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اإهداءا  
 إىل رفيق الدرب، وشقِّ الروح:

 يوسف عبد اجلليل 

 :عتمةآخر النفق يف كل  نوِر إىل
 أمي .. 

 إىل روح والدي رمحه اهلل..
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 كر وتقديرش
ًالحمذ هلل مً قبُل ومً بعذ،     

أحمذه على ما أجم مً وعمٍت بىافش كشمه، وعلى ما لم ًخمَّ لحكمٍت باطىٍت ًشاها القلب 

ًفي وحذجه، حين ل ًذسكها العقل في اوشغاله. 

   أ.د. يوسف موسى رزقة: الفاضل ألسخاري الخقذًش، وعظيم الشكش، بىافش أجىجه

 وهصائحه ،الطيبت جهىده وقذ سافقخني –أسخار ألادب والىقذ بالجامعت ؤلاسالميت -

،: البحث في عمليأثىاء  الجميل، وصبره اإلاىيرة،
ا
، جىجيها

ا
، وجصحيحا

ا
ً ودعما

ا
 .وحشجيعا

ً
ا
ً ليس الشكش هىا واجبا أقىم به، ول عادة

َّ
 هبعها، بل شكشا حقيقيا على أهجاسيت أج

طشيق فإن هزا ال هوبفضل طشيقا للمعشفت في أولى محاضشاث ألادب الجاهلي،ني ىمىح

 وانفتاحها على العىالن األكثر اتساعا لن ينتِه. مع الىص واللغتالطىيل 

شكشا لألسخار الذكخىس محمذ عبذ اإلاطلب، الزي ساعذوي في الحصىل على كخبه، 

ت مساعذة ممكىت.. ِّ
ًوأبذي اسخعذادا جميال ألً 

شكشا لعائلتي التي احخضيت هزا الجهذ، وساهمت في إجمامه عبر دعمها اإلاعىىي 

ًالذائم.

جقذم بشكشي للذكخىس الفاضل نهاد الشيخ خليل على كل الحىاساث التي أسهمت وأ 

ًفي جىسيع آلافاق أمامي حين كاهت جضيق

ـــــشام أخـــــــــــــــص بالزكــــــــــــــــــــــــــــش ألاســــــاجــــــــــــــزة الكـــــًو ،للجامعت ؤلاسالميت مىصــــــــــــــــــىًل والشـــــــــكش

ً.«غت العشبيتقسم الل»في

ً



  ت
 

 الدراسة صمخ  م

عشر المصري محمد عبد المطمب، معتمدة عمى والببلغي تناولت الدراسة جيود الناقد 
كتٍب ىي مف أىْـّ ما كتب في النقد والببلغة، الستخبلص رؤيتو في سبيؿ بناء منيٍج نقدّي 

 لقراءة النص العربّي بما يتناسب مع خصوصيتو المغوية، وتراثنا الببلغي. 

ركزت الدراسة عمى مناقشة اآلراء الببلغية والنقدية التي عالجيا محمد عبد المطمب في 
ىا، ومف أىميا ما ُأثير مف انتقادات لمببلغة العربية، كالقوؿ بعدـ مؤلفاتو، وتابعت تطور 

صبلحيتيا لقراءة النص الحديث، حيث أثبت عبد المطمب العكس، متخذا مف األشكاؿ والصور 
التي أنتجيا التراث الببلغي أدواٍت تحميمية لمنص الحديث، تتوافؽ مع األدوات الحديثة التي 

 لوافدة، وخاصة األسموبية. جاءت بيا المناىج النقدية ا

إضافًة إلى ما تقدـ، تتبعت الدراسة التطور المنيجي في رؤية محمد عبد المطمب لمببلغة 
وصراعيا مع المناىج النقدية الوافدة، فرصدْت مراحؿ االنحياز إلى الببلغة بشكؿ متصالٍح مع 

 النقد الحديث تارة، وبشكٍؿ رافٍض لتغوُّالتيا تارًة أخرى.

الدراسة بعض القضايا النقدية التي أثيرت في العصر الحديث، والتي شارؾ محمد قاربت 
عبد المطمب برأيو فييا، كقصيدة النثر والنقد الثقافي والنقد النسوي، فتناولتيا موضحة موقفو 
ضافتو عمييا، وأحسب أف الدراسة قدََّمْتيا لممتمقي بوضوٍح يتناسب مع حجـ الرسالة  منيا، وا 

  وطبيعتيا. 
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Abstract 

The study deals with the Egyptian critic Mohammed Abdulmutallab 
efforts based on ten books he authored of the most important writings 
in criticism and rhetoric. The study attempts to draw out his vision, 
which aims to create theoretical bases for a critical approach that is 
able to read the Arabic text in proportion with its linguistic particularity, 
and its rhetorical heritage. 

The study focuses on the discussion of some issues in 
Abdulmutallab’s writings, the most important of which was how the 
Arabic rhetoric was criticized, and what is said that Arabic has no 
validity to read the modern text. For the modern text,  Abdulmutallab 
tried to prove the opposite using forms and images produced by the 
rhetorical heritage as compatible analytical tools with the modern tools 
that came with the incoming critical approaches, especially stylistic. 

During discussion, the development of Abdulmutallab's vision for 
rhetoric and its conflict with the incoming critical approaches has been 
tracked systematically. The study tracks the biased rhetorical stage with 
reconciliation with modern criticism and the absolute bias for the 
followed rhetorical Arabic stage, which took a defensive shape because 
of the predominance of modern approaches over the Arabic text. 

The study also covers some problematic critical issues that have 
been raised in the modern era in which Mohammed Abdulmutallab had 
his own opinion about, for example, prose poem, cultural criticism and 
feminist criticism. 
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 فهرس المحتويات                                             

الص المحتوى
 أ اإلىداء فحة 

 ب شكر وتقدير
 ت ممخص الدراسة

summary ث 
 ح-ج فهرس الموضوعات

 ض-خ المقدمة
 ٖٔ-ٔ التمييد

 اتجاىات تجديد البالغة وموقف محمد عبد المطمب منيا الفصل األول:                
 ٕٚ-ٗٔ المبحث األوؿ: تطور الببلغة العربية واتجاىاتيا

 عبد محمد وموقؼ الببلغة عمى الحديث العصر عمماء مآخذالمبحث الثاني: 
 منيا المطمب

ٕٛ-ٗٙ 

 المطمب عبد محمد عند واألسموبية البالغةالفصل الثاني:                         
 ٜٙ-ٓ٘ باألسموبية الببلغة ربط حوؿ األوربية الدراساتالمبحث األوؿ: 
 ٜٜ-ٓٚ باألسموبية الببلغة ربط حوؿ العربية ساتالدراالمبحث الثاني: 
 ٜٗٔ-ٓٓٔ المطمب عبد محمد عند واألسموبية الببلغة المبحث الثالث:
 ٜٙٔ-ٓ٘ٔ النقدية المطمب عبد محمد دراسات في األسموبي المنيج تطبيقاتالمبحث الرابع: 

 المطمب عبد محمد ندع البالغة تجديد في وأثرىا النحوية الفصل الثالث: اإلمكانات         
 ٕٛٔ-ٕٚٔ واألسموبية الببلغة بيف النحو المبحث األوؿ:
 ٕٓٓ-ٖٛٔ ببلغية النحو الجرجاني القاىر عبد وجيود النظـ نظرية المبحث الثاني:
 ٕٕٙ-ٕٔٓ المطمب عبد محمد عند النحوية وفمسفتيا العربية الببلغة المبحث الثالث:

 الحديثة النقدية القضايا بعض في المطمب عبد مدلمح النظرية الفصل الرابع: اآلراء
 ٖٕ٘-ٖٕٓ المبحث األوؿ: آراء في محمد عبد المطمب في جوىر النقد ووظيفتو
 ٜٕٚ-ٕٗ٘ المبحث الثاني: آراء محمد عبد المطمب في قضايا الشعر المعاصر

 ٜٖٓ-ٕٓٛ المبحث الثالث: آراء محمد عبد المطمب في قضايا نقد السرد
 ٖٓٔ الخاتمة

 ٖٛٔ-ٖٔٔ النتائج والتوصيات
 ٕٖٙ-ٜٖٔ المراجع
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 المقدمة

، وعمى آلو وصحبو الحمد هلل رب العالميف ، و الصبلة و السبلـ عمى أكـر المرسميف
 ، أما بعد:أجمعيف، وتابعييـ بإحساف إلى يـو الديف

لقد عاشْت الثقافُة العربية منذ منتصؼ القرف التاسع عشر أزمًة ممتدًة ذات جذور 
حضارية تتعمؽ بثنائية األصالة والمعاصرة، وتباينت اآلراء تطرفا واعتداال، ميبل إلى ىذا الطرؼ 
، بؿ وتزايدت، في ظؿ مناخ العولمة الذي يكاد  أو ذاؾ، وظمت اإلشكالية قائمة حتى اليـو

 اط مف تحت أقداـ الثقافات الوطنية، لصالح العاـ المنفتح، والمفارؽ لمخصوصية. يسحب البس

ولـ يكف اإلبداع العربي، والنقد كتابٍع أو قائٍد لو، في معزٍؿ عف ىذا الصراع، بؿ يمكف 
القوؿ إنو كاف الواجية األبرز التي تعبر عف إشكاليتو العميقة؛ ذلؾ أف النتاج اإلبداعي ىو 

نقرأ فيو تجميات الثقافة وأزماتيا عمى الصعيد االجتماعي والفمسفي والفكري، ليس الخطاب الذي 
 بوصفو وثيقة، بقدر ما ىو التجمي األوضح لمكونات الثقافة. 

ٍب بالمناىج النقدية الوافدة، يعمؿ  وبناء عمى ىذه األزمة فقد انقسـ النقاد العرب إلى مرحّْ
اوالت قراءة النصّْ العربي، بغض النظر عف مدى عمى تعمـ مصطمحاتيا، والزجّْ بيا في مح

مناسبتيا لخصوصيتو الثقافية والمغوية، وبيف عازٍؼ عف ىذه المناىج، التي يرى فييا سبيبل 
 لمتغريب، وخطوًة ضمف مخطٍط كامؿ ليزيمة العرب سياسيا ودينيا عبر البوابة الثقافية.

د المصرّي محمد عبد في ظؿ ىذا الصراع، ظيرت أصواٌت معتدلة، كصوت الناق
المطمب، فعمؿ مف خبلؿ رؤية توفيقية عمى إعادة النظر في التراث الببلغي والنقدي العربي، 
والكشؼ عف صبلحيتو لقراءة النص الحديث، وذلؾ عف طريؽ إبراز مواطف التفوؽ فيو، والتي 

لنظـ لعبد القاىر كادت تتطابؽ أحيانا مع ما توصمت إليو المناىج النقدية الحديثة، مثؿ نظرية ا
 الجرجاني. 

لـ تكف إعادة قراءة التراث قراءة واعية حائبل أماـ االستفادة مف المنجز النقدي الغربي، 
ما يمكف األخذ بو مف روافد المناىج النقدية  -ضمف منيجو النقدي–فقد استوعب عبد المطمب 
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التراث الببلغي والنقدي  الحديثة، شرط أف يكوف ليذا المنقوؿ جذوٌر يمكف أف تنمو في أرضية
 العربي، وتتوافؽ مع خصوصيتيا.

خبلؿ مف تتمثؿ أىمية ىذا الموضوع بأىمية الشخصية النقدية التي سيتـ تناوليا و 
 نذكر منيا:  ،سيامات بارزة في موضوعات استشكاليةإالدراسة، فقد كانت لعبد لمطمب 

تحرُص عمى أال تكوف مجرد قراءة  إعادة النظر في التراث الببلغي، وتقديـ قراءة جديدة -
تعتمد عمى ثبلثة تحميمية، أو وصفية، أو رصدية كما كانت الدراسات السابقة؛ بؿ ىي دراسة 

 أسس: 

االختيار واالنتقاء: ونعني بو تركيز عبد المطمب عمى المنجز الببلغي المكتمؿ والناضج،  -
 اكي الببلغية. والصالح لئلحياء مرة أخرى، مثؿ نظرية النظـ، وجيود السك

التحميؿ:  قاـ عبد المطمب بتحميؿ ىذا المنجز، معيدا قراءتو، ومكتشفا ما فيو مف إسيامات  -
ف لـ يكف الببلغيوف أنفسيـ قد وعوا بيا، وىذه ليست قراءة تمفيؽ، بقدر  يمكف استغبلليا، حتى وا 

 ما ىي قراءة وعي جديد لمنجز قديـ سابٍؽ لعصره وزمانو الذي أنجز فيو. 

التركيب: حيث يقوـ عبد المطمب بجعؿ ىذا المنجز صالحا لبلستخداـ التطبيقي في البيئة -
النقدية الجديدة، مف خبلؿ رصد توافقو مع المنجز النقدي الحديث، كالمنيج األسموبي عمى 
سبيؿ المثاؿ، وخمؽ االشتباؾ بيف المصطمحات القديمة والجديدة، وجعميا حية في قراءة 

ة التي يتـ تطبيقيا عمييا، فاالنزياح يمكف أف يكوف العدوؿ الذي جاء في النصوص الحديث
أشكاؿ متعددة رصدتيا عموـ الببلغة الثبلثة بالتفصيؿ، والتكرار النمطي يمكف أف نممسو في 

 البنى العميقة لممحسنات البديعية. 

منيٍج إف الجيد الذي قاـ بو عبد المطمب عمى مدار سنواٍت طويمة في محاولة إقرار 
عربي لقراءة النص العربي، ال ينقطع عف تراثو الببلغي النقدي، وال ينعزؿ عف تطورات المناىج 

 -إف صح التوصيؼ–النقدية الحديثة، ليو جيٌد يستحؽ الدراسة، والنظر فيو، وتقييمو 
لى أي مدى يمكف أف ينجح النقد العربي في تجاوز  الستشراؼ آفاؽ النظرية النقدية العربية، وا 

 أزمة اليوية، والتي تبمغ أقصى تجمياتيا في إشكالية: األصالة والمعاصرة. 
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 سبب اختيار الموضوع :

ة بالنسبة لي،  -وأعني بيا أزمة اليوية بالتحديد-إف أزمة الثقافة العربية  ظمت مسألة ممحَّ
، وكنت قد إذ وقعُت فريسة لتساؤالتيا، خاصة وأفَّ لي محاوالٍت في كتابة الشعر والقصة القصيرة

 احترت في اختيار موضوع مناسب لمدراسة. 

لقد عرضُت عمى األستاذ الدكتور يوسؼ رزقة مجموعة مف العناويف المقتَرحة التي كاف 
الحظ توجيي إلى الجانب  -وىو يبدي ىذه المبلحظات–يبدي حوليا مبلحظاتو الواعية، لكنو 

كتب الدكتور محمد عبد المطمب، وىو   التفكيَر في دراسة -مشكورا–التنظيري، فاقترح عميَّ 
 مشرفو في رسالة الدكتوراة. 

بعَد اطبلٍع أولّي عمى مجموعة كتبو التي توفرت لي حينيا، اعتقدت أنني ربما سأجد 
إجابًة عمى األسئمة التي تثيرني أنا أوال، وتثير مف ىـ أمثالي مف الذيف ال زالوا محاصريف بسؤاؿ 

 اليوية الثقافية، وقد تحقؽ لي بعُض ما أريد بالفعؿ. 

، والتي تجاوزت الخمسة والعشريف كتابا، بغزارة مؤلفات محمد عبد المطمووجدت أف 
وتنوُّع القضايا التي طرحيا، وتميزه باستقبللو المنيجي، ورؤيتو التوفيقية، تدعونا لمنظر في ىذه 
التجربة البحثية نظرة شمولية تسعى الكتشاؼ مدى مقدرة مثؿ ىذه الرؤية الوسطية عمى إثبات 

نحياز ألحد طرفي ثنائية: التراث أو المناىج نفسيا وسط سيٍؿ مف الكتب التي بالغت في اال
 الحديثة. 

كما أف جيود عبد المطمب تميزْت بشكٍؿ عاـ أنيا تخطت الحاجز التنظيري البحت، 
وتجاوزتو إلى ميداف النص األدبي نفسو، فكانت كتبو تنقسـ غالبا إلى قسميف رئيسيف: التأسيس 

كافية لجعمنا نعيد النظر في إنتاجو الببلغي النظري، ثـ الجزء التطبيقي، وىذه الميزة وحدىا 
والنقدي كامبل؛ إذ لطالما وقعت المحاوالت النقدية العربية في فخّْ التنظير المجرد، الذي ال يمكف 
تطبيقو عمى النص العربي، والذي يبقى مكدسا في دائرة المصطمحات المعربة، والمتشعبة، والتي 

 ، ال لتطبيقيا عمى النص العربي.تحتاج ىي وحدىا إلى دراساٍت إليضاحيا
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ورغـ كوف جيوده التطبيقية ىي أحد مزاياه البحثية، إال أننا لـ نتوقؼ عندىا طويبل، 
وآثرنا الوقوؼ عند آرائو النظرية، وذلؾ ألف جيوده التطبيقية مبنية باألصؿ عمى ىذه اآلراء، 

ت الدراسة بالمسألة النظرية، كما أف العودة إلى تطبيقاتو لف ُيْشكؿ عمى أحد، ومف ثمة اعتن
 ومدى تماسكيا.

 المنيج المتبع في الدراسة : 

عمى مجمؿ القضايا  -بمجموعيا–لقد قمُت باختيار عشرة مف الكتب التي تحتوي 
اإلشكالية التي أثارىا محمد عبد المطمب، في مجالي: الببلغة والنقد، واختصصتيا بقراءة 

يرات التي طرأت عميو خبلؿ مسيرتو النقدية، وربما في موسَّعة، تسعى لمكشؼ عف منيجو والتغ
ىذا تبرير لكثرة الرجوع إلييا واألخذ منيا؛ ألنيا احتوت آراءه ومنيجو، وكانت مرجعية لغيرىا، 

 وىذه الكتب ىي: 

 . الببلغة واألسموبيةٔ

 . الببلغة العربية )قراءة أخرى(ٕ

 . جدلية اإلفراد والتركيبٖ

 عبد القاىر الجرجاني. قضايا الحداثة عند ٗ

 . النص المشكؿ٘

 . شعراء السبعينات وفوضاىـ الخبلقةٙ

 . قراءات أسموبية في الشعر الحديثٚ

 . ببلغة السردٛ

 . القراءة الثقافيةٜ

 . قراءة السرد النسويٓٔ
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وىذا ال يعني أنني أغفمت بقيَة كتِبو التي استطعُت الوصوؿ إلييا، مثؿ "كتاب الشعر"، 
يعي في شعر الحداثة"، "ىكذا تكمـ النص"، "مناورات الشعرية"، ولكنني اختصصُت "التكويف البد

 الكتب العشرة المذكورة أعبله بقراءٍة مكثَّفة، لتميزىا بإحدى خاصيتيف: 

. أنيا تشكؿ إضافة بارزة إلى رؤية عبد المطمب النقدية مف ناحية نظرية أو تطبيقية، في ٔ
 مجالي النقد أو الببلغة. 

ا تشكؿ انعطافة أو تغيرا في رؤية سابقة، بفعؿ امتداد الفترة الزمنية التي تغطييا كتبو، . أنيٕ
والتي تمتد إلى ما يقارب ثبلثيف عاما، وىذا يعني أف ثمة تغيراٍت ال بدَّ أف تطرأ بفعؿ تفاعؿ 

 عبد المطمب مع مستجدات الواقع التي ظيرت خبلؿ ىذه الفترة.

غاية ىذه الدراسة المنيَج التكاممّي؛ فقد قمت بجمع آرائو وقد اتَّبعُت في سبيؿ تحقيؽ 
وتحميميا، ومحاولة استخبلص منيجو النظري منيا، كما حاولت تتبعيا تاريخيا؛ لرصد التغيرات 
والتطورات التي طرأْت عمييا، وأخيرا لـ يكف ىناؾ بدّّ مف وضعيا في سياؽ المقارنة مع الجيود 

وقعيا منيا، وقيمة جيده البحثي مقارنة بالجيود النقدية العربية النقدية التي عاصرىا، لبياف م
 واألوروبية. 

وقد اتبعت في التوثيؽ منيج د. رمضاف عبد التواب، باالكتفاء باإلحالة إلى اسـ الكتاب 
والصفحة في ىامش االقتباس، والبدء باسـ الكتاب ال المؤلؼ في المراجع، مع عدـ التفريؽ بيف 

ع، ودمج المقاالت الدورية والمجبلت والمصادر اإللكترونية معيا، ورتبتيا المصادر والمراج
 جميعا ترتيبا ىجائيا. 

 فصول الدراسة ومباحثيا: -

لقد قسمت الرسالة إلى أربعة فصوؿ وتمييد، أما التمييد فكاف معنيِّا بتوضيح السيرة 
 الحياتية والعممية لمحمد عبد المطمب؛ كونو الشخصية موضع البحث. 

 أما الفصوؿ األربعة، فقد جاءت كاآلتي:
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 اتجاىات تجديد البالغة وموقف محمد عبد المطمب منيا الفصل األول: 

كاف الموضوع الرئيس الذي شغؿ محمد عبد المطمب طواؿ مشواره البحثي ىو التأصيؿ 
نبدأ ألية نظرية نقدية حديثة مف خبلؿ الكشؼ عف امتدادات تراثية ببلغية ليا، لذا وجب أف 

بالحديث عف اتجاىات الببلغة العربية في العصر القديـ والحديث، ثـ بياف دعوات التجديد، 
يت لمببلغة في العصر الحديث، وماذا كاف موقؼ محمد عبد المطمب  واالنتقادات التي ُوجّْ

 منيا، لذا؛ انقسـ الفصؿ األوؿ إلى مبحثيف، وىما:

 ىاتيااألوؿ: تطور الببلغة العربية واتجاالمبحث 

 .منيا المطمب عبد محمد وموقؼ الببلغة عمى الحديث العصر عمماء مآخذالمبحث الثاني: 

 عند محمد عبد المطمب الفصل الثاني: البالغة واألسموبية

قريبة  -بفمسفتيا وجوىرىا -مف خبلؿ دراستو لمببلغة العربية أنيامحمد عبد المطمب  وجد
الكشؼ مع ظيور آراء حوؿ ربط الببلغة باألسموبية عربيا ، وقد تزامف ىذا مف المنيج األسموبي

 وأوروبيا، بيف موافؽ ومعارض، لذا قسمت ىذا الفصؿ إلى أربعة مباحث:

 المبحث األوؿ: الدراسات األوروبية حوؿ ربط الببلغة باألسموبية.

 المبحث الثاني: الدراسات العربية حوؿ ربط الببلغة باألسموبية.

 الببلغة واألسموبية عند محمد عبد المطمب.المبحث الثالث: 

 .النقدية المطمب عبد محمد دراسات في األسموبي المنيج تطبيقاتالمبحث الرابع: 

وربما أطمُت الوقوؼ عند ىذه اإلشكالية؛ أعني ربط الببلغة باألسموبية، وأسيبت في 
عرض الدراسات العربية واألوروبية التي تحدثْت عف ذات الموضوع، لكف ىذه اإلطالة كانت 

 لسببيف اثنيف: 
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األوؿ: أف كتابو "الببلغة واألسموبية" يعد أىـ الكتب التي شكمت عبلمة فارقة في حياة 
د المطمب البحثية، حتى إف عبد المطمب الناقد والببلغي يرتبط غالبا في أذىاف الميتميف عب

بإشكاليات الببلغة والنقد، بكونو الباحث الذي ربط مصطمحات الببلغة بمصطمحات األسموبية، 
كما أف الكتاب بمحتواه يعدُّ كتابا تنظيريا بحتا، أوضح فيو عبد المطمب خبلصة آرائو حتى 

 تأليفو لو. تاريخ 

ظؿَّ   -وفؽ الصيغة العربية التي يقترحيا عبد المطمب–الثاني: إف المنيج األسموبي 
؛ فقد ٖٕٔٓمبلزما  لو في قراءاتو التطبيقية إلى ما قبؿ كتابو "النقد الثقافي" الذي نشر في 

ا، وفقا ظمت الصياغة ىي المدخؿ الوحيد  لمنص، والتي ال يبتعد عنيا إال بمقدار ما يعود إليي
 لوصفو في كتاب "قراءات أسموبية".

 المطمب عبد محمد عند البالغة تجديد في وأثرىا النحوية الفصل الثالث: اإلمكانات

بعد االىتماـ البلفت الذي لقيو كتاب "الببلغة واألسموبية"، والذي نظَّر فيو عبد المطمب 
لربط الببلغة العربية باألسموبية، عاد عبد المطمب مف جديد إلى الجذور التراثية، ولكفَّ ىذه 

إلى محاولة "منحو الشرعية" عبر ربطو المرة كانت العودة ىي عودة الحنيف إلى الذات، ال 
لوافد الحديث، وقد بدا ىذا واضحا في كتابو "الببلغة العربية: قراءة أخرى"، حيث كاف في ىذا با

ثبات قدرتيا عمى أف  الكتاب يعيد اكتشاؼ جوىر الببلغة العربية، متخذا موقؼ الدفاع عنيا، وا 
قراءة منيجا في قراءة النص العربي، وقد كانت السمة األبرز ليذه القراءات أنيا  -بذاتيا–تكوف 

نحوية، لذا خصصت ىذا الفصؿ لمحديث عف رؤية عبد المطمب لعبلقة الببلغة بالنحو، 
 واشتمؿ الفصؿ عمى ثبلثة مباحث، ىي:

 .واألسموبية الببلغة بيف النحو: األوؿ المبحث

 .ببلغية النحو الجرجاني القاىر عبد وجيود النظـ نظريةالمبحث الثاني: 

 .المطمب عبد محمد عند النحوية وفمسفتيا العربية الببلغة المبحث الثالث:

 الحديثة النقدية القضايا بعض في المطمب عبد لمحمد النظرية الفصل الرابع: اآلراء
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إف أبرز ما تميز بو عبد المطمب خبلؿ قراءتو لمنصوص العربية أنو أزاؿ الحاجز بيف 
النقد والببلغة؛ ال مف حيث الماىية، بؿ مف حيث كونيما معا يشكبلف منيجا لقراءة النص، 
فالببلغة تمدُّ الناقَد باألدوات، والنقد يمدىا بالتحميؿ والمخرجات الداللية والكشؼ الجمالي، لذا؛ 

ف رحمتو مع الببلغة، كانت متوازية مع رحمة النقد، وقد كاف مف الطبيعي أف تظير قضايا فإ
نقدية حديثة، وأف يكوف لعبد المطمب موقٌؼ منيا، وقد تفرَّعت ىذه القضايا في ثبلثة محاور، 

 وزعتيا عمى ثبلثة مباحث وىي: 

 المبحث األوؿ: آراء محمد عبد المطمب في جوىر النقد ووظيفتو.

 مبحث الثاني: آراء محمد عبد المطمب في قضايا الشعر المعاصر.ال

 المبحث الثالث: آراء  محمد عبد المطمب في قضايا نقد السرد.

 الخاتمة والنتائج -

 : اآلتيةفي النقاط  أذكر بعضيافي ىذا الجزء قدمت النتائج النيائية التي توصمت إلييا الدراسة، 

البحثي مبنيّّ عمى رؤية جوىرية تيدؼ إلى تأسيس منيج . إف مشروع محمد عبد المطمب ٔ
نقدي قادر عمى التعامؿ مع النص العربي بأدواتو، ال بأدواٍت غريبة عنو، لذا فقد حاوؿ التوفيؽ 

 بيف التراث الببلغي والمناىج الوافدة.

رحمة . لقد تطورت عبلقة محمد عبد المطمب بالببلغة العربية عبر مراحؿ بحثو؛ فانتقمت مف مٕ
القراءة الواعية لمتراث الببلغي، إلى محاولة ربطو باألسموبية، إلى العودة إليو دفاعا عنو مف 

ؿ الحداثة.  تغوُّ

. حاوؿ محمد عبد المطمب ربط مصطمحات الببلغة العربية بالمصطمحات الحديثة، مثؿ: ٖ
مى مجمؿ األشكاؿ العدوؿ والتي ربطيا باالنزياح أو االنتياؾ، والتكرار النمطي الذي طبقو ع

 البديعية .
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. اعتمد محمد عبد المطمب في قراءتو لمنصوص عمى منيجية واضحة، وىي كوف المغة ىي ٗ
 مناط اإلبداع، وعميو فإف أية قراءة موضوعية لمنص، يجب أف تبدأ مف المغة وتنتيي إلييا. 

مب مف أدوات .لقد كاف الشعر الحديث ىو المجاؿ التطبيقي لما نظَّر لو محمد عبد المط٘
القراءة النقدية، وىذا ما جعؿ ببلغتو ببلغًة حّية، ال ببلغة الشواىد المحفوظة والمكررة في 

 الكتب التراثية. 

شارؾ عبد المطمب مشاركة فاعمة في القضايا النقدية التي ظيرت في الوقت الحالي، فقد  .ٙ
نقدية العربية، كما كانت لو آراء ؾ في الجدؿ حوؿ قصيدة النثر، والنقد الثقافي، والنظرية الشار 

 في النقد النسوي، والقراءات السردية.

 الصعوبات:

ليا  ومما يجدر ذكره ىنا أنني واجيُت في دراستي ىذه مجموعًة مف الصعوبات، وكاف أوَّ
المساحة الواسعة لمبحث في مقاـ رسالة ماجستير، وىو ما جعمني أتخوؼ قميبل، ولكنني بعد 
إتماميا أقوؿ إنني تغمبُت عمى ىذه المشكمة مف خبلؿ تحديد طبيعة البحث، واليدؼ الذي أسعى 

خبللو، وىو استخراج منيجية محمد عبد المطمب في التعاطي مع القضايا النقدية،  لتحقيقو مف
فميس اليدؼ تتبع القضايا النقدية والببلغية التي طرحيا عبد المطمب واحدة واحدة تتبعا موسعا، 

 فيذا مما يضيؽ بو المقاـ والوقت. 

ف –العممية فقط  إف معايشتي لكتب عبد المطمب خبلؿ ىذه الفترة لـ تمنحني المعرفة وا 
كنت قد استفدُت منيا استفادة غير محدودة؛ كونيا تمتد في مجاالت معرفية متنوعة كالتراث 

، بؿ منحتني حكمة تجربتو البحثية في ىذا المجاؿ، -الببلغي، والنقد الحديث، والشعر، والنثر
المسألة النقدية  والتي تعني أنني اكتسبت شيئا فوؽ المعرفة، ىو تجربة عبد المطمب ذاتيا في

العربية، وأرجو أف أكوف قد ُوفقت في نقؿ نموذج محمد عبد المطمب، كناقد باحث، وتجربتو 
الثريَّة، التي ستفيد كؿ مطَّمٍع عمييا مف خبلؿ إضاءة جوانب األزمة النقدية العربية، وطرؽ 

 تجاوزىا.
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عبد المطمب؛ أما ثاني ىذه الصعوبات، وأشدىا، فيي صعوبة الحصوؿ عمى كتب محمد 
إذ إف كثيرا مف كتبو غير متوافرة في قطاع غزة، ونتيجة لمحصار المفروض لـ أستطع 

إال عمى نسخ إلكترونية بمساعدة بعض األصدقاء، بعد انتظار طويؿ، مما  -أحيانا-الحصوؿ
 أعاؽ إنجازي ليذه الرسالة في الوقت المحدد.

عف منيج محمد عبد المطمب  وثالث ىذه الصعوبات عدـ وجود دراسات سابقة تتحدث
 بشكٍؿ كامؿ، وىذا ما جعؿ األمر أكثر صعوبًة، وأكثر متعًة في ذات الوقت.

ني ألرجو أف تكوف ىذه الدراسة فاتحة أسئمة، تتموىا محاوالت لئلجابة عف واقع النظرية  وا 
، أو حتى النقدية العربية، وقراءتو عبر المحاوالت البحثية المشابية لمحاولة محمد عبد المطمب

 إعادة طرح بعض القضايا التي طرحيا عبد المطمب بشكؿ أكثر توسعا. 

ىو  -عمى ما احتاجو مف وقٍت وتفرغ ، وما كمفني مف مشقة وعناء –وسيظؿ ىذا الجيد 
 جيد المقّؿ، الذي أرجو فيو التوفيؽ والسداد.
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 التمييد

 محمد عبد المطمب: نشأتو وحياتو 

 أوال: سيرة ذاتية موجزة

محمد عبد المطمب مصطفى، ولد في مدينة المنصورة، مصري الجنسية، حاز عمى 
جامعة القاىرة، ثـ حصؿ عمى  درجة الماجستير في النقد  في ـٜٗٙٔ ليسانس دار العموـ 

، وحصؿ عمى شيادة الدكتوراه في النقد والببلغة مف ـٖٜٚٔلببلغة مف كمية دار العموـ وا
 .ـٜٛٚٔجامعة عيف شمس عاـ 

، ثـ أستاذا ٜٜٚٔعمؿ مدرسا بقسـ المغة العربية وآدابيا في كمية آداب عيف شمس 
 .ٜٜٓٔ، ثـ أصبح  أستاذا في النقد والببلغة  ٜٙٛٔمساعدا 

 التعميمية شغؿ محمد عبد المطمب العديد مف المياـ الثقافية :وباإلضافة إلى وظيفتو 

رئيس تحرير سمسمة دراسات نقدية، تصدر عف الييئة المصرية العامة لمكتاب، وزارة  – ٔ
 الثقافة.

