا لمناها أو ابتكارا لها ،بل هي شغغغكل من أشغغغكال النيل التراكمي ،ليد ااب عن هؤالء
وما يزال ألف " ال يجوا ألحد أن ي ن الحلول والمناها مغبال مكان أمتف ومركزها ،بل يج عليف أن تنسجم
أ كاره وعواربف وأقوالف وخألواتف م ماتيتضغغيف المرحلة التي يها أمتف ،أما أن يسغغتورد حلوال من الشغغري أو
الغرب إن ي ذلك تضغغغغغييعا للجهد ،ومضغغغغغاعبة للداء ،اذ أن كل تيليد ي هذا الميدان بهل والتحار ...البري
شاس بين مشاكل لدرسها ي ارار الدورة الزمنية الغربية ،ومشاكل أخرى تولهـغغغغغغغدت ي لألـغغغغغغغاي الـغغغغغغغدورة
اإلسالمية "(.)19
ان من المشغغغغغغكالت الك رى ي المناها النيدية العربية منذ بدايات اليرن العشغغغغغغرين ألها قد صغغغغغغيغت
صغغيااة صغغراعية مزدوبة آلت الى االبغغألراب والتداخل بين األصغغل والبرع ،والسغغ التها حل باإللتان
المعر ي -ينا عربا ومسغغغغلمين  -بشغغغغتى وابهاتف البكرية والبنية والمنهجية ي بدايات اليرن ،اذ اتضغغغغح " أن
ظهور العلوم اإللسغغغالية المعاصغغغرة بالورن العربي اإلسغغغالمي لم يكن اسغغغتجابة لحابة ر يعية داخل مجتمعاتنا
ب يدر ما كان م هرا من م اهر االبت ياح الث يا ي والحضغغغغغغغارن والعسغغغغغغكرن التي قام ب ها الغرب ي حق
المجتمعات التي أخضغغعها لسغغلألالف قم أدى لشغغوء التعليم بمعناه الع غغرن -وبعد ح غغول مع م أقألارلا على
استياللها السياسي  -الى استمرار استيراد الن ريات الغربية ي العلوم اإللسالية مثل استيراد بيية ال ضائ ،
( )18بني الرشاد والتيه  /مالك بن نيب  /ط /1دار الفكر  /دمشق  /1978 /ص .78
( )19شروط النهضة  /مالك بن نيب  /ترمجة عبد الصبور شاهني  /د.عمر كامل مسقاوي  /دار الفكر  /دمشق 1979 /م /ص .48-47

حتى ال على بل المشغغغغغتغلين عندلا بهذه العلوم منألق التكرار واالبترار الركيك لمدارأل الغرب ول رياتف
ي هذه العلوم محاولين اسغغغغيارها تعسغغغغبا على واق حضغغغغارن مغاير تماما "( .)20يذكر حسغغغغام ال ألي معالاة
النياد والمثيبين العرب بس اياب هذه ال وصيات ي مجالس علمية يبترا أن تحضر يها قائال " :ولم
يحدث أن سمعت ي هذه الندوات على اختالم أامنتها وأمكنتهـغغغغا ور يعتهـغغغغا مـغغغغن يستشهد بمنألوقات البكر
العربي الحديث ،أو يدا عن وبوده أصغغغغغغال ،وحتى أهل هذا البكر لم ييروا بوبوده بعد ،وحين كالت تدور
مناقشغغغغات بينهم كان يتضغغغغح تماما ألهم اير متبيين على مباتيح التبكير األسغغغغاسغغغغية وهي المنها والم غغغغأللح
والغاية ...ان البكر العربي ال ييول لنا ي الن غغغغغغو األدبية ( وربما خاربها أيضغغغغغغغا ) من لحن ي العالم
المعاصر ،وما هويتنا الحضارية ،وما موقعنا بالنس ة لآلخر ،وماهي ميومات قيا تنا العربية الحديثة "(.)21
النتيجة الك رى لحضغغغغور هذه المناها بهذه الكيبية المسغغغغتعارة ألف قد تم اخضغغغغاع النص للمنها المنيول أو
المستعار وان أدى االمر الى التضحية بالسياي المعر ي الذن يحكم النص تأسيسا وتأصيال ،وبكل ذلك تم االرتهان
اير المشرور للمنها على حساب النص ،والنتيجة ي كل ذلك ااتراب النص ،والمنها ،والناقد ،والمتليي.
شووهد من من ووواهشند (ووترنبدااتد ند الننمند ا

نن كر يف اآليت جمموعة من الشىواهد املؤيدة باملناهج النقدية ال

احتكمت يف حتليلها للنصوص األدبية إ املناهج املستعارة ال آلت هبا إ مبال ات منها ما يلي :
المبالغة في تطبيق منهج التحليل النفسي منب ال سص ابايامنةت سمثاك ذلل ما سجي او م ي مجمسمة من
ال قاي سالياتسنن ال تل الذنن اختاتسا الم هد الفتسنيي أساسا لهم إي يتاساتهم اييانة سال قينة سالاالغنةت
إ ي وؤالء الياتسنن جي وذا التةثنت الذي تجنب ا من ما ن تو االتسما سنة المؤني االيتاسا ال فسنة التي
ساي أيانا ال تل س قيوم سإايامهم إي ال أتن نا سالثالثن نا من القتن ال أتنن ت لقي تحسك الخاال
الم تإي سايياي سال قيي إي تنل المتحنة إلب الذا نحاسك استجالء خااناوا سأستاتوا مست ن ا االفتسنينة
التي تتم أساسا منب استق اء ال ُ َق ِي ست يوا اما نتالءم مم الفتسنينة التي تتب م يت اباياع مُقيا مأحس ة
االجسم ساالج س .
وفكننا أن نقرأ لك التأثر املنهاي عند النويهي يف دراس ى ى ى ى ى ىىته أليب نواا ،إ ي حتوله النهائي إ الفرويديني يف كتابه ال ي أص ى ى ى ى ى ىىدر
س ى ىىنة 1953بعنوان (نفس ى ىىية أيب نواا) حيث عمد إ حتليل ش ى ىىاص ى ىىية لك الش ى ىىاعر املاجن معتمدا على املنهج النفس ى ىىات احلديث
مرجحاً ان خصائ النفس ومظاهر السلوك ال استنبطها من أشعار وأخبار هي يف جوهرها تفسريات لرابطة ا م ي ()22نوقد سلك
العقاد مس ى ىىلك النويهي يف دراس ى ىىته أليب نواا (أبو نواا احلس ى ىىن بن هان ( ال اس ى ىىتعان فيها باملنهج النفس ى ىىي وبفرويدية بدت نسى ى ىاا