 مجمة فصمية ، تصدر عف جمعية األدباء بمصر. يرئيس تحرير مجمة األدباء، وى – ٕ

 يصدرىا اتحاد الكتاب العرب.عضو ىيئة تحرير مجمة الكاتب التي  – ٖ

 رئيس مجمس أمناء كرمة بف ىانئ. – ٗ

 عضو لجنة أمناء بيت الشعر. – ٘

 مقرر لجنة الشعر بالمجمس األعمى لمثقافة. – ٙ

 مدير مدرسة الميسييو الفرنسية في مصر الجديدة. -ٚ
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 :أبرز كتبو

 ٕٜٛٔاليجرييف دار األندلس . لبناف . اتجاىات النقد والببلغة في القرنيف السابع والثامف  – ٔ

 .ٕٜٛٔدراسات في النقد القديـ، مكتبة الحرية   – ٕ

 .ٖٜٛٔجدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديـ مكتبة الحرية  – ٖ
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 .ٜٜٗٔتقاببلت الحداثة في شعر السبعينيات، قصور الثقافة  – ٔٔ

 .ٜٜٗٔقراءات أسموبية في الشعر الحديث، ىيئة الكتاب  – ٕٔ
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 .ٜٜٚٔىكذا تكمـ النص، الييئة المصرية العامة لمكتاب  – ٗٔ

 .ٜٜٛٔراءة أخرى، لونجماف الببلغة العربية، ق – ٘ٔ

 .ٜٜٜٔالنص المشكؿ، ىيئة قصور الثقافة  – ٙٔ

 .ٕٔٓٓببلغة السرد، ىيئة قصور الثقافة  – ٚٔ

 .ٕٕٓٓكتاب الشعر، لونجماف  – ٛٔ

 .ٖٕٓٓذاكرة النقد األدبي، ىيئة قصور الثقافة  – ٜٔ
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 .ٖٕٓٓالشاعر والتجربة، المجمس األعمى لمثقافة  – ٕٓ

 .ٕٚٓٓالنسوي، الييئة العامة لقصور الثقافة ببلغة السرد  – ٕٔ

 .ٕٚٓٓالمجمس األعمى لمثقافة  –شوقي وحافظ في مرآة النقد  – ٕٕ

 .ٕٛٓٓسمطة الشعر، الييئة المصرية العامة لمكتاب  – ٕ ٖ

 .ٜٕٓٓشعراء السبعينيات وفوضاىـ الخبلقة، المجمس األعمى لمثقافة  – ٕٗ

 .ٖٕٔٓوالوثائؽ المصرية األعبلـ الذىبية، دار الكتب  – ٕ٘

 . ٖٕٔٓالقراءة الثقافية، المجمس األعمى لمثقافة  – ٕٙ

 و حصؿ عمى العديد مف الجوائز  المصرية  والعربية:

 .ٜٙٛٔجائزة البحوث الممتازة  جامعة عيف شمس  – ٔ

 .ٜٜٔٔجائزة مؤسسة البابطيف في النقد األدبي  – ٕ

 . ٜٜٗٔجائزة مؤسسة يماني في نقد الشعر  – ٖ

 .ٜٜٚٔوساـ فارس مف الحكومة الفرنسية  – ٗ

 .ٕٙٓٓجامعة عيف شمس  –الجائزة التقديرية في الفنوف واآلداب  - ٘

 . ٜٕٓٓجائزة رجاء النقاش ) اتحاد الكتاب (  – ٙ

 نشأتو العممية انيا: ث

في مراحؿ مبكرة مف عمره، ففي ىذه المراحؿ األولى  ربما تتقرر توجيات اإلنساف
، وآلية تعاممو مع ما يحصؿ عميو مف تجارب وخبرات، وقد كاف لدراسة محمد عبد تظير ميولو
األثر في توجياتو التراثية؛ فمعيد األزىر الديني المعروؼ باىتماـ مناىجو  المطمب بالغَ 

التعميمية بعموـ المغة والديف، التراثي منيا عمى وجو الخصوص، كاف الحاضنة األولى لعبد 
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عمى "األسرار الببلغية لمقرآف الكريـ وكتب )اإلعجاز( لمباقبلني،  المطمب؛ حيث اطَّمع
 ٔو)البرىاف( لمزركشي، و)اإلتقاف( لمسيوطي، وتعمؽ عقمو بالببلغة."

لـ يتوقؼ عبد المطمب عند مرحمة التمقي التعميمي في المعيد األزىري، بؿ تجاوزىا 
"كانت الببلغة العربية بفروعيا الثبلثة وحيف التحؽ طالبا بدار العموـ، إلى تعميمو الجامعي؛ 

)البياف والمعاني والبديع( ىي المجاؿ الذي يجد فيو راحتو العقمية، والذي يتيح لو أف يتأمؿ في 
العبلقات الدقيقة التي تجمع دقائؽ المجاز لتمزج في تعبير واحد بيف الحقيقة والوىـ، أو بيف 

 ٕ"الممكف والمستحيؿ، أو بيف المحدود والمطمؽ.

إف توجو محمد عبد المطمب لدراسة الببلغة العربية إنما يدؿ عمى عقميتو الرياضية؛ إذ 
مف "يختار الببلغة تخصصا يعمف عف شخصيتو منذ بداية تكوينو. والقدماء يقولوف )دؿ عمى 
عاقؿ اختياره( والعقمية التي تجد ذاتيا في الببلغة ىي عقمية تأممية، يغمب عمييا طابع الجدية، 

لى إقامة روابط بيف األشياء، ال تستيمكيا السطحيات، وال تنخدع تم يؿ إلى التصنيؼ والتفريع، وا 
بالظاىر، لذلؾ فعقمية محمد عبد المطمب مف العقميات التي تمتقي  بعقؿ العقاد وفكره العميؽ، 

، أو واتجاىو التحميمي، واختراقو لمبنيات الظاىرة بحثا عف الجذور التي تحرؾ الذىف اإلنساني
بعقمية زكي نجيب محمود المتأممة بمنيجيا الرياضي  العممي،  الذي يرفض سخؼ الزخارؼ 
العشوائية، ويبحث في أنساؽ المعرفة اإلنسانية عف أنماط التماثؿ والتبايف . ولعؿ ىذيف 

 ٖالمفكريف أثرا في فكره وأسموبو وطبيعتو الجادة."

 زة في جيوده النقدية الببلغية: ىذه العقمية بوضوح في ثبلث نقاط بار  وستتجمى

األولى : إشادتو بعممية الببلغة في جميع مراحؿ قراءتو ليا؛ وىو ما جعمو يربطيا بالمنيج -
 األسموبي ذي الصبغة الموضوعية العممية.

 الثانية: اعتماده كثيرا عمى المنيج اإلحصائي كوسيمة لرصد ضغوط الدواؿ، ونمو الداللة بيا. - 

                                                           
1
 145قراءات نقدٌة،  
4
 145قراءات نقدٌة،  
2
 145قراءات نقدٌة،  
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يو لمنحو الجمالي كأساس إلعادة قراءة الببلغة العربية، وتحميؿ األشكاؿ الببلغية الثالثة: توج-
 التي أنتجيا المنجز التراثي عمى أساس وجود بنيتيف: عميقة وسطحية.

وبعد إكمالو لدراستو الجامعية "بدأت الرحمة األكاديمية الجادة لمباحث محمد عبد 
تاب )الطراز( لمعموي، ثـ تعمقت بدراستو لمدكتوراة  المطمب بدراسة الماجستير التي اختار ليا ك

التي تناولت مائتي عاـ مف الببلغة العربية والنقد التراثي، تحت عنواف )اتجاىات النقد خبلؿ 
  ٔالقرنيف السادس والسابع اليجرييف(."

 جيوده في تجديد البالغة :  -

القرف الماضي، حيث في السبعينيات مف  -بصفتو باحثا–لقد  ُوِجد عبد المطمب 
ع نواحي الفكر والثقافة، وأصبحت ىذه يتضاربت الدعوات بشأف التجديد الثقافي في جم

التوجيات تشكؿ أقطابا متنافرة؛ فمف داٍع إلى انقبلب جذري عمى التراث بكؿ مكوناتو الثقافية، 
عيا كما ىي عمى ىويتو الميددة ثقافيا واجتما خوفاومف رافٍض لبلنفتاح الثقافي بشكؿ تاـ، 

 ميددة سياسيا. 

لقد كانت المحاوالت لتجديد الببلغة محاوالٍت غير ناضجة، لـ يكف مف بينيا "محاولة 
تطبيقية تخرج مقوالت القدماء النقدية مف أميات الكتب، وتتناوليا عمميا بالدراسة ضمف مقوالت 

األدبي لـ تحدث بعد، النقد المعاصر، وتمارسيا بصورة جديدة في الدراسات النقدية لمخطاب 
 ٕوظمت الببلغة معركة كبلمية باعتبارىا الغائب الحاضر إلى أف جاء محمد عبد المطمب."

إف جيود عبد المطمب في إعادة قراءة الببلغة العربية لـ تقتصر عمى إعادة ترديد 
رة عمى لتجعؿ ىذه المقوالت التراثية تمتد في سياقات جديدة، قاد توسعتالمقوالت التراثية، بؿ 

الوفاء بمتطمبات النص الحديث، أو بمعنى آخر؛ فإف عبد المطمب لـ يقرأ التراث، بؿ قاـ 
  الحياة في روحو مف جديد.  بمحاورتو، وقد كانت ىذه المحاورة محاورًة فاعمة، عممت عمى بثّْ 

                                                           
 
1

 121قراءات نقدٌة،  
4
 146قراءات نقدٌة،  
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ولكي نتعرؼ عمى جيود محمد عبد المطمب العممية، يمكف أف نطمع عمى مبررات 
، كما وردت في نص الترشيح، ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓة مؤسسة سمطاف العويس الثقافية ترشيحو لجائز 

 ٔحيث صنفت جيود عبد المطمب البحثية إلى خمسة محاور، وىي:

 المحور األوؿ : الدرس الببلغي 

إلعادة قراءة التراث الببلغي العربي،  جيده أخمص الدكتور محمد عبد المطمب
لقوؿ بأنو عمـ قد احترؽ، وأخذت القراءة مساريف، مستيدفا إنصافو مما لحؽ بو مف ظمـ، وا

المسار النظري، والمسار التطبيقي، مبلحظا كيؼ ارتبطت الببلغة بالنقد، مف حيث كانت ميمة 
 الببلغة توصيؼ النص، وميمة النقد الحكـ عميو.

ثـ اتجيت القراءة إلى فحص أدوات الببلغة التراثية، وكشؼ بعدىا األسموبي، ثـ 
ؼ ىذه الببلغة مف مفيوـ األسموب، وعقد عبلقة مصالحة بيف المصطمح الببلغي تحديد موق

 والمصطمح األسموبي.

وكاف ىذا الجيد تمييدا إلثبات صبلحية الببلغة لمتعامؿ مع النص الحديث تحميميا، 
الشعري والنثري، ثـ امتدت اإلجراءات التطبيقية إلى األشكاؿ الببلغية لعموـ الببلغة الثبلثة 

لتكوف  ؛)المعاني والبياف والبديع(، وتخميصيا مف الكثرة المفرطة في التقسيـ والتشعيب
 صبلحيتيا جديدة وقديمة في آف واحد.

 المحور الثاني: الدرس النقدي

في ىذا المحور اتجو الدكتور محمد عبد المطمب إلى استيعاب المنجز النقدي  
عادة قراءة التراث النقدي العربي، لمتوفيؽ بينيما، واستخبلص أدوات نقدية صالحة  الحداثي، وا 

لمتعامؿ التحميمي مع النص العربي بكؿ خصوصيتو المغوية والثقافية، وذلؾ بيدؼ البعد عف 
التعامؿ مع النص العربي بأدوات غريبة عنو، فإما أف يمفظيا، أو يتقبميا مرغما، فيتحوؿ إلي 

 مسخ مشوه.

                                                           
1
 نص ترشٌح محمد عبد المطلب لجائزة سلطان العوٌس الثقافٌة  
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 المحور الثالث : دراسة الشعر 

عناية الدكتور محمد عبد المطمب بقراءة الشعر العربي مف حيث صبلحيتو جاءت 
إلثبات صبلحية الببلغة والنقد لمتعامؿ مع النص األدبي الحديث والحداثي، واتسعت القراءة 

والحداثي، قد كشفت القراءة عف القيـ الجمالية، والخمفية الثقافية ليذا  يلمخطاب الشعري التراث
عمى الحياد في مواجية نصوص الحداثة، إذ كاف اليدؼ تحديد الشعر، مع الحفاظ 

 خصوصيتيا، وكشؼ قيميا الفنية، ليكوف الحكـ النيائي لمقارئ. 

 المحور الرابع: الدراسات السردية 

في ىذا المحور، تمت اإلفادة مف الدراسات الببلغية والنقدية في استخبلص أدوات 
، مع اإلفادة مف منجز ) عمـ السرد ( واالبتعاد عما نقدية صالحة لمتعامؿ مع النصوص السردية

 أغرؽ فيو مف تقسيمات، تكاد تحوؿ النص إلى لغز يستعصي عمى الفيـ واالستيعاب. 

إضافيا بتوظيؼ القراءة الثقافية، وبخاصة في قراءة  ىً ثـ أخذت دراسة السرد منح
 نص، ولمتمقيو، ولموضوعو. )السرد النسوي(، وىو ما ساعد في تحديد األفؽ الثقافي لمنتج ال

 المحور الخامس: 

عو لطبيعة قراءة جديدة لمنقد الثقافي، حيث طوَّ  عبد المطمب أضاؼ الدكتور محمد
الثقافة العربية، وحاوؿ تخميصو مف العجمة التي تتنافر مع خصوصية النص العربي، فقدـ 

احث الثقافة النصية، وبخاصة مت كثيرا مف مبدراستو الموسعة عف: )القراءة الثقافية( التي أصَّ 
 )الحوارية( و)الحجاج( و)التداولية( عمى المستوى النظري واإلجراء التطبيقي.

خ القراءة الثقافية ببعض األعبلـ الذيف سبقوا  إلى ىذه القراءة الثقافية مف أمثاؿ ثـ رسَّ 
لفكر دكتور محمد مندور، ودكتور شوقي ضيؼ، ودكتور مصطفى ناصؼ، وسواىـ مف أعبلـ ا

 والثقافة في كتابو: )األعبلـ الذىبية(.
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 سمات المنجز البحثي لمحمد عبد المطمب:  -

عمى مشروعو البحثي،  -ببل شؾ–و التي تميزه، والتي تنعكس شخصيتُ  لكؿ باحثٍ 
و، لتكوف مدخبل لمفيـ لمف يرغب كتبَ  تيفتصبح سمات مميزة لعممو، يمكف استنتاجيا بعد معايش

 بالنقاط التالية: تمخيص ىذه السماتِ في قراءتو، ويمكف 

 . فضيمة التراكم المعرفي:1

إف فكر عبد المطمب التأسيسي ينطمؽ مف فكرة جوىرية؛ وىي "فضيمة التراكـ"، التي  
تقؼ موقؼ الضد مف "القطيعة"، وال نعني بالتراكـ ىنا إجبلؿ المنجز التراثي وعدـ االنقطاع 

ية بشكؿ عاـ، فالتراث والحداثة والمذاىب األدبية كميا مبنية عنو، بؿ نعني مبدأ التراكمية المعرف
عمى تصوٍُّر تراكمّي، ال يمكف االنقطاع عنيا؛ فبل ينقطع القديـ عف الحديث، وال الحديث عف 

 القديـ، وال البلحؽ عف السابؽ، وال السابؽ عف البلحؽ. 

 . التوسط واالعتدال:2

إف رؤيتو التراكمية جعمتو يقؼ دائما موقفا وسطيا معتدال، ال ينفي اآلخر، بقدر ما  
يحاوؿ استيعابو ضمف رؤيتو، وعدـ رفضو مطمقا؛ فإذا كانت المذاىب الحداثية ىي "اآلخر"، 
بالنسبة لمتراث الببلغي، فإف عبد المطمب لـ يعمد إلى نفييا، بؿ عمؿ عمى استيعابيا، دوف 

 مف المنجزيف: التراثي أو الحداثي.  حيؼ عمى أي  

ذا كاف منيجو األسموبي، بسمتو الموضوعية العممية، ىو "اآلخر"، بالنسبة لممناىج  وا 
النقدية السابقة، فإنو لـ يقؼ منيا موقؼ النفي المطمؽ، بؿ حدد ليا مجاال مختمفا، وىو التاريخ 

سموبي نفسو، شرَط أف يكوف المدخؿ إلييا األدبي، ولـ ينِؼ إمكانية االستفادة منيا في المنيج األ
ىو الصياغة ذاتيا، فبل يبتعد النص في تحميمو التاريخي أو االجتماعي أو النفسي عف الصياغة 

 بقدر ما يعود إلييا. 
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كما يمكف أف نمثؿ عمى ىذا التوسط في موقفو مف العروض في قصيدة الحداثة، فقد 
مة في ذاتو، وال عيبا في ذاتو، فالسؤاؿ عف الجودة كاف موقفو متزنا؛ إذ لـ يَر العروض فضي

 يجب أف يكوف في مجاؿ "شعرية" القصيدة، ال في مجاليا العروضي. 

 :. القراءة المزدوجة3

التي تعتمد "حركة  عمى القراءة المزدوجة اعتمد محمد عبد المطمب في قراءتو غالبا 
ترددية" بيف التراث والمناىج النقدية الحديثة؛ وىي قراءة تقوـ عمى عمميتي التحميؿ ثـ التركيب، 
وىذا يناسب عقميتو العممية الجادة ، حيث يمجأ إلى التراث فيحمؿ منجزه تحميبل دقيقا، يخرج 

إليو، ثـ يعود لتركيب ىذا التحميؿ مكنوناتو التي يمكف أف يكوف العمماء القدماء أنفسيـ لـ يمتفتوا 
في سياٍؽ نظرٍي جديد، يجعمو قادرا عمى منافسة التطورات الحاصمة في المناىج النقدية الحديثة، 
عادة تركيبيا وفؽ  ومثاؿ ذلؾ تحميمو لؤلشكاؿ البديعية التي رصدىا المنجز الببلغي التراثي، وا 

التماثؿ والتقابؿ والتكرار" ، وتطبيقيا عمى شعر القاعدة المشتركة لبنيتيا العميقة القائمة عمى "
 الحداثة. 

كما يمكف أف نمحظ ذلؾ في قراءتو لقضايا الحداثة في نظرية النظـ عند عبد القاىر 
الجرجاني، فالنحو، في مستواه الجمالي، الذي بنى عميو الجرجاني نظريتو، يمكف ربطو بالنظرية 

 ظـ كمصطمح يمكف أف يقابؿ مصطمح "الشعرية". التحويمية التوليدية عند تشومسكي، والن

وقد يعتقد البعض أف المسألة ىي مجرد استبداؿ مصطمح بآخر، والحقيقة أف األمر 
ليس كذلؾ، فحيف يربط عبد المطمب بيف النظـ والشعرية يقـو بعمؿ مقاربة بيف المفيوميف ال 

ع غرس المصطمح التراثي في المصطمحيف كمفظيف، ومف خبلؿ ىذه المقاربة المفاىيمية، يستطي
 الدرس النقدي الحديث. 

ف مصطمح العدوؿ يمكف أف يكوف بديبل عف االنزياح، فإف ىذا ال يعني إفحيف نقوؿ 
أف المقاربة المفاىيمية التراثية لمصطمح "العدوؿ"، ىي ذاتيا مقاربة الحداثة، بؿ إنيما يمتقياف 

 السياقات المنيجية ذاتيا.  نيما مف أف يعمبل فيمعا في اتفاؽ جوىري، يمكّْ 
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 . الحيوية والمواكبة: 4

لـ يتوقؼ المشروع البحثي لعبد المطمب عند حد، بؿ كاف دائـ التطوير لنفسو، ال يقؼ 
وال يجمد عند مرحمة بعينيا، ونمحظ ىذه التجدد في توجيو األخير لقراءة السرد، بعد أف قضى 

ـ، وقد كاف ىذا التواجو استجابًة لمواقع اإلبداعي أعواما في قراءة الشعر العربي الحديث والقدي
 الذي ماؿ في الفترة األخيرة لصالح النص الروائي أو القصصي. 

مة، والنظر فييا، ال إىماليا كِ شْ كما نمحظو في متابعتو لمقضايا النقدية المعاصرة المُ 
ة وغيرىا، لـ في مرحمة معينة أو منيج معيف، فقضايا مثؿ الحجاج والتداولي كناقد مختّص 

ييمميا عبد المطمب، بؿ تابعيا بذات المنيجية التأسيسية القائمة عمى القراءة المزدوجة، والحركة 
 المترددة بيف التراث والحداثة. 

 . الموازنة بين أولويات التنظير والتطبيق:5

لقد ابُتمي المشيد النقدي العربي الحديث بحالة مف التضخـ "التنظيري"؛ بحيث أصبح  
ىذا التنظير نفسو بحاجة إلى تنظير شارح، أو بقراءات تحميمية لمنصوص العربية تكوف ىي 

 األخرى بحاجة إلى شرح، بدال مف أف تكوف شارحة. 

ب كاف ينطمؽ دائما مف وعمى العكس مف ىذا الواقع المشكؿ، فإف محمد عبد المطم
"واقع النص العربي"، ال مف "واقع النظرية"، وىذا ما جعؿ دراساتو التنظيرية ىي مقدمات طويمة 

 لقراءات تطبيقية ثرية، وقيمة، تكشؼ عف حقيقة النص بالفعؿ، وال تفرض نفسيا عميو.

و لـ يعتزؿ محمد عبد المطمب واقع النص العربي، ولـ يتجاوزه مطمقا في مقدمات
النظرية، بؿ جعمو المركز دائما، فمـ يعتزؿ التطورات الحاصمة عمى القصيدة العربية مف ناحية 

ات، ولـ يإيقاعية ولغوية، فقاـ بدراستيا مف خبلؿ دراسة مجموعة مف دواويف شعراء السبعين
 يعتزؿ النص النسوي، ودرسو مف خبلؿ مجموعة روايات كتبتيا نساء مصريات.

يوصؼ بو بأنو "الرحالة المغامر في أنماط بنائية لـ يعيدىا وأصدؽ ما يمكف أف 
الشعر العربي مف قبؿ، والعقؿ المتفرد الذي يستطيع تذوؽ جماليات عبد المنعـ رمضاف ورفعت 
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سبلـ وجماؿ القصاص وأحمد الشياوي وحسف طمب، ومحمد عفيفي مطر، األقدـ مف ىؤالء، 
بد المطمب ىو الناقد األثير الذي تستسمـ لو والمتمرد بمعجمو الحيوي الغريب، إف محمد ع

 ٔنصوص ىؤالء، وتبوح بمعانييا، وتعمف عف أسرارىا ومقاصدىا."

ويمكف القوؿ إف غاية الجيد البحثي لمحمد عبد المطمب كانت تتمثؿ في إيجاد أدوات 
تحميمية تناسب خصوصية النص العربي، وال تفرض عميو فرضا، عف طريؽ الجيد التنظيري 

يأخذ بالمناىج النقدية الوافية دوف فحص مدى صبلحيتيا لمتعامؿ مع النص العربي  الذي
 بخصوصيتو الثقافية والمغوية. 

وقد كاف خبلصة ىذا الجيد البحثي أف قدـ نسقا نقديا متكامبل "يستند جيدا عمى 
 ٕالببلغة التراثية، ويعمقيا بالقيـ النقدية المتعددة."

 :. المرونة وفضيمة المراجعة6

ممف  -عمى ما تميز بو مف عقمية جادة، ولغة رصينة–ليس محمد عبد المطمب  
يتصمبوف عند آرائيـ، فبل يراجعونيا، فخبلؿ سنوات البحث تطورت آراؤه وتغيرت بمعايشتو 

رأى فكاف قد لمنصوص، وتطبيؽ منيجو عمييا، ويمكف أف نمحظ ىذا التطور في قراءتو لمببلغة؛ 
الوريث الشرعي لمببلغة، كونيا تتجاوز بعض إشكاالتيا: كالجزئية  أف األسموبية كمنيج ىي

والجمود والشكمية وغيرىا، ولكنو حيف رأى تغوؿ المناىج النقدية عمى الببلغة، كاف لديو ما يشبو 
 التراجع عف ىذا الموقؼ، وعاد لمببلغة ليقرأىا مرة ثانية قراءة تحاور قوتيا ال إشكاالتيا. 

لحكـ بالقيمة" قد تطور مف كونو ليس وظيفة الناقد، إلى كوف النقد كما أف موقفو مف "ا
 التقييمي ىو نقد يقؼ بموازاة النقد التحميمي، فمكؿ منيما ميمتو التي يقوـ بيا. 

مف خبلؿ معايشتي لكتب محمد عبد  لمستياأىـ السمات التي  ىي ىذهكانت 
والتي تعود باألساس إلى ما تميز بو تكوينو النفسي اإلنساني قبؿ أف يكوف باحثا؛ فيو  المطمب، 

                                                           
1
 149قراءات نقدٌة،  
4
 120 قراءات نقدٌة، 
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إنساف مٍرف، متأمؿ، وسطي، جاد، واسع االطبلع، متذوؽ، ولديو عقمية جادة، باإلضافة إلى 
 سماحتو وتقديره لآلخريف مف عمماء وأصدقاء وطبلب. 
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 المبحث األول

 واتجاىاتياالبالغة العربية تطور 

 أوال: البالغة واتجاىاتيا قديما

بالمجمؿ، لذا كاف ال بد مف  نقديةٌ  ببلغيةٌ  إف جيود محمد عبد المطمب ىي جيودٌ 
رت أثَّ العوامؿ التي أبرز بيا، و  تْ عرٍض موجٍز لمببلغة العربية، يقؼ عمى أىـ المراحؿ التي مرَّ 

 فييا. 

ادّْعاء اإلضافة إلى ما قالو كبار العمماء في ىذه المسألة، وليس العرض ىنا مف قبيؿ 
أو تفنيده، إنما ىو حاجٌة دعْت إلييا طبيعة البحث؛ حيث تركَّزْت جيود محمد عبد المطمب 

"العرض  عمى الببلغة العربية وتجديدىا، لذا كاف عمينا أف نسبؽ ىذا التفصيؿ في التجديد بيذا
 الموجز". 

ذا أردنا تعريؼ الببلغة، فيي "الوصوؿ واالنتياء" لغًة، أما اصطبلحا فقد تعددت  وا 
تعريفاتيا بتعدد العمماء الذيف كانت إجاباتيـ عمى ىذا السؤاؿ تنحصر أحيانا في صورة واحدة 

لحاؿ، ولف مف صور الببلغة، كالقوؿ بأف الببلغة ىي اإليجاز، أو ىي مراعاة الكبلـ لمقتضى ا
ظؿ الحديث عف داللة مفيوـ الببلغة ومعناىا منذ نتوقؼ طويبل عند مثؿ ىذه اإلجابات، فقد 

"ويعتبر كتاب البياف والتبييف أقدـ مصدر طرح السؤاؿ متعددا، بدء التأليؼ في عمـو اإلسبلـ 
( في ىػٕٖٛعف الببلغة، ومف بعده نقؿ عنو السؤاؿ وبعض األجوبة: ابف عبد ربو )توفي عاـ 

ىػ( في كتاب العمدة، ولـ يستطع ٙ٘ٗالعقد الفريد، وأبو ىبلؿ العسكري، وابف رشيؽ )توفي عاـ 
أحد منيـ أف يضيؼ شيًئا إلى ما سبؽ إليو الجاحظ، بؿ إف المتأخريف أمثاؿ السكاكي والقزويني 

 ٔلـ يحسنوا اإلفادة مف ىذه األجوبة التي حدد بيا الجاحظ معنى الببلغة."

                                                           
 ٖ ،أصوؿ النظرية الببلغية 1
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سننقؿ تعريؼ السكاكي كما نقمو الدكتور أحمد مطموب، وىو "بموغ المتكمـ غير أننا 
يراد التشبيو والمجاز عمى  في تأدية المعاني حدا لو اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقيا، وا 

 ٔوجييا."

لكف أحمد مطموب عمؽ عمى ىذا التعريؼ بأنو لـ يكف شامبل عموـ الببلغة كميا، 
، بوصفو "آخر مف وضع معالـ البحث الببلغي"، وىو يفرؽ بيف ببلغة ٕوأتبعو بتعريؼ القزويني

الكبلـ، وببلغة المتكمـ؛ إذ ببلغة الكبلـ ىي "مطابقتو لمقتضى الحاؿ مع فصاحتو"، أما ببلغة 
 المتكمـ فيي "ممكة يقتدر بيا عمى تأليؼ كبلـ بميغ." 

مصادرىا وأصوليا عند وقد كانت ىناؾ محاوالت عدة لتأريخ الببلغة العربية بالتماس 
، حتى إف الدكتور شوقي ضيؼ  في كتابو  عمماء المغة والتفسير والعقائد وغيرىا مف العمـو

"الببلغة العربية تطور وتاريخ"، يبدأ ىذا التأريخ مف العصر الجاىمي، موضحا ما برز فيو مف 
الدكتور مصطفى بمعزؿ عف البيئة، إال أف  لفتات ولمحات ببلغية لدى الشعراء، وىو تأريخٌ 

أف عمينا أف نتتبع الببلغة العربية "ال  "أوساط الببلغة العربية"الصاوي يرى في مقدمة كتابو 
تتبعا موضوعيا وال زمنيا، فإف مثؿ ىذا الصنيع يغفؿ كثيرا مف العوامؿ التي تحرص في المجاؿ 

ألكيد في تشكيؿ ذوؽ العممي عمى رصدىا، وقد آثرنا الدرس البيئي لمببلغة ألف البيئة عامميا ا
 .ٖالجماعة مف ميراث وورثة، وحاضر اكتسبتو ومواىب اختصت بيا عبقريات مبدعييا"

بعيدا عف التأريخ الزمني أو الجغرافي، فإف ثمة تفريؽ يبدو أكثَر أىمية في الحديث و 
قرار  عف الببلغة العربية، وىو اتجاىاُت مدارسيا التي ساىمت في إنماء حركتيا كعمـ، وا 

يبدو أف الشائع لدى الباحثيف في تاريخ الببلغة العربية أنيـ يقسموف اتجاىات البحث ليا، و أصو 
وجميـ في ذلؾ يستشيدوف بقوؿ مأثور ألبي  ؛الببلغي ومدارسو إلى مدرستيف: الكبلمية، واألدبية

ىبلؿ العسكري في كتابو المشيور الصناعتيف، إذ يقوؿ: "وليس الغرض في ىذا الكتاب سموؾ 

                                                           
1
 6البحث البالغً عند العرب،  
4
 0انظر البحث البالغً عند العرب،  
  ٘،أوساط الببلغة العربية2
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نما قصدت فيو مقصد صناع الكبلـ مف الشعراء والكتاب، فميذا لـ أطؿ مذى ب المتكمميف، وا 
 .ٔالكبلـ في ىذا الفصؿ"

فالعسكري في ىذا النص يذكر مدرستيف في البحث الببلغي ىما: المدرسة الكبلمية، 
 والمدرسة األدبية، ويسمييا "صناع الكبلـ". 

قي عناية كبيرة مف الباحثيف في ىذه المسألة، والحقيقة أف ىذا التفريؽ بيف المدرستيف ل
المدرسة الكبلمية تتميز بالجدؿ والمناقشة والتحديد المفظي، والعناية وخبلصة القوؿ أفَّ "

بالتعريؼ الدقيؽ الصحيح، والحرص عمى القواعد المحددة مع اإلقبلؿ مف الشواىد األدبية، 
قية في الحكـ بحسف الكبلـ وجودتو أو بقبحو واالعتماد عمى المقاييس الفمسفية والقواعد المنط

بإعجاز  -غالبا–وتعنى المدرسة الكبلمية ، ر إلى معاني الجماؿ وقضايا الذوؽورداءتو، دوف نظ
 القرآف الذي ىو ممتقى ما بيف األدب والعقائد والفمسفة اإلليية وما أشبييا.