واض ىىحا يف دراس ىىته ،وب لك بدا جهد الناقدين يف مالحقة العناص ىىر املش ىىكلة للمنهج املس ىىتعار وليس الن
غابت مالمح الن الشعري النواسي ،وحضرت بدله إسقاطات نفسية فرضها التحليل الفرويدي .
-

با غةند اا ند (وو وو(من ةنب مند (و و وو(منل )ن ه ند

الش ىىعري هنا ،وبكل لك

نلقد حض ى ى ىىرت الش ى ى ىىكالنية ،ناهاها املتعددة  ،وبا اها ا

املتنوعة يف الدرا النقدي العريب املعاصىىر بكةافة آلت إ حضىىور املنهج الشىىكالت بديال رئيسىىا يف كل عمل نقدي ويف كل
ا ا حتليلي يقوم به الدارسىىون ،لقد غدت البدائل النقدية ات املعلم الشىىكالت املؤيد با ختزال املنهاي ،وبفوضىىى العقل،
( )20الصحوة اإلسالمية املعاصرة والعلوم اإلنسانية  /مجع وتقدمي علي سيف النصر  /ط /1املطبعة العربية  /تونس  /1990 /ص.16
.281
( )21األدب والبكر وما بينهما  /د.حسام ال ألي  /عالم البكر  /ما / 24ع / 4أبريل ـ يوليو / 1996الكويت
) )22د .أمحد كمال زكي ،النقد ا ديب احلديث .أصوله وا اهاته  /ص .186

واض ىط راب الروح ،والتاريد املعريف ،وغياب الرسىىاا ،وموت املؤلف ...أسىىاسىىا ملنهج بنيوي يتبل الشىىكل ادعا ا من خالل
بنية معرفية مسىىتعارة تدعو إ موت اإلنسىىان املبدع وفق التااوز والتالشىىي والضىىدية  ،واحلال أن ه املنهايات إمنا تر ن
بصىىورة خاصىىة إ أعمال رو ن بارت وتودوروب وجاكبسىىون وجنيت وجرفاا ...وهب املنهايات حضىىرت مصىىطلحات
جىىديىىدة مةىىل  ( :اصطىىاب والن والبنيىىة والوحىىدة والعوامىىل والوتىىائف والراوي بىىدل الكىىاتىىب ...ومىىا ش ى ى ى ى ى ى ىكىىل لىىك من
املصطلحات ال هيمنت على النقد العريب.)23()...
تنل وي السما ايساسنة التي سلي إي ظنها الم اود الأمال نةت سالسما لنس جيني ت إ ها سد م هجي
تأقق ح اناو من سد إنسفي اانل إالسفة يمسا من اك إلب أحسل ابلل ثم مستل ت سمم مس ابلل أس ال قنيي
المتجاس نةتي يست الم ج الاأتي الذي تخضم إنل ال الجر إلب الااتئ س المت ا ض ت سأهس الذا المؤججة
ا سااو ال ح ت لهات سإي ظك ذلل ن تأي الف ا سن الذنن نماتسسن الفن االم ايك الحناتي الذي نقضي منب
ال قنيي الذي تجاس و ال من ت إالفن إي تأي نتأل الفننسسو ايلما ي "ن ع منب اليسام إلب است اي المأ ك
من الينن إي من أإسلل "( )24سمم نتأل نةتي جال يتنيا التفمنمي الذي س ك اخاال التجاس إلب م تهاو
إال الم إي مالم التفمنل اال متم ت سأ ل سنسلة ال نممن يحي أن ن سغها أس نفتض مننها ا س ا أس جاتا .
هكذا يتحألم العييدن تماما ويحل بدلف عالم علمالي مادن تنتهك يف األصغغغغغغول وتموت ي ظل الجديد
الذن يتلوه الجديد وهكذا .بهذا ر ق المناها الشغغغغغغكاللية ي ا داب األوربية التي ربغغغغغغها متغير حضغغغغغغارن
ساهمت يف لسبات ومذاه نية شتى ،الف الشتات الذن آل بالشكالليين الى الر ل واعتماد الشكل أو ال نية،
أو ال غغغغغغيااة الل غوية للنص ،هو اذا منها قائر يتالءم م ر يعة المتغير المعر ي األوربي المعاصغغغغغغر الذن
يعتمد التجاوا أساسا.
تلك هي المناها المؤيدة بالشغغغكل وبها لسغغغأل ا تي  :أليس من المنأليي أن ليول ان حابتنا الى منها
بهذه ال و صية م شو شة ومري ة وال سؤال لجي عنف ي ا تي وا بعين ي أذهالنا شيئين اقنين  :أولهما
المبارقة التي أليت بالدراسغات األدبية والنيدية ي بغد منهجي أسغاسغف المنها الشغكاللي المسغتعار الذن ي حث
عن النص ي ظل موت صغغاح ف ييابلف الم دع العربي الذن ي حث عن لبسغغف ي النص أوال وآخرا  ،وهنا لجد
ي عالقتها بماهية المناها ..األامات
ألبسغغغغغغنا أمام البري الحضغغغغغغغارن الذن يتحكم ي ماهية الن غغغغغغو
وااللحألار والت لا واالحتالل الذن مر بف العربي ...كل ذلك بعل من النص رسغغغغالة اق ات حضغغغغور واق ات
هوية وال يتم ذلك اال بحضغغغغغغور مرك مشغغغغغغتر (النص وصغغغغغغاح ف والمتليي والمنها المكلا بالتحليل والنيد
والتأويل).
وثا يهما م الغات بعل ما ينعت بال نيويين والشغغغغكالليين العرب الذين ال يرون سغغغغالمة المنها أخيرا
اال ي شغغغكاللية ال ترى الاما لحضغغغور الوظيبة ي النص "ان األدب ليس شغغغيئا آخر سغغغوى تينية الداللة ،ان
وبوده كائن ي شغغغغكلف وليس ي المحتوى أو الرسغغغغالة " ( )25الناقد عندهم هومن تو رت ي كتاباتف خألور
هندسية تتداخل و ق البوبى المعر ية التي ت نوها ،ومن لم يبعل ذلك إلف آقم ،أو لعلف المابون الذن ال يملك
أس اب الحداقة ،وللعلم إن هؤالء الشكالليين ف ان صح أن لنعتهم بذلك أللهم أصحاب ابدال منهجي منيول ف

( )23آفاق نقد عريب معاصر  /د .سعيد يقطني د فيصل دراج دار الفكر دمشق ط - 2003 1ص . 27
) )24الفن يف العصر احلديث  /جان ماري شيفر  /ترمجة  :د .فاطمة اجليوشي  /منشورات وزارة الةقافة  /دمشق  / 1996 /ص. 317
) -(25يف أصول اصطاب النقدي اجلديد  /تزفتان تودوروب و آخرون /ترمجة أمحد املديين /دار الشؤون الةقافية العامة  /ب داد  /ص 51

قد تجاواوا  -بوالئهم للشغغغغكاللية وللد اع عنها  -والء الغربيين ألبسغغغغهم لهذه الشغغغغكاللية الموالة ي االختزال
والتجريد.
المبالغة المنهجية وإشكككيالية تحليل النص النر ني اليريم أمات المأةةةمال التي تف ةةةم ال ال ة انن
ال ص سالم هد اليتاسةةةةةةةا المت نقة اال ص القتك يت تنل اليتاسةةةةةةةا التي ت ي سجها كخت م قيا من أسجل
ابأمالنة الم هجنةت لقي أ اك ال قاي سالياتسسن إي الثما ن نا سالتس ن نا منب سجل الخ سص منب يتاسة
ال ص القتك ي يتاسةةةة االغنة س قينة سأيانة تسالسةةةال ن سي إلب المت نت الحضةةةاتي سالين ي الذي حضةةةت إي
ال الم ال تاي سابسةةالمي اف ك الحتما ال هضةةسنة اب ةةالحنةت ساف ك الخاال ابسةةالمي الذي خالا مالم
السا م المؤني اال الم السناسي.
ويف اآلن نفسىه دد هؤ النقاد والدارسىني ال ين مل فلكوا املنهج ال ي يعينهم على التعامل اصاص مع الن القرآت  ،فكان أن
التفتوا إ املناهج الشى ىىكالنية ال ربية نقال واسى ىىتعارة وانبهارا ،تلك املناهج ال اعتمد فيها أصى ىىحاهبا التأويلية والتفكيكية ...ال تسى ىىعى
جاهدة إ إفراغ الن من معيار  ،ومن قواعد ال ،وجبها يفهم ه ا الن  ،وإحالل حمله القارئ ال تعرتب له التأويليات اجلديدة،
بالقدرة يف التعامل مع الن  ،وحىت وإن كان ه ا القارئ فتلك آليات قرا ة الن )26(.
وقد اعتمد هؤ على تكةيف ل وي وعلى عنى ى ى ى ىىاصر حكى ى ى ى ىىائية موغلة يف الشكل ،مةل السرد والفضا والتناص وكل ما فل
بس ىىريورة التلفا ا ا بعيدا عن الس ىىياق اصاص بالن القرآت ال ي يص ىىب يف إطار الوحي ،فعمدوا هبا إ دراس ىىة الن القرآت الكرمي
بالشىىبه املنهاي والنصىىي أيضىىا ،فكان اصلل ال ي كشىىف عن فرق كبري يف مس ىافة العالقة بني القرآن الكرمي واإلبسىىتمولوجيا املعاصىىرة،
حلظة الدراس ىىة وتطبيق املنهج ي ففي القص ى ى القرآت دد القرآن الكرمي وهو يتعامل مع بطل الق بوص ىىفه كائناًكونياً يرقى يف تكوينه
ونزوعه الالمتناهي على البوتقة الوضى ى ى ىىعية،كما أنه بطل يتحرك إ بفعل الوحي قال تعا يف شى ى ى ىىأن أم موسى ى ى ىىى عليهما الس ى ى ى ىالم ( :
وأوحينا إ أم موس ى ىىى ) ...س ى ىىورة القص ى ى  /اآلية  ، 7وقال تعا يف ش ى ىىأن مرمي عليها الس ى ىىالم ( فناداها من حتتها أ حتزت قد جعل
ربك حتتك سىريا ) ..سىىورة مرمي /اآلية  24وقال تعا يف شىىأن حممد صىىلى اي عليه وسىىلم (واصىىك حلكم ربك ف نك بأعيننا) ...سىىورة
الطور  /اآلية ، 48ويف ش ىىأن نوح عليه الس ىىالم يقول تعا ( واص ىىنع الفلك بأعيننا ووحينا  (...س ىىورة هود /اآلية  37ففعل البطولة يف
القص ى القرآت يتحرك إ بفعل الوحي ،وعلى رواد املناهج أن يدركوا ه اصصىىوصىىية املعرفية واملنهاية حني حتليل وتأويل وتفسىىري
وتفكيك النصوص.
إن الن القرآت هنا خاص حتكمه ص ى ى ى ى ىىريورة كونية حتقيقاً ل ائية الق يف حد اته من جهة وبا ا الق قو احلق واحلقيقة من جهة
أخرى ،وه ا املنطق املنهاي هب الكيفية تعاز عنه املناهج الوض ى ىىعية ،ال تس ى ىىتطيع يف أغلب األحيان الوص ى ىىول إ تركيب إبداعي
خاص يضى ى ى ىىمن سى ى ى ىىالمة العالقة بني الن وأصى ى ى ىىله ( الن القرآت ) إن الدراسى ى ى ىىة باملناهج ال ربية تفيد يف التفكيك والتحليل والتأويل

) -)26انظر

-أفق التأويل يف الفكر ا سالمي املعاصر الدكتور حممد محزة  /مؤسسة ا نتشار العريب
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والتداول يف الن لكنها تقف يف النهاية عند خص ى ىىوص ى ىىية الن
الوضعية ال حتكم املناهج نفسها.