، مع اإلقبلؿ مف التعاريؼ، أما المدرسة األدبية فتتميز باإلكثار مف الشواىد نثرا وشعرا
والقواعد واألقساـ، وتعتمد في النقد األدبي عمى الذوؽ الفني والحاسة الجمالية أكثر مف اعتمادىا 

وتعنى ىذه المدرسة بالتكويف األدبي والتمريف ، عمى المقاييس الفمسفية وسبلمة النظر المنطقي
دما تخوض في مسألة اإلعجاز عمى صناعة الجيد مف الكبلـ، وتربية الذوؽ النقدي، وعن

 ٕ."تخوض فييا خوضا أدبيا غالبا

نتيجة األثر الكبير في ظيرت  المدرسة الكبلمية يرى الدكتور محمد مطموب أف و 
مف ذلؾ األثر،  عموـ الفمسفة والمنطؽ في الثقافة العربية واإلسبلمية، وكاف لمببلغة نصيبٌ 

مبكر بينيا وبيف العموـ العقمية، وبمغ أوج ذلؾ االتصاؿ في القرف  قت الصمة منذ عيدٍ فتوثَّ 
السادس لميجرة وما بعده عمى يد السكاكي والخطيب القزويني. ومف أىـ كتب ىذه المدرسة نقد 

                                                           
1
 ٜ،كتاب الصناعتيف 

4
 ٕٙٔ،مناىج تجديد في النحو والببلغة والتفسير واألدب 
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الشعر لقدامة بف جعفر، والبرىاف في وجوه البياف البف وىب الكاتب، ونياية اإلعجاز لمرازي 
 ٔ.وغيره

نتيجة عوامؿ أخرى غير الفمسفة والمنطؽ المدرسة األدبية ظيرت فقد  وبالمقابؿ؛ 
وعمـ الكبلـ، وكاف مف أىميا القرآف الكريـ، وكذلؾ الكتاب والشعراء. وقد طبعت ىذه المؤثرات 

الببلغة بطابع أدبي، وكاف نتيجة ذلؾ أف اتجيت اتجاىا آخر  –القرآف والكتاب والشعراء  -
الكبلمية. وىذا االتجاه الذي سارت الببلغة فيو ىو الذي أرسى  وسمكت طريقا بعيدا عف المدرسة

 .ٕقواعد المدرسة الببلغية ووطد أركانيا

ىذا التعدد في المدارس واالتجاىات أفاد الثقافة العربية إفادة كبيرة، فقد كانت إفَّ 
وف "الخصومة تشتد بيف المنزعيف األوليف: منزعي المحافظة والتجديد المسرؼ، فكاف األول

يعرضوف عف كؿ ما نقؿ عف اليوناف ويزروف عميو إزراء شديدا، وكاف الثانوف يقبموف عميو 
مستظيريف لكؿ ما يصرح بو أو يومئ إليو ال مف اآلراء الفمسفية فحسب، بؿ أيضا مف اآلراء 

خصب، إذ مضى الفبلسفة ينقموف  الببلغية. ودفعت الخصومة بيف الطرفيف إلى نشاط ببلغي  
رات أرسطو في الخطابة والشعر، ومضى المغويوف يذيعوف في مصنفاتيـ آراءىـ بعض مختص

 ٖالببلغية."

غير أف ىذه الحركة الدؤوبة واالجتيادات الببلغية  في األخذ والرد بيف المدرستيف، 
"في العصر السابع عنيا في عصورىا األولى، أخذت في التراجع ورغـ ىذا الثراء الذي نتج 

ما أخذت طريقيا إلى الجمود، فبل إبداع في صورة فنية، وال اختراع في معنى، والثامف وما تبلى
نما كانت الصناعة ىي أساس االختراع واإلبداع."  ٗوا 

 

                                                           
1
 ٛ٘انظر البحث الببلغي عند العرب، 

4
 ٓٙص البحث الببلغي عند العرب، 

2
 ٙٙ،الببلغة تطور وتاريخ 

2
 ٖٓٔ، المدخؿ إلى دراسة الببلغة العربية 
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ذا كانت ىناؾ تفسيرات عدة ليذا الجمود منيا: اشتباؾ الببلغة بعموـ المنطؽ و  ا 
را لمدكتور والفمسفة، وانتياؤىا إلى عمـ شكمي يختص بالشروح والتمخيصات، فإف ث مة رأيا متبصّْ

كانت تتعمؽ باألدب نفسو؛ إذ ليذا الجمود  تىيأشوقي ضيؼ يرى فيو أف أىـ األسباب التي 
منذ القرف الرابع اليجري، غير أنو أخذ يزداد  ...كاف قد سرى فيو جمود شديد، وىو جمود بدأ "

مف سبقوىـ استنفدوا المعاني، ولـ يعد ليـ إال  في نفوس األدباء مف أفَّ  حدة مع الزمف لما استقرَّ 
أف يعيدوىا، مدخميف عمييا صورا مف التكمؼ والتعقيد.. ونمضي معيـ حتى القرف السادس 

قيمو الحقيقية مف األداء  اليجري وما بعده فنحس بنضوب المعاني وأف األدب فقد أو كاد كؿَّ 
فكرا خصبا.. وطبيعي أف يفقد األدباء في النفسي وأصبح كبلما أجوؼ قمما يحمؿ شعورا حيا أو 

ثنايا ذلؾ شخصياتيـ، إذ أصبحوا نسخا مكررة، كؿ منيـ تكرار لزميمو، تكرار يرسؿ الممؿ إلى 
النفس. وىذه الظاىرة نفسيا مف التكرار ومف إجداب العقوؿ ومف الجمود نجدىا تسري بيف 

توف بجديد في مباحثيـ الببلغية، أصحاب الببلغة بعد عبد القاىر والزمخشري، فإذا ىـ ال يأ
ذا ىـ يقصروف عمميـ فييا عمى تمخيص ما كتباه جميعا."     ٔوا 
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 ٕٕٚالببلغة تطور وتاريخ،  
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 واتجاىاتيا في العصر الحديثالعربية ثانيا: البالغة 

مت الفترة مف أواخر القرف التاسع عشر حتى منتصؼ القرف العشريف في أوروبا، لقد مثَّ 
جميع االتجاىات: السياسية واالقتصادية التكنولوجية ، وباإلضافة مرحمة االنقبلبات الجذرية في 
االنقبلبات الفكرية والثقافية، وقد انعكست ىذه التحوالت عمى  ةإلى ىذا كمو، فقد كانت مرحم

ه في "كاف الستعمار أوروبا لمشرؽ األوسط بعد أف انتيت الخبلفة العثمانية أثرُ العالـ العربي؛ فقد 
العربي بثقافات جديدة وحضارات أخرى، بالرغـ مف أف ىذا االستعمار كانت أف وصؿ المجتمع 

 ٔلو مساوئ في إضعاؼ الكياف السياسي واستغبلؿ طاقات ىذه الشعوب المادية لخيره وصالحو."

لقد تسبب االستعمار األوروبي بتحريؾ المياه الراكدة، ال عف طريؽ "االنفتاح 
تعمار نفسو، بؿ عف طريؽ تنبيو األمة العربية إلى  االضطراري" الذي حصؿ نتيجة فعؿ االس

ى إلى محاولة إثبات نضج ىذه اليوية، وتكريس الخطر الذي يحيط بيويتيا الثقافية، وىو ما أدَّ 
بالعودة إلى التراث أحيانا، أو اإلحساس بالضعؼ والدعوة إلى تجديدىا تجديدا  االنتماء إلييا

 يمغي تراثيا القديـ.

ببلغة العربية أحد ىذه العموـ التي نشطت الدعوات إلى تطويرىا وقد كاف عمـ ال
مف أىـ مف نشطوا إلى تطوير الدرس الببلغي في العصر الحديث اإلماـ وتجديدىا، وكاف 

ورغـ شيرتو في تجديد الفكر اإلسبلمي، إال أف لو كذلؾ مجيودا في تجديد الدرس  ،محمد عبده
اتجو إلى عبد القاىر الجرجاني وتصدى لشرح كتبو في ؛ إذ الببلغي بعيدا عف ببلغة السكاكي

األزىر الشريؼ، وقاـ بتحقيؽ وشرح نيج الببلغة لئلماـ عمي رضي اهلل عنو، وكذلؾ شرح 
وقد تتممذ عمى يديو محمد رشيد رضا وعمي عبد الرزاؽ، ولكؿ  ،مقامات بديع الزماف اليمذاني

قاـ محمد رشيد رضا بنشر وتحقيؽ كتابي منيما أثر في الدرس الببلغي، سواء في التحقيؽ )
عبد القاىر الجرجاني أسرار الببلغة ودالئؿ اإلعجاز( أو في التأليؼ )ألؼ عمي عبد الرزاؽ 
كتابا أسماه األمالي، عرض فيو لنظرية النظـ عند عبد القاىر الجرجاني، وقد استطاع أف يضع 

                                                           
1
 122، المدخؿ إلى دراسة الببلغة العربية 
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، ب عبد القاىر(يا مف مجموع كتأيدينا عمى أصوؿ ىذه النظرية مف واقع النصوص التي نقم
 .ٔوعمى ىذا فمـ يكف التجديد يومئذ غير إحياء لتراث عربي خبل مف عوامؿ الجمود وأسبابو

ه الدعوة، فقد توالت ذلـ يكف محمد عبده وتمميذه محمد رشيد رضا الوحيديف في ى
الخواطر "كتاب  "جبر ضومط"ألؼ  ٜٙٛٔفي عاـ بعدىما محاوالت لتطوير الدرس الببلغي، ف

 ، وقد كاف يدعو إلى نظرةٍ "فمسفة الببلغة"كتاب  ٜٛٛٔ، وألؼ عاـ "الحساف في المعاني والبياف
 شمولية تيتـ بالنص األدبي بدؿ االقتصار عمى ببلغة الجممة. ببلغيةٍ 

وقد كاف لمجمة المجمع العممي العربي بدمشؽ دورا في نشر ىذه الدعوات وتفعيميا، 
وىو مقاؿ تطرَّؼ ، ٕ"حاجة العموـ العربية إلى التجديد"مقاال بعنواف: يا يف "أحمد أميف"كتب  فقد 

فيو بدعواه إلى عدـ العودة إلى كتب الجرجاني والسكاكي، وذلؾ لعدـ مناسبتو لفيـ أىؿ عصره، 
يقوؿ فيو: "فإف كاف األستاذ اإلماـ الشيخ محمد عبده رأى أف يرجع بطمبتو إلى كتب عبد القاىر 

أف يكوف كتبا تعميمية ألىؿ  غة، فمست أرى فييا وال في كتب السكاكي ما يصحُّ ليذوقيـ الببل
دت فييا األمثمة جميعيا حتى بميت وحتى صارت تسترعي التقزز بدال مف جلقد و  ،ىذا العصر

الببلغة "كتابا أسماه  –باالشتراؾ مع عمي الجاـر  –ثـ ألؼ بعد ذلؾ  ،ٖأف تسترعي اإلعجاب"
 يو القواعد، وذكر فيو شواىد قريبة مف الحياة اليومية.ؿ ف، سيَّ "الواضحة

نظرة في قواعد عموـ المغة العربية "إلدوار مرقص بعنواف: كما نشرت المجمة مقالة 
أف يقـو بإدخاؿ بعض التيذيبات والتشذيبات عمى كتب البياف ألجؿ فييا  ، حاوؿٗ"وآدابيا

تمؼ كثيرا عف منيج أنيس وىذا المنيج ال يخ ،٘التخمص مف ىذه المغامز )حسب قولو(
كبلىما عودة إلى الببلغة كما حددتيا البديعيات، وتنسيؽ لموضوعاتيا التي ؛ إذ "المقدسي

 ٙموضوعة في أبواب متجانسة." جاءت غير متسقة أو

                                                           
1
 ٖٙٔ-ٖ٘ٔ ،المدخؿ إلى دراسة الببلغة العربيةانظر:  

4
 ٔٛٗ،ٚ، المجمد ٔٔمجمة المجمع العممي العربي بدمشؽ، الجزء  
2
 ٘ٛٗ، ٚ، المجمد ٔٔالعممي العربي بدمشؽ، الجزء مجمة المجمع  

2
 ٕٚٗ، ٜ، المجمدٛمجمة المجمع العممي العربي بدمشؽ، الجزء  

5
 ٓٛٗ، ٜ، المجمدٛمجمة المجمع العممي العربي بدمشؽ، الجزء  

6
 ٜٔالبحث الببلغي عند العرب،  
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فُيَعدُّ مف أبرز المجدديف الذيف أثارت دعواىـ نقاشا عمميا،  أميف الخولي أما األستاذ
يرى أف التقسيـ القديـ ال أساس لو وال غناء فيو؛ ألف البحث الببلغي ينبغي أف يشمؿ  ف فقد كا

ما حشدتو طريقة العجـ  الكممة والجممة والفقرة والقطعة ال البحث في الجممة والجممتيف، وأفَّ 
وأىؿ الفمسفة فييا مف مقدمات منطقية واستطرادات فمسفية مختمفة، ينبغي أف تبعد وتضـ إلى 

ببلغة مكانيا مقدمات جديدة ال بد منيا لدراسة فنية تقوـ عمى اإلحساس بالجماؿ والتعبير ال
 ٔ.عنو، وىذه المقدمات تتعمؽ بعمـ النفس وأثره في التعبير األدبي والوجداف

، الذي كاف توجييا شامبل لبحث ٕ(فف القوؿ)وقد تجمعت جيود الخولي في كتابو 
رى أف بحوث فف القوؿ ينبغي أف تكوف ثبلثة أبواب ىي: الببلغة وخمؽ مدرسة جديدة، فيو ي

يدرس في األوؿ تعريؼ فف القوؿ وغايتو وصمتو بغيره مف ؛ المبادئ، والمقدمات، والبحوث
الدراسات، ويدرس في الثاني مقتبسات مف القضايا النفسية التي تعيف كثيرا في فيـ األدب 

في الثالث البحث في الكممة الواحدة مف  وتذوقو واإلحساس بما فيو مف روعة وجماؿ، ويدرس
 حيث ىي عنصر لغوي وما فييا مف جماؿ وجرس موسيقي لو أثر في التعبير. 

ذا أردنا أف نتمثؿ رؤية األستاذ الخولي التي أسسيا  يقوؿ الدكتور صبلح فضؿ: "وا 
و االطبلع عف طريؽ التقابؿ بيف الدراسات القديمة األصولية التي كاف ضميعا فييا، وما تيسر ل

عميو مف أصداء االتجاىات األسموبية الحديثة، وجدناىا تتدرج في ثبلثة مستويات متراتبة تحكـ 
 منظوره في الفترة التي أنتج فييا عممو وىي:

أواًل: قصور الببلغة القديمة الفادح وعجزىا عف تناوؿ األعماؿ الفنية المحدثة في شموليا 
 وكميتيا.

الببلغة العربية قد عنيت بالجانب التعبيري فحسب، وقد أطمؽ عميو ثانيًا: شعوره القوي بأف 
 الجانب المفظي، ونعى عمييا إىماليا لممعاني األدبية.

                                                           
1
 ٓٛ،انظر البحث الببلغي عند العرب 

4
ألميف الخولي بتقديـ الدكتور صبلح فضؿ، القاىرة: مطبعة دار الكتب المصرية، نشر حديثا ضمف األعماؿ المختارة  

ٜٜٔٙ. 
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ثالثًا: ضرورة التطور في الفنوف واآلداب، بما يقضي تدريجيا عمى النزعة المعيارية الصارمة 
في الذي يحتضف األعماؿ التي كانت سائدة في العموـ القديمة، ليحؿ محميا االتجاه الوص

اإلبداعية الجديدة، وال يحكـ عمييا مسبقا بما تـ استخبلصو مف قوانيف األعماؿ السابقة عمييا، 
 ٔحتى يفسح المجاؿ لجدلية التطور الخبلؽ."

ويتحدث الدكتور أحمد مطموب عف منيج األستاذ أميف الخولي قائبًل: "ومنيجو يعد 
أف المرحوـ الخولي أسرؼ في المقدمات الفنية والنفسية  مف أحسف ما جاء بو المحدثوف، غير

كما أسرؼ القدماء في المقدمات الفمسفية والمباحث الكبلمية والمنطقية، فأخرجت الببلغة عف 
 . ٕىدفيا وأبعدتيا عف فف القوؿ الذي يريده الخولي"

رىا ثـ يقوؿ في موضع آخر بعد ذكره لمناىج المحدثيف: "ىذه أىـ المناىج التي ذك
ولعؿ أقربيا إلى واقع الببلغة العربية منيج الخولي؛ ألنو يقوـ عمى التراث الببلغي  ،المحدثوف

منيج الخولي  ولكفَّ  ،والنقدي، ويستفيد مف المناىج الغربية التي بدأت تدخؿ الدراسات العربية
يحتاج إلى إعادة نظر، وقد أشار رحمو اهلل إلى ذلؾ ألنو يؤمف بأف الحياة األدبية تتطور، وما 

ولوال إسراؼ الخولي باالعتماد عمى  ،ىو صالح اليوـ قد يكوف غير جدير باالىتماـ بعد حيف
البحث  الدراسات المتغيرة وتوزيعو بعض الموضوعات لكاف مف أدؽ المناىج، وألصبح عمدة

 ٖ".الببلغي الجديد

وما كاد األستاذ الخولي يجير بيذه الدعوة إلى التجديد ويحاضر بيا في الجامعة، 
ويبسطيا في محاضرات عامة، "حتى انبرى لو األستاذ أحمد حسف الزيات في مجموعة مقاالت 
، فتعرض ألمور شخصية  كاف ينشرىا في مجمة الرسالة، وقد اتخذ منيا جانب اليجـو

ؿ الدرس الببلغي مناظرات كبلمية عمى نحو ما كاف يصنع المتكمموف وكية... وبذلؾ حوَّ وسم
 ٗفي مناظراتيـ."

                                                           
1
 ٔٔمف مقدمة الدكتور صبلح فضؿ لكتاب فف القوؿ ألميف الخولي، 
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 ٔٛ،البحث الببلغي عند العرب  
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 ٕٜ،البحث الببلغي عند العرب  
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ومف الذيف حاولوا وضع منيج لدراسة الببلغة أحمد الشايب، فقد ألؼ كتابا أسماه 
)وقد ظيرت طبعتو األولى عاـ ،ٔ"األسموب: دراسة ببلغية تحميمية ألصوؿ األساليب األدبية"

(، وتوصؿ فيو إلى أف موضوع الببلغة ينحصر في بابيف أو كتابيف: األسموب، والفنوف ٜٖٜٔ
 األدبية. 

"أواًل: األسموب. وفي ىذا القسـ مف عمـ الببلغة ندرس القواعد التي إذا اتبعت كاف التعبير 
والفقرة والعبارة واألسموب مف حيث بميغا، أي واضحا مؤثرا، فندرس الكممة والصورة والجممة 

أنواعو وعناصره وصفاتو ومقوماتو وموسيقاه. وفي ىذا القسـ نضع الببلغة العربية، فعمـ 
المعاني يدخؿ كمو في بحث الجممة وعمـ البياف وأغمب البديع يدخؿ في باب الصورة، وتبقى 

 لببلغية.المباحث األخرى ميممة في ىذه الكتب التي انتيت إلييا الدراسة ا

ثانيا: الفنوف األدبية. وقد تسمى قسـ االبتكار، وىنا ندرس مادة الكبلـ مف حيث اختيارىا 
وتقسيميا وما يبلئـ كؿ فف مف الفنوف األدبية وقواعد ىذه الفنوف، كالقصة والمقالة والوصؼ 

 ٕوالرسالة والمناظرة والتاريخ."

رج كثيرا عف منيج الخولي وحسب رأي الدكتور أحمد مطموب، فإف الشايب "لـ يخ 
غ إلدخالو في الببلغة؛ ألف ورأيو في القسـ األوؿ الخاص باألسموب، أما القسـ اآلخر فبل مسوّْ 

  ٖموضعو دراسات خاصة تتصؿ بالفنوف األدبية."

مقدمة لدرس لغة العرب وكيؼ "أما األستاذ عبد اهلل العبليمي، فقد نشر كتابا أسماه: 
دعا فيو إلى اإلبقاء فقط في دراسة البياف عمى التشبيو والكناية، وما ، و ٗ"نضع المعجـ الجديد

اإلبقاء عمى الحقيقة والمجاز وكؿ منيما كناية وتجريد،  بقي يرجع إلييما مف أقرب الطرؽ، أو

                                                           
1
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والكناية والمجازية تشمؿ كؿ  ،والكناية الحقيقية تشمؿ الكناية البسيطة والتشبيو والمجاز المركب
 مى تشبيو، والكناية المجازية.كناية انبنت ع

يعمؽ الدكتور أحمد مطموب عمى ىذا الرأي قائبًل: "وفي ىذا الرأي قضاء عمى كثير 
مف صور التعبير، وابتعاد عف الببلغة قد يحـر األدباء أجمؿ ما فييا ويبعدىـ عف التراث الذي 

تحقيقا، واطمع عمى مناىج ينبغي أف يبنوا عميو أدبيـ الجديد. والمجدد ىو مف قتؿ القديـ درسا و 
ولف تقبؿ أية دعوة غير مبنية  ،البحث الحديثة فأخرج جديدا لو صمة بالتراث وارتباط بالحاضر

عمى أساس قوي تدعميا الحجج وواقع المغة، ولف يكوف اعتراؼ بمجدد يبني أصولو عمى الجديد 
فقد الجديد صفة الجودة ألنو بحجة أف المحدثيف أكثر اطبلعا مف القدماء وأوسع أفقا، وكثيرا ما ي

 ٔ".ليس أصيبلً 

ع ىذه األصوات تفتحت أبواب الدرس الببلغي مرة ثانية، وكانت محاوالت اإلحياء وم
حاضرة، المحظة الإلى  -بكامؿ  ثقميا –متنوعة بيف إحياء يرغب في نقؿ المحظة الماضية 

حياء يسعى إلى دفع دماءٍ  حارة تجعؿ الدرس الببلغي التراثي قادرا عمى الحركة في الوسط  وا 
ضد التراث ومحاولة  بيجوـٍ  -أحيانا– ،بشقَّييا، ووجيت الحديث، وال بد أف ىذه المحاولة

 االستناد عميو في مواجية الحديث الوافد. 

ى أف يعدُّ "سبلمة موسى" مف أبرز األسماء التي تمثؿ التيار المياجـ لمتراث، فقد رأو 
إلى ببلغتو ، ودعا وكأنو تجاوز صبلحيتو التاريخيةالدرس الببلغي التراثي فقد شرعيتو، 

، و قد كاف دقيقا حيف وصفيا بػ"العصرية" وليست الجديدة، أو كبديؿ يحؿُّ محمو العصرية
ببلغة آنية يمكف أف تندمج في  -فعميا-الحديثة؛ إذ إف واقع الببلغة التي يدعو إلييا ىي 

ؤدلج لفترة تاريخية محدودة وقاصرة، خارج شروط النص األدبي محور االىتماـ، لكنيا خطاب م
  .ليست كشفا جديدا قائما عمى أسس مف التخصص العممي والشرط المعرفي

                                                           
1
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وربما كانت األسباب التي ساقيا سبلمة موسى، في إطار حديثو عف ببلغتو 
"التحيز غير العممي"، وانعداـ ػياؽ متشبع بومعقولة، لكنو أوردىا في س العصرية، أسبابا منطقيةً 

 .لد الفكرة وفؽ شروطيا الزمانية والمكانيةالتفيـ لمسياقات التاريخية التي توّْ 

فإذا  ،"فحياتنا العصرية تختمؼ عف الحياة العربية قبؿ ألؼ سنةيقوؿ سبلمة موسى: 
كنا نسمـ بأف فف الببلغة يجب أف يكوف في خدمة ىذه الحياة العصرية، فإنو يجب أف يتغير 

فمـ يعد مجتمعنا في حاجة إلى البيارج والزخارؼ البديعية، نحطـ رؤوس أبنائنا  ،كي يخدميا
مة ولؤل ،ولكنا في حاجة إلى أف نجعؿ الببلغة فنا لمتفكير الحسف السديد ،بتعمميا أو ممارستيا

 ٔالمصرية حؽ تطوري في ىذا التغيير." 

ثـ يحاوؿ توضيح مياـ ىذه الببلغة العصرية، والتي ال تبدو بعيدة جدا عف مقصدي: 
في –العناية، غير أنو يتناسى تماما  يت بيما الببلغة القديمة أشدَّ نِ "التُأثير" و"اإلقناع" المذيف عُ 

 غة العصرية:البعد الجمالي، يقوؿ عف مياـ الببل -ىذا السياؽ

 . فيي قبؿ كؿ شيء، التفكير المنطقي السديد، الذي يؤمف فيو الخطأ .ٔ"  

 . تحريؾ الذكاء وتدريبو بالكممات.ٕ

 ف نعرؼ كيؼ نستعمؿ الكممات لمتفكير التوجييي.أ. ٖ

 4. أف نعرؼ كيؼ نستعمؿ الكممات لمتحريؾ االجتماعي. "ٗ

إلى تجديد الببلغة العربية، بكؿ ما ُأخذ عمييا مف مآخذ ز الدعوات ر لقد كانت ىذه أب
تتنوع، بيف قصور منيجيا العممي، أو طابعيا الجدلي الكبلمي، أو عدـ اكتماليا مف ناحيٍة 
نظرية، وشموليتيا لمدرس الببلغي العربي التراثي، أو عدـ موضوعيتيا، وانسياقيا ضمف 

 سى. أيديولوجيات معينة، كما كانت دعوة سبلمة مو 
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وقد جاءت قراءة محمد عبد المطمب لمببلغة العربية فيما بعد قراءة تتميز بالعمؽ، 
والمنيجية العممية، والشمولية، وربما توافقت مع بعض ىذه الدعوات، ولكنيا اختمفت عنيا 

عند  تجديد الببلغةميس غريبا أف نجد بعض دوافع وأضافت إلييا وتجاوزت قصورىا أيضا؛ ف
ىي ذاتيا دوافع التجديد عند  سبلمة موسى، غير أف الفارؽ الجوىري يكمف مب عبد المطمحمد 

لسبلمة موسى،  )غير الموضوعي(في المنظور العممي لمحمد عبد المطمب، في مقابؿ المنظور 
لحؽ أف الدرس الببلغي العربي القديـ، ايقوؿ محمد عبد المطمب في دعوتو لمببلغة الجديدة :"

مسيرة النقد العربي حتى يومنا ىذا، وما زالت أغمب أدواتو ىي عدة النقد  كاف ذا تأثير بالغ في
األساسية، وبخاصة ما يتصؿ بنقد الخطاب الشعري، لكف المؤسؼ أف ىذه األدوات تقدـ لمناشئة 
في قوالب جافة، حتى تحولت إلى أداة تفسيرية عقيمة؛ ألف مف يتعامؿ بيا لـ يدرؾ وظائفيا 

ـ يحاوؿ الكشؼ عف خمفيتيا المغوية التي تعطييا شرعية وظيفتيا الجمالية الصحيحة، ول
 ٔاإلبداعية."

وىو ال يتوقؼ عند مجرد التحميؿ لمواقع الذي آلت إليو الببلغة العربية، بؿ يقترح 
نموذجيا الجديد الذي يمكف أف يعيد إلييا شرعيتيا بما يتوافؽ مع روحيا العربية والعممية أيضا؛ 

العربية قد وصمت إلى مرحمة مف التنظيـ  بحيث تمتقي في كثير مف مباحثيا  إذ يرى أف الببلغة
أف عبد المطمب لـ يسَع إلى ببلغٍة حداثية، أو إلى ببلغة منقطعة عف  ، غيرمع األسموبية

جذورىا، لكنو دعا إلى قراءة حداثية لموروث رأى فيو جذورا وبذورا لببلغٍة جديدٍة قادرٍة عمى 
 درس الببلغي والمغوي الحديث. استيعاب منجزات ال
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 نيلمبحث الثاا

 مآخذ عمماء العصر الحديث عمى البالغة وموقف محمد عبد المطمب منيا

مع بداية النيضة ، والتي ظيرت الداعية إلى تجديد الببلغة واتصعرضنا لؤللقد 
العربية وحركة إحياء التراث، ولكف ما الدوافع الرئيسة التي أدت إلى تكرار مثؿ ىذه الدعوات، 
وما األسباب التي جعمت نقادا وببلغييف يقولوف بعدـ صبلحية الموروث الببلغي ،كميا أو 

 جزئيا،  لمخطاب األدبي العربي الحديث؟ 

 ف:نستطيع القوؿ إف ىناؾ دافعيف رئيسي

يتعمؽ بالواقع الجديد الذي أفرز خطابا أدبيا مختمفا؛ بحيث تبدو الببلغة  األوؿ:
الموروثة فيو غير قادرة عمى استيعاب تطوراتو وتغيراتو الحادة، خاصة وأف ىذه التغيرات كانت 
في تحد  دائـٍ مع المغة والصورة، مما جعؿ الببلغة تبدو أقؿ عمقا، وأكثر سطحيَّة مما يتطمبو 

ة وانتياكات المغة الحديثة التي ال تقيـ وزنا لعبلقات الدواؿ ومعياريتيا، بقدر ما غموض الصور 
و ىذه كانت رؤية الناقد المصري مصطفى  ،تقدس المحذوؼ والمسكوت عنو مف النص

ناصؼ، إذ يرى أنو "في الشعر المعاصر أنماط مف النحو ال يحمـ بيا أصحاب النحو التعميمي، 
ؿ في الببلغة العربية يستطيع أف يخدـ الثقافة األدبية المعاصرة. لقد وال نظف أف النحو الماث

 1كانت ميمة الفكرة النحوية في الببلغة خدمة التوقؼ والتحدي البسيط."

غير أف ىذه الرؤية التي تتصور عجز الببلغة عف مواكبة الخطاب الحديث، ستحيؿ 
 ،ذي يتعمؽ بمنيجية الببلغة العربية ذاتيابشكٍؿ مباشٍر أو غير مباشر إلى الدافع الثاني، و ىو ال

يتعمؽ بالببلغة العربية ومنيجيا المتَّبع في عموميا الثبلثة، أو "ال الذي وىو السبب الثاني 
 منيجيّْتيا" أحيانا حيف اعتبرت فنا ذوقيا، ال يمكف وصفو بالعمـ.
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العربية، والتي كاف وىنا سنتعرض ألىـ ىذه االنتقادات المنيجيَّة التي ُوجّْيت لمببلغة  
لمحمد عبد المطمب موقٌؼ منيا، حيث حاوؿ مف خبللو إعادة قراءة الببلغة العربية؛ بحيث 
يضعيا في إطارىا الزمني أثناء دراستيا، ويستكمميا بما تسمح بو جذورىا التأسيسية، لجعميا 

 أكثر قدرة عمى الوفاء بمتطمبات األدب الحديث. 

ر في اتجاه رحمة عبد المطمب مع الببلغة العربية لـ تسِ  غير أنو يجب اإلشارة إلى أف
 واحد، بؿ مرَّت بثبلث مراحؿ تمثّْميا ثبلثة كتب:

مرحمة الدراسة الموضوعية لمببلغة العربية؛ وىي قراءة استكشافية واعية، تحاوؿ . ٔ
كتابو ، وىذه القراءة تبرز بشكؿ واضح في تطورىاومراحؿ  قواعد الببلغةتكويف رؤية كمية عف 

وما سبقو مف مجاؿ البحث األكاديمي، في مرحمتي الماجستير  "،"جدلية اإلفراد والتركيب
والدكتوراة، حيث خصص البحث األوؿ حوؿ العموي وكتابو الطراز، أما الثاني فقد طبع الحقا 

 في كتابو "اتجاىات النقد والببلغة في القرنيف السابع والثامف اليجرييف".

أو االرتقاء بالببلغة إلى مدارج الحداثي الوافد، ووضع الحداثي في مرحمة التحديث؛ .ٕ
وترسيـ قواعدىا شبو النيائية، وىذه النزعة  ،كفة متساوية مع الببلغة العربية في فترات استقرارىا

تبرز في كتابو "الببلغة واألسموبية"، حيث حاوؿ الدمج بيف األسموبية والتراث الببلغي دمجا 
ى التداخؿ المفاىيمي واالصطبلحي الكمي، وما تبعيا مف تطبيقات في مجاؿ بنيويا قائما عم

القصيدة الشعرية القديمة أو الحديثة، فقد تناوؿ امرأ القيس، كما تناوؿ شعراء السبعينات 
 وفوضاىـ الحداثية، وفؽ المنيج المتداخؿ الذي يدمج بنية التراث الببلغي باألسموبية.  

شعر محمد عبد ات؛ إذ بعد تأليفو "الببلغة واألسموبية"، مرحمة العودة إلى الذ. ٖ
، فارتأى أف يعود مرة أخرى إلى البلحؽ بالببلغة العربية مف قبؿ بعض الباحثيفلجور المطمب با

ومنحو حقو في دراسة )جوىره( مرة أخرى بمعزؿ عف المقارنات، وىذا يبرز في كتابو  ،التراث
عف التراث  ىذا الكتاب يبدو وكأنو اتخذ موقؼ المدافع "الببلغة العربية: قراءة أخرى"، في

 الببلغي. 
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لقد وجب اإلشارة إلى ىذه المراحؿ لكي نتفيـ االختبلؼ في ردود عبد المطمب عمى 
ىذه االنتقادات التي أثيرت حوؿ التراث الببلغي، فقد كانت ىذه الردود أحيانا عنيفة، كما في 

، وأحيانا كانت متفيمة ومتعاطية معيا، كما في كتاب كتاب )الببلغة العربية قراءة أخرى(
، قد صدر بعد كتابو "قراءة أخرى :الببلغة العربية")الببلغة واألسموبية(، مع العمـ أف كتاب 

 . "الببلغة واألسموبية"

ويمكف أف نطرح المآخذ واالنتقادات وردود محمد عبد المطمب عمييا في ثبلثة محاور رئيسة، 
 وىي: 

 .الجزئية الببلغة-

 معيارية الببلغة العربية -

 جمود الببلغة وتكمفيا. -
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 لمحور األول : البالغة الجزئية ا

لقد التصقت ىذه الصفة بالببلغة العربية في أغمب الدراسات التي تناولتيا بالبحث، 
 فماذا نعني بكوف الببلغة العربية جزئية؟ 

الجزئي ىو نقيض الكمّي، وىذا ربما يوحي أف الببلغة العربية لـ تغادر منطقة الدراسة 
الجزئية إلى فضاء النظرية الكمية المتكاممة؛ إذ ظمت مرتبطة بتفاصيؿ تنظيرية، لـ تيتِد إلى 
النظرية الكمية في المغة؛ لقد أنتجت األدوات لكشؼ النص، وأسست مجموعة مف القواعد، غير 

 القواعد لـ تنتظـ  بخيط كمي يجعميا منيجا مكتمبل.  أف ىذه

لكف الحقيقة أف الجزئية التي انتقدت بيا الببلغة العربية ىي "جزئية مجاليا التطبيقي" 
الذي أدى إلى تنظير جزئي، إنيا جزئية التوقؼ عند حدود الجممة، وعدـ تجاوزىا إلى النص؛ إذ 

الجممة، أو الجممتيف إف اتصمتا، لكنيا لـ تمتد لقراءة غالبا ما توقفت عند الصورة التي تتناوؿ 
النص كامبل، فاالستعارة  والتشبيو والكناية والمجاز، كميا صور تقع ضمف نطاؽ الجممة 

 الواحدة، أو الجممتيف في أفضؿ األحواؿ، يقوؿ أميف الخولي:

"تبدأ الببلغة عمى آخر نظاـ ليا، بالبحث في المفردات وخصائصيا وىو عمـ 
المعاني، ثـ البحث في المركبات وداللتيا وىو عمـ البياف، ثـ تحسيف ثانوي وىو عمـ البديع. 

فالبحث في المعاني إنما ىو بحٌث في طرفي  ...وفي ىذا كمو لـ يتعدَّ البحث دائرة الجممة
، إال المسند والمسند إليو وتوابعيما...  نجد أبحاث البياف ال تتجاوز دائرة الجممة أيضا –الجممة 

و مركب أو مجاز كذلؾ، وىي جمؿ في يأف تكوف جمبل متماسكة في أداء معنى واحد كتشب
 1منزلة الجممة الواحدة ... أما وراء بحث الجممة فبل تجد شيئا."
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وقد صارت الجزئية صفة الببلغة العربية البلزمة، بحيث بدأ النقاد والببلغيوف في  
تفسيرىا أو محاولة تبريرىا، إذ يري شوقي ضيؼ أف "ذلؾ يرجع مف بعض الوجوه إلى أنيـ 
قصدوا بقواعدىـ الببلغية تعميؿ ببلغة العبارة القرآنية، وما تحمؿ مف خصائص تعبيرية وصور 

  1ا تصوير ذلؾ تصويرا دقيقا رائعا."بيانية، واستوفو 

ويبدو أنو تفسير معقوؿ؛ إذ إف الببلغة العربية ارتبطت منذ نشأتيا بقضية اإلعجاز 
القرآني، وعميو فإف مجاليا األوؿ كاف دراسة القرآف، ونحف إذا اطمعنا عمى الكتب المؤلفة حوؿ 

نتياًء بالزمخشري، نجدىا مميئة ابتداء مف أبي عبيدة ومرورا بالفراء وليس ا ؛الكريـ القرآف
 بالمبلحظات الببلغية التي شكمت حجر أساس في الدرس الببلغي. 

ثـ يحيؿ إلى تفسير آخر يخص الشعر، وىو أف القصيدة العربية قائمة عمى وحدة 
البيت، فإف كاف المعنى يكتمؿ في البيت الواحد، فبل بد أف الصورة وكؿ ما يمكف أف تدرسو 

ؿ في البيت الواحد أيضا، وىذا ما كرس لجزئية الببلغة، وتوقفيا عند حدود الببلغة، سيكتم
"تعارؼ الشعراء عمى أف كؿ بيت في القصيدة وحدة مستقمة، وىذه الوحدة  فقد ؛الجممة الواحدة

ىي أساس الببلغة والجماؿ الفني، وبذلؾ لـ توجد في محيط الشعراء، وال في محيط الببلغييف 
قصيدة، بؿ ظمت نظرتيـ تنصب عمى الجزئيات وأفراد األبيات والعبارات... نظرة شاممة عامة لم

لذلؾ رسخ في نفوس الببلغييف والنقاد أف محور الببلغة والبراعة في البيت المفرد المسور 
  4بالقافية، وكادوا أف ال يتجاوزوه في قواعدىـ النقدية والببلغية إال بعض نظرات طائرة أو عابرة."

ألـ يكف باإلمكاف تجاوز  يمكف أف يواَجو بو ىذا التعميؿ، مثؿ: اؤؿٌ ، ثمة تسولكف
المعنى الجزئي في القصيدة إلى معناىا الكمي الذي يجب أف يكوف حاضرا، ما دامت األبيات 

ف تعدد الموضوع، واكتمؿ المعنى في البيت الواحد؟   مرتبطة برباط القصيدة الواحدة، وا 

إلى طبيعة الشعر العربي، بوصفو شعرا  ي يشيرالذشوقي ضيؼ  ونجد اإلجابة لدى 
غنائيا، لـ يعرؼ الشعر القصصي أو الممحمي حتى فترات متأخرة، "ولو أف شعراءنا نظموا في 
أساليب جديدة كأسموب الشعر القصصي أو المسرحي، أو لو أنيـ نوعوا في شعرىـ الوجداني 

                                                           
1
 206البالغة: تطور وتارٌخ،  
4
 206 -200البالغة: تطور وتارٌخ،  



22 
 

وضوعية واسعة صوروا فييا مجتمعاتيـ الغنائي فأخرجوه مف صورتو الفردية الذاتية إلى صورة م
، ولربما أدى ىذا 1ونفوس مف حوليـ وظروفيـ الختمفت أساليب الشعر اختبلفا واضحا." 

 االختبلؼ في األساليب إلى ببلغة مختمفة. 

 ولكف: إذا كاف ىذا ىو حاؿ الشعر، فما حاؿ النثر؟ 

المغوييف والبيانييف قد يرى الزيات أف "مف الظواىر التي تسترعي نظر الباحث أف 
أغفموا نقد المنثور إال ما اتصؿ بالقرآف الكريـ، والحديث الشريؼ، وقد ظير ىذا اإلغفاؿ واضحا 
في كتاب نقد النثر المنسوب إلى قدامة بف جعفر، فإنو بكتب البياف والبديع أشبو، ولعمو لو وجد 

  .4وضح قصوره"ما يحتذيو في ىذا الباب مف كبلـ األدباء ربما باف عجزه، و 

كما يؤكد شوقي ضيؼ عمى أف "الموقؼ مف النثر كالموقؼ مف الشعر، فميس ىناؾ 
إال فف واحد ىو فف الرسائؿ، وليس ىناؾ أسموب إال أسموب السجع، وما يطوى فيو مف صور 
بيانية وبديعية. وبذلؾ أصبحت السجعة ىي الوحدة الببلغية في النثر، كما  كاف البيت ىو 

بلغية في الشعر، وىي وحدة أضيؽ مف وحدة البيت وأقصر، إذ قد تصبح كممة أو الوحدة الب
 2.".كممتيف

وبعيدا عف طبيعة النص العربي: الشعري أو النثري، يرى أميف الخولي أف انحسار 
الببلغة العربية في نطاؽ الجممة مرتبط باتصاؿ الببلغة بالمنطؽ، وتوثيؽ صمتيا بو، 

ذلؾ إال إلى الجممة أو ما ىو كالجممة، وراحوا يفاضموف بيف جممة )  فالببلغيوف "لـ ينظروا مف
القتؿ أنفى لمقتؿ(، و جممة ) في القصاص حياة(. )كذا( بعد حروفيا. فيذا التضييؽ في دائرة 
بحث الببلغة َأَثُر تسويتيا باالستدالؿ، ورجعيا إلى المنطؽ، وأخذىا بنظامو بعدما اشتدت 

 2ا ضغطو."الصمة بينيما، وزاد عميي

                                                           
1
 206البالغة: تطور وتارٌخ،  
4
 24فً أصول األدب،  
2
 200البالغة: تطور وتارٌخ،  
2
 160 -166مناهج تجدٌد فً النحو والبالغة و التفسٌر واألدب، ص 



22 
 

وىذا التعميؿ يبدو غير دقيؽ تماما؛ إذ إف الببلغة العربية اتصمت بالمنطؽ وعمومو في 
قياسا إلى زمف النشأة، ربما يكوف االستدالؿ المنطقي كرس  -نسبيا–مرحمة الحقة ومتأخرة 

 جزئية الببلغة، لكف ال يمكف اعتباره سببا رئيسا في جزئيتيا بشكؿ عاـ. 

 المطمب مف جزئية الببلغة :موقؼ محمد عبد 

عبد المطمب كوَف الببلغة محمد "؛ لـ ينِؼ الببلغة العربية: قراءة أخرىفي كتابو "
العربية ببلغة جزئية، لـ تتعدَّ حدود الجممة إلى النص، غير أنو يعتبر جزئية الببلغة جزئية 

إذ يتميز كؿ عصر بثقافة واقعة في سياؽ ثقافي  عاـ، لـ يكف بإمكاف الببلغة العربية تجاوزه؛ 
معرفية محددة تعمؿ عمى تنميط أشكاؿ عمومو المختمفة، وقد سادت "المبلحظة الجزئية" في تمؾ 
الفترة، وىكذا تكوف جزئية الببلغة مجرد انعكاس لمنيٍج معرفي  سائد، يقوؿ: "أما الشيء الذي ال 

لجممة، أو ما ىو في حكميا، نستطيع أف نتغاضى عنو، فيو وقوؼ الببلغة القديمة عند حدود ا
ف كاف ذلؾ  يرجع إلى ظروؼ العصر، وسيطرة المبلحظة الجزئية في النظر إلى  -في رأينا–وا 

الواقع، ثـ انعكاسيا في البحث المغوي عموما، ومف ىذا األخير انطمقت الببلغة في حركتيا 
 1الجزئية."

ح أسباب وحيف يدعو عبد المطمب إلى األسموبية كوريٍث شرعي  لمببلغ ة العربية، يوضّْ
طرحيا كبديؿ، و مف ىذه األسباب أف األسموبية تتجاوز مشكمتي الببلغة الرئيستيف: الجزئية، 
غراقيا في الشكمية، يقوؿ: "واألسموبية كعمـ جديد نسبيا حاولت تجنب المزالؽ التي وقعت فييا  وا 

ا عمى الدراسة الجزئية بتناوؿ الببلغة القديمة مف حيث إغراقيا في الشكمية، ومف حيث اقتصارى
 4."المفظة المفردة، ثـ الصعود إلى الجممة الواحدة أو ما ىو في حكـ الجممة الواحدة

، ية: قراءة أخرى"؛ حيث يغير نظرتولكنو تراجع عف موقفو ىذا في كتابة "الببلغة العرب
كاألسموبية و البنيوية( ليرى أف الجزئية "ضرورة يحتميا المنيج"، وأف المناىج النقدية الحديثة )

لـ تنُج في تطبيقاتيا مف فخاخ الجزئية، يقوؿ: "أما مسألة الجزئية التي لصقت بالببلغييف، فإف 
إلى اختبار  -بالضرورة–في ممارستو العممية لمفيوماتو التنظيرية يمجأ  -أي دارس –الدارس 
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خطاب الببلغي القديـ، مفاىيمو مف خبلؿ اجتزاء الشاىد، وىذا أمر مسمـ بو عمى مستوى ال
والخطاب الببلغي الجديد، فبرغـ كثرة ما ترجـ عف األسموبيات والبنيويات، لـ نصادؼ منيا ما 
نما كاف االجتزاء سمة تميز ىذه الدراسات، فيي  يتعامؿ مع النصوص الكاممة تحميبل وتفسيرا، وا 

يقية خالصة، وحتى في ىذه ضرورة يحتميا المنيج، الميـ إال إذا كاف الدارس معنيا بدراسة تطب
 1الدراسات لـ نجد مؤلفا قد استوعب إنتاجا كامبل."

 وفي ىذا الرد يحاوؿ عبد المطمب التركيز عمى نقطتيف رئيستيف : 

 األولى : أف اختبار المفاىيـ النظرية ال يتـ إال عبر اجتزاء الشاىد.

 الثانية: أف الدراسة التطبيقية الخالصة، ىي التي يمكف أف تكوف غير جزئية، أي كمية. 

وىو ىنا يفرؽ بيف مستوييف اثنيف مف البحث: المستوى التنظيري والتطبيقي،  ويقوؿ 
بأف جزئية الببلغة  لـ تكف في المستوى التنظيري نفسو، بؿ في اجتزاء الشواىد التي وجدت 

 لتنظير، وىذا القوؿ محؿ نظر.الختبار مفاىيـ ا

إف الدرس الببلغي العربي لـ يخمؽ النظرية المكتممة مجردة، ليتبعيا بعممية اختبار 
لمفاىيميا عبر الشواىد الجزئية، بؿ العكس ىو الحاصؿ؛ لقد انتقمت الببلغة العربية مف مجموع 

، كما يقوؿ بذلؾ عبد المطمب نفسو،  فيو  يؤكد أف "مجموعة الشواىد إلى القاعدة أو المفيـو
نما كانت ناتجا لمتابعة وصفية لمجموعة النصوص  القوانيف لـ تأتِ  مف تصور تجريدي، وا 

، وىكذا ال يمكف الفصؿ بيف المستوييف :النظري و التطبيقي إال فصبل تنظيريا، ال ٕاألدبية."
ف  رأى أف تفسيريا عمميا، وربما يكوف شوقي ضيؼ  قد أصاب في تفسير جزئية الببلغة، حي

 تنظيريا جزئيا.  االنتقاؿ مف مجموعة شواىد ىي جزئية في حد ذاتيا، ىو الذي أوجد مستوىً 

الدكتور يوسؼ رزقة مشرؼ ىذه الرسالة أف المستوى التطبيقي كاف نتاج  األستاذ ويرى
الثقافة التي تحكـ العصر، والسياؽ الديني الذي وجدت عموـ المغة العربية نفسيا فييا، فكاف 
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ثبات إعجازه دافعا نحو الجيود التطبيقية، والزىد في الجيود التنظيرية  االىتماـ بالقرآف الكريـ، وا 
 البحتة.

 لمحور الثاني: الجمود والتكمؼا

ثمة مأخذ آخر عمى الببلغة العربية، وىو انتياؤىا إلى صيغة جامدة مف القواعد 
"السكاكي" ىو مفتاح ىذه المرحمة وممثميا  الجافة، الممتبسة بالمنطؽ والفمسفة، وغالبا ما ُيعتبر

األبرز، فنرى شوقي ضيؼ يصؼ ىذه المرحمة مف تاريخ الببلغة بقولو: "وبذلؾ أصبحت 
إلى قواعد جافة مباحث الببلغة عنده تشمؿ المعاني والبياف وتوابعيما مف البديع، وتحولت 

حتى لتصنع ليا الشروح تمو  كقواعد النحو والصرؼ، مع غير قميؿ مف العسر وااللتواء. جامدة
 ..1الشروح"

وىو ذات الموقؼ الذي يتخذه محمد الصاوي مف الببلغة العربية في ىذه المرحمة، 
ومف السكاكي عمى وجٍو خاص، يقوؿ: "وفي أوائؿ القرف السابع يجيء السكاكي مفيدا مف جيود 

(" جافة منطقيةسابقيو ليحدد في قواعد   .4مجاالت  عمـو الببلغة الثبلثة في كتابو)مفتاح العمـو

، وكأف الدرس مرحمة الشروح والتمخيصاتوغالبا ما وصفت ىذه المرحمة بأنيا 
الببلغي قد استنفذ إمكاناتو في القرف السابع وما يميو، فمـ يعد قادرا عمى إنتاج شيء سوى أف 

وربما جاءت ىذه الشروح والتمخيصات كرد   يعيد النظر في الكتب السابقة ممخصا أو شارحا،
طبيعي عمى تعقيد الببلغة، أو التباسيا بالمنطؽ، فكانت الحاجة إلى تبسيطيا، غير أف ىذا 
التبسيط زادىا تعقيدا في بعض األحياف، كما يرى شوقي ضيؼ، الذي يصور ىذه المرحمة 

، حتى إنو ليصفيا بػ"األعشاب بكثير مف التحامؿ عمى اتصاؿ الببلغة بعموـ المنطؽ والفمسفة
الضارة"، يقوؿ: "وندخؿ في عصور الممخصات والشروح والتعقيد والجمود... وتوالت الشروح 
تفؾ معميَّات ىذا التمخيص. وتمقانا أسراب تنحرؼ عف ىذا االتجاه ولكنيا ال تكاد تضيؼ 

روح عميو مميئة جديدا. ويمخص الخطيب القزويني مختصر السكاكي، ويذيع تمخيصو وتكثر الش
، حتى لتختنؽ بأعشاب ضارة مف الفمسفة والمنطؽ والكبلـ واألصوؿ والنحو ومف مناقشات لفظية
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الببلغة اختناقا. ويتكاثر التصنيؼ في البديع وتمخص فنونو التي بمغت نحو مائة وخمسيف أو 
 1تزيد في قصائد سموىا البديعيات، ويضطروف إلى شرحيا بصورة مكررة مممة."

ف  كاف ىؤالء قد اقتصروا عمى وصؼ الببلغة بالجمود، والتعسؼ العقمي في وا 
المراحؿ المتأخرة مف تاريخ الببلغة، فإف مصطفى ناصؼ يبالغ في ذلؾ  حتى أنو يجعؿ 
خضوع الببلغة العربية لممنطؽ العقمي )وىو ما ينافي لغة الشعر برأيو(، سمًة متأصمة مف 

ألشياء تتمايز، لكف ىذا التمايز ال يمغي الحاجة إلى التناغـ، سمات الببلغة العربية، يقوؿ: "إف ا
ذا جئنا إلى لغة الشعر وجدناىا  وال يزاؿ التمايز عمى كؿ حاؿ ىو الوظيفة األولى لمعقؿ. وا 

ظؿ الببلغة والمنطؽ العقمي أوعمـ النفس التقميدي، لـ يكف أحد تعبث بيذا التمييز، ولكف في 
ذلؾ كاف جوىر الببلغة العربية ىو التشبيو الذي يظيرنا عمى ل يتصور مشروعية ىذا العبث،

 4مجمع العبلقة بيف التمييز والتناغـ"

ويضيؼ: " في المنطؽ النظري الذي نبتت منو الببلغة فرؽ حاد بيف الوىـ والحقيقة 
ال يمكف الشؾ فيو، الفرؽ بيف الوىـ التخيمي والحقيقة النظيفة في الببلغة فرؽ يسير، لذلؾ 

 ٖيع أف تقوؿ إف ىذا التمييز ىو الميمة األولى لمببلغة."تستط

وىذا التمييز ىو ضد الشعرية الحديثة عند ناصؼ، إذ إف شعرية الخطاب الحديث 
 تتمثؿ في غياب ىذا الخط الواضح الفارؽ ما بيف "الحقيقة النظيفة"، و"الوىـ التخييمي". 

 موقؼ محمد عبد المطمب مف قضية الجمود و التكمؼ :

الشروح والتمخيصات، قائبل: "و محمد عبد المطمب في كتابو "الببلغة واألسموبية"، يذـ 
برغـ الذي ال نشؾ فيو أف كثيرا مف مباحث الببلغة القديمة ما زالت محتفظة بجديتيا، وأىميتيا 

وما زاؿ ىذا الكـ  ،بيا عمى المستوى التنظيري في الشروح والتمخيصات اإلساءة التي لحقت
مف المبلحظات والتعاريؼ متاحا لمدارس؛ ليعيد النظر فيو مرة أخرى عمى ضوء المناىج  اليائؿ

الجديدة؛ لكي نتفادى ما فييا مف فصؿ بيف الشكؿ والمضموف طورا، ومف اتجاه معياري طورا 

                                                           
1
 6البالغة: تطور وتارٌخ،  
4
 129اللغة والتفسٌر والتواصل،  
2
 129اللغة والتفسٌر والتواصل،  



28 
 

ثانيا، ومف شكمية خالصة طورا ثالثا، وىي أمور جعمت الببلغة مجموعة مف التوصيات 
 ٔعمى المبدعيف، فضيقت عمييـ منافذ الخمؽ واالبتكار." والنصائح التي تسمطت

وفي موضع آخر يصرح بأف مرحمة الشروح والتمخيصات ىي التي عزلت الببلغة عف 
النقد؛ فمنذ" أف انحصرت الببلغة داخؿ الشروح والتمخيصات، لـ يكف ىناؾ اتصاؿ حقيقي بيف 

دبيات دوف أف يعوؿ كثيرا عمى األدب ولغتو؛ فانفرد النقد بالسمطاف األوؿ في مجاؿ األ
 ٕالمغويات."

ويؤكد فكرة تحوؿ الببلغة إلى توصيات صارمة في كتابو "جدلية اإلفراد والتركيب" 
حيف يقوؿ : "ومف ىنا فإف الوسيط المغوي يمتد اتصالو ليمتحـ بالعموـ الببلغية والعروضية؛ 

نحراؼ، أو بمعنى آخر تكوف باعتبارىا وسيمة في قياس ضغوط الداللة، وفي قياس طبيعة اال
ف كاف ىذا الدور قد تقمص إلى  ىي مرآة الكشؼ عف الفعؿ ورد الفعؿ في الصياغة األدبية، وا 

نتيجة لتحولو إلى مجموعة مف التوصيات والتقنيات  حد بعيد في الدرس الببلغي القديـ؛
  2 الصارمة ألصوؿ القوؿ أو الكتابة الجيدة."
وؿ المفاىيـ ذاتيا مف مرحمة إلى أخرى، فتشكّْؿ رؤيًة غير أف المصطمحات تتمايز ح

جديدة، وتفتح بابا لزاوية نظر كانت مغيبة عف الوعي، فما دعاه اآلخروف "جمودا وتعقيدا"، يعيد 
عبد المطمب النظر فيو في كتابو "الببلغة العربية: قراءة أخرى"، فيراه موضوعيًة ُتْحَمد، ودقة 

ـ، وىذا ينعكس عمى موقفو مف السكاكي الذي يمثؿ مرحمة تعقيد منيجية تمتدح عمميا، وال تذ
الببلغة عند الدراسيف، فيعتقد "أف اتياـ السكاكي ومدرستو بتعقيد الببلغة، اتياـ ظالـ، فمـ يصنع 

 2؟"الرجؿ شيئا سوى أنو حوؿ الببلغة إلى عمـ دقيؽ، فيؿ العشوائية تمتدح، والنظاـ يعاب

فيقوؿ بأف اتصاؿ الببلغة بالمنطؽ ىو دليؿ عمميتيا  كما يمتد إلى أبعد مف  ذلؾ
المحمود؛ إذ "تتأكد عممية الببلغة باتساقيا الجوىري مع )عمـ المنطؽ(؛ ألنيا تستيدؼ مع 

 ٘الجماؿ إنتاج )الصحة( و)السبلمة("
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بحت أف "اليجوـ عمى الببلغة قد بدأ مبكرا مع حركة  كما يرى في موقؼ دفاعي  
إحياء التراث، ثـ ازداد اليجوـ في المرحمة المتوسطة، وكانت ركيزة ىذا اليجوـ أف الببلغة قد 
تخمت عف فطريتيا وانطباعيتيا لتدخؿ دائرة العممية، فقد تصور شيوخنا أف العممية كانت أخطر 

تبرير ذلؾ أنيا دراسة ذوقية جمالية، فتحوليا إلى العممية المزالؽ التي سقطت فييا الببلغة، و 
المنيجية فيو قضاء عمى معظـ جماليتيا. وأعتقد أف ىذا اليجوـ كاف ظالما؛ ألنو شرؼ لمببلغة 

 1".أف تكوف عمما مف أف تكوف بحوثا مبعثرة، ال تمتـز بخطة، أو منيج يضبط حركتيا
مف يطمع عمييا "سوؼ يفجأه جيد  وىو أيضا يمدح الشروح والتمخيصات فيرى أف

تأليفي ىائؿ، يكاد يستوعب مجاالت الممفوظ، دوف أف يفمت منو واحد منيا، بدءا مف المفرد بكؿ 
 ٕ".خواصو الوضعية والصوتية والصرفية، وصوال إلى المركب بكؿ ظواىره التعميقية
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 لمحور الثالث : البالغة المعيارية ا

خبلؿ دراسة التراث الببلغي كاف ثمة سؤاؿ ُيطرح عف ماىية الببلغة: ىؿ ىي عمـ أـ 
 فف أـ أنيا تمتد بيف كونيا عمما وفنا؟ 

لقد دار جدؿ  كبير حوؿ ىذا السؤاؿ، وكانت كمتا الصفتيف قابمتيف لمذـ والمدح؛ فمنيـ 
فنا، وقد  عدَّىانيـ مف وم ،جمودا مذموما عدهكوف الببلغة عمما شرفا ليا، ومنيـ مف  عدمف 

كذلؾ مع اعتبار فنيتيا ذاتيًة تجعميا ال عدَّىا كاف ذلؾ دليبل عمى حيويتيا وتجددىا، ومنيـ مف 
 ترتقي إلى المنيج العممي. 

عمى كٍؿ: فإننا سنتجاوز ىذا النقاش لموصوؿ إلى رؤية عبد المطمب لمببلغة؛ إذ يرى 
أف تحقؽ ليا أمراف؛ األوؿ: أنو قد تحدد ما ىو  أفَّ الببلغة "لـ تصبح عمما صحيحا إال بعد

 داخؿ في اختصاصيا، وما ىو خارج عف ىذا االختصاص.

الثاني: أف ىذه الببلغة قد اكتممت أدواتيا التحميمية عمى مستوى الشكؿ، كي تحقؽ ليا 
أف قدرة فحص المياـ الداللية التي تتحمميا المفردات والتراكيب في الخطاب األدبي، مما يعني 

ف لـ يستطع الببلغيوف حصر  دائرة اختصاصيا قد تحددت باألسموب األدبي دوف سواه، وا 
 ٔأنفسيـ داخؿ ىذه الحدود بصفة دائمة"

إذف:  فيي عمـٌ تحددت اختصاصاتو، وأدواتو، ولكف ما طبيعة ىذه العممية التي 
 ية؟ ما معني كوف الببلغة العربية ببلغة معيار و تميزت بيا الببلغة العربية ؟ 

أف توصؼ الببلغة بالمعيارية يعني أنيا تحولت إلى مجموعة مف القواعد والقوانيف، 
التي ىي شرط ببلغة النص، وىكذا تكوف ميمة ىذه الببلغة ىي "توجيو األديب إلى إنتاج 

 النص"، ال وصؼ النص.
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إف تحوؿ الببلغة إلى مجموعة مف القواعد والقوانيف لـ يكف منيجا غريبا عف بقية 
مناىج البحث المغوي، خاصة في النحو وفقو المغة، ذلؾ أف بداية الدرس الببلغي كانت نحوية، 
وعمى أيدي النحوييف الذيف سعوا إلى  تفسير بعض الظواىر التي خالفت القاعدة، كالتقديـ 

، وىكذا فإف المنيج االستقرائي الذي يخمص إلى التقعيد انتقؿ مف -عمى سبيؿ المثاؿ–والتأخير  
 لنحو إلى الببلغة بشكٍؿ ما.ا

وىذا ما يؤكده الدكتور أحمد درويش، الذي يرى أف" منيج العودة إلى المغة لـ يكف 
جديدا كؿ الجدة، فالواقع أف الببلغة القديمة التي كاف يقيـ األدب عمى ضوء مف معاييرىا، 

وي( ىذه الحقيقة، كانت في جوىرىا )نقدا لغويا(، ولـ تنكر المدرسة الحديثة في ) النقد المغ
ولكنيا طالبت بأف يضاؼ إلى ىذه المعايير، معايير أخرى تستمد مف التقدـ الذي طرأ في 
مياديف البحث في عموـ المغة، وفي الدراسات اإلنسانية عامة، وكذلؾ مف النزعة الحديثة في 

مـ التجريبي الطريقة الوصفية التي تتفؽ مع روح العمناىج البحث والتي تميؿ إلى االقتراب مف 
 ٔ أكثر مف ميميا إلى الطريقة المعيارية التي كانت سائدة في المناىج الكبلسيكية."

وىكذا تكوف الوصفية التي تتوافؽ مع روح العمـ التجريبي، أكثر موضوعية مف الببلغة 
 المعيارية الكبلسيكية.

ويعتبر الدكتور أحمد درويش أف ىذه المعيارية ىي التي بررت الحاجة إلى ببلغة 
جديدة، يقوؿ: "لكف شدة االلتزاـ بحرفية القواعد المعيارية تؤدي عادة إلى لوف مف التجمد في 
األداء األدبي، تتحوؿ معو قواعد األسموب إلى حجر عمى التشكيؿ أكثر منيا عونا عمى 

يدفع إلى تولد حركات تجديدية، ولقد بدأت ىذه الحركات منذ وقت مبكر  التعبير. وذلؾ الذي
حتى في فترات شدة قبضة إحكاـ القواعد الكبلسيكية، فقد كتب ديكارت في القرف السادس 
عشر: إف أولئؾ الذيف يمتمكوف أفكارا معقولة، ويتمثموف عمى نحو عميؽ ىذه األفكار لكي 

درة عمى اإلقناع مف أولئؾ الذيف ييتموف فقط بالقوالب يؤدوىا واضحة ومفيومة، ىـ أكثر ق
 4الببلغية." 
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 موقؼ محمد عبد المطمب مف معيارية الببلغة:

في ضوء المحوريف السابقيف نقوؿ إف آراء عبد المطمب قد اختمفت بحسب المرحمة 
 -يوما ما– التي عاشيا؛ إذ في كتابو "الببلغة واألسموبية"، يقوؿ: "ىذه الدراسة الببلغية كانت

أداة النقد في تقييـ األعماؿ األدبية، وربما ساعدت ىذه النقود الببلغية في خمؽ األشكاؿ الثابتة 
 1لمختمؼ األنواع األدبية، بما قدمتو مف نصائح وتوصيات وتقنينات صارمة وضعت بدقة بالغة"

ف ىذه وفي كتابو "بناء األسموب في شعر الحداثة: التكويف البديعي"، يرى أف فقدا
"وقد تركت الببلغة القديمة تراثا  األشكاؿ التي تـ إقرارىا سيعرض النص إلى نقٍد الذع، يقوؿ:

ىائبل مف األشكاؿ والمراجع التي تتوفر فييا كمية ىائمة مف النصائح والتوصيات مقسمة 
 ٕومصنفة، وافتقادىا يعرض األسموب لمنقد البلذع الذي ينتيي إلى سمب صفة األسموب منو"

 -في جوىره –ف االىتماـ بتحويؿ الببلغة مف ببلغة معيارية إلى ببلغة وصفية ىو إ
اعتراض عمى وظيفتيا الكبلسيكية التي تركزت عمى كيفية إنتاج النص وفؽ شروط جمالية تـ 

 لتكوف استنساخا لنماذج "رفيعة" سابقة.   -بصرامة أحيانا–إقرارىا 

رى، وىي : وصؼ النص، أي أف تقبؿ بينما تطمح الببلغة الجديدة إلى ميمة أخ
النص  بجمالياتو المبتدعة، وىو تحوؿ في النظرة إلى األسموب، يقوؿ أحمد درويش: "ولكف 
اليزة القوية لمبدأ طبقية األسموب، ولبعض قواعده المعيارية جاءت عمى يد جورج 

وف فكرة أف ( في عممو المشيور)مقاؿ في األسموب(. والذي أدانو فيو بوفٛٛٚٔ-ٚٓٚٔبوفوف)
األسموب ىو الطبقة، لينتيي إلى أف )األسموب ىو الرجؿ( عمى حد تعبير بوفوف نفسو، الذي 
أصبح بعد ذلؾ شديد الشيوع، والذي حاوؿ مف خبللو ربط قيـ األسموب الجمالية بخبليا التفكير 

دوف عادة الحية والمتغيرة مف شخص إلى شخص، ال بقوالب التزييف الجامدة التي يستعيرىا المقم
 2مف المبدعيف دوف إدراؾ حقيقي لقيميا أو استغبلؿ جيد ليا."
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في ببلغتو الوصفية الجديدة التي تسعى لمتخمي عف  بميت توجو ىنريش ذا ىووى
ميمتيا الكبلسيكية في إنتاج النص، يقوؿ ىنريش واصفا القواعد المعيارية لمببلغة الكبلسيكية: 

 ،اء معقدا يتكوف ىيكمو مف التبعية والمشابية والتحديد"وتكوف ىذه القواعد في مجموعيا بن
سنة مف  ٕٓٓ٘ومع أف ىذا النسؽ بقي عبر  ،نستخمص مف ذلؾ أف لمببلغة طبيعة نسقية

ىي وتعرض لتغيرات متوالية فإف وظيفتو األولى بقيت، مع ذلؾ، واحدة، و  ،عمره غير كامؿ
الحديث لمببلغة فإنو مخالؼ لذلؾ، أما المفيوـ العممي ، إنتاج نصوص حسب قواعد فف معيف

بؿ إنو عكس المفيـو السابؽ، إذ لـ يعد اليدؼ األوؿ لمببلغة العممية ىو إنتاج النصوص، بؿ 
 ٔ" .تحميميا

وىو ذاتو التصور الذي تبناه عبد المطمب، في مرحمة الربط ما بيف الببلغة 
رت عمما مكتمبل، يمتمؾ أسسا واألسموبية، إذ يقوؿ: "ومشروعية الببلغة أمر مستحؽ منذ أف صا

جراءات تطبيقية، ولـ يحصر نفسو في البعد الجمالي وحده، بؿ تجاوزه إلى عممية  نظرية، وا 
التأكيد أو اإلقناع التي ترتبط بالمتمقيف في مقاماتيـ وأحواليـ المتباينة.. وكؿ ذلؾ قد أتاح 

جديدة ىي تحميمو والكشؼ  لمببلغة أف تتحوؿ عف ميمتيا األولى وىي إنتاج النص، إلى ميمة
  ٕ عف نظامو."