 ..والس ى ىىبب أمتا دراس ى ىىات حتاول أن ارا التحليل ض ى ىىمن البنية

سا ض الأةةةةساوي من اآلتي تؤني ما ذول إلنلت إهي الأةةةةساوي ال قينة التي احتمم إنها أ ةةةةحااها إلب
الم اود المست ات التي أا ي التحننك م يوم من جالك القتكن س يسنتل سخ س نتل المحمسمة االسحي أسال
سكختات إفي يتاسة ا سان " إأمالنة التةسنك إي القتكنت محاسلة لتةسنك كنا من سست التحمن " قتأ سك
الماتل " س نفي هللا م سجك نتاسح انن مسا م وذو التتل إي اآلنا الثالث ايسلب من سةةةةةةةست التحمن "
()27ت مما جي التحننك اا نا وي " المس نة سالثساانة سال قاانة " ( )28سإي القتاء ال قينة سةةك مما إذا ما
ال سةةمة ابنما نة المؤني اا نة ل سنة ذا ميلسك تك ي خاص تسةةم ل ا االت انت اهذو المنفنة " نفي  ...نتاسح
"؟ وذا الت انت الذي حاسل ا االظاوت سالمؤسك أن جي لل سةةةةةةة يا منمنا سإ نا نجننل إنم ثت إال منب ما نفني
ااالات اي من مثك وذو ايسالنل التي ال تننر امقام ايلسونة .
و ي تحليل ال احثين ب غغيغة التعاقد بين المرسغغل والمرسغغل اليف وبالتأقر بن رية التواصغغل عند رومان
باك سغغون لجد تلك التع يرات ال شغغرية الدليوية التي ال تليق بميام األلوهية ن يد خاا النياد والدارسغغون ي
صيه التعاقد بين المرسل والمرسل اليف والرسالة دون مراعاة ال ا الن ي الذن يبربف خا الوحي ي
اليرآن الكريم ،وبذلك حضغغغغغرت عن الحديث ي ال غغغغغيه المذكورة ع ارات ال تليق بميام األلوهية ،الكل ي
المرسغغل والرسغغالة والمرسغغل اليف سغغواء " التباعالت الحوارية ت له مياصغغدها بميتضغغى التعاون اليائم بين هذه
األررام "(.)29
و ي الي غغص اليرآلي ،و ي ق غغة يوسغغا عليف السغغالم  -هذه الي غغة التي اسغغتهوت بعل الدارسغغين
الذين تناولوها ي ارـغغغغـغغغغار شكاللي  -لجد التحليل وهو ينحو منحى الشكاللية التي تعمل ي ارار السرد الذن
تتيح" بف مسغغتويات اليص ووظائبف وألواع الملبوظ يف وت غغنيبات ال ألاب وحال الوصغغا والسغغرد وتجاوا
الش و واألامان ،قم تنتهي الدراسة ويغي معها السـغغغغؤال الك ير الممسك بجوهر اليص ،ذلك السؤال الذن
ال ل ستألي أن لم سك بأرـغغغغغغغرا ف التي تيودلا الى ابابات بنيتها لص الوحي المتميز اال بتحليل ا با ي يتجاوا
الشكل لي له صيغا أخرى ذات مدلول قرآلي خا  ،هي ال يه وحدها الكبيلة باإلبابة عن قيــمة السرد وعن
مساره ي الي ة وعن بوهره ،والجوهر هنا ( رايا) تتمحور حولها األحداث كا تي :
لإ ي رأيت أحد عشر كوكبا ً والشمس والقمر رأي هم لي ساجدين ل. 30
لولقد ه همت به وه هم بها لوال أن رأأل برهان ربه ل. 31
ليوسف أيها الصديق اف نا في سبع بقرات سمان ل. 32

) )27المأما  /ع /19س1415 /5وـ1994 /م /سجي  /الم تل  /ص . 19

) )28نفسه /ص . 79
( )29أدراون العياشي  /االستلزام الحوارن ي التداول اللسالي  /من الوعي بال
.97
الضابألة لها  /ر /1منشورات االختالم  /الجزائر
( )30سورة يوسف .4 /
( )31نفس السورة  /اآلية .24
( )32السورة نفسها  /اآلية .46