إذف: فيي ببلغة جديدة عممية، فييا روح العمـ التجريبي الممكنة عبر المنيج 
الوصفي، وىكذا يجب أف يتخمى الببلغيوف عف اعتبار الببلغة مختزلة في مجموعة مف األمثمة 

 إما بالقبوؿ أو الرفض.والنماذج والشواىد التي بيا  تقاس جمالية النص، وبشرطيا يحكـ عميو 

إف الببلغة الجديدة تعتني بالدخوؿ إلى النص مف خبلؿ النص، تحميبل وتجريبا 
عف سمطة اختراع الجماؿ، واختبار تجسده في  لمجماؿ، دوف شروٍط صارمٍة مسبقة، متخميةً 

ارا، النصوص لمحكـ عمييا؛ إذ إف الببلغة الجديدة ال تمتمؾ سمطة الحكـ ألنيا لـ تعد تممؾ معي
 إنيا تممؾ أدواٍت لمتحميؿ واكتشاؼ الجماؿ الممكف، والمحتمؿ.
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لكنو  في كتابو "الببلغة العربية: قراءة أخرى" يرى أفَّ معيارية الببلغة ليست تيمة 
لـ يتـ التوصؿ إلييا بطريقة تجريدية،  –التي ال ينكرىا–صحيحة تماما، ذلؾ أف القواعد الببلغية 

يعني أف الببلغة ليست معيارية تماما؛ ألنيا اتبعت منيجا وصفيا، بؿ بطريقة وصفية، وىذا 
يقوؿ: "وربما كاف مف أخطر ما ألصؽ بالببلغة ىو طابعيا المعياري، وىي تيمة قد تكوف 
صادقة في جانب، وغير صادقة في الجانب اآلخر، يرجع صدقيا إلى الكـ اليائؿ مف القواعد 

ط أولية إلنتاج القوؿ البميغ، أما عدـ الصدؽ فيأتي مف أف والقوانيف التي قدميا الببلغيوف كشرو 
نما كانت ناتجا لمتابعة وصفية لمجموعة مف  مجموعة القوانيف لـ تأِت مف تصور تجريدي، وا 

 ٔالنصوص األدبية... فيي متابعة وصفية، وليست تجريدا جزئيا محدودا"

ة العربية التي أدت بيا ويستمر في ىذا الدفاع ضد القوؿ بالمعيارية الخالصة لمببلغ
"إف الببلغييف لـ   إلى التحوؿ إلى سمطة قيرية تحدد الشروط الجمالية لمنص بدقة، فيقوؿ:

يصنعوا شيئا سوى تحديد مواصفات الظاىرة، ورصد دورىا في إنتاج المعنى، بؿ إف النماذج 
عمى أساس  التي حرموىا مف القبوؿ والحسف، لـ يكف الحرماف عمى أساس سمطة تحكمية، بؿ

صورتيا الصياغية وقدرتيا عمى إنتاج المعنى، أي أف مبررات الرفض كانت ذاتية في النص، 
كما أف مبررات القبوؿ مف داخمو، ألف مقاييس الرفض والقبوؿ نابعة مف النص ذاتو، ال مف 

 4".تجريدات ذىنية تحمؽ في فراغ صوري

لقد كانت ىذه ىي أبرز المآخذ التي أخذت عمى الببلغة العربية، والتي أبرزت الحاجة 
إلى ببلغة جديدة لدى أولئؾ الذيف ال يريدوف االنقطاع عف تراثيـ المغوي واألدبي، غير أف ىذا 

 التواصؿ كاف بحاجة إلى قراءة جديدة  مختمفة، فكيؼ نقرأ الببلغة العربية ؟ 
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 ة قراءة البالغة العربية عند عبد المطمب:استراتيجية إعاد

يرى محمد عبد المطمب أف" ازدياد العناية بالببلغة كاف بمنبيات طارئة، نتيجة 
إلى اإلفادة مف تراثنا،  -دائما–التصالنا بالتيارات النقدية الوافدة، وكأننا نحتاج إلى مف ينبينا 

دوات المغة بكؿ طاقاتيا التأثيرية واإلقناعية، فإذا كانت التيارات الجديدة قد شغمت نفسيا بتحميؿ أ
   ٔوبكؿ مياميا االنفعالية، فإف الميمة نفسيا قد شغمت الببلغة القديمة"

 ولكف كيؼ يمكف أف نعيد قراءة ىذه الببلغة مرة ثانية وفؽ رؤًى حداثية؟ 

  ٕ:اآلتيةتتمخص استراتيجية عبد المطمب في إعادة قراءتو لمببلغة العربية بالنقاط 

 .  إنيا قراءة ال تمتـز بالحرفية، وال بالمدلوؿ األوؿ.ٔ

 . قراءة ذات وعي انتقائي.ٕ

 . قراءة تعتمد عمى التحميؿ ثـ التركيب.ٖ

 . تبدو كقراءة ُتَحمّْؿ ما تقرأه ما ال يحتمؿ. ٗ

 . قراءة القديـ بعقؿ جديد.٘

 اإلنتاج.. تعيد صياغة القديـ بمغة جديدة قادرة عمى االستيبلؾ ثـ ٙ

. قراءة إيجابية: تتحرؾ عمى السطوح واألعماؽ، وتقدـ المقدمات والنتائج وتربط التحميؿ ٚ
 بالتركيب. 

 . تبتعد عف االنفتاح المطمؽ أو االنغبلؽ المطمؽ. ٛ

. قراءة حداثية تتوقؼ عند مفردات بعينيا، وتتعامؿ معيا تحميميا، وصوال إلى نواتيا األولى؛ ٜ
مف منظور العقؿ -الذي يمكف أف يكوف حامبل لتيارات حداثية، فيصح لمكشؼ عف جوىرىا 

  .توسيع مدارىا ليتصؿ بالوافد الجديد، أو بالمتطور الموروث -الخالص
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 التقاط العناصر المفردة، وصيرىا في قالب واحد يشكؿ استقبللية ثنائية. ٓٔ

ببلغتنا القديمة  ويرى عبد المطمب أنو "انطبلقا مف كؿ ىذا يمكف أف نتقدـ لقراءة 
قراءة جديدة، تستوعبيا أوال لتعيد إنتاجيا في صياغة حداثية، قد ال تتوافؽ مع المقوالت التراثية 
شكبل، لكنيا تعبر عف مضمونيا تعبيرا صحيحا، وال شؾ أف ىذا االستيعاب يجب أف يشمؿ 

لتجميع التأليفي، ثـ المراحؿ التطورية التي مرت بيا الببلغة: مرحمة التذوؽ الفطري، و مرحمة ا
 1مرحمة التنظيـ السكاكية"

إف ىذه القراءة التي يقترحيا عبد المطمب، تعتبر قراءة مثالية نموذجية، مف حيث 
قدرتيا عمى التوفيؽ بيف )نديف( وصوال إلى مرحمة وسيطة، ولكف ىؿ يمكف أف تتحقؽ ىكذا 

 اثي أو الجديد الوافد؟ قراءة في دراسات تطبيقية، دوف أف تحدث خمبل في المعنى التر 

ستحاوؿ الفصوؿ القادمة اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، مف خبلؿ تتبع  جيود عبد المطمب الببلغية 
والنقدية.
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 الفصل الثاني

 محمد عبد المطمبالبالغة واألسموبية عند 

لقد كانت الدعوات إلى تجديد الببلغة دعواٍت فاعمة؛ فقد ألقت الحجَر في البحيرة 
الراكدة لتتسع حولو دوائر الماء، لكف ىذا الحجر ولَّد تياراٍت مختمفة؛ متآلفة ومتخالفة، أْثَرْت 

 بمحاوالتيا الببلغَة العربية بشكؿ أو بآخر. 

مب ىذه المحاوالت بقراءٍة ثريَّة جديرة بالنظر؛ إذ وقد رفدت جيوُد محمد عبد المط
اختار إحياء الببلغة بإعادة قراءتيا وربطيا بالمناىج الوافدة الحديثة، لكنو أثناء محاولتو ىذه مرَّ 
بمراحَؿ متغيرٍة؛ فإذا كانت حالة التوسط بيف التراث والحداثة ىي الحالة التي أراد أف يكوف 

 -قميبل–لـ يكف منطقة ثابتة غير متحركة، بؿ كاف مترددا في الميؿ عمييا، فإف ىذا التوسُّط 
لصالح أحد الطرفيف عمى حساب اآلخر في مراحؿ بحثو، لكنو ظؿ في كؿ أحوالو وفيا لممنجز 

 التراثي، يضعو موضعو، ويحاوؿ أف يعيد تأصيمو في بيئة جديدة.

المطمب لمببلغة العربية وكما أشرنا في المبحث السابؽ، فقد مرت دراسة محمد عبد 
 بثبلث مراحؿ، وىي:

 قراءة استكشافية واعية. وىيمرحمة الدراسة الموضوعية لمببلغة العربية؛ .ٔ

 باألسموبية. حيث ربط الببلغة العربيةمرحمة التحديث؛ .ٕ

 حيث مثؿ موقفا دفاعيا عف الببلغة ضد تغوالت الحداثة. ؛مرحمة العودة إلى الذات.ٖ

ذا كنا سندرس  ىذه المراحؿ فإننا سنركز عمى المرحمتيف: الثانية والثالثة، باعتبارىما وا 
المرحمتيف المتيف تشكبلف إضافات ميمة لمدرس الببلغي والنقدي العربي، بينما تقتصر المرحمة 
األولى عمى كونيا قراءة استكشافية ساىمت في تشكيؿ األسس المعرفية الواسعة لدى عبد 

اذ التراث نقطة انطبلؽ نحو التنظير في الدرس النقدي/ الببلغي المطمب، مما مكنو مف اتخ
 المعاصر. 
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لذا؛ فإننا في ىذا الفصؿ سنتخطى المرحمة األولى إلى المرحمة الثانية التي حاوؿ فييا 
عبد المطمب ربط التراث الببلغي باألسموبية، ولكف قبؿ أف نتوسع في االطبلع عمى جيد محمد 

ار، يتوجب عمينا أف نرصد بعض الدراسات العربية واألوروبية التي عبد المطمب في ىذا اإلط
وقد بذلت جيدا كبيرا في قراءة ىذه الدراسات؛ سواء العربية أو األجنبية، عالجت الموضوع ذاتو، 

وتتبع نقاطيا الجوىرية، في محاولة لرصدىا وتمخيصيا، وبياف دعواتيا، وقد كانت الدراسات 
 ستشكاؿ مصطمحاتيا، وعمؽ طرحيا. األجنبية أكثر صعوبة، ال

لكي يكوف بإمكاننا تقييـ محاولة عبد المطمب وبياف القيمة لكنو جيد ال بد منو، 
العممية التي أضافتيا دراستو ليذه الجيود مف ناحية، وموقعو مف ىذه الدراسات موافقًة واختبلفا 

 مف ناحية ثانية.
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 المبحث األول

 الدراسات األوربية حول ربط البالغة باألسموبية 

كانت محاوالت ربط الببلغة العربية بالمناىج الحديثة مرتبطًة في أغمب األحياف 
باألسموبية، وكثيرا ما ترددت العبارة التي اعتبرت المنيج األسموبي وريث أو بديَؿ الببلغة 

موبية ليس ربطا عربيا يختص بالتراث العربية، والحقيقة أف الحديث عف عبلقة الببلغة باألس
في منشئو، وقد ُأثيرت حولو المناقشات قبؿ أف تكوف ىناؾ  الببلغي العربي، بؿ ىو ربط أوروبيّّ 
 محاوالت شبيية في العالـ العربي. 

ولكي نفيـ جذور الربط األوروبي بيف األسموبية والببلغة، سنحاوؿ االطبلع عمى 
ؿ: األولى ىي دراسة "بيير جيرو" في كتابو "األسموبية" وىو محاولتيف اثنتيف في ىذا المجا

 "ىنريش بميت"مرجع ال بد مف العودة إليو ألي راغب في البحث األسموبي، والثانية ىي دراسة 
في كتابو "الببلغة واألسموبية"، وىو مرجع اطمع عميو عبد المطمب، لذا كاف مف الضروري 

استيف تختمفاف مف حيث موقفيما مف عبلقة الببلغة االطبلع عميو، وجدير بالذكر أف الدر 
 باألسموبية، فيما إذا كانت األسموبية بديبل أـ وريثا شرعيا لمببلغة.

 . األسموبية عند "بيير جيرو":1

، فإننا نورد تعريؼ األسموبية كما جاء في مقدمة "بيير جيرو"إننا إذ نبدأ بدراسة 
لمغة، وىي أيضا دراسة لمكائف المتحوؿ بالمغة، وىي كذلؾ المترجـ، "فاألسموبية اليوـ ىي دراسة 

، ويظير مف ىذا ٔدراسة لمعمؿ اإلبداعي، ودراسة لعمميا الذاتي المبدع لمعمؿ اإلبداعي."
عمى عناصر العممية اإلبداعية بأكمميا: المغة، ومبدعيا ومتمقييا )الكائف  هالتعريؼ تركيز 

سالة، وطريقة ائتبلؼ ىذا النص بعبلقاتو، ويبدو أف المتحوؿ بالمغة(، والنص بما يحممو مف ر 
ىذه المحاولة لمتعريؼ قد وقعت في تفرعات التوجيات األسموبية التي ظمت تتمدد مع تمدد 

 المنيج األسموبي. 

                                                           
1
 6األسلوبٌة،  
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يفرؽ بيير جيرو بيف مصطمحيف رئيسيف وىما: األسموب، وعمـ األسموبية، إذ "تبقى 
ت إلى تعريفيا األصمي، فيي تعني دَّ أما كممة أسموب، إذا رُ  ،األسموبية... دراسة لمتعبير المساني

، ويتضح ىنا االمتداد العممي الذي انبثقت عنو ٔطريقة لمتعبير عف الفكر بوساطة المغة."
في –األسموبية، وىو عمـ المسانيات، فاألسموبية تنتمي إليو في كثير مف أدواتيا، بؿ إنيا تنتمي

قؿ المسانيات، والمغويات، وىذا يختمؼ عف مفيـو األسموب الذي منيجيا ومعرفيا إلى ح -نشأتيا
كاف ابنا بارا لببلغة العصور الوسطى، فقد الذي كاف شائعا في القروف السابقة لظيور األسموبية 

"عرؼ الببلغيوف في العصور الوسطى وما قبميا تقسيـ طبقات األسموب إلى ثبلثة: األسموب 
واألسموب السامي، وحددوا لكؿ واحدة مف ىذه الطبقات واألسموب المتوسط،  البسيط،

موضوعاتيا التي تصمح ليا، ومفرداتيا التي تستعمؿ فييا، وصورىا التي تزداف بيا، بؿ حددوا 
، وىذه ٕلكؿ طبقة كتابا أدبيا معينا يصمح أف يكوف نموذجا مثاليا ليا وصورة حية لمتطمباتيا."

سس الحدث الكبلمي وفقا لروح الجماعة، ىي نتاج السمة التقسيمات الطبقية لؤلسموب، التي تؤ 
المعيارية التي امتازت بيا ببلغة العصور الوسطى، غير أف ىذا التحديد االصطبلحي لكممة 
أسموب كما ورد في العصور الوسطى لـ يستمر فيما بعد، إذ أخذ مصطمح "األسموب" يفيـ 

 ة لمقوؿ، والطريقة التي يقاؿ بيا. المميز  ةبطرائؽ متعددة، لكنو ظؿ في النياية السم

الفراغ الذي خمفو  قامت لتسدَّ رى أنيا أما في بحثو لعوامؿ نشأة األسموبية، فإنو ي
اختفاء الببلغة مف المشيد النقدي، والذي أدى بدوره إلى ظيور مناىج نقدية ذاتية انطباعية، 

كثر توافقا مع متطمبات وىنا كانت الحاجة إلى بديؿ عف الببلغة يكوف أكثر موضوعية، وأ
األدب، يقوؿ جيرو واصفا حالة الفراغ النقدي التي خمفيا اختفاء الببلغة بعد عجزىا عف الوفاء 
بالمتطمبات النقدية: "إنو نقد ذاتي وتقدير بحت، وقمما يتعمؽ بتحميؿ الشكؿ المساني، ألف تسميحو 

زاءه قاـ فراٌغ مضاعؼ يحتاج إلى مف يسده، بحيث ظؿ قائما بعد  سيء وال يقوى عمى فعمو، وا 
، ٖ أف خمفو اختفاء الببلغة واختفاء مظيرييا: المظير القاعدي لمتعبير، ومظير األداة النقدية."

                                                           
1
 11األسلوبٌة،  
4
 10ة األسلوبٌة بٌن التراث والمعاصرة، دراس 
2
 25 األسلوبٌة، 
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وىكذا أصبحت "األسموبية ببلغة حديثة ذات شكؿ مضاعؼ: إنيا عمـ التعبير، وىي نقد 
 ٔلؤلساليب الفردية."

تعد الببلغة قادرة عمى القياـ بمياميا؟ و وىنا يمكف طرح سؤاليف استشكالييف: لماذا لـ 
 أف تكوف ىي البديؿ المناسب لمببلغة؟  -عمى وجو خاص-لماذا استحقت "األسموبية" 

ف تمخيصيا في محاولة إجابتو عمى السؤاؿ األوؿ أورد جيرو مجموعة مف العوامؿ يمك
تماعية والسياسية، ، وىي: اإلشكاؿ الوجودي لمغة، وتطور األفكار االجفي ثبلث نقاط محورية

 واإلشكاؿ المنيجي.

 اإلشكاؿ الوجودي لمغة .ٔ

إف ثنائية "الفكر والمغة" ذات االمتدادات اإلشكالية الوجودية ثنائية قديمة ال تزاؿ 
تغير نظرة اإلنساف األوروبي إلى  معشائكة، لكنيا في العصر الحديث اتخذت شكبل أكثر عنفا 

بل وجوديا، وليس الفكر، أو لنقؿ إف الفكر كِ شْ ذاتيا مُ  المغة ذاتيا؛ إذ أصبحت "المغة" في حد
اعتمد في مغامراتو عمى المغة بشكؿ رئيس، فأصبحت الفكرة ىي ضحية المغامرات المغوية، 
يتحدث جيرو عف ىذه اإلشكالية قائبل: "فالمغة ىي عيف اإلنساف إلى الوجود، وىي أيضا طريقتو 

ولما كاف األمر كذلؾ فقد احتاج اإلنساف في تعمقيا ومعرفة  ،في تركيب ىذا الوجود وبنائو
وقد كاف ذلؾ لئلنساف، فأنشأ  ،أسرارىا وطرؽ تناوليا لذاتيتو اإلنسانية إلى نوع جديد مف الدرس

مف أجميا دراسة خرجت بو مف كونو خالقا ليا إلى إطار ىو فيو ينظر إلى نفسو بوصفو مخموقا 
 ٕراسات بالدراسة المعروفة اليوـ بػاسـ )األسموبية(."ولقد توجت ىذه الد ،ليا وبيا

ذا أمعنَّا النظر في عبارتو "فأنشأ مف أجميا دراسة خرجت بو مف كونو خالقا ليا إلى  وا 
إطاٍر ىو فيو ينظر إلى نفسو مخموقا ليا وبيا." لعرفنا كيؼ تحولت المغة مف أداة يسيطر 

 نساني، وتجعمو يعيد اكتشاؼ ذاتو مف خبلليا.اإلنساف عمييا، إلى قوة تسيطر عمى الفكر اإل

                                                           
1
 9 األسلوبٌة، 
4
 6األسلوبٌة،  



52 
 

كاف "وزيادة في توضيح ىذا اإلشكاؿ الوجودي في عبلقة الفكر بالمغة، يقوؿ جيرو: 
العالـ القديـ، تماما كما كاف العصر الوسيط، يعيش في عالـ مخموؽ، وكانت األشياء، 

لخير والشر، والجماؿ سابقة في والكائنات، وكؿ الفئات العقمية، والوجدانية، والحسية، ومفاىيـ ا
وجودىا منذ األزؿ، وخارجة عف إرادة الفرد، عمى شكؿ فكرة بالمعنى األفبلطوني لممصطمح، 
وكاف كؿ شيء منذ األزؿ )مسمى( سواء كاف ذلؾ ىو معطى االسـ األفبلطوني، أـ كاف ذلؾ 

يضا شيء خارجي ذلؾ ألف المغة شيء معطى مثؿ العالـ الذي ىو أ ،ىو اهلل خالؽ )الكممة(
وكاف كؿ شيء مرتبطا بكممة واحدة ال بديؿ ليا، وىي وحدىا تشير إليو وتعيف  ،عف اإلنساف

وكانت وظيفة  ،ىويتو، وكانت األفكار تنزؿ في الكممات كما كانت األرواح تنزؿ في األجساد
سبؽ فيو ، إنو عالـ تٔالشاعر الغزلي والغنائي أف يجد ذلؾ الشكؿ الذي يتجسد الواقع فيو." 

األفكار الكممات، وألنيا كذلؾ فيي تممؾ السطوة عمى المغة التي يمكف أف تتحوؿ بدورىا إلى 
الشاعر لمتعبير عف الفكرة الكاممة، لكف ماذا حدث حيف سقطت األفكار  يد مجرد أداة في

لذا الكاممة؟ لقد بدأت المغة تتحرر مف كونيا أداة، إلى كونيا فاعمة في الخمؽ الفكري نفسو، 
فسيكوف مف حقيا أف تستقؿ كنسٍؽ مغمؽ متعاٍؿ، بدال مف ثنائيات الفكر المتعالية التي لـ تعد 

 قائمة. 

مائع وعائـ بيف رؤيتيف لمعالـ: جوىرية ووجودية،  -حسب جيرو –فالقرف الثامف عشر 
يا في أما الجوىرية فتمؾ التي تحتفي بجوىر متعاٍؿ لمعالـ أسست لو الميتافيزيقيا وجودا مركز 

المغة، وأما الرؤية الوجودية فيي تمؾ التي غابت عنيا الميتافيزيقيا المؤسسة لممركز المغوي، "وما 
أف حرمت الببلغة مف األسس الميتافيزيقية والجمالية التي تدعميا حتى انحطَّت وسقطت إلى 

أف مستوى فف الكتاب، وصارت عبارة عف مجموعة مف الوصفات العممية، ولبثت كذلؾ إلى 
".  ٕفقدت جدواىا يوما بعد يـو
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 تطور األفكار االجتماعية والسياسية .ٕ

 ىو الذي جعؿ الببلغة تفقد ىيبتيا ليس اإلشكاؿ الوجودي في عبلقة الفكر بالمغة 
، بؿ إف تغيرات قيـ المجتمع األخبلقية والجمالية، وما تبعيا مف تغيرات عمى مستوى التعميـ فقط

التقميص مف دور الببلغة، "فتطور األدب ساىـ في فقدانيا كؿ قيمة ىي أيضا ساىمت في ىذا 
عند جميور جددتو االنقبلبات االجتماعية والقطيعة مع التعميـ التقميدي، وال سيما جيؿ أنصار 

كما ساىـ أخيرا في ىذا  ،الجميورية واالمبراطورية عمى حد سواء، وانتشار الثقافة الديموقراطية
جنبية التي قدمت المثؿ في أعماؿ عظمى ليس لشروط فف الكتابة االتصاؿ باآلداب األ

 ٔالدوغمائية والقديمة عمييا مف الفضؿ إال قميبل. "

إف وظيفة المغة لدى ُكتَّاب ىذه المجتمعات تختمؼ عف وظيفتيا لدى المجتمعات 
مشاعرىـ، السابقة، فالمغة عندىـ "تعبير عف موقؼ عممي، إنيا تعبر مباشرة عف أفكار األفراد و 

وىي إذ تختمط معيـ تعبر مف خبلليـ عف المشاعر االجتماعية، وعف األمة، وعف عاداتيا 
وىكذا نرى أف المقصود لـ يعد يمكف في شكؿ لساني ضمف جدوؿ مف األشكاؿ  ،ومؤسساتيا

العالمية السابقة أو الخارجة عف التعبير. فالحياة والمغة شيئاف يؤخذ ليما اعتبار بما ليما مف 
ف حقيقة ىذا المعاش ىي التي تؤسس ىيمنتيا."أ ، وبطريقة أخرى ٕ مر متفرد ال يعوض، وا 

يمكف القوؿ إف ببلغة ىذه المجتمعات انحازت لصالح اليومي المعاش عمى حساب السامي 
 المعياري المطابؽ لمقيـ الجمالية العميا المشروطة سمفا.

 اإلشكاؿ المنيجي .ٖ

ـ إلى المنيج التجريبي، القائـ عمى المبلحظة في القرف التاسع عشر اتجيت العمو 
واالستنتاج، وأصبح ىذا المنيج ىو السمة المميزة لكؿ ما يمكف أف ينطوي تحت لواء العموـ، 
ذا تحدثنا عف عصر "عمماني" بامتياز، فإف فكرة "العممية" ىي الفكرة التي يتنافس الباحثوف مف  وا 

بحاث اإلنسانية في ىذه المنافسة المحمومة، أجؿ وصؼ جيودىـ بيا، وقد كاف أف دخمت األ
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لتناؿ ىي األخرى ما نالتو العموـ الطبيعية مف شرؼ "العممية"، وتطبيؽ المنيج التجريبي عمى 
 موضوعاتيا المختمفة قدَر اإلمكاف. 

ولـ تكف عموـ المغة بمعزؿ عف ىذه الثورة المنيجية، والنزعة التجريبية التي توجيت 
سانية بكامميا، فظيرت المسانيات التي "عرفت نفسيا بوصفيا عمما، وكاف ذلؾ إلييا العمـو اإلن

طواؿ القرف التاسع عشر، وبتأثير الفمسفة السائدة آنئذ. ولما كانت مادية، فقد عدت المغة 
ولما كانت حتمية المنزع أيضا، فقد  ،موضوعا واقعيا يقبؿ التفكيؾ إلى عناصر بسيطة ومنفصمة

مادية لمظواىر، وكانت تطورية وتاريخية بالضرورة. وكاف ىدفيا أف تقيـ عمما اىتمت باألسباب ال
  ٔلمغة عمى غرار العمـو الطبيعية التي كانت حينئذ في ذروة تطورىا."

ذا  كانت ىذه ىي رؤية جيرو لؤلسباب التي جعمت الببلغة غير قادرة عمى القياـ وا 
تجعؿ مف األسموبية بديبل لمببلغة، نظرا  بمياميا في العصر الحديث، فإنو يورد أسبابا أخرى

 لوجود قاعدة مشتركة بينيما، غير أف ىذا االشتراؾ ليس تاما.

وعميو يمكف تحديد نقاط االلتقاء التي جعمت الربط بيف األسموبية الحديثة والببلغة 
يمكف تحديد األسباب التي جعمت األسموبية بديبل مناسبا  نفسو القديمة ممكنا، وفي الوقت

ذا بدأنا  بنقاط االلتقاء  يتجاوز الببلغة، وعجزىا عف مسايرة تطورات الواقع األدبي الجديد، وا 
 فيمكف تمخيصيا كالتالي:

 العممية . أ

برغـ الفروؽ المنيجية بيف الببلغة واألسموبية إال أف صفة العممية ىي الصفة التي ال 
يمكف نزعيا عف الببلغة الموروثة، يرى جيرو أف الببلغة قد "تبدو لنا ساذجة في بعض وجوىيا 

ولكنيا تستحؽ مف بيف كؿ العموـ القديمة اسـ العمـ: فسعة  -أقؿ مما نعتقد عمى كؿ حاؿ –
، ورىافة التحميؿ، ودقة التعريفات، وصرامة التصنيفات تشكؿ دراسة منظمة لمصادر المبلحظات
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إف أىميتيا بالغة، ألنيا  ،المغة، ال نرى ليا مثيبل في المعارؼ اإلنسانية األخرى لذلؾ الزمف
 ٔ تعكس مفيوما عف المغة واألدب فقط، ولكف ألنيا تعكس فمسفة، وثقافة، ومثاال عقميا أعمى."

إننا لو قارنا بينيا وبيف المناىج النقدية التي تمتيا، فإف ىذه المناىج النقدية: وعميو ف
التاريخية واالجتماعية والنفسانية، مناىج قد يدخميا الحس االنطباعي وتسيطر عمييا النزعة 
الذاتية ال الموضوعية؛ لعدـ احتكاميا إلى منيجية ُمْحَكمة تتصؿ بالنص نفسو، بؿ احتكاميا 

ع خارجية غير منيجية، بينما في المقابؿ تبدو الببلغة بالرغـ مف كؿ المآخذ التي إلى وقائ
أخذت عمييا أكثر اقترابا مف روح "العممية"؛ كونيا تحتكـ إلى النص، وتحدد المنيجية التي 

 يمكف مف خبلليا قراءتو. 

األسموبية " فف لغوي وفف أدبي، وىاتاف سمتاف قائمتاف في  -برأي جيرو–الببلغة و 
، وىي تؤكد "أف لكؿ موضوع إطارا شكميا، لو قواعده الخاصة، وبنى، وأسموبا، ٕالمعاصرة."

، وحسب ىذه الرؤية تكوف "الببلغة ىي أسموبية القدماء، وىي ٖوعمى الكاتب أف يقبؿ كؿ ذلؾ."
، الذي عمـ األسموب، كما كاف يمكف لمعمـ أف يدرؾ حينئذ. ويتناسب التحميؿ المضموني لمتعبير

تركتو لنا، مع الرسـ البياني لمسانيات المعاصرة: المغة، التفكير، المتكمـ. فصور األقواؿ المأثورة، 
والتركيب، والكممات تحدد صوتيا، ونحويا، ولفظيا، الشكؿ المساني بأوجيو الثبلثة: األجناس، 

يا وتصنيفاتيا كانت ، وىكذا نرى أف الببلغة بمبلحظاتيا وتفرعاتٗ والمقاـ، ومقاصد المتكمـ."
تنتمي إلى النص، وتتبع منيجا واضحا عمميا في دراسة األساليب الفردية، وليذا يرى جيرو أنو 
يمكف القوؿ إف "األسموبية ببلغة حديثة ذات شكؿ مضاعؼ: إنيا عمـ التعبير، وىي نقد 

يد لؤلسموب لـ ولكف ىذا التعريؼ لـ يظير إال ببطء، وكذلؾ فإف العمـ الجد ،لؤلساليب الفردية
 ٘ يعرؼ أىدافو ومناىجو إال ببطء أيضا."
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 العبلقة بالقاعدة . ب

يرى جيرو أف األسموبية الحديثة تركز في دراستيا لؤلسموب عمى االنحرافات عف 
القاعدة، وىي أحد توجيات األسموبية والتي تسمى "أسموبية االنزياح"، وىكذا يبدو واضحا "إف 

وىذا يتطابؽ مع التقميد القديـ الذي  ،لمسانية إزاء المعيار القاعديأسموبيتنا دراسة لممتغيرات ا
يضع الببلغة في مواجية القواعد. والقواعد، في ىذا المنظور، ىي مجموعة القوانيف، أي 
مجموعة االلتزامات التي يفرضيا النظاـ والمعيار عمى مستعمؿ المغة. فاألسموبية تحدد نوعية 

أما  ،لقواعد ىي العمـ الذي ال يستطيع الكاتب أف يصنعواـ. الحريات في داخؿ ىذا النظا
ولكننا لف نخمط بيف ما يستطيع فعمو وما يفعمو، ألف ىذا ىو  ،األسموبية، فيي ما يستطيع فعمو

 ٔ موضوع نقد األسموب عمى مستوى النص."

فالببلغة القديمة كانت تختص بتوضيح القيمة الجمالية الناتجة عف االنزياح عف 
القاعدة المغوية، أو أف عنايتيا اختصت بالمستوى الفني الجمالي، حيث ركزت دراستيا عمى 
األسموب الذي يتجاوز الوظيفة "النفعية" لمغة إلى وظيفة "اإلقناع والتأثير"، والذي يتـ عبر 

ة عف القاعدة األصمية، "وىي تحت اسـ الصورة تشير إلى طريؽ في الكبلـ انزياحات متعدد
أكثر حيوية مف الكبلـ العادي، ومقدرة إما عمى جعؿ الفكرة الرئيسة أكثر حساسية بوساطة 
ما إلثارة االنتباه أكثر بما ليا مف استقامة أو  صورة مف الصور، أو مقارنة مف المقارنات، وا 

، فالصورة في الببلغة التقميدية ىي انزياح عف القاعدة: ٕيبقى غامضا."ر أف التعريؼ غيفرادة 
 دالليا أو تركيبيا. 

كانت ىذه ىي النقاط التي جعمت الربط بيف األسموبية والببلغة ممكنا، أما األسباب 
التي جعمت األسموبية بديبل عف الببلغة فيي تتمخص بالمنيجية الخاصة المتبعة في الببلغة 

إشكاؿ منيجي قد ال يتعمؽ باألدوات بقدر عبلقتو بالوظيفة   وىو متبعة في األسموبية،واألخرى ال
 التي يؤدييا التحميؿ، واألحكاـ القيمية المتعمقة بالدراسة.
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 من المعيارية إلى الوصفية -

مع –كانت الببلغة القديمة ترصد أشكاؿ انزياح األسموب عف القاعدة، ولكنيا تحولت 
قاعدة، تقوـ بوظيفة النقد و"التقويـ" لؤلسموب الفردي؛ فإذا كانت الببلغة "فنا لمتعبير إلى  -الوقت

األدبي وقاعدة في الوقت نفسو، فإنيا أيضا أداة نقدية تستخدـ في تقويـ األسموب الفردي، كما 
 لذا فإننا نبلحظ أنيا وصمتنا تحت ىذا الشكؿ مرورا بالعصر ،تستخدـ في تقويـ فف كبار الكتاب

الوسيط والقروف الكبلسيكية. ورأينا مع بداية القرف الثامف عشر، ميبلد مفيوـ جديد لمفف والمغة، 
أدى بالتدريج إلى سقوطيا، ألنيا كانت غير قادرة عمى تجديد نفسيا، ولـ يأت شيء ليحؿ 

في ، ىذا الميبلد الجديد لمفيوـ الفف والمغة لـ يعد يتوافؽ مع األحكاـ المعيارية ٔ محميا."
القاعدي، بؿ إنو تحرر مف ىذه التقويـ، أو األحكاـ المسبقة التي يحددىا الشرط الجمالي 

اؿ إلى آفاؽ "المغامرة" المغوية، غير المعنية بالشرط المعياري الجمالي لؤلسموب شكاأل
 وتصنيفاتو كما أرادتو الببلغة. 