وصيات النوعية لل اهرة الى وب اليوالين

لودخل معه السؤؤؤؤؤؤجن ف يان قال أحدهما إ ي أرا ي أعصؤؤؤؤؤؤر خمراإ وقال ايخر إ ي أرا ي أحمل فو
رأسؤؤؤؤي خبزا تاكل المير منه بئنا ب اويله إ ا راك من المحسؤؤؤؤنين ل 33ل ارهبوا بقميصؤؤؤؤي هذا فالقوه علو
وجه أبي يات بصيرا ل. 34
ان الرايا هنا هي محور اليص وهي اعل التلب الوظيبي اليون ي ال ألاب الي غغغغغغ غغغغغغي ،والرايا
مرهولة بالوحي الذن ان عالجنا اليص دولف يد هويتف ،أو أصغغغغغغغابف خلل ي وظائا ال ألاب لبسغغغغغغغف ،ذلك
ال ألاب الذن تتحيق هويتف منذ بدء السغغغغورة ( حن قص عليك أحسؤؤؤؤن القصؤؤؤؤص بما أوحينا إليك هذا القرآن
وإن كنت من قبله لمن الُافلين ل. 35
هوية النص الوحي ومحوره الرايا التي لعت رها األسغغغغغغاأل الباعل ي التان ال ألاب الذن تكشغغغغغغا
مستوياتف ومساراتف المتنوعة بأحداقها المتسلسلة عن لوااع السالية ذات مدلول واقعي ( األخوة المتآمرون...
امرأة العزيز ) تحكمها هوية النص بتالام بين الرايا والمضمون ،وتيودها الى الحل أو الغاية التي تب ح عن
خ غغوصغغيات اليص اليرآلي ،تلك ال غغوصغغيات التي تتحيق عناصغغرها بواسغغألة االختالم بين سغغرد هويتف
الوحي وآخر بنيتف المت يل ال شرن ،هذا ما ال ليرأه ي النيد الشكاللي الذن تغي يف هوية النص حين يحكمف
كيان شكاللي ذو مالمح لغوية ولسالية.
الشؤؤاهد النصؤؤي والالل المنهجي والنقدي :ان الشغغواهد السغغابية أسغغاأل دال على خلل بدا وابغغحا ي
دراسغغات ل غغية يحكمها الت اين المعر ي اليائم بين المنها وروح النص ،وعليف إن وعينا بالشغغواهد المذكورة
ال يكون اال بتغيير أسغغغلوب اليراءة النيدية وتعديل مسغغغتوياتها المنهجية حتى ل له بها عالم الكليات الذن يشغغغمل
النص وروحف وبمعنى آخر :النا مدعوون الى ليد برسغغغغغغالة تكشغغغغغغا عن خألاب بنسغغغغغغق م وء ي األدبية،
والس اقتضاء معر ي وقيا ي ،وهو اقتضاء المتليي الذن ال تهمف شكاللية النص وبماليتف اال بـيدر ما تحملف
من شحنات وبـغغغغغغدالية ومن عالقات معر ية ،هذا هو الم تغى وهو بوهر ما لربوه من النص ،وهو الجوهر
الذن لـغغريد من الناقد أن يـغغي ل على كشا دالالتف باحتضالف لسؤال المعر ي ال ا الذن يج أن يحضر ي
السؤال النيدن واألدبي.
إن المنها النيدن الذن لعنيف ولود حضوره ي ساحة األدب العربي المعاصر هـو النيد الحامل للنسق
ال اب ل نيات معر ية خاصة تمنحف اليدرة على اكتشام ماهية ال ألاب الشعرن أو اإلبداعي ،تلك الوظيبة
يمكن للنيد أن يتحد م النص ي ارار تجالس داللي يتحول  -ببعل ما ـغغغغغغغغيف من سغغمات ابسغغتيمولوبية  -الى
مشغغروع قراءة ابداعية ي المجتم  ،لكن المشغغكلة تكمن ي مناها ليدية ذات بعد شغغكاللي يحاول ي أال ف أن
يبكك اإلبسغغغغغتيمولوبية التي تنعكس ي النص اإلبداعي العربي المعاصغغغغغر المحكوم بالمركزية الجماعية التي
تشغغغغكل األسغغغغاأل ي ماهيتف ،كما تشغغغغكل األصغغغغل الثابت ي بنيتف البنية التي تجاوات الوظيبة الشغغغغكاللية الى
وظائا أخرى ذات دالالت قيمية ،وقد لتا عن الممارسغغة الشغغكاللية للنيد حاالت تألرم عديدة آلت الى قراءة
ي دائرة اإلبيستمولوبيا.
الن و بمعزل عن سماتها الييمية التي ت
بذلك كا لت أا مة الم ناها الن يد ية التي العكسغغغغغغغت بكل ت باصغغغغغغيل ها ي النص ،هذا ما لعت يده ،لكن
وبموبغغغغوعية لذكر أن هذا النيد الجديد قد احتوى بعل اإليجابيات التي تكمن ي ررح األسغغغغئلة و ي تجاوا
المألوم أو اعادة قراءتف ،مثل ايجابياتف كمثل ايجابيات الدراسغغغغغغات البكرية المعاصغغغغغغرة التي تجاوات – ي
.
بعل األحيان – صدى النيد ،وبلغت امن األسئلة
النيد الجديد بهذا مهم لكن مشكلتف تكمن ي عدم امتالكف ألسئلتف ،حيث وق الشكالليون العرب – كما
وق من ق لهم – ي دوائر معر ية مغلية ألتجها ا خر ،وبتلك الدوائر حاولوا أن ييرأوا ابداعا خاصغغا موسغغوما
باألمة العربية اإلسالمية كالت األامة التي قادت الى عوائق وسل يات لوردها ي ا تي:
( )33السورة نفسها  /اآلية.36
( )34السورة نفسها  /اآلية.93
( )35السورة نفسها  /اآلية .2

 مشكلة النيد العربي المعاصر األولى والرئيسة تكمن ي خضوعف للتماقل والتشابف الذن بعلف تابعا ًألصغغول معر ية لم ينتجها ولم يسغغتوع عناصغغرها ،وكل ما ي األمر ألف قد حاول أن ينيلها تعسغغا بذلك ي
تأل ييها على النص ال شعرن أو اإلبداعي بعامة ،ولعل هذا الت شابف المأاوم هوما أ شار اليف بعل النياد العرب
المعاصرين حين حديثهم عن آ اي النيد العربي المعاصر وعن مشـغغغغغغكالتف التي من أخألرها " اياب االعت ار
اإلبسغغتمولوبي ي تح غغيل المعر ة واالسغغتبادة منها ،ويـغغغغغغغغترت عن هذا الغياب العدام الوعي العلمي خالل
االشغغغغتغال بالعمل النيدن"( )36والتشغغغغابف خألير أللف ييود الى تعسغغغغا وابغغغغح ي قراءة النص الشغغغغعرن ،تلك
اليراءة التي تؤام بوهر النص حين تجعل العالقة ااترابية عدمية بينف وبين النيد الذن ال يرى ي النص
الشعرن العربي اال بـغغغغزئيات ذلك النص الذن ألتجف ايليوت – مثالً – والذن ليده دريدا أوبارت ،ذلك العمل
ي تار الناقد العربي السهل الذن يح ر عملف ي اإلبراء التماقلي.
 -2تكمن المشغغغكلة الثالية ي االختزال الذن ورقف النيد الشغغغكاللي العربي عن ال نيوية أسغغغاسغغغا ،والذن يحاول
النياد تأل ييف ي الواق النيدن العربي ب ألاب حماسغغغغغي أخألر سغغغغغماتف الغاء الكلية المعر ية ي المنها النيدن
بشيء من اإلق اء الذن يجعلف بعل النياد أسلوبا ليهر خألابات أخرى ليدية معاصرة ،ومن ذلك مثالً تعسبهم
ي ابعاد صاح النص وقيـا ة الم دع وع ره ولواحي معر ية أخرى ،ان سياي االختزال عند هؤالء خألير
وأشغغغغد ألواع السغغغغياي اختزاالً اـغغغغغغغغغربة السغغغغياي الثيا ي الذن لن ر اليف على ألف األسغغغغاأل الباعل ي ال ألاب
اإلبداعي الذن ال يمكننا أن لدر كنهف اال بذلك السياي .
ومن أخألر ألواع االختزال وأشدها خألراً على المناها النيدية وعلى مستويات معر ية أخـغغغغـغغغغرى ما
يتعـغغغغغغغلق باستغراي الجهد ي النيل ،ال ألاب النيدن المعني باألامة هنا ال يتعدى – ي أال ف – مسا ة ( قال
بارت ..قال دريدا ) ..وبالمسا ة المذكورة تضي شرور أهمها:
أ -ادرا الناقد العربي لألساأل اإلبستيمولوبي للنيد الغربي أللف بدون ذلك اإلدرا سي ير لاقالً لهوامإ ال
تشكل يف هوية النيد ،وال تدعم يف الراى ال ائ ة الكاشبة ألصول المنها النيدن ولحدوده وعناصره.
ب -ادرا المسا ة بينف وبين النص اإلبداعي العربي الذن هو موبوع ليده ،ال يمكن لناقد عربي أن يتجاهل
الممارسغغغة النيدية التي تدخلف ي متاهات التضغغغارب بين ليد هويتف الغرب ومادتف النص الشغغغعرن العربي ،الف
بدون ذلك اإلدرا سـيدخل عالم التعسا الذن يؤول بف الى تحليل وتأويل بال ائدة.
ج -الوعي بالمسغغغا ة التي تربق الناقد العربي بالمتليي ،هذا اذا كان الناقد مهتما ً واعيا بمسغغغألة حضغغغور المتليي
ي ال ألاب النيدن ،وبكون ال اهرة األدبية – كما لعتها ال عل  " : -ليسغغغغغغغت اال عالقة بدلية بين النص
واليارئ " ( )37تلك العالقة الجدلية التـغغغغغغغي لجدها – بال ري – ي النيد الغربي الذن تجسدت أسئلتف الك رى
بالمتليي الذن أص ح أساسا ً ي عملية النيد واإلبداع.
د -مشغغغغغغكلة االليألاع ي المنهجيات التي تأخذ من المربعيات الغربية ،كل منها ي دأ دون التباعل م ا خر
ب الم السائد ي الثيا ة الغربية التي تنتا ابداالتها ب شكل تراكمي تباعلي " ان المسار النيدن الغربي ظل هو
الذن يوبف النيد األدبي العربي ويبرا عليف ي كل مرحلة ابداالتف ال اصغغة ،ولما كالت هذه اإلبداالت ت غغل
الينا متأخرة كنا مضغغغغغغألرين الى مالحيتها ومواصغغغغغغلة متابعة اإلبداالت الجديدة على ايياع متواتر خارن عنا،

( )36ال ر بحثنا :بين منها اليراءة وتحوالت المعر ة  /بحث ي متغيرات التبكير عند المسلمين  /بحوث مؤتمر كلية الشريعة /
بامعة باتنة  /الجزائر 2002 /م.
( )37آفاق نقد عريب معاصر  /ص .58

وتستدعي هذه المالحية ي االلتيال رام عدم الجاا المأللوب الجااه م أن ابدال ،نجد ألبسنا ي النهاية أمام
تراكمات عديدة لكن مح لتها هزيلة أو تكرارية.)38("...
وبالشغغغرور المذكورة الضغغغائعة ينبلت من الناقد ادراكف بأن عليف أن ي ذل بهداً معر يا ً مكثبا ن مضغغغاعبا ً
أساسـغغغغف (معر ة ا خر واأللا) ذلك يمكنف أن ي ل الى ال وصية التي تجعلف لاقدا منجزا لنيد عربي ،واال
لن ي ل الى أن شيء.
 -3ااتراب سؤال المناها النيدية – ان وبد – عن الذات ،هوال يتعامل مـغغغغغغ األسئلة اال ي ارار االلب ام
ال اب لهزيمة حضارية شملت المثيا العربي ال اب لهوى النيل ،وهوال يرصد اال األبوبة الجاهزة التي
يو رها النيد الغربي ،والجاهز ال يغني وال يسغغغغغغمن ،كما ألف ال يمنحف أدلى الشغغغغغغرور المنهجية المتعلية ببهم
الن ريات النيدية الغربية ،هو "ي ل دائما يـسير على لهجها بكيبية لاق ة ويترصد بعل مستجداتها من دون
أ ق ي التبكير أو مراعاة ال لبيات واألبعاد ..كما ألف ال ينجح ي تأسغغيس قيم بديـغغغغغغغغـغغغغغغغغدة ي ال حث والن ر
وارساء تياليد ي الممارسة والعمل" (.)39
 -4عدم وبغغغغغغوح الملمح المنها النيدن الجديد الذن يحكم بعل المياعد العلمية ي الجامعات العربية ،هذا
النيد الذن يتحر بأشتات من ا راء التي ال يحكمها ارار معر ي ومنهجي موحد قـغغغغـغغغغادر على الجاا ال ديل،
والنتيجة بذلك ابد ال شرقي وال اربي ،والس بمور الوعي ،وال الصة بهد مهدور نحن ال لكاد لـغغغغغغعثر
ي الجامعات العربية ،و ي أقسغغام الدراسغغات العليا ي أخريات اليرن العشغغرين و ي بدايات اليرن الجديد على
كرسي يشغلف لاقـغغغغغغد يو ر أبجديات المنها النيدن الذن يمكنف أن يؤسس لمدرسة عربية تعمل ي ارار الوعي
بعيدا عن النيل ،وتجتهد ي ارار التواصل الذن يضمن حضور التلميذ ي دائرة األستاذ.
المسؤؤؤؤؤؤ وأل النالث  :المنهج آخر والنص آخرل ال حول حو ايخر كراية هائية  ...يتجلى هذا
المسغغتوى بنوع آخر من الن غغو اإلبداعية التي بغغمنت حضغغورها ي المشغغهد األدبي المعاصغغر ي العالم
العربي باسغغغغغتجابة تامة الى اسغغغغغتعارة منهجية ومعر ية أ يدت الن غغغغغو التماءها حين أليت بها ي مشغغغغغهد
استعارن آل الى ااتراب عن األلا منهجا ليديا ول ا ابداعيا ،واختيارا رايويا.
ان أك ر ما يوابهنا حين الحديث عن الدراسات الن ية األدبية ي عالقتها بالمناها الما يتعلق بسؤال
الكينولة النيدية واإلبداعية الباعلة التي يمكنها أن تنتا ال ألاب اإلبداعي والنيدن الذن يجعل التواام والتجاور
قائما بين هويات الن غغغو والمناها النيدية على السغغغواء ،والموابهة موكولة بمسغغغتوى وعينا الذن يج أن
لدر بف ماهية الن غغغو وبوهر هوياتها ،كما لدر بف ر يعة المناها وأهمية حضغغغورها ي الزمان ،وكل
ذلك ال يأتي ارتجاال والد اعا وال هارا بمناها ومعارم ال تبربغغغها احتيابات األلا بالضغغغرورة ،النا لعلم ييينا
أن حابتنا الى المناها ك يرة وأن حابتنا الى الن غغو اإلبداعية التي تع ر عن همومنا أك ر ،وأن تباعلنا م
كل ذلك واب  ،لكننا لعلم أن الدمابنا ي مشهد المناها والمعارم والبنون العالمية لن يأتي اال بوعي معر ي
و ني يتيح لنا معر ة الذات أوال ،ومعر ة األسغغس الثيا ية والمعر ية التي لتباعل بها م ا خر ولشغغاركف بجدل
يبضي الى حضور الجمي سواسية ي مجال التان المناها والن و اإلبداعية على السواء ،واال سنعود من
بديد الى مراحل النيل التي بربناها ي عالم المناها و ي عالم الثيا ة والبنون ب بة عامة ،تلك المراحل التي
لم تبد ولم تتجاوا مرحلة اعألائنا المعلومة " ،ان الثيا ة العالمية ال تعني مألليا اعادة دما وصهر كل الثيا ات
اإللسغغغغغالية المعاصغغغغغرة ي قيا ة واحدة ،أو صغغغغغ غها بلون واحد هولون الثيا ة المهيمنة ...وليس مبهوم الثيا ة
العالمية اراام الناأل على تر قيم قيا تهم أو بعضغغغها وت ديلها بييم قيا ات أخرى ،وليس مبهوم الثيا ة العالمية