كف ىذه الدراسة تحولت إف الببلغة في بداياتيا كانت معنية بتمييز األسموب ودراستو، ل
إلى معيار ُمْمِزـ لمكاتب إذا أراد ألسموبو القبوؿ؛ فقد "ولدت الببلغة في اليوناف، وكانت عبارة 

ولقد أبدعت العبقرية اليندسية  ،عف فف يستخدـ لتأليؼ خطاب يمقي عمى الخشبة أو عمى المنبر
شروط التعبير، مثؿ طبيعة لميوناف نظرية في الفصاحة، وذلؾ بتحميؿ دقيؽ لنظاـ القضايا و 

السبب، وتشكيبلت المستمعيف، واألثر المطموب، ومصادر التعبيرات لمغة، وقد أوجبت عمى 
 ٕكبار الخطباء التزاـ قواعد وأنماط الفترة الكبلسيكية."

ىذه المعيارية تمثمت في مرحمة "التقنيف" في الصيغ "الجامدة" في قواعد صارمة؛ وىي 
لبدايات؛ فقد  "كانت الببلغة مجموعة بسيطة مف النصائح واألمثمة، ثـ مرحمة تالية لمرحمة ا

قننت قواعد حسف الكتابة ىذه، وذلؾ حيف وضعيا قواعديو العصور البلتينية المتأخرة في صيغ 
كبار كتاب المختارات، وانتقمت بعد ذلؾ إلى عصر النيضة، فالعصور  جامدة جمعيا بإجبلؿ وا 

ولت الببلغة األوروبية إلى مجموعة مف المصطمحات حوؿ الصور ، وبعدىا تحٖ الكبلسيكية."
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عقدتيا أجياؿ القواعدييف؛ "فالقدماء تركوا لنا جدوال واسعا مف الصور تنطؽ بيا مصطمحات، 
زادتيا غموضا أجياؿ مف القواعدييف الذيف تناقموا تعاريؼ ال ندرؾ مضمونيا بوضوح دائما، 

 ٔ يونانية وما يعادليا مف مصطمحات التينية."وتختمط فييا مف جية أخرى، مصطمحات 

ويضرب جيرو )نظرية الزخرفة( كمثاؿ عمى ىذه التقنينات القاعدية، والصيغ 
والتفريعات، حيث "إف الصور قاعدة لنظرية )الزخرفة(، ونميز بيف نوعيف مف الزخارؼ: األولى 

صور التركيب أو التفكير،  وىي )الزخرفة السيمة(، وتقـو عمى استخداـ األلواف الببلغية، أي
والثانية ىي الزخرفة الصعبة وتتميز باستخداـ االستعارات، أما آلية الصور واستخداميا، فقد 

ويمكننا أف نعد تسعة أنواع مف االستعارات، وأف نعطي قائمة بالكممات القابمة  ،حمبل تحميبل تاما
لبلستخداـ االستعاري، وأف نرفقيا بالحاالت التي تتناسب معيا، ودرجات األسموب الذي تطبعو 

 ٕ بسماتيا."

وقد نتج عف ىذا التصنيؼ أف أصبح لمببلغة وظيفة تعميمية حوؿ الكيفية التي يجب 
نتاج األسموب، فقد تـ تصنيؼ األسموب، ووصؼ الطرؽ الخاصة برفع مستواه، مف خبلليا إ

"وقد أخذ استعماؿ الصور أىمية عالية في العصر الكبلسيكي، وترافؽ ذلؾ مع البحث عف 
، ٖأسموب راٍؽ وقد وصؼ كؿ الطرؽ الخاصة )برفع مستوى األسموب( وعددت في الكتب."

يؼ الحاد لؤلسموب "إف األساليب مصنفة في لغتنا وينقؿ جيرو قوؿ ريفاروؿ حوؿ ىذا التصن
، ىذا القوؿ الذي يعكس مدى غمبة الطابع التقعيدي عمى ٗكما صنفت الرعايا في مممكتنا."

 الببلغة الكبلسيكية. 

لكف، وفي كؿ األحواؿ، فإف ىذا الطابع التقعيدي )الذي ترفضو المنيجية التجريبية 
رفَض  -حسب جيرو–ى النص ببل أحكاـ مسبقة(، ال يعني القائمة عمى المبلحظة واالنفتاح عم

التراث التصنيفي والصيغ األسموبية التي أنتجتيا الببلغة التقميدية رفضا مطمقا؛ بؿ يرى جيرو 
ولذا فإف دراسة  ،أف األسموبية التعبيرية قد "نشأت عف الببلغة القديمة ولكف بطرؽ جديدة
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نيا لتحوي عمى  ،زىا دراسة أخرى حتى يومنا ىذاالببلغة لمصور ما تزاؿ راىنة لـ تتجاو  وا 
مخزوف مف المبلحظات والتعريفات التي مف شأنيا أف تجعؿ المساني يعيد النظر فييا ويعمقيا 

؛ إذف يتوجب عمى ٔوقد تكمـ فاليري عمى ىذا األمر بوعي كبير." ،عمى ضوء المناىج الحديثة
مؿ ىذا التراث التصنيفي، وىذا الكـ اليائؿ مف الدراسات المسانية واألسموبية الحديثة أال تي

 التعريفات والمبلحظات، بؿ عمييا االستفادة منو وتعميقو  عمى ضوء المنيج الوصفي الحديث.

ىما وىكذا يمكف أف نفيـ الفرؽ بيف األسموبية والببلغة كفرؽ منيجي، فإذا كاف كبل
ؤيتيا الكمية لوظيفة المغة، "ويجب يشترؾ في كونو )عمما لمتعبير(، فإف األسموبية تختمؼ بر 

 ،عمينا أف ال نسيء الظف باألسموبية عندما ترغب أف تكوف عمما لمتعبير، وذلؾ ألنيا ببلغة
ولكنيا ببلغة تستند إلى تعريؼ جديد لوظيفة المغة واألدب المصمميف كتعبير عف طبيعة 

لو أف قردا مف القردة كتب  -حاكما يقوؿ فاليري ماز –أجؿ مع عالـ  ،اإلنساف وعبلقاتو مع العالـ
 ٕ مذكراتو فيو لصار كاتبا كبيرا."

كانت ىذه ىي رؤية بيير جيرو لمعبلقة الرابطة بيف الببلغة واألسموبية، ويمكف تمخيصيا بالنقاط 
 التالية:

ولكف القواعدييف حولوىا مع الوقت إلى  ،الببلغة األوروبية بجذورىا اليونانية بدأت كنصائح.ٔ
 قواعد وتقنينات وصيغ جامدة. 

العصور الوسطى كأحد منتجات الببلغة الكبلسيكية في ظير مفيوـ األسموب . ٕ
االصطبلحية، حيث قسـ األسموب إلى طبقات،  فمكؿ طبقة أسموبيا الخاص بيا، تضطمع 

وصاياىا المعيارية، وىي النظرة التي تـ الببلغة بوظيفة تعميمو، والمساىمة في إنتاجو عبر 
تجاوزىا الحقا حينما قاؿ "بوفوف" عبارتو الشييرة: "األسموب ىو الرجؿ"، حيث انتقؿ األسموب 

 .مف الجماعة )الطبقة( إلى الذات )الفرد(، وىو ما عرفتو المدرسة الرومانسية باسـ )العبقرية(

عمى الوفاء بمتطمبات القرف التاسع عشر، والذي  لـ تعد الببلغة الكبلسيكية المعيارية قادرة. ٖ
مع سيادة المنيج الوضعي التجريبي الذي اعتمد  لعمميةا ةتميز بثورتو المعرفية ذات الصبغ
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المبلحظة والتجربة كوسيمة إلثبات الحقيقة، وبصورة أخرى: أصبحت الحقيقة غير ممكنة خارج 
تنتمي لممنيجية الوضعية، أو لممنيج الوصفي لـ التجربة؛ وعميو فإف الببلغة المعيارية التي ال 

 تعد قادرة عمى مواكبة ىذا التغير.

وحدىا ىي التي جعمت الببلغة عاجزة عف الوفاء بمتطمبات القرف ية لـ تكف النزعة العمم. ٗ
التاسع عشر، بؿ إف القطيعة المعرفية التي أعمنتيا فمسفات القرف التاسع عشر الوجودية 

ببا في تغيير رؤية اإلنساف لعبلقتو بالكوف والمغة معا، وبناء عميو لـ تعد المغة والعدمية كانت س
"أداة" اإلنساف فقط، بؿ أصبح "خالقا" ليا، وىذا ما ال يتوافؽ مع الروح المعيارية لمببلغة 

 الكبلسيكية التي تقيـ النص وفؽ مقاييسيا الجمالية، وصيغيا النمطية لؤلسموب. 

تركتو الببلغة ظيرت مناىج نقدية تعاممت مع النص مف منظورات خارجية بعد الفراغ الذي . ٘
مستوردة مف عمـو إنسانية أخرى: نفسانية واجتماعية وتاريخية، أو مف فمسفات وجودية وعدمية، 
أو مف أيديولوجيات متنوعة، فكاف ال بد مف ظيور بديؿ مناسب يعود إلى النص ذاتو، ويدرسو 

تمد أدوات التحميؿ العممي، وقد كانت "المسانيات" فرعا مف عمـو وفؽ منيج وصفي موضوعي يع
خطوات واسعة في مجاؿ المنيجية العممية، فجاءت األسموبية تستمد منو  التي خطتالمغة 

 بعض األدوات لتحميؿ النص وفؽ رؤية موضوعية. 

التنميطية أصبحت األسموبية ىي الببلغة الجديدة، غير أنيا تخمت عف الوظيفة التقويمية . ٙ
لمببلغة الكبلسيكية، وفتحت المجاؿ الكتشاؼ اإلمكانات التعبيرية لمنص، ودراستيا وفقا لمنظور 
عممي، مستفيدة مف التصنيفات الكبلسيكية التي أنتجتيا الببلغة الكبلسيكية، ومتجاوزة لنمطيتيا 

 في ذات الوقت. 
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 . البالغة واألسموبية عند "ىنريش بميت":2

يمكف االطبلع عمى تجربة ىنريش بميت باعتبارىا نقدا مزدوجا لمببلغة الكبلسيكية، 
واألسموبية الحديثة، مع محاولتو إيجاد أفٍؽ أوسع يتسع لمببلغة واألسموبية معا، ويأخذ بعيف 

 االعتبار تبلفي اإلشكاليات والمآخذ التي ظيرت مع الببلغة واألسموبية. 

ألسموبية لدى ىنريش وثيقة وعميقة، إذ يرى أف الببلغة إف العبلقة بيف الببلغة وا
واألسموبية تقيـ "منذ زمف عبلقات وطيدة: تتقمص األسموبية أحيانا حتى ال تعدو أف تكوف جزءا 
مف نموذج التواصؿ الببلغي، وتنفصؿ أحيانا عف ىذا النموذج وتتسع حتى لتكاد تمثؿ الببلغة 

 ٔكميا باعتبارىا ببلغة مختزلة."

ى ال نطيؿ في الوقوؼ عمى دراسة ىنريش فإننا نختصر رؤيتو في تطوير الببلغة وحت
 في نقطتيف اثنتيف: 

 منيج البالغة:. 1

إذا كانت الببلغة الكبلسيكية تتميز بكونيا ببلغة معيارية، فإف التجديد المقترح لدى 
فإف الببلغة ىنريش، ىو تحوليا لممنيج الوصفي لكي تتوافؽ مع النظرية الحديثة، "وىكذا 

المعيارية يمكف أف تصبح ببلغة وصفية، بؿ أيضا ببلغة تاريخية وتأويمية تعكس بصورة نقدية 
إنيا مؤىمة، في ىذه الحالة، لتكويف أسس )نظرية تداولية  ؛وضعية تمقي الشارح )لمنص(

 ٕ".لمنص(

 وظيفة البالغة:.2

وليس إنتاجو كما بحسب ىنريش فإف الوظيفة الجديدة لمببلغة ىي تحميؿ النص، 
كانت في العصر الكبلسيكي؛ حيث شكمت القواعد الجامدة "بناء معقدا يتكوف ىيكمو مف التبعية 

ومع أف ىذا النسؽ بقي عبر  ،نستخمص مف ذلؾ أف لمببلغة طبيعة نسقية ،والمشابية والتحديد
مع ذلؾ،  وتعرض لتغيرات متوالية فإف وظيفتو األولى بقيت، ،سنة مف عمره غير كامؿ ٕٓٓ٘
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واحدة، وىي إنتاج نصوص حسب قواعد فف معيف. أما المفيوـ العممي الحديث لمببلغة فإنو 
مخالؼ لذلؾ، بؿ إنو عكس المفيوـ السابؽ، إذ لـ يعد اليدؼ األوؿ لمببلغة العممية ىو إنتاج 

 ٔ" .النصوص، بؿ تحميميا

ف األسموبية تتفرع أما بالنسبة لؤلسموبية فإف مبلحظات ىنريش حوليا، تتمخص في كو 
إلى أسموبيات يتفرع عنيا كـ كبير مف المصطمحات التي  ال تبسطيا، بؿ تجعميا أحيانا 
متضاربة إلى حد يصعب معو فيـ األسموبية كنظرية مكتممة، فيو يرى أف "التأمؿ العممي حوؿ 

وىكذا األسموب قد أنتج أيضا قدرا كبيرا مف المدونات االصطبلحية التي ال تبسط المشكؿ؛ 
ز االجتماعية، كيتحدث عف أسموبية السجبلت، وأسموبية التمقي وأسموبية االنزياح، وأسموبية الروا

واألسموبية  -التحويمية -واألسموبية السياقية، واألسموبية الوظيفية، والبنيوية التوليدية
 ٕاإلحصائية."

أحصاىا  جمع االتجاىات األسموبية التي "محمد العمري"ويحاوؿ مترجـ الكتاب 
ىنريش في مخطط يوضحيا، فيقوؿ: "برغـ كثرة المفاىيـ التي أخذتيا كممة )أسموب( وتضاربيا 
استطاع المؤلؼ )ىنريش( أف يصنفيا انطبلقا مف نموذج التواصؿ المذكور في أربع اتجاىات 

  ٖتشعب بدورىا إلى شعب فرعية نوجزىا في الخطاطة التالية:
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االتجاهات األسلوبٌة فً ضوء 
 نموذج التواصل

 

تركٌب عناصر نموذج 
 التواصل

 األسلوبٌة السٌمٌائٌة 
 (مقترح المؤلف)

 أسلوبٌة السجالت

 :التركٌز على عنصر واحد
المرسل، المتلقً، الرسالة، )

 ( (نظام اللغة)السنن 

 

 االتجاه التألٌفً 
 (السنن)

 بنٌة النص اللغوٌة
 

 أسلوبٌة اإلحصاء أسلوبٌة االنزٌاح أسلوبٌة السٌاق 

 ً -الموضوع )االتجاه المحاكات
 (الرسالة

 عالقة النص بالموضوع

 (  المتلقً )االتجاه التأثٌري 
 (التأثٌر فً المتلقً)

 (  المرسل)االتجاه التعبٌري 
 (األسلوب هو الرجل)
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لتوضيح االتجاىات األسموبية ىي مف أفضؿ  وربما تكوف محاولة ىنريش ىذه
المحاوالت لمتعرؼ عمى األسموبية باتجاىاتيا المختمفة، بحيث تكوف مدخبل مناسبا لمحديث عف 
محاوالت ربط األسموبية  بالببلغة العربية، كما وسنقوـ بنقؿ المآخذ التي وجيت إلى كؿ  اتجاه 

 بشكؿ مختصر.

إلى اتجاىيف رئيسيف ال يعتمداف الترتيب التاريخي يقسـ ىنريش االتجاىات األسموبية 
، بقدر ما يعتمد اتفاؽ التوجو المنيجي، -كما ىو حاصؿ في الدراسات األخرى عف األسموبية–

 يتفرع عف كؿ منيما مجموعة مف االتجاىات:

االتجاه األوؿ: ىو الذي يركز عمى عنصر واحد مف عناصر الخطاب األدبي، سواء 
أسموبية المتمقي )التأثيرية(، أو أسموبية موضوع الخطاب  أو المرسؿ)التعبيرية(،أكانت أسموبية 

)المحاكاة(، أو أسموبية البنية النصية لمخطاب)التأليفي(، وىذا التوجو األخير يتفرع بدوره إلى 
 ثبلثة اتجاىات، وىي: أسموبية اإلحصاء، وأسموبية االنزياح، وأسموبية السياؽ.

الذي يحاوؿ تركيب عناصر نموذج التواصؿ، ويتفرع منيا  االتجاه الثاني: ىو
اتجاىاف؛ أسموبية السجبلت، واألسموبية السيميائية؛ وىذه األخيرة ىي مقترح ىنريش البديؿ عف 

 ىذا التفرع لبلتجاىات األسموبية.

 وىذا تفصيؿ ىذه األسموبيات:

تفرع عنو أربعة اتجاىات، االتجاه األوؿ: الذي يركز عمى عنصر واحد مف عناصر التواصؿ، وي
 وىي:

"األسموب كتعبير األسموبية التعبيرية التي تركز عمى )المرِسؿ(، وىي التي تعرؼ . ٔ
وىذا ىو المفيوـ التعبيري التكويني  ،عف شخصية الكاتب/ المرسؿ وعقميتو وتوجيو الفكري

وقد  ،الرجؿ نفسو( وكثيرا ما ربط ىذا المفيوـ بعبارة بيفوف المشيورة )األسموب ىو ،لؤلسموب
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فقو المغات الحديث ذو النزوع المثالي عف ىذا المفيوـ، فيو يعتبر  -بوجو خاص–نافح 
 1."األسموب تعبيرا عف شخصية شعرية

لكف ىذا االتجاه نقد بكونو قد ينحو مناحي ذاتية أحيانا تبتعد بو عف المنيجية 
مالية مثالية، وافتقاده في الغالب الموضوعية؛ "فقد لوحظ بوجو خاص اتكاء ىذا االتجاه عمى ج

وتقدـ حجة أكثر  ،لمحس المنياجي، الشيء الذي يظير في تأويبلت موغمة في الذاتية أحيانا
سمبية أيضا، مؤداىا أف مثؿ ىذه التحميبلت األسموبية تتوجو غالبا نحو ترجمة الكاتب وروح 

 ٕالعصر أو الطابع الوطني لشعب مف الشعوب أكثر مما توجو إلى النصوص نفسيا. "

إف ىذا االعتراض بكوف التركيز عمى المرسؿ سيؤدي في النياية إلى عودة النقد إلى 
إلبعاد الخالص لممرسؿ/ الكاتب، وىو ما سيحـر ااالنطباعية سينتيي برأي ىنريش إلى الحالة 

نموذج التواصؿ مف مكوف رئيس، لذا فإنو يقترح "بعث مفيـو األسموب المركز عمى المرسؿ، 
وذلؾ في إطار سوسيولوجي لؤلسموب، شريطة تعويض مفيوـ الشخصية الشعرية القائـ عمى 

اقتصادية التي تحدد التكويف  -وذج مناسب مف العناصر السوسيوسيكولوجية تقميدية بنم
 2األسموبي لمنصوص."

"كأثر في القارئ/  األسموبية التأثيرية، وىي التي تركز عمى المتمقي، وتعرؼ األسموب. ٕ
 2."المستمع ناتج عف الخصائص الداخمية لمنص: المفيـو التأثري أو العاطفي لؤلسموب

لة ريفاتير، ويصفيا بأنيا المحاولة "األكثر طموحا" في جعؿ ويتطرؽ ىنريش إلى محاو 
المتمقي مركزا لمنظرية األسموبية، فيي قائمة عمى مفيوـ القارئ الجامع )أو المتوسط(، ولكف ىذه 
النظرية تعرضت لمعديد مف االنتقادات، "وذلؾ يرجع إلى عدـ توصمو، ال ىو )ريفاتير( وال غيره 

فما الذي يكوف قاعدة أسموبية التمقي المعينة ىنا،  ،القارئ تحديدا دقيقاإلى تحديد مف الباحثيف، 
ىؿ ىو القارئ المثقؼ أـ القارئ المتوسط، أـ القارئ التاريخي أـ المعاصر، الفردي أـ 

 الجماعي؟ 
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حتى النظريات المعتبرة )موضوعية( مثؿ االختبارات التي تحدثنا عنيا منذ حيف تفقد 
 ٔمة: فصحة نتائجيا مرتبطة بتحديد مثؿ ىذه المقدمات."قوتيا أماـ ىذه المشك

. أسموبية المحاكاة، وىي التي تعرؼ األسموب "كتقميد )لواقع ما في نص ما(: المفيـو ٖ
 ٕالمحاكاتي واالنعكاسي لؤلسموب، الذي يدور حوؿ العبلقة بيف األسموب والموضوع الممثؿ بو."

"كتأليؼ خاص لمغة: المفيوـ التأليفي أو المحايث  . أسموبية التأليؼ، وىي التي تعرؼ أسموبٗ
يتعمؽ األمر أوال بالتصور الذي يعالج األسموب باعتباره اختيارا وتنظيما داال لعناصر  ،لمنص
وقد كاف ىذا التصور أساسا لمعديد مف النزعات األسموبية التي مف أىميا أسموبية  ،لسانية

 ٖة السياؽ."االنزياح، واألسموبية اإلحصائية، وأسموبي

 إلى أسموبيات متعددة وفقا لمدخميا إلى النص: نقسـوىذه األسموبية ت

)الذي ىو، عمى –أ. أسموبية االنزياح؛ وىي التي "تقيـ عمى أساس المعيار النحوي 
ويمكف أف تكوف ىذه  ،)نحوا ثانويا( مكونا مف صور االنزياح -العموـ، المغة المعيار أو اليومية(

يف: فيي خرؽ لممعيار النحوي، مف جية، وتقييد )أو تضييؽ( ليذا المعيار، الصور مف طبيعيت
وقد مثؿ لمخرؽ بالرخص الشعرية )مثؿ االستعارة(،  ،باالستعانة بقواعد إضافية، مف جية ثانية
نوقش ىذاف المفيوماف لبلنزياح بتوسيع مف طرؼ  ،ومثؿ لمتقييد بالتعادالت )مثؿ التوازي(

 ٗيوية والمسانيات التوليدية."ممثمي المسانيات البن

لكف ىذه األسموبية تعرضت لمنقد كونيا ال تحدد معيار االنزياح تحديدا مباشرا دقيقا، 
باإلضافة إلى  "إىماليا لمقولتي الكاتب والقارئ، وعدـ أخذىا بعيف االعتبار الحتماؿ وجود 

وجود أثر أسموبي  انزياحات غير ذات أثر أسموبي )مثؿ "األخطاء" النحوية( والعكس، أي
 ٘)بالنسبة لمقارئ( دوف وجود انزياح."
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ب. األسموبية اإلحصائية؛ وىي التي تنطمؽ مف "فرضية إمكاف الوصوؿ إلى المبلمح 
تقترح إبعاد الحدس لصالح القيـ العددية، وتجتيد لتحقيؽ ىذا  ،األسموبية لمنص عف طريؽ الكـ

النظر إلى متوسط طوؿ الكممات والجمؿ، أو اليدؼ بتعداد العناصر المعجمية في النص، أو ب
العبلقات بينيا، أو العبلقات بيف النعوت واألسماء واألفعاؿ، ثـ مقارنة ىذه العبلقات الكمية مع 

 ٔمثيبلتيا في نصوص أخرى."

مف االتجاىات فقد ووجيت األسموبية اإلحصائية بمجموعة مف االنتقادات،  اوكغيرى
عددية المبحوث عنيا محدودة، ألنيا تابعة لمقرار الذي ينبغي فمف جية؛ تبدو "الموضوعية ال

اتخاذه قبؿ التصدي لمسطرة التحميؿ، وىو تحديد ما نعنيو )باألسموب(. وىذا القرار متروؾ 
، فالمحمؿ ٕلممارس التحميؿ. وبمجرد تحديد المعيار األسموبي تجرب العممية بطريقة آلية تقريبا"

، وىذا االختيار ذاتيّّ يقمؿ مف قيمة الموضوعية، بؿ إف ىذه ىو الذي يختار موضوع اإلحصاء
اآللية الصارمة قد تبعد عوامؿ أخرى ليا أىميتيا في إنتاج النص، لذا فقد "أخذ عمى المفيـو 

كما أخذ عمى مثؿ ىذه المناىج عجزىا  ،الرياضي لؤلسموب ضيقو الناتج عف اتجاىو الوضعي
 ٖماؿ األدبية بشكؿ دقيؽ )ال يمكف قياس العبقرية(."عف وصؼ الطابع المنفرد والخاص لؤلع

ج. األسموبية السياقية، وممثميا األبرز ىو ميكائيؿ ريفاتير، وقد ورد ذكره في أسموبية 
التمقي )التأثيرية(، وترتبط ىذه األسموبية بأسموبية االنزياح، غير أف ما يثير انتباه ريفاتير "ليس 

ظ داخؿ النص وبيف المعيار النحوي الخارج عف النص ىو التعارض بيف االنزياح الممحو 
)التصور االستبدالي(،  بؿ التبايف بيف عنصريف نصييف في متوالية خطية مف األدلة المسانية 
)التصور المركبي(؛ إف المفارقة ناتجة عف إدراؾ عنصر نصي متوقع متبوع بعنصر غير 

ف العنصر المتوقع غير الموسوـ، وفي متوقع، وىكذا يتحدث )ريفاتير( في الحالة األولى، ع
سوـ في ىذا التعارض و سوـ. العنصر غير المو الحالة الثانية عف العنصر غير المتوقع أو الم
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الثنائي ىو السياؽ الصغير، أما السياؽ الكبير فيو السياؽ الذي يسبؽ السياؽ الصغير غير أنو 
 ٔال يكوف، مع ذلؾ، جزءا مبلزما لممفارقة نفسيا."

أف األسموبية السياقية تواجو بعض الصعوبات؛ "فتحديد السياؽ األصغر ثـ غير 
ثـ إننا ال نتبيف كيؼ نستطيع أف ندمج في مثؿ ىذا التصور متواليات  ،األكبر يظؿ مثيرا لمجدؿ

تكرارية )مثؿ الوزف والقافية(. وعدا ذلؾ، يجب أخذ مساىمات ىذا التصور بعيف االعتبار وىي 
. المعالجة الواسعة لمفيوـ االنزياح، الذي ٕؿ السياؽ في مفيوـ األسموب، . إدخأتتجمى في: 

. فحوى الخطاب: العبلقة بيف المرسؿ ٖلـ يعد يختزؿ في النحوية )في المستوى النحوي(،
 ٕوالمتمقي في بعض مقامات التفاعؿ االجتماعي."

 يف:االتجاه الثاني: الذي يحاوؿ تركيب نماذج التواصؿ، ويتفرع إلى اتجاى

والسجؿ ىو"تنوع الكبلـ بحسب االستعماؿ الذي يسمح بتقسيـ  . أسموبية السجبلت،ٔ
. نوع الخطاب ٕ. حقؿ الخطاب )العبلقة بيف النص والموضوع(،ٔثبلثي مبلئـ، كما يمي: 

: العبلقة بيف المرسؿ والمتمقي .فحوي الخطابٖ)العبلقة بيف المغة المكتوبة والمغة المنطوقة(، 
، لكف ىذه النظرية لـ "تطور بشكؿ كاٍؼ" برأي ٖ ات التفاعؿ االجتماعي."في بعض مقام

 ىنريش، لذا فإنو يقترح نموذجو التركيبي الخاص، وىو أسموبية السيميائيات.

 . مقترح ىنريش: أسموبية السيميائيات.ٕ

يرى ىنريش أف المشكمة الرئيسة في األسموبيات الحديثة ىو استبعادىا شبو التاـ 
التداولي، فالباحثوف المحدثوف اعترفوا "بدقة فف العبارة القديمة وأسموبية االنزياح، لمعنصر 

كانت النماذج المحصمة بيذه الطريقة أحيانا  ،وحاولوا إدماجيما اعتمادا عمى المسانيات البنيوية
 أكثر تماسكا مف الببلغة الكبلسيكية، غير أنيا، بخبلؼ األخيرة، تتخمى بشكؿ يكاد يكوف تاما

، لذا فيو يحاوؿ تعويض ىذا النقص مف خبلؿ مقترحو الذي يحاوؿ ٗعف التوجو التداولي."
تفادي ىذا االستبعاد؛ إنو نموذج قائـ عمى "أسموبية االنزياح، ولكنو يشتغؿ في الوقت نفسو عمى 
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ف ؽ الذي يستند إلى مبدأيسيعيد تشغيؿ نسؽ الصور الببلغية القديمة، ىذا الن ،المستوى التداولي
 ٔىما: االنزياح واألثر االنفعالي."

يختصر ىنريش نموذجو المقترح عمى أساس الربط بيف الببلغة القديمة واالتجاىات 
األسموبية الحديثة بالشرح التالي، يقوؿ: "سنبدأ بإقامة الفرضيات التالية: الصورة الببلغية ىي 

ذا ما  ،نسقا مف االنزياحات المسانيةوبذلؾ يكوف فف العبارة  ،الوحدة المسانية التي تشكؿ انزياحا وا 
. ٔتبنينا وجية نظر سيميائية تستميـ نموذج موريس فإننا نميز ثبلثة أصناؼ مف االنزياحات: 

. وفي التداوؿ )العبلقة بيف الدليؿ والمرسؿ ٕانزياح في التركيب )العبلقة بيف الدالئؿ(،
 ٕقع(.". وفي الداللة )العبلقة بيف الدليؿ والواٖوالمتمقي(، 

( تركيبية، وصور تداولية، -ويصنؼ ىذه الصور تصنيفا جديدا؛ "فيناؾ صور )سيمة
وصور داللية، يفترض الصنؼ األوؿ حضور نموذج نحوي، ويفترض الثاني حضور نموذج 

ويجب أف تحدد الفئة التي ينتمي إلييا االنزياح  ،تواصمي، ويفترض الثالث حضور نموذج لمواقع
( تركيبية، سنجد الموجو -لنأخذ ، كمثاؿ ذلؾ، الصور )السيمو ،داخؿ كؿ صنؼ بشكؿ مختمؼ

ويجب أف  ،النوعي لبلنزياح ىنا مكونا مف تغيير الخط العادي لمسمسمة المسانية )أي التأليؼ(
ففي مقابؿ ىذه ، عيار النحوي لمغة الطبيعيةتحدد السمسمة التي تمثؿ درجة الصفر مف طرؼ الم

الدرجة ينشأ )نحو ثاٍف( يصؼ مختمؼ إمكانيات التغيير، وىذا النحو الثاني ىو بدوره معيار، 
 ٖوموضوعو وصؼ )ببلغية( الدليؿ المساني عمى المستوى السيمو تركيبي."
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 المبحث الثاني 

 الدراسات العربية حول ربط البالغة باألسموبية

لقد حظيت األسموبية بإقباؿ النقاد والمغوييف العرب عمى دراستيا، ثـ التأليؼ فييا، وقد 
تعارضت الرؤى واالتجاىات في ىذا المجاؿ،  وبقدر ما رفدت ىذه الدراسات المتنوعة المجاؿ 
النقدي بالرؤى الجديدة واألطروحات المتنوعة، بقدر ما أدخمتو في أزمة التعامؿ مع الوافد، 

أف  واألسموب فو في الواقع األدبي العربي، ويرى عبد السبلـ المسدي مؤلؼ األسموبيةوتكيي
الممارسات النقدية الحديثة عند العرب بقيت "سجينة األخذ، محظورا عمييا العطاء، فما ذلؾ إال 
الفتقارىا إلى بعديف : بعد نقدي وبعد أصولي، فأما انعداـ البعد النقدي فتفسره غمبة المناحي 

مذىبية في التيارات النقدية الحديثة، وىي ظاىرة يخصب بيا اإلفراز العقائدي وتشؿ بيا الرؤية ال
الفردية الواضحة، فإذا بالخمؽ ذوبا عمؿ الفرد بيف أصداء وصايا المذىب األـ. وأما انعداـ البعد 

لمحدثيف األصولي فبل مرد لو إال الحواجز القائمة بيف مصادر التفكير عند العرب وال سيما ا
منيـ، وأكبر حاجز آثـ كاد يطغى عمى تاريخ الفكر العربي ىو ذاؾ الذي قاـ بيف الفمسفة والنقد 
األدبي حتى إننا ال نكاد نعي وجود )أصولية( لؤلدب ولمنقد، بؿ ولفمسفة المناىج نفسيا، فقصر 

 ٔ."بذلؾ النظر األصولي اإلبستيمولوجي، فكاف لزاما أف ترجع كفة األخذ كفة العطاء

فإذا كاف النقد العربي قد بقَي حقِّا سجيَف "األخذ"، و"محاوالت تكييؼ المأخوذ في البيئة 
النقدية العربية"، في كثير مف األحياف، فإف ىذه الحالة تنطبؽ أيضا عمى الموقؼ مف 
 األسموبية، ومحاولة ربطيا بالببلغة العربية، فقد انقسـ النقاد إلى رافض أو مؤيد لربط الببلغة
العربية باألسموبية، وقد كاف لكؿ فريؽ حججو التي أدلى بيا، ونحف ىنا سنتناوؿ حجج 

 الرافضيف، وكيؼ استطاع محمد عبد المطمب تجاوزىا في كتابو "الببلغة واألسموبية".