( )38آفاق نقد عريب معاصر /ص .139
( )39آفاق نقد عريب معاصر  /ص .60

أن تتر المجتمعات قيا تها وتعوبها بثيا ة بديدة ،ولكن الثيا ة هي لوع من الوعي الذن تتبق يف المجتمعات
اإللسالية كلها على صيغة للتعايإ والحوار"(.)40
وب( وومنن مند قا اةند و وواكت نن هتن من دند و وواهشند اآلهرننآلهندلكتناإلنن ع ةندهبمدالننقوو و ا ن نتآلضو وتن من
اشوورا نانو مننا اند وووتدننامناننل نبز را ن مندلكت ناونان انتآلضووتنب ان وو نل ننبمند تي مند ه ةند اترةنتند امنتاه من من

د اظتنل )ند و د نبر مند غ تنود اظتنل )ند غ تنبر مند غ تتب 41نو و اند ه ووةن

ا وواند اابوواؤند و ان دانيا ووانل )ند ه ا ن

ا هدضحنتناإلندهنواإلند ان قابسن (تان منسهدانو مومننع)ن دند ااباؤن ن عكنل ن دند اهالند ثا ثن مند ه ةنبند ه ةن

د اترةن نجانمنذدت نت و نتم ج ان منذد ندلكتني ثنلن ن تتقمن مندااباسو و و و و و ند جةند جة ن بامتانباااباؤن ان بمون ن من

د قا انضتو ان آلصهرند اآلم ثن من (تا نثان ااقمنل )ندااباؤن ان تدان ِّس وان اند قا انود قضا ا نو ضمنبرمنذ كن
ل )ندااباؤن ان جمان ( من ا نثان و و و و و ووا تن مند اقعينب مند ايسو و و و و و سنود ا( منيا)ن اا منل )ندااباؤن ا ن مننمنههن ن

ص آلا ن (ت ةن نتمومنل نه انتمومن قاا عند انتب. 42

لقد أقبل كةري من الشعرا والروائيني العرب على إبداع اآلخر فاقتبسو نقال واستعارة و ةال ...وب لك وجدنا كةريا من النصوص الشعرية
والروائية العربية ال بدث ،عاص ىىرة وحبداثة غريية هدفها النقل عن اآلخر ،فكانت النص ىىوص ال حتولت قو اآلخر وتعاملت معه كر ية
متاياة.
سنمم ا أن قتأ وذا التحسك حس اآلخت إي تجاتل الأةةةةةةة تاء ال تل الم ا ةةةةةةةتننت س متفي إي القتاء
امسضةةةةسع ال من الحضةةةةاتي الم يمد إي ال من الف يت وذا المسضةةةةسع الذي نف ةةةة نقن ا من ت امك وؤالء
الأةةةةةةة تاء مم ال من ام ار المتحسك إمتا سال تؤنةت ذلل المتحسك الذي ن يس تؤنة أسةةةةةةةاسةةةةةةةنة إي م ظم
المتااا الأةةة تنة التي ت ممها أةةة تاء الحياثة ا ةةةفة خا ةةةةت سأماتوم إي وذا المجاك الأةةةامت أيس نست
إال من م يو خاضةةةةم لن مان الجيني الذي وس ما ل الخاص الذي نخا ةةةةم ال اي م ة ايختبت اك سنقاا ها
إن أممنت لمن س حن يتس ال من م ي أيس نس اهذو المنفنة ال اي أن أنت إلب أن ال من م يو غالاا ماتحممل
متج نة إ نة سإنسفنة ذا أ ك غتاي أستايت إمك حينثل من ال من إ ما ن ل إي ياجت الخاال الفنسفي
ايستاي ا ةةةفة مامة سالخاال الفنسةةةفي ال تأةةةسي ( سةةةاة إلب الفننسةةةسو ايلما ي نتأةةةة 1900 -1844م )
ا ةةفة خا ةةةت إالمقسال الفنسةةفنة سالأ ة تنة سال قينة اييس نسةةنة اليالة منب التحسك سالت نت سمنب القان ة
المؤني ا من المستنا  ...منها مقسال ذا تةثنت إنسفي غتاي.
ليد كرأل أدوليس حياتف لهذا الزمن المتحول الم ني على حداقة االلب غغغغغغال واالليألاع منذ أن لشغغغغغغر
ميالف ي مجلة ( شغغغعر ) عام 1959م والذن يحمل عنوان ( محاولة ي تعريا الشغغغعر الحديث ) وهو الميال
الذن لجده مب غغال ي كتابف امن الشغغعر )43(...و يف تأسغغيسغغات منهجية و نية ومعر ية خابغغعة لزمن حداقي
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متأقر با خر الغربي ومنها " ر ل الو صا والكا عن أن ي ح الشاعر واقعيا " ( )44وكذا " الكشا عن
التشييات ي الكينولة المعاصرة " ( ،)45أما اإلبداع يج أن يحكمف امن الالييين أللف الضامن ي رأيف للبن
والحياة الذن يحيا ي عالم اير يييني يتجن المنألق وال ي دع بف"( )46والزمن يمكننا أن ليرأه ي الميأل
ا تي من ق يدتف الألويلة ( تحوالت ال ير) التي ييول يها(.)47
طاغ أدحرج تارياي وأربحه علو يديإ وأحييه
ولي زمن أقوده وصباحات أعذبها
أعمي لها الليل أعميها السرابإ ولي
مل مألت به أرضي
يمولإ يرألإ يا رإ يحر ماضيه ويح ر
منلي.
هكذا ي دو الزمان عند أدوليس الف امان أسغغغغغغغاسغغغغغغغف اليأليعة والتحول ،الزمن الذن كان ادا تاري ا
والتاريخ يج أن تموت يف مروياتف التي حدقت ي المابغغغغغغي والتي لم يعد أدوليس يعترم بها ،أما الزمن
المراوب والمأللوب هو الزمن األدوليسغغي ا تي الذن ال يكون اال كما أراده أراده المتحول المعر ي والبني،
وكما را ف الشاعر أدوليس الشاعر لبسف (وأذبحف على يدن وأحييف).
ويبدو التحول قو اآلخر بص ى ى ى ى ى ىىفة أقوى وأعمق يف الرواية العربية ال أنتاها زمن التاريب ال ي كمه خطاب املابعديات
املتأثرة حتما ،ابعديات اآلخر ال ري ،لك الزمن ال ي امتاز فيه السى ى ىىرد الروائي باغرتابه عن املتلقي العريب وعن مهومه وسى ى ىىقوطه يف ف
ال ات املبدعة ال اس ى ى ىىتاابت لرغبات ومكبوتات خاص ى ى ىىة س ى ى ىىببها املةاقفة الس ى ى ىىلبية ال آلت بالروائي إ النقل دون املراجعة والتحليل
والنقد ...فكان أن وجدنا يف روايات ه املرحلة ا هتمام إ درجة املبال ة بأوهام الفرد ووسىىاوا الوعي والالوعي وال رق يف التاريد
الشى ىىاعري والفلسى ىىفي ..وإغراق الن الروائي يف ل ة اجلسى ىىد إ درجة أن املتلقي يصى ىىعب عليه يف أغلب األحيان أن يتااوب مع ه
النصوص.
واملشىىكلة بعد كل ه ا أن تتحول ال ريية املبنية على ا غرتاب عند هؤ املبدعني اصاضىىعني لةقافة اآلخر إ حاج فكرية وفنية
يبدعون هبا ،وهبا يعلنون املواقف ،و علومتا و حضاريا ،لقد سدت يف هؤ سلطة الصدى ال ي رمى هبم يف متاهات الضياع.
بين المنهج والنص وصيـاغة البـديل اتيجابي :ليد تأكد  -بماهية المناها والن و على السواء -
أن التعامل م المناها وم الن غغغغو اإلبداعية لبسغغغغها مسغغغغؤولية معر ية وحضغغغغارية ال يتينها اال من وه
المرتكز المعر ي الذن يضغغغغمن لف الحضغغغغور الباعل ي مشغغغغهد اإلبداع و ي عالم المناها النيدية ،و ي ا تي
شرور لجملها لندلل بها على ذلك:
إن التفامك مم مالم ال ةةةسص النتحقر ام اود سأ سةةةار سمضةةةامنن سةةةتستيوا إذلل أضةةة و ايمت
أ-
سأوس لت سأما الجننك إماثك إي م اود ت تد ةةةن ها سم ا ةةةتوا سإي ةةةسص ايمها االتؤب المسةةةتقاننة
التي تتجاست ستتالحم مم أخ نة ايمة سوسنتهات إمن أجك أن ؤسس لنم اود ابنجاانة السننمة منن ا  -أسال
سكختا  -أن " الهسنة المسةةةؤسلة من المتجم المؤسةةةس سالمؤ ةةةك لنم هدت سسةةة يتل حن ها أن الت امك مم
( )44الشعر ومت ريات املرحلة  /تأليف جمموعة  /دار الشؤون الةقافية العامة  /ب داد  /ص.91
( )45زمن الشعر  /أدونيس  /ط /1دار العودة  /بريوت  /ص.12
( )46الشعر ومت ريات املرحلة  /ص.91
( )47أدونيس ،األعمال الشعرية الكاملة ،دار العودة ،ن.505 ،1

مالم الم اود ال نمسن إال ا ينة ساتأةةةةاتل نفضةةةةي إلب حضةةةةست الذا إامنة إي مك تثا و م هجي سم تإي
نح كت سإال سناقب الااحث تاجها حاجتا انن منان غنت مستسملت سانن ساإي ال نحقر أتسا الذا ت سستؤسك
مالم الاحث إي ايمة حن ها إلب ال قك سإقا لقا سن التسامك سالتتاام.
حضةةةةةست الحسات إي جام ات ا سإي متام ا ال نمنةت إالحسات وس ايسةةةةةاس الجني الماسةةةةةل اةسةةةةةاال
ب-
التفامك إنجاانا مم اآلختت سأغتل ايمت أن ذمت أن وذا الحسات ي غال إي جام ات ات إالجام نسن م ي ا
ايتا ما ن ختاسن إي ضةةةةةانا م تإنة سإي ظتنا مفاونم تأةةةةةمن اال من الحضةةةةةاتي اآل ي الم قي الذي
تحممل مت نتا محننة سم المنة م سلمةت لقي امتفب أغنل الجام ننن امهمة ثا سنة تمثن إي قك الم هجي
الم تإي المست ات الذي ج نسو س يا سمس ا لهم منب حضست أمني است تاضي تتاممي إي جام اتهم.
تسإت الاحث ال سمي المثنت لنمأةةةةةةةمال سإقا الحتناجا ايمةت أس المجتممت سا نال وذا ال سع من
ن-
الاحسث سنفاجج ا أمتان أسلهما أن نتإض المجتمم الاحث ام هجل سمحتساوت سحن ها ال ت نل ابأمالنا سال
تاججها ي ها ال تهمل إي ايخنتت إذ وي لنسةةةةةةة منما للت أسوي لم تيخك إي ياجت تمسن ل أل أما ايمت الثا ي
إالمحتمك إنل أسةةةةسأت سمفايو ا يما المجتمم إي الم هجنا المؤني امتج نا ال نتت ساغتتاال من ضةةةةاناو
سمأةةةمالتل الخا ةةةة الخاضةةة ة لمن س تلت سال تنجة – ا ي وذا  -أن نؤسك المجتمم إلب التفمل إي خ ةةةاج ةةةل
سسماتلت مما نؤسك الاحث فسل إلب جهي مهيست.
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