والحقيقة أف موقؼ الرافضيف لربط الببلغة العربية باألسموبية لـ تجمعيـ أسباب واحدة 
 وا إلى فئتيف: ليذا الرفض، بؿ انقسم
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األولى: ترفض الربط ألسباب تتعمؽ بالسياؽ الحضاري، والخبلؼ المنيجي، ومف 
 صبلح فضؿ.و مصطفى ناصؼ، و أبرز الذيف قالوا بيذه األسباب: عبد السبلـ المسدي، 

والثانية: ترفض الربط ألسباب دينية بحتة، وترى محاولة الربط "مؤامرة" ضد الببلغة 
د القرآف الكريـ؛ ذلؾ أف الدرس الببلغي الموروث غالبا ما ارتبط بقضية العربية، وبالتالي ض

اإلعجاز المغوي لمقرآف، وقد ألؼ عدناف عمي رضا النحوي كتابا كامبل يؤصؿ فيو ليذه الفكرة ، 
 وىو كتاب "األسموب واألسموبية بيف العممانية واألدب الممتـز باإلسبلـ".

ربط ألسباب معرفية ومنيجية، ويمكف تقسيـ ىذه ونبدأ ىنا بتناوؿ موقؼ الرافضيف لم
 األسباب في ثبلثة محاور:

أوال: الرفض ألسباب تتعمؽ باختبلؼ السياؽ الحضاري الذي ارتبطت بو نشأة كؿ مف األسموبية 
 والببلغة العربية

في كتاب "األسموبية واألسموب" لعبد السبلـ المسدي، والذي يعد مرجعا في عمـ 
لعرب، ومف ضمنيـ محمد عبد المطمب، يرى أف أىـ عوامؿ اإلرباؾ في تعامؿ األسموب لمنقاد ا

النقاد العرب مع المناىج الحديثة ىو النظرة إلى اإلطار الثقافي الذي يحد الغرب والشرؽ، حيث 
"الحداثة والمعاصرة توأماف يتجاذباف الفكر العمماني الحديث حتى لكأف عصَر البدائؿ عصُرنا، 

نما تفاوت ما بيف تسارع الحركة الماضية ال أف المنحى ا لتطوري قد عدمتو حضارة السالفيف، وا 
وتسارع المفارقات الحركية يومنا. ولئف تمثؿ الفكر الغربي ىذيف التوأميف منذ أحقاب حتى صيرا 
ياىما، لذلؾ ولغيره كانت القضية أشد  في بوتقة تاريخية، فإف المنظور العربي ال زاؿ يتصارع وا 

العرب في تحسسيـ سبؿ المناىج المستحدثة وأبعد تعمقا بمشاغؿ اتصاليـ بغيرىـ أو مبلبسة ب
 ٔانفصاليـ عنو."

ويؤكد المسدي عمى عدـ إمكانية ربط الببلغة باألسموبية ألسباب تتعمؽ بالتقابؿ 
التصوري بينيما بالنسبة لمغة؛ فيرى أننا "إذا رمنا تعميؿ ىذا التقابؿ التصوري كفانا التذكير 

فيوـ المغة عند القدماء، وكيؼ تحدد بأبعاد ما ورائية أضفت عمييا قدسية متعالية، فكاف مف بم
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مسمماتيـ أف استعماؿ اإلنساف لمغة ىو أبدا تشويٌو لقدسيتيا، فكانت الببلغة)لساف الدفاع 
 ٔالقدسي( يحاوؿ تطيير المغة مف دنس االستعماؿ."

السياؽ الحضاري الذي أفرز األسموبية في أما بالنسبة لصبلح فضؿ، فيو يعود إلى 
القرف الثامف عشر، حيث يصؼ التغير المعرفي الحاصؿ في ىذا القرف الذي تمخض "عف حد 
فاصؿ، ميما كاف مرنا وغائما ومتقمبا، بيف رؤيتيف لمعالـ يطمؽ عمييما الباحثوف بتجاوز شديد 

 الرؤية التي تحدث عنيا جيرو. ، وىي ذاتيا ٕمصطمح الرؤية الجوىرية والرؤية الوجودية."

والرؤية الجوىرية تتمثؿ في أنو "بالرغـ مف أف اإلنساف الغربي في عصر الكبلسيكية 
الجديدة لـ يعد يؤمف عموما بفكرة االنبثاؽ في الخمؽ؛ إال أنو ظؿ يعيش في نطاؽ القيـ العالمية 

ديدة، بؿ ال بد مف الدائمة؛ حيث قيؿ كؿ شيء، وأصبح الوقت متأخرا عمى أية محاولة ج
الخضوع الصاـر لمعقؿ والخمؽ والجماؿ. فالكاتب كاف عميو أف )يعيد( إبداع أدبو؛ إذ مف 

الكبرى ليحاكييا، ومف ىنا تصبح التصورات الببلغية  األضمف واألوفؽ لو أف يمجأ إلى النماذج 
وأقوى إلزاما أشد سطوة وأكثر قبوال  فالمنبثقة مف مصادرىا األصمية بفيـ واستيعاب كاممي

 ٖلمجميع."

وتقابؿ ىذه الرؤية الجوىرية، رؤية وجودية تمثمت في الزمف الذي "ال يصبح فيو 
المجتمع، وال المؤسسات والعادات والقيـ الجمالة والخمقية، وال لمغة التي تعبر عف كؿ ذلؾ واقعا 

ديدة ليذا الكوف مطمقا أبديا، بؿ تتحوؿ جميعيا إلى خمؽ متجدد خاضع لمتجربة فإف كؿ نظرة ج
تعبر عنيا؛ وعندئذ تفقد الببلغة جميع حقوقيا الشرعية، وتنزؿ عف عرشيا،  يتبدع المغة الت

وتتمزؽ أطرىا التقعيدية النموذجية؛ الختفاء األسس المثالية التي كانت تعتمد عمييا، وتغير رؤية 
 ٗاإلنساف لمحياة والمجتمع ودوره فييا."

بلب المعرفي عمى رؤية اإلنساف لمغة، ومف ثـ عبلقة ويوضح كيفية تأثير ىذا االنق
المغة بالببلغة كمعيار جمالي متعاٍؿ، فبحسب ىذه الرؤية المنقطعة عف المتعاليات،  تختمؼ 
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فبل تصبح مجرد صورة لشكؿ خارجي في مرآة اإلنساف، بؿ وسيمة التعبير عف وظيفة المغة؛ "
د؛ يختمط باألفراد ذاتيـ ويكوف منيـ المزاج األفكار والمشاعر الشخصية في موقؼ تاريخي محد

االجتماعي والعادات والمؤسسات الجديدة، ومف ثـ تختفي تماما طريقة التعرؼ عمى الشكؿ 
المغوي في قائمة الصيغ المثالية المسبقة الخارجة عناإلنساف، وتمتزج المغة بالحياة في كؿ 

في تعبيره الناجح عف –مى األدب منصير فريد ال بديؿ عنو في أصالتو وشرعيتو، ويصبح ع
أف يغير منظوره ورؤيتو، ليعبر عف تجربة اإلنساف فيو بشكؿ وجودي مريح؛ وعندئذ ال  -العالـ

 ٔمفر مف أف تموت الببلغة ليولد مكانيا عمـ االسموب."

لذلؾ يرى صبلح فضؿ أنو بالرغـ مف وجود الكثير مما ينبغي استثماره مف مبلحظات 
ىذا ال يعني "الخمط بيف ىذه الجزئيات والبنية الكمية الجديدة لعمـ األسموب  األقدميف، إال أف

جراءاتو التي تختمؼ جوىريا في منطمقاتيا وأىدافيا ونتائجيا مف عموـ الببلغة  بمبادئو وا 
 ٕالتقميدية."

ويرى منذر عياشي أف األسموبية ولدت نتاجا لعقٍؿ يعتمد الشؾ والفحص كوسيمة 
ة، لذا فقد جاءت بوال يعتمد عمى المسممات والحقائؽ الخارجة عف احتماؿ التجر إلثبات الحقائؽ، 

األسموبية نفسيا متشككة في نفسيا؛ تولّْد األسئمة حوؿ نفسيا، وتتجاوزىا، مما أدى إلى ثباتيا 
ف  في وجو النقد؛ فاألسموبية "درس يثير األسئمة ويطرحيا، وليس درسا يقرر الحقائؽ ويثبتيا. وا 

ذا ليدؿ عمى أنو نتاج عقبلنية تبحث عف نفسيا ليس في األعراؼ والتقاليد، والثوابت، أمرا كي
والمألوؼ، ولكف في خمخمة األعراؼ والتقاليد والثوابت مف جية، وفي الوقوؼ عمى المنزاح، 
والشاذ، واليامشي، والمعوج، والمختمؼ، والمتغير، وغير المألوؼ مف جية أخرى. ولقد استطاع 

سبب كونو كذلؾ، أف يكوف عقبلنية تشؾ في أطروحاتيا ذاتيا وحموليا ونتائجيا، لكي بالفعؿ، ب
تتجاوز نفسيا عمى الدواـ نحو أطروحات أخرى وحموؿ جديدة، ونتائج مختمفة. وبيا، فقد حافظ 
الدرس األسموبي عمى نفسو عمما بيف العمـو في مواجية اليزات النقدية المستمرة. يطرح الدرس 

كما أشرنا، إشكاليات عديدة، ولكنو يطرحيا عمى أصعدة متباينة وفي مياديف متنوعة. األسموبي، 
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ولقد يصح مف منظور البحث العممي أف نقؼ عمى بعض ىذه اإلشكاليات مع ما تثيره مف 
 ٔأسئمة وما تطرحو مف قضايا."

إف ىذه اآلراء جميعيا تتمحور حوؿ التركيز عمى السياؽ الحضاري الذي ُوِلدت فيو 
 األسموبية، وىو بحسب رأييـ يقوـ عمى القطيعة مع متعالييف اثنييف: 

األوؿ: ىو المتعاليات الميتافيزيقية، فالمنيج الوضعي قائـ عمى رفض كؿ ما ىو غير قابؿ 
لمقياس بالتجربة والمبلحظة، وبما أف المتعاليات الميتافيزيقية غير قابمة لمتجربة فيي خارج 

 اختصاصاتو العممية. 

 الثاني: القطيعة مع التراث المعرفي المخالؼ في منيجيتو لمعمـو الحديثة. 

وبناء عمى القطيعة األولى فقد تغيرت نظرة اإلنساف إلى المغة مف كونيا أحد 
المتعاليات الجمالية الخارجة عنو، إلى كونيا أحد العناصر التي ينفعؿ بيا، ويؤثر عمييا في آف 

انية، فقد أصبحت المغة خارج النظرة الببلغية القديمة، وتجاوزتيا معا، وبناء عمى القطيعة الث
حديثة، وىو ما يمخصو المسدي بقولو: "فالحصيمة األصولية في مقارعة الببلغة  يةإلى نظرة عمم

باألسموبية تتمخص في أف منحى الببلغة متعاٍؿ، بينما تتجو األسموبية اتجاىا اختباريا، معنى 
ذلؾ أف المحرؾ لمتفكير الببلغي قديما يتسـ بتصور "ماىي" بموجبو تسبؽ ماىيات األشياء 

سـ التفكير األسموبي بالتصور الوجودي الذي بمقتضاه ال تتحدد لؤلشياء وجودىا، بينما يت
ماىياتيا إال مف خبلؿ وجودىا، لذلؾ اعتبرت األسموبية أف األثر الفني معبر عف تجربة معيشة 

 ٕفرديا."
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 ثانيا: الرفض ألسباب تتعمؽ باختبلؼ المنيج العممي بيف الببلغة واألسموبية

ربط بيف الببلغة واألسموبية مف أغرب الروابط وأعجبيا؛ ذلؾ يرى المسدي أف فكرة ال
أف األسموبية "ما لـ تبتكر تصوراتيا النظرية ومقوالتيا التصنيفية حتى تتميز كيفا وكما وحجما 

فإنيا تنتقض مف حيث تريد أف تكوف بديبل في عصر البدائؿ،  ،عف تقسيمات الببلغة وصورىا
لوجودىا، ومف بديييات المعرفة أف العمـ ال يستقيـ عوده بيف ذلؾ أنيا تفقد بالضرورة كؿ عمة 

، وال يتفرد بيوية تحده بالجمع والمنع بيف أخوتو إال إذا ظفر بمادة في البحث لـ يسبؽ  العمـو
إلييا سابؽ، أو اكتشؼ منيجا مستحدثا يتناوؿ بو مادة لـ يسبؽ لعمـ مف العمـو أف تناوليا بذلؾ 

ف ضروب الصنؼ الثاني، وىو في ذلؾ صنو لعمـ المساف، فقد نشأت المنيج. وعمـ األسموب م
المسانيات عمى أنقاض فقو المغة فقامت بديبل منو تقره بالكسب ثـ تنقضو مف حيث تتجاوزه بقفزة 

، فإذا كانت األسموبية بديبل لمببلغة، ٔ معرفية ىي بالضرورة قطيعة في مصادرات منيج العمـ."
ال فإنيا  فإنيا يجب أف تتميز عنيا كما وكيفا، وأف تقوـ عمى "قطيعة" مع الببلغة، فتتجاوزىا، وا 

 تفقد كؿ "عمٍة" لوجودىا، ما دامت تمثؿ امتدادا معرفيا ومنيجيا، ال قطيعة مع السابؽ. 

المنيج "والناظر في مقومات نظرية الحداثة في  مانيةفاألسموبية ىي نتاج مباشر لعم
ذا كاف النقد واألدب يتبيف أنيا تستند  في مجمميا إلى مادة وموضوع تربطيما عممانية المنيج، وا 

الموضوع ممتحما وثيؽ االلتحاـ بالغايات اإلجرائية. والمرامي التحويمية في صمب كياف المجتمع 
المفرز لؤلدب أخذا وعطاء وتقييما فإف المادة في األدب أبدية القرار إذ ىي الكبلـ يدور عمى 

أف تتبوأ نظرية األسموب المنزلة التي نعرؼ ضمف تيارات النقد نفسو. فبل مناص إذف مف 
 ٕالمتجددة ومجارييا المسانية العامة."

بينما ،وعمى العكس مف ذلؾ، فإف الببلغة تمتـز بمعياريتيا التعميمية التي ىي ضد 
 الوصفية العممية التي ىي ببل غاية تقييمية أو تعميمية، يرى المسدي أف "مف أبرز المفارقات
بيف المنظوريف الببلغي واألسموبي أف الببلغة عمـ معياري يرسؿ األحكاـ التقييمية ويرمي إلى 
تعميـ مادتو وموضوعو: ببلغة البياف، بينما تنفي األسموبية عف نفسيا كؿ معيارية وتعزؼ عف 
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تحكـ  إرساؿ األحكاـ التقييمية بالمدح أو التيجيف وال تسعى إلى غاية تعميمية البتة، فالببلغة
بمقتضى أنماط مسبقة وتصنيفات جاىزة بينما تحدد األسموبية بقيود منيج العموـ الوصفية 

األسموبية إلى تعميؿ الظاىرة  ىوالببلغة ترمي إلى خمؽ اإلبداع بوصاياىا التقييمية بينما تسع
 ٔاإلبداعية بعد أف يتقرر وجودىا."

تضي االختبلؼ أو القطيعة تق -وفؽ المفيوـ األصولي–وعميو فإف فكرة "البديؿ" 
، فإف ذلؾ يقتضي وجود اختبلٍؼ أصولي ال يمكف بديؿ الببلغةالمنيجية؛ فإذا كانت األسموبية 

معو الجمع بيف الببلغة واألسموبية، فيرى المسدي أنو يمكف "لؤلسموبية والمسانيات أف تتواجدا، 
تنافرتيف متصادمتيف ال يستقيـ ليما أما األسموبية والببلغة كمتصوََّريف فكرييف فتمثبلف شحنتيف م

تواجد آني في تفكير أصولي موحد، والسبب في ذلؾ يعزي إلى تاريخية الحدث األسموبي في 
ذا تبنينا مسممات الباحثيف والمنظريف وجدناىا تقرر أف األسموبية وليدة  العصر الحديث، وا 

عف الببلغة، والمفيـو األصولي الببلغة ووريثيا المباشر، معنى ذلؾ أف األسموبية قامت بديبل 
أف يتولد عف واقع معطى وريث ينفي بموجب حضوره ما كاف قد تولد عنو،  -كما نعمـ–لمبديؿ 

فاألسموبية امتداد لمببلغة ونفي ليا في نفس الوقت، ىي ليا بمثابة حبؿ التواصؿ وخط القطيعة 
 ٕفي نفس الوقت أيضا."

أما د. مصطفى ناصؼ يعتبر الربط بيف األسموبية والببلغة فكرة غريبة، لسبب واضح 
وبسيط، وىو أف "جذور الفكر مختمفة"، وبشكؿ أكثر تفصيبل فإنو يناقش شعرية  الببلغة القديمة 

، وكيؼ أف ىذه األخيرة -كمثاؿ عمى ىذا االختبلؼ الجذري –ويقارنيا بالشعرية الحديثة 
جذريا عف األولى، فيو يرى أف الفكر الحديث يقوـ عمى" تجاوز مفيـو المغة في  اختمفت اختبلفا

الببلغة التقميدية، فقد كانت الببلغة عمى أساس أكثر بساطة مما ينبغي. لدينا لغتاف: إحداىما 
مجردة، والثانية منمقة. والمغة المجردة ىي المغة العادية "المأمونة"، والمغة المنمقة ىي لغة 

تنمؽ أو تحسف المغة األولى. وبعبارة واضحة: إف لغة الشعر ال تضيؼ إضافة جوىرية،  الشعر.
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نما تقوـ بعممية طبلء حتى يخيؿ إلينا تجاوزنا المغة  ال تغير الموقؼ السابؽ، وال تمحوه، وا 
 ٔاألولى . وىذا غير صحيح."

لناحية النظرية وانطبلقا مف ىذه المبلحظة  فإنو يرى أف "الببلغة الحديثة مختمفة مف ا
وما نسميو باسـ األسموبية الحديثة وجو آخر مختمؼ عف  ،والعممية عف الببلغة الموروثة

الببلغة، فإذا عطفت الببلغة عمى األسموبية عطفا مرسبل، كاف ذلؾ غريبا، ألف جذور الفكر 
 ٕمختمفة."

ويرى صبلح فضؿ أف عدة أسباب منيجية يمكف أف تجعؿ الربط بيف األسموبية 
 الببلغة العربية غير ممكف، ويمكف تمخيص ىذه األسباب بالنقاط التالية: و 

؛ "ألف عمـ أسموب المغة يستخمص مقوالتو مف لغة أ. الببلغة معيارية بينما األسموبية وصفية
محددة، يتوفر عمى وصؼ خواصيا وتحددي معالميا التعبيرية وطرؽ استعماالتيا المختمفة 

، ويصنفيا ويرتبيا عمى أسس لغوية حديثة تميز بيف النحو بشكؿ يستقصي جميع جوانبيا
والداللة واألسموب، أما عمـو الببلغة العربية ...فيي في جممتيا معياربة ال وصفية، ومنطقية ال 
لغوية وعشوائية في اختيارىا لمعناصر التي تعتد بيا وتقؼ عندىا مف حصيمة المغة وأشتات 

تمييز بيف الشعر والنثر وكبلـ العرب الجاري عمى  األدب، دوف تحديد لممستويات، وال
 ٖألسنتيـ."

ب. تقوـ األسموبية عمى منيجية "المقارنة"، بينما ال تيتـ الببلغة العربية بالمقارنات؛ إذ "تجتيد 
مباحث عمـ أسموب المغة في وضع الحدود المميزة بيف القواعد المغوية العامة، والخصائص 

محددة في الكبلـ المتصمة بجوانب تأثيره؛ فيي تدرس مثبل أساليب األسموبية ذات الوظائؼ ال
التعجب واالستفياـ، ال مف حيث الصحة والخطأمما يتكفؿ بو البحث المغوي، بؿ مف ناحية مزايا 
الصيغ المختمفة في لغة معينة؛ مقارنة بغيرىا مف المغات مف جانب، وبالوظائؼ المشابية ليا 

فيي ذات طابع مقارف أصيؿ كما أشرنا مف قبؿ، ولـ يكف ىذا  في نفس المغة مف جانب آخر.
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المباحث  نىاالتجاه واردا بطبيعة الحاؿ في دراسة الببلغة التقميدية التي تخمط بمنطؽ عصرىا ب
النحوية والداللية وبعض التحميبلت الجزئية األسموبية، والتي لـ تتصور أف تقيـ أية مقارنة 

ية في التعبير ووسائؿ المغات األخرى، حتى تمؾ التي كاف غالبا منظمة بيف وسائؿ المغة العرب
 ٔما يجيدىا عمماء الببلغة مثؿ الفارسية اليونانية."

ج. أف الببلغة ىي أشتات مبلحظات لـ تكتمؿ في منيج متكامؿ، عمى عكس األسموبية التي 
التوافؽ في بعض ىي منيج متكامؿ؛ "إف أىـ ما يميز العموـ القديمة مف الحديثة، ليس ىو 

نما ىو الفرؽ بيف  المبلحظات، وال الحدس ببعض النقاط؛ أو اإلحساس بأىمية الموضوعات، وا 
األشتات المبعثرة والمبلحظات المتناثرة مف ناحية، وبيف إقامة نظاـ شامؿ عمى أسس منيجية 

 ب آخر...ممتزمة، يؤدي إلى نتائج يقينية، ويفيد مف المستحدث مف المعطيات العممية مف جان
وقد كاف األقدموف صادقي الحدس عندما قالوا عف الببلغة إنيا عمـ لـ ينضج ولـ يحترؽ في 
عصورىـ، أي أنو مدعو لمنضج في العصر الحديث عمى ضوء أو نار تطورات عمـ المغة، 
ومعطيات نظريات األدب والجماؿ، ليعبر عف مفيـو جديد لمعاـ، ورؤية مستحدثة لموقؼ 

ال تنفع في آدائيا مقوالت األقدميف، ميما كانت ذات حظ مف الذكاء والشموؿ، اإلنساف منو، 
 ٕألنيا مشروطة بمراحميـ التاريخية، ومحدودة بمدى معارفيـ العممية واإلنسانية."

والحقيقة أف صبلح فضؿ لـ يكف عمى قدر كبير مف الدقة في إطبلؽ أحكامو 
وفقا لما –حية: لـ يعدـ التراث العربي المقارنات التعميمية ىذه التراث الببلغي العربي؛ فمف نا

فقد وجدت الموازنات، والمقارنات بيف الشعراء في  -سمحت بو معارفيـ المغوية في وقتيـ ذاؾ
أساليبيـ كالموازنة بيف الطائييف، وقياس التأثير والتأثر، وما أطمقوا عميو اسـ "السرقات 

ة شاممة لؤلسموب مف حيث األلفاظ والمعاني، ومف الشعرية"، والتي ىي في جوىرىا عممية مقارن
ناحية أخرى، فإف االطبلع عمى الكـ اليائؿ مف المؤلفات في الدرس الببلغي العربي وتتبع 
تطوره تثبت أف الببلغييف العرب استطاعوا أف يوجدوا ألنفسيـ منيجا، وحددوا ألنفسيـ موضوعا 

أف يرتقوا بالببلغة إلى مدارج  -إلى حد ما–يتـ بحثيـ الببلغي مف خبللو، وأنيـ استطاعوا 
وربما تبدو "ما يؤكده صبلح فضؿ نفسو في موضٍع آخَر مف كتابو، حيف يقوؿ:  العممية، وىذا
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الببلغة في بعض األحياف ساذجة في نزعتيا التقعيدية الصارمة، لكنيا بالرغـ مف ذلؾ مف أحؽ 
تيا ودقة تحاليميا وتعاريفيا وقوة تصنيفيا العموـ القديمة بتسمية العمـ؛ فبقدر اتساع مبلحظا

وخضوعيا لممنطؽ بقدر ما تمثؿ دراسة منظمة لوسائؿ المغة التعبيرية ال تعدليا أية دراسة أخرى 
معاصرة ليا، وال تكمف أىميتيا في أنيا تعكس تصورا معينا عف المغة واألدب فحسب، بؿ في 

 ٔالنماذج الفكرية السائدة."أنيا تبمور فمسفة حية وتراثا ثقافيا تتجمى فيو 

أف "الدرَس األسموبي الحديث درٌس إشكالي، ويرى منذر عياشي متابعا لآلراء السابقة ب
نو ليكوف كذلؾ ألف األساس العممي الذي يستند إليو  وىو –أو ىو درس ُوِلد إشكاليا. وا 

التي كاف ينتمي إنما يتكوف مف قطيعة مع المعارؼ المغوية التاريخية والتطورية  -المسانيات
إلييا. وىو كذلؾ أيضا ألنو، ىو نفسو، يقـو عمى قطيعة معرفية ومنيجية مع عموـ الببلغة التي 

فالمنظور فيو قد انتقؿ مف محور البدائؿ إلى محور التركيب، والمنيج عنده  ،كانت سائدة قبمو
د يعني ىذا أنو انتقؿ انتقؿ مف محور الجمع والتبويب إلى محور التحميؿ واستنباط القوانيف. ولق

، وىذا يعني أنو تجاوز وصؼ المغة إلى تفسير ٕمف الشيء إلى ما بو يتخمؽ، فيحدث، فيكوف."
 النظاـ أو البنية التي تحكـ المغة. 

وربما تبدو ىذه األسباب التي تتعمؽ بالخبلؼ  المنيجي قد تمت مناقشتيا في الفصؿ 
السابؽ، وتـ توضيح موقؼ عبد المطمب منيا، فالجزئية التي تحدث عنيا صبلح فضؿ، حيف 

ف كانت تنـ عف الذكاء –وصؼ جيود الببلغييف بأنيا  "مبلحظات متناثرة"، و"المعيارية"  -وا 
العموـ األسموبية، ىي المآخذ التي كاف عبد المطمب واعيا بيا حيف ألؼ التي ىي ضد "وصفية" 

 كتابو الببلغة واألسموبية، ورأى أنو باإلمكاف تجاوزىا. 
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 ثالثا: أسباب تتعمؽ باألسموبية نفسيا

في مقدمة الطبعة الثالثة مف كتاب "األسموبية واألسموب" يقوؿ عبد القادر المييري: 
ربط األسموبية بركب المسانيات عميـ يكسبوف تمؾ ما ليذه مف صبغة  "ولقد حاوؿ الدارسوف
والت وتشعبت النظريات إلى حد التعقيد مما يتجمى في المفاىيـ المستنبطة اعممية، وتعددت المح

والمصطمحات المستعممة وفي نزعة إلى التجريد ال تخمو مف مبالغة أحيانا، وال شؾ أف ىذه 
لمغوية وفتحت آفاقا ىامة لمدراسة األدبية، ولكف الدارس العربي ال المحاوالت أثرت النظريات ا

ـ و في ىذا الفرع الجديد مف عموـ المغة بتمثؿ أسسو وتفيُّ يمكف لو أف يستفيد منيا إال إذا تفقَّ 
دراؾ صبغتيا النسبية حتى ال يتوىـ بأنو فاز بالقوؿ الفصؿ وظفر  نظرياتو والمسؾ بزماميا وا 

، إف ىذه النظريات المتشعبة عف األسموبية، تجعؿ ٔؿ يرجى بعده."امبالمنيج الذي ال ك
دخالو  األسموبية في حد ذاتيا مصطمحا مشكبل عند أىمو، فكيؼ ونحف نحاوؿ ىا ىنا ترجمتو وا 

 في بنية ثقافة غريبة عنو؟ 

وىي ذاتيا اإلشكالية التي ينتبو ليا صبلح فضؿ، ويركز عمى ضرورة االلتفات إلييا؛ 
الرغـ مف "حداثة عمـ األسموب نسبيا؛ إذ يعود كما سنرى إلى أوائؿ العقد األوؿ مف ىذا عمى ف

القرف، فإف جممة ما كتب فيو مف بحوث نظرية وتطبيقية في المغات األوروبية فحسب يربو اآلف 
عمى أربعة آالؼ بحث وكتاب، مما يجعؿ اإللماـ بيا مستحيبل عمى أي دارس؛ فضبل عف 

ة بتفاصيميا ودقائقيا، ويفرض لونا مف االختيار الصاـر ألىـ التيارات وأعظميا اإلحاطة الكامم
تأثيرا فيما تبلىا مف أعماؿ، كما يقتضي باإلضافة إلى ذلؾ توسعا في استخداـ المصطمحات 
العممية، وتوخيا لتبسيطيا وتقريبيا مما عيدناه، حتى ال يصطدـ القارئ بمصطمح مستوحش 

 ٕعمى الفيـ والقبوؿ." ىيتأبَّ 

ىكذا يتضح أف األسموبية ليست أسموبية واحدة، إنيا اتجاىات قد تتقارب، وقد 
تتخالؼ؛ فأسموبية اسبيتزر )االنطباعية( كانت بحسب عبد السبلـ المسدي ردة فعؿ عمى 
       "الشطط العقبلني" في منيج البحث األسموبي؛ فتولدت أسموبية مضادة عمى يد األلماني
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. سبيتزر ، يقوؿ المسدي عف أسموبية اسبيتزر أنيا "منيج أسموبي ال مجازفة في شيء أف ؿ
ننعتو بتيار االنطباعية، فكؿ قواعده العممية منيا والنظرية قد أغرقت في ذاتية التحميؿ وقالت 

 ٔبنسبية التعميؿ وكفرت بعممانية البحث األسموبي."

لبحث العممي الجاد أو الغرؽ في الذاتية وقد ترتب عمى ىذا التناقض في التطرؼ في ا
االنطباعية شيٌء مف التشكيؾ في المشروع األسموبي نفسو، يرى المسدي أف "ىذا الشطط في 
الفعؿ ورد الفعؿ، بؿ ىذا الصراع بيف الوضعية والمثالية ىو الذي جذَّر الشؾ في مشروعية عمـ 

وف سبؿ القضاء عمى بواعث التردد األسموب إلى وقت قريب، رغـ أف رواده ما انفكوا يتحسس
 ٕوينادوف بضرورة المصادقة عمى )قانونو األساسي(."

وبسبب ىذا التناقض الذي ولَّد التشكيؾ في المشروع األسموبي، يصبح التساؤؿ حوؿ 
بيف اعتبار األسموبية مف فثمة التباس ""ماىية" األسموبية سؤاال حاضر: ىؿ ىي منيج أو عمـ؟ 

بذاتيا واعتبارىا مجرد مواصفة لسانية أو منيج في الممارسة النقدية، وذلؾ المعارؼ المختصة 
مع كؿ مف ـ. آريفاري ودوالس ريفاتار. يقوؿ األوؿ: إف األسموبية وصؼ لنص األدبي حسب 

 طرائؽ مستقاة مف المسانيات.

تعرؼ بأنيا منيج لساني، أما رفاتار فإنو ينطمؽ مف –ويقوؿ الثاني: إف األسموبية 
يؼ األسموبية بأنيا عمـ ييدؼ إلى الكشؼ عف العناصر المميزة التي بيا يستطيع المؤلؼ تعر 

الباّث مراقبة حرية اإلدراؾ لدى القارئ المتقبؿ، والتي بيا يستطيع أيضا أف يفرض عمى المتقبؿ 
 وجية نظره في الفيـ واإلدراؾ فينتيي إلى اعتبار األسموبية )لسانيات( تعنى بظاىرة حمؿ الذىف

دراؾ مخصوص."  ٖعمى فيـ معيف وا 

إف األسموبية واجيت ىذا التساؤؿ، ومف ثـ التساؤؿ األكثر وضوحا عف عبلقتيا 
بالنص األدبي، ىؿ ىي منيج في النقد يمثؿ نظرية متكاممة منافسة لممناىج النقدية األخرى، أـ 

 صوؿ إلى عممية التقييـ؟ ىي رافٌد يرفد العممية النقدية بأدوات التحميؿ التي تساعد النقد في الو 
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يطرح المسدي ىذا السؤاؿ بصيغة واضحة، يقوؿ: "فيؿ انتيت األسموبية إلى إدراؾ 
مدارج التعريؼ األدبي بعد مخاضيا الطويؿ في محاوالت تعريؼ ذاتيا وموضوعيا؟"، ويجيب 

تداخؿ أنو "ليس مف الييف اإلجابة الجازمة عف ىذا التساؤؿ نفيا أو إثباتا، والسبب في ذلؾ 
المسارب بيف اختصاصات متقاربة حتى إف الطرؽ األسموبي كثيرا ما يمتزج باتجاىات مغايرة 
تباعد بينو وبيف نوعية مشاغمو األساسية. ولف نستطيع أف نؤكد أف تعريؼ الخطاب األدبي 
وبالتالي تعريؼ عممية اإلبداع اإلنشائي باالحتكاـ إلى سند األسموب ىو معطى مقرر ال شؾ 

 ٔ"فيو.

إف ىذا التشكؾ في العبلقة بيف األسموبية والنص األدبي، أو تشتت الدرس األسموبي 
نفسو يدفع المسدي إلى القوؿ بأنو ينفي "عف األسموبية أف تؤوؿ إلى نظرية نقدية شاممة لكؿ 
أبعاد الظاىرة األدبية فضبل عف أف تطمح إلى نقض النقد األدبي أصوليا، وعمة ذلؾ أنيا تمسؾ 

كـ في شأف األدب مف حيث رسالتو، فيي قاصرة عف تخطي حواجز التحميؿ إلى تقييـ عف الح
األثر األدبي باالحتكاـ إلى التاريخ، بينما رسالة النقد كامنة في إماطة المثاـ عف رسالة األدب، 

فما  .ٕففي النقد إذف بعض ما في األسموبية وزيادة، وفي األسموبية ما في النقد إال بعضو."
ألسموبية ال تستطيع تجاوز وصؼ النص إلى تقييمو، فيي إذف قاصرة عف القياـ بالميمة دامت ا

النقدية كاممة؛ ألف جوىر العممية النقدية ىو رسالة األدب، ىذه الرسالة التي يبدو لممسدي أف 
 األسموبية قد ال تعيرىا الكثير مف االىتماـ. 

رية نقدية، لكنيا ستكوف "رافدا وبناء عمى ىذه التصور، فإف األسموبية لف تشكؿ نظ
موضوعيا" يغذّْي النقد؛ إذ إف "النقد باعتباره ميزاف الموازيف في األدب قد عرؼ في تاريخو 
الطويؿ بصراع أبدّي بيف الزمانية واآلنية، إذ فيو وجياف لحقيقة واحدة: ما ىو خارج النص: قبمو 

إال معيارا آنيا، وىي لمعمة نفسيا ال  وبعده، أما ىو مكوف لذاتية النص، وال تكوف األسموبية
االرتساـ  ه ببديؿ اختياري يحؿ محؿَّ فيمدُّ  ،تطمح إال أف تكوف رافدا موضوعيا يغذي النقد

 ٖواالنطباع حتى تسمـ أسس البناء النقدي."
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وبنظرة مستقبمية يرى المسدي أف األسموبية منيٌج سيتجاوز نفسو بنفسو وفؽ الصيغة 
ث تنقض االتجاىات نفسيا بنفسيا، وىذا يعني أنيا لـ تستقر عمى صيغة الما بعد حداثية؛ حي

تعريفية محددة حتى اآلف، ومف غير المتوقع أف تستقر عمى صيغة تعريفية محددة لموضوعيا 
ابنة شرعية  -أصبل–ووظيفتيا مستقببل، بؿ ستطؿ في حركة دائرية مف النقض والبناء ألنيا 

ات المبدئية تكاد تنبئنا بأف تحوال جذريا سيغزو األدب وتياراتو لممنيج التجريبي؛ "ىذه المكتسب
النقدية، وسيكوف منو تولد آني جديد قد ال يتعذر معو أف تتجاوز األسموبية نفسيا بنفسيا بعد أف 
استقامت حركتيا الدائرية األولى منذ بالي إلى جاكبسوف و ـ.ريفاتار؛ فتكوف تاريخيتيا الراىنة 

عود عمى بدء فتجاوز تحصؿ منو فويرقات جوىرية تتراكـ إفرازاتيا حتى يتغير حمزونية الحركة: 
 ٔاألصؿ كما ونوعا."

؛ فبالرغـ مف كؿ ما إنسانيوثمة إشكاٌؿ آخر حوؿ تصنيؼ األسموبية كمنيج عممي أو 
قيؿ حوؿ "عممية" المنيج األسموبي، وتوجيو إلى تبني المنيج الوضعي كطريقة في التحميؿ 

وىو -إال أف الشكوؾ ال زالت قائمة حوؿ ما إذا كاف مف الممكف التعامؿ مع النص والتوصيؼ، 
، لذا يرى صبلح فضؿ أف وضع عمـ -ؿ بجوىرهكِ شْ منتج لغوي مُ  ، بالمنيج العممي الصاـر

األسموب موضعا وسطا بيف العموـ الطبيعية واإلنسانية "ال مجاؿ لمشؾ فيو؛ إذ إف وصؼ 
ف كاف وتصنيؼ العناصر األسموبية  في النص األدبي يساعدنا عمى النفاذ فيو إلى أبعد مدى، وا 

ال يؤدي إلى قانوف عاـ مطرد، حتى لو أضفنا نصوصا أخرى محممة لنفس المؤلؼ أو لنفس 
 ٕالعصر أو لمواقؼ شبيية بما ندرسو."

وبصيغة أكثر تحديدا فإف غراىاـ ىوؼ يرى "أّف جميع االدعاءات لتحويؿ الدراسات 
إلى عمـ أمر مشكوؾ فيو لمغاية، فمف الصعب تصّور وضعية األمور التي ستصؿ إلييا األدبّية 

دراسة أسموب المؤّلؼ الفرد في الحالة التي ال جداؿ فييا لمدليؿ العممّي، وسيكوف ىناؾ دائمًا 
 ٖ".متسع لتضارب اآلراء بصدد توزيع التّأكيد، واألىمّية النسبية لمّسمات المختمفة الممحوظة
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ما يعيو صبلح فضؿ عند حديثو عف عممية "التقويـ" وفقا لؤلسس المنيجية وىذا 
األسموبية، فبالرغـ مف أف األسموبية غالبا ما طمحت إلى المنيج الموضوعي البعيد عف التحيز 

 ا مف ىذه الذاتية.والذاتية واالنطباعية عند قراءة النص، إال أنيا في الواقع ال تجد بدِّ 

ف إلى فريقيف فيما يتعمؽ بعممية التقويـ: الفريؽ األوؿ يجعموف مف لقد انقسـ األسموبيو 
التقويـ عممية تجريد مقصودة، أي دوف ىدؼ لمتقويـ في ذاتو، أما الفريؽ الثاني فيعمدوف إلى 
إجراء وصؼ ييدؼ أساسا إلى استخبلص نتائج تقويمية، ويرى صبلح فضؿ أف االختبلؼ بيف 

إف "كبل مف الوصفييف والتعميمييف ال يدرسوف نفس األشياء مف  الفريقيف ليس خبلفا جوىريا، إذ
منظور مختمؼ، بؿ تؤثر نزعة كؿ منيـ عمى اختياراتو، وتحميبلتو، ففي البداية نجد الباحث 
ـ ينحو إلى وزف جميع النصوص، والحكـ عمييا، ثـ ال يمبث عمميا أف يقتصر عمى منطقة  المقو 

ر وأجناس أدبية، وعندئذ يتجو في دراستو إلى اختيار معينة تتعمؽ بمجاؿ تخصصو مف عصو 
ما يمكف أف يحكـ لصالحو، ويتراجع عف فكرة استخداـ طاقتو في معالجة نصوص رديئة ال 
ترقى إلى المستوى األدبي المنشود، ويركز جيده عمى األدب القوي الجميؿ الذي يتيح لو فرصة 

حث الوصفي الذي يعالج جميع النص مبدئيا ال ممارسة قدراتو التحميمية النقدية. عمى أف البا
يمبث أف يركز اىتمامو عمى المناطؽ الميسورة، ألنيا أقؿ تعقيدا وتشابكا. ومف ىنا فإف كمييما 
يدرس بصفة عامة تمؾ الظواىر التي تتصؿ بمنيجو، ونادرا ما يمتقياف في بحث ظاىرة 

موضع الدراسة ىي عممية تتسـ بالذاتية  ، ووفقا ليذه الرؤية فإف عممية "اختيار" النصٔواحدة."
التي تخدـ غرض الباحث، وليست موضوعية، إف االختيار في حد ذاتو تحيز مسبؽ لمنص، 

 وىو ما ينفي أف تكوف األسموبية عممية تماما. 

في  يا ويمكف تمخيصكاف ىذا عرضا ألىـ اإلشكاليات التي تتعمؽ باألسموبية نفسيا، 
 ثبلث نقاط رئيسة: 

رع اتجاىاتيا التي تصؿ أحيانا حد التناقض، فيناؾ أسموبية اسبيتزر، وأسموبية ريفاتير، . تفٔ
مف  كبيرٍ  إنيا أسموبيات متعددة، تمخضت عف كـ   وأسموبية بالي، وأسموبية جاكبسوف؛
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المصطمحات التي تتشابؾ مع عموـ أخرى كالمسانيات وعمـ المغة والنحو التوليدي والتحويمي، 
 يمة الناقد العربي في تمقييا ودمجيا في بنية النظرية النقدية العربية الحديثة.مما صعب مف م

. ثمة سؤاؿ مشكؿ حوؿ ماىية األسموبية فيما يتعمؽ بعبلقتيا بالنص األدبي: فيؿ ىي منيج ٕ
 ونظرية متكاممة في النقد؟ أـ أنيا مجرد رافد يرفد العممية النقدية بأدوات التحميؿ الموضوعية؟

األسموبية شكوكا حوؿ ماىيتيا وموقعيا المتأرجح بيف الصيغة العممية التجريبية وبيف  .تواجوٕ
النزعة اإلنسانية الذاتية؛ فإذا كانت األسموبية تتعامؿ مع النص المغوي "المتسع بالمجاز"، فيؿ 
يمكنيا أف تخضعو لمقوانيف الصارمة؟ وىؿ يمكف أف تجعؿ عممية التحميؿ األسموبي بمعزؿ تاـ 

 ذاتية المحمؿ؟  عف

إف ىذه اإلشكاالت التي تتعمؽ باألسموبية تجعؿ مف الصعب وضعيا موضع ربط 
 وامتداد لمببلغة العربية القديمة.

لقد كانت ىذه ىي حجج الفريؽ األوؿ مف الرافضيف لربط الببلغة  باألسموبية، 
 بحتة.وسنتعرؼ اآلف إلى موقؼ الفريؽ الثاني الذي رفض الربط ألسباب دينية 
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 رفض ربط الببلغة باألسموبية ألسباب دينية:  -

عشر الثنائية المشكمة: األصالة والتغريب، فقد  التاسعواجيت الثقافة العربية منذ القرف 
كانت في جميع مجاالتيا اإلنسانية تواجو إشكالية التعامؿ مع النظريات الوافدة، وقد اتخذ 

 المفكروف ثبلثة مواقؼ مف ىذا الكـ الثقافي الوافد، المتدفؽ بكثرة، إلى الثقافة العربية: 

يوية؛ حيث يكوف الخضوع الثقافي لآلخر . اجتناب الوافد واعتباره محاولة لسرقة الٔ
 العدو.  /ىو بمثابة المقدمة لمخضوع السياسي والعسكري لآلخر

عمى الوافد، وتقديسو، والدعوة إلى تجاوز التراث  -غير المشروط–. االنفتاح ٕ
 باعتباره غير ذات قيمة في العصر الحالي.

قدر، دوف أف تكوف ىذه االستفادة . النظرة التوفيقية التي ارتأت االستفادة مف الوافد بٖ
 عمى حساب اليوية الثقافية. 

ولـ تكف مناىج المغة ودعوات تجديد الببلغة بمعزٍؿ عف ىذه المواقؼ الثبلثة، إذ ىي 
األخرى واجيت ىذه الثنائية بذات الردود التي واجيتيا في المياديف الفكرية المختمفة؛ فكما أف 

أيا كانت طبيعة ىذا –وا ضرورة االنفتاح عمى المناىج الجديدة مجموعة مف النقاد والمغوييف ارتأ
فقد ُوِجدت فئة أخرى رأت أف ىذا االنفتاح يشكؿ خطورة عمى اليوية الثقافية والدينية،  -االنفتاح

 وكاف مف ىؤالء مف عارضوا ربط الببلغة العربية باألسموبية.

بعنواف "األسموب واألسموبية لعدناف عمي رضا النحوي  نمثؿ عمى ىذا االتجاه بدراسةو 
بيف العممانية واألدب الممتـز باإلسبلـ"، والتي حاوؿ فييا االطبلع عمى األسموبية مف منابتيا 
الحضارية األوروبية،  وقد اتسمت الدراسة بالتوسع في االقتباسات مف النقاد األوروبييف والرد 

اسات لما فييا مف مخالفات دينية، عمييا بما يشبو االستعراض المعرفي، ومعارضة ىذه االقتب
دوف أف يفصؿ بيف "خصوصية السياؽ الحضاري الذي أنتج ىذه المقوالت"، وبيف "عمومية 
وموضوعية اآلراء العممية المغوية التي توصموا إلييا"؛ فبنى دراستو كميا عمى السياؽ األوروبي 

ىذا الكتاب األحكاـ الدينية  وبياف مخالفتو لمسياؽ الحضاري اإلسبلمي، فكثيرا ما سنبلحظ في
بالكفر والتوعد بالعذاب لممفكريف األوروبييف، كقولو "لقد نادى نيتشة بموت اإللو. ولكف اهلل الذي 
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لعف الكافريف حي قيوـ ال يموت، وأما )نتشة( وأمثالو ماتوا وىـ أحياء، وماتوا في عذاب القبر، 
، وقولو: "كفر عمى كفر، ٔوال يحيوف."وسيدخموف جينـ ال يموتوف فييا مع العذاب الشديد 

بصورة واضحة، يسمونيا الَعممانية أو الِعممانية أو الحداثة أو البنيوية أو التفكيكية، أو ما بعد 
.. وىي أحكاـ دينية ال  ٕذلؾ كمو ويسمونيا فمسفة حينا وعمما حينا آخر، وأدبا أحيانا أخرى."

 عبلقة ليا بالدراسة المغوية الموضوعية. 

ادراكو لمواقع الذي أنتج  ارتباؾينـ عف لدى النحوي في عرض أفكاره،  إشكاؿٌ مة وث
المنظومات الفكرية  األوروبية والسياؽ الفعمي الذي تمحورت فيو، فنراه يقوؿ بنبرة وعظية ال 
تميؽ بالدراسة العممية، أنو مف المؤسؼ أف "ىؤالء الذيف يسموف عمماء أو حكماء أو فبلسفة، 

الحؽ. ولكنيـ فارقوا  يفترض فييـ أنيـ يبحثوف عف الحؽ، ويبذلوف كؿ جيد مف أجؿ معرفة
األسموب األميف فعاشوا عمى ما بيف أيدييـ مف تراث نصراني مشوه وتراث عمماني منحرؼ، ولـ 
يبذلوا أي جيد صادؽ أميف في دراسة اإلسبلـ بحثا عف الحؽ، لو كانوا حقا يبحثوف عف الحؽ، 

كوه عمى تراث ، ىؿ عاش فو ٖولو درس "فوكوه" الكتاب والسنة وحدىما، لما قاؿ ما قالو."
 نصراني؟ ىؿ عاش أي مف مفكري الحداثة وما بعدىا في سياؽ إطار ديني؟ 

ويعترض النحوي عمى كوف األسموبية تعزؿ النص عف سياقو الخارجي، قائبل: "أما 
األسموبية كما اخترعيا أصحابيا، فيي تنغمؽ عمى دراسة المغة والنص بعيدا عف أي عوامؿ 

نيا ال تدرس العوامؿ التاريخية واالجتماعية، وال اإليماف إ ،أخرى خارجة عف لغة النص
والتوحيد، وال الشرؾ والكفر، وال صاحب النص ومواىبو ووسعو وزاده، وال غير ذلؾ؛ فاألسموبية 
عمـ وصفي،  إذا صح تسميتيا عمما، يختص بدراسة الخصائص التي تميز النص األدبي مف 

 ٗالنص الذي ىو األثر األدبي."حيث لغتو بطريؽ التحميؿ الموضوعي لمغة 

وقد يكوف ىذا النقد محؿَّ نظر، وقد كاف بالفعؿ، لكف عمى النحوي أف ينتبو إلى  
 نقطتيف اثنتيف:

                                                           
1
 52األسلوب واألسلوبٌة بٌن العلمانٌة واألدب الملتزم باإلسالم،  
4
 52األسلوب واألسلوبٌة بٌن العلمانٌة واألدب الملتزم باإلسالم،  
2
  54األسلوب واألسلوبٌة بٌن العلمانٌة واألدب الملتزم باإلسالم،  
2
 194مانٌة واألدب الملتزم باإلسالم، األسلوب واألسلوبٌة بٌن العل 
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األولى: أف ىذا المنيج بعزؿ النص ليس غريبا عمى الثقافة العربية، فقد عزؿ النقاد العباسيوف 
يات الغزؿ الصريح، أو ربما ال ينتبو النص عف مضامينو، ولوال ذلؾ ما وصمتنا الخمريات وأب

نظرية النظـ لـ تتحدث عف "اإليماف والكفر"، بؿ تحدثت عف االختيار والتنظيـ  أف النحوي إلى
والتعميؽ، وأف اإلعراب فرع المعنى، وىذا ما قاؿ بو أحمد درويش حيف رأى أف "منيج العودة 

قيـ األدب عمى ضوء تالقديمة التي كاف  إلى المغة لـ يكف جديدا كؿ الجدة، فالواقع أف الببلغة
مف معاييرىا، كانت في جوىرىا )نقدا لغويا( ولـ تنكر المدرسة الحديثة في )النقد المغوي( ىذه 
الحقيقة، ولكنيا طالبت بأف يضاؼ إلى ىذه المعايير معايير أخرى تستمد مف التقدـ الذي طرأ 

نسانية عامة، وكذلؾ مف النزعة الحديثة في في مياديف البحث في عمـو المغة وفي الدراسات اإل
مناىج البحث، والتي تميؿ إلى االقتراب مف الطريقة الوصفية التي تتفؽ مع روح العمـ التجريبي 

 1أكثر مف ميميا إلى الطريقة المعيارية التي كانت سائدة في المناىج الكبلسيكية."

عددة، فيناؾ األسموبية التعبيرية، الثانية: أف األسموبية ليست واحدة، بؿ ىي أسموبيات مت
واألسموبية التأثيرية أو أسموبية التمقي، وىناؾ أسموبية المبدع، وأسموبية المحاكاة، وأسموبية 
التأليؼ، كما أف الكثير مف الشكوؾ قد طرحيا األسموبيوف أنفسيـ حوؿ عبلقة النص بخارجو، 

 وأف ىذه األسئمة ولدت مزيدا مف محاوالت اإلجابة.

اوؿ النحوي نقض األسموبية مف الداخؿ، لكنو في بعض األحياف يبني ىذا النقض ويح
عمى فرضياٍت مغموطة؛ فيو يرى أف ىناؾ تناقضا واضحا بيف كوف األسموبية تتبنى منيجا 
وصفيا لو أسسو الثابتة، وبيف رفضيا لمعيارية الببلغة، واألحكاـ المسبقة عمى النص، فيقوؿ: 

الموضوعية في دراستيا لمنص األدبي والبعد عف االنطباعية الذاتية، فإف  "وحيف تدعي األسموبية
مقررة، يمتـز بيا جميع  وقواعدُ  ثابتٌ  ىذا االدعاء ال يصح أبدا إال إذا كاف لؤلسموبية ميزافٌ 

الدارسيف. فإف خمت ىذه المعايير الثابتة فبل يسيؿ ضبط النوازع واألىواء والذاتية في الدراسات. 
عي خموىا مف معايير ثابتة، ألنيا بذلؾ تختمؼ عف الببلغة التي ىي عمـ معياري، واألسموبية تدَّ 

وصفية تدرس النص بعد والدتو دوف  لو معاييره الثابتة المقررة قبؿ والدة النص، واألسموبية

                                                           
1
 12دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث،  
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معايير مسبقة ثابتة. فإذا صح ىذا فبل سبيؿ لمنع االنطباعية الذاتية أو اليوى، وال سبيؿ ألف 
 ٔتكوف األسموبية عمما وقد خمت مف قواعد ثابتة، ومعايير مقررة."

ب والحقيقة أف ثمة مسافة فاصمة بيف تحديد "أشكاؿ معيارية" يجب أف يحاكييا األسمو 
نفسو لكي يكوف مقبوال مف الناحية الفنية، وبيف أف يكوف ىناؾ محاولة لتوصيؼ األسموب 
المغوي وفؽ المنظومة المغوية التي ىي شرط المغات جميعا، مع ترؾ المجاؿ مفتوحا لؤلديب 
الكتشاؼ اإلمكانات التعبيرية التي تسمح بيا المغة نفسيا؛ فمعيارية الببلغة تعني أنو ال يسمح 

ديب باكتشاؼ إمكانات تعبيرية جديدة غير تمؾ التي تتبع القواعد الجمالية المحددة سمفا، فإف لؤل
خالفيا فإف أسموبو ال يكوف مقبوال، أما األسموبية فيي ال ُتوجد في الخطوات السابقة إلنتاج 

نيج النص، بؿ توجد بعده لتكتشؼ إمكاناتو التي اكتشفيا األديب، والتي يمكف تفسيرىا وفؽ الم
 الوصفي المغوي المبني عمى التحميؿ الداللي والمعجمي والصرفي والنحوي. 

ومف غرائب النحوي أنو يقؼ عند مصطمح االنحراؼ، ويربطو بظبللو الداللية التي 
ىي مف صميـ  تنتمي لحقوؿ داللية أخرى، فيقوؿ: "إف فكرة االنزياح أو "االنحراؼ" في النص

)االنحراؼ( محور فمسفتيا. ويقابؿ ذلؾ أف محور اإلسبلـ ىو  التصور البنيوي، ذلؾ ألف فكرة
، فما عبلقة االنحراؼ ٕاالستقامة: )وأف ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه(. )فاستقـ كما أمرت...(."

كمصطمح يشير إلى عدوؿ الصيغة البنيوية عف وضعيا المثالي، إلى آخر تسمح بو اإلمكانات 
 نى الديني والذي تقابمو االستقامة؟ التعبيرية لمغة، باالنحراؼ بالمع

كانت ىذه بعض الممحات التي رأيت أف الوقوؼ عمييا كاف ميما؛ ألنيا تمثؿ موقفا 
فكريا، قبؿ أف يكوف منيجيا أو عمميا، وىو موقؼ ينتمي إلى اتجاه ثقافي أشمؿ وأعـ يرى أف 

ويراىف عمى أف أي تجديد  المواجية الثقافية تستدعي انغبلقا عمى الذات، ورفض اآلخر بالكمية،
 أو نيضة عممية أو ثقافية لف تكوف سوى باالرتداد لمتراث واالنغبلؽ عميو. 

 

                                                           
1
 192-194األسلوب واألسلوبٌة بٌن العلمانٌة واألدب الملتزم باإلسالم،  
4
 190األسلوب واألسلوبٌة بٌن العلمانٌة واألدب الملتزم باإلسالم،  
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ونبلحظ أف موقؼ الفئة الثانية مف الرافضيف أكثر تشددا مف موقؼ الفئة األولى، 
قناعا حيف عزت رفضيا ألسباب منيجية ومعرفية، دوف أف تنكر  والتي كانت أكثر توسعا وا 
إمكانية استفادة العموـ الحديثة مف التراث الببلغي، شرط أف يظؿ التمييز قائما بيف كؿ  مف 

 ية والتعريؼ بيما كعمميف مختمفيف. الببلغة واألسموب

 االتجاه الثاني: 

وكما أف ىناؾ مف رفضوا ربط الببلغة باألسموبية ألسباب عممية أو دينية، فإف ىناؾ 
آخريف قالوا بإمكانية ىذا الربط، وبذلوا جيودا إلثباتو، وقد كاف محمد عبد المطمب رائدا في 

التنظير، بؿ يمس مناطؽ االلتقاء لتكوف نقطة التأسيس ليذا الربط بشكٍؿ عممي، ال يكتفي ب
 البداية نحو نظرية أسموبية عربية، وىذا ما سنفصمو في المبحث التالي.

ثـ كانت دراسات الحقة، كدراسة أحمد درويش في كتاب "دراسة األسموبية بيف 
اولة ، والذي رأى فيو أف "ليس أمامنا مف سبيؿ إال محٜٜٛٔالمعاصرة والتراث"، الصادر عاـ 

تطوير )أسموبية عربية(، وىي تستمـز بالضرورة تطوير فروع أخرى كثيرة مف فروع الدراسات 
جراء دراسات وصفية متأنية عمى لغة األدب المعاصر، واالستفادة دوف شؾ  المغوية واألدبية وا 

تراث بالتجارب التي سبقتنا في ىذا المجاؿ في "األسموبية الحديثة"، واالستفادة أيضا بتجارب ال
وىو ما كاف محمد عبد المطمب  ،1الببلغية بعد إعادة قراءتيا ومحاولة ترشيد فيميا مف جديد."

 قد قاـ بو بالفعؿ في كتابو "الببلغة واألسموبية". 

وقد رأى أف المعيارية ىي السمة المميزة بيف الببلغة القديمة واألسموبية الحديثة "مف 
ود إلى )األسموب( لكي يساعدىا عمى التصنيؼ بيف ىذه الزاوية وجدت األسموبية نفسيا تع

مستويات الكبلـ المختمفة، وىو دور قد يتشابو مع الدور القديـ الذي كاف يقوـ بو األسموب مع 
"الببلغة"، ولكف الفرؽ الرئيسي أف الدور القديـ كاف دورا )معياريا( عاما مسبقا، عمى حيف أف 

 ٕص."لالدور الحديث يقـو عمى أساس )وصفي( خا

                                                           
1
 9دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث،  
4
 19األسلوب بٌن المعاصرة والتراث، دراسة  
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لكف درويش يتساءؿ حوؿ إمكانية إدخاؿ األسموبية إلى التراث الببلغي العربي، 
وجعميا نافذة نقدية لنصوصو، ويجيب بإمكانية ىذا الربط مع وجود المعوقات، التي فصميا إلى 

 معوقات في التنظير وأخرى تتعمؽ بالتطبيؽ، وأبرز ىذه المعوقات التالي:

يختصره درويش في إشكالية الترجمة؛ حيث إف الترجمة ىي و . العائؽ األوؿ، يتعمؽ بالتنظير، ٔ
"الشرياف الحيوي الذي ال بديؿ عنو لفتح دماء جديدة في عروؽ األمة، ونقؿ خبليا تتفاعؿ مع 

ميا خبليانا وتتجدد بيا وتجددىا، ومف ىنا فإف مف شرائطيا المسبقة حسف انتقاء الخبليا التي يقب
الجسد وال يرفضيا، وحسف انتقاء الدماء التي تتواءـ مع فصائمو، ولو أننا راجعنا عمى ضوء ىذا 
بعض المترجمات في مجاؿ األلسنيات لتواصينا بمزيد مف التريث وتوخي الدقة، وىنالؾ أيضا 
 مشكمة المغة التي تتـ بيا الترجمة ومع صعوبة الميمة التي يواجييا المترجـ عندما يتصدى

 ٔلكثير مف األفكار الدقيقة، والمصطمحات التي ال توجد ليا معادالت مطروحة في لغتو."

ليست النصوص كميا مناسبة لمدراسة األسموبية،  ؛ إذ. وأما العائؽ الثاني، وىو يتعمؽ بالتطبيؽٔ
فيناؾ بعض النصوص أكثر تواضعا مف أف تحمؿ أسموبيا، فيرى درويش أف "مف المعوقات 
التطبيقية إغفاؿ المرحمة التي عرفتيا األلسنيات في الغرب والمتعمقة بعبلقة األسموب باألسموبية. 

يا إلى حقؿ الرواية أو الشعر حتى يصمح والتي تتمثؿ في أنو ال يكفي أف يكوف النص منتم
لمدراسة األسموبية، فيناؾ نصوص شديدة التواضع يتـ اختيارىا، وال بد لمدارس أف يجد فييا عند 
اإلحصاء أسماء وأفعاال وظروفا وحروفا، وتصمح لمدخوؿ في جداوؿ ولكنيا خالية في األساس 

 ٕأجؿ الحديث عنيا."مف القيمة األدبية، وال تستحؽ المجيود الذي بذؿ مف 

ولكف كتاب درويش بدا وكأنو اختزؿ التراث الببلغي في نظرية النظـ فقط، أو عمـ 
المعاني بالتحديد، فيما كاف محمد عبد المطمب قد توسع في دراسة التراث الببلغي بعمومو 

القاىر الثبلثة، وربطو باألسموبية الحديثة باتجاىاتيا المختمفة، أما نظرية النظـ وجيود عبد 
الجرجاني فقد كاف عالجيا في كتاب آخر وىو "قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني"، وىو 

 كتاٌب سابٌؽ أيضا لدراسة درويش في تاريخ النشر. 
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كما كاف لعبد العزيز حمودة رأي معتدؿ في كتابو المرايا المقعرة حوؿ ىذه القضية، 
 متكاممة تكوف ال ربما لغوية، ونظريةً  نقدية نظريةً  دماق العربية والببلغة العربي النقد"فرأى أف 

، العرب الحداثييف طعـ كانت التي( العممية) تنقصيما ال نظريتاف ولكنيما، ليفلمجاا مف أي في
 قروف أربعة عبر المتناثرة جزئيتيما في يقدماف وأنيما اضحيفو  وحماس انبيار في التيموه والذي

 اآلخر فكر مع التزاوج مف قميؿ مع الممكف مف كاف ونقدية لغوية نظرية مكونات خمسة أو
 ٔ".كاممتيف ظريتيفن إلى يطوروا أف والمعاصر، الحديث

والسؤاؿ الذي نطرحو في نياية ىذيف المبحثيف: كيؼ تجاوز محمد عبد المطمب كؿ 
 ىذه االعتراضات في كتابو "الببلغة واألسموبية" ؟ 

االعتراضات بأربع نقاط جوىرية؛ األولياف تتعمقاف يمكننا أوال أف نمخص ىذه 
 بالببلغة، واألخرياف تتعمقاف باألسموبية:

 . إشكالية االختبلؼ بيف السياؽ الحضاري الديني في الببلغة، والسياؽ الحداثي في األسموبية.ٔ

 . اإلشكالية المنيجية، والتي تتعمؽ بمعيارية الببلغة مقابؿ وصفية األسموبية.ٕ

 الية تفرع االتجاىات األسموبية، واشتباكيا مع فمسفات مختمفة. . إشكٖ

  . إشكالية كثرة المصطمحات التي أنتجتيا المدارس األسموبية، وغموضيا في بعض األحياف. ٗ

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ نحاوؿ تمخيص منيج عبد المطمب في قراءتو لمببلغة 
 واألسموبية، كما ورد في مقدمة كتابو: 

 

 

 

 
                                                           

1
 186المراٌا المقعرة،  



92 
 

 أوال: التوسط واالعتداؿ

إف أبرز ما يميز عبد المطمب في دراستو لمببلغة واألسموبية ىو توسطو في النظر 
الحداثي، بؿ واعتزازه باليوية العربية، مع عدـ إنكاره التطور في المنيج و الببلغي  إلى التراث

المتعصبيف لمقديـ أو المناىج الحديثة، وضرورة االنفتاح عمييا، فيو بعد أف يبدي رأيو في تياري 
الجديد يرى أف "مبادرة ليا أىميتيا في اإلقداـ عمى الدراسات الغربية الحديثة، نأخذ منيا منيجيا 
نما يقود حركة النقد  العممي في إطار معتدؿ، ال ينغمؽ عمى القديـ، وال يتعصب لمجديد؛ وا 

ِخْصبا ثريَّ العطاء في التراث الجديد بما استقاه مف ىذه المناىج العممية، ويوائمو مع ما يراه 
 ٔالقديـ."

وىو يرى أف ىذه االتجاىات التي انبيرت بالوافد الحديث وانغمقت عميو "لـ تعِط 
ألنيا تاىت في دوامة مف المصطمحات الغامضة، وضمت التعبير الصادؽ  العطاء المنتظر؛

يمكف أف –حضر عف الذات، وظنت أف التجربة التي عاشيا غيرنا ممف قطعوا شوطا في الت
تغنينا عف كثيٍر مف الجيد والمحاولة في إعادة صياغة المفاىيـ النقدية وفقا لمظروؼ الخاصة 

منبعيا مف  -عف وعي أو بدوف وعي–التي أحاطت بالمجتمع العربي، وىي في كؿ ذلؾ تيمؿ 
وجانبو  التيارات النقدية العربية القديمة، التي يمكف أف تخصب حركة النقد مف جانبو النظري،

 ٕالتطبيقي."

واستمر عبد المطمب في ىذا الموقؼ المعتدؿ تجاه المنجزيف: التراثي والحداثي، حتى 
( توصيؼ )عقيدتي الثقافية(، ٖٕٔٓأطمؽ عميو في كتابو "القراءة الثقافية" الصادر حديثا )

اءلة ليست يقوؿ: "شغمت تفكيري بالتراث العربي ألسائمو عف موقفو مف )االستعماؿ(، وىذه المس
نما ترسيخا لعقيدتي الثقافية، )أنو ال جديد لمف ال قديـ لو(، فمساءلة  رفضا لمجديد الحداثي، وا 
التراث ىدفيا إكساب الحداثة نكية عربية مف ناحية، وتقديـ جيد التراث عمى نحو شرعي ال 

نما يكسبو ىذه الشرعية، فالجديد ال ينفي القديـ، لكنو غيره."  ٖيمغي الجديد، وا 
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 ثانيا: تحييد السياؽ الحضاري

كاف اختبلؼ السياؽ الحضاري الحجة األبرز لدى الرافضيف لفكرة ربط الببلغة 
باألسموبية، ولممنغمقيف عنيا ألسباب دينية، أما محمد عبد المطمب فإنو يسقط ىذا السياؽ 

أزمتو ومتاىتو الحضاري، والفمسفات التي تكمف فيو، ألنيا برأيو لف تفيد الدارس بقدر ما تعمؽ 
 تجاه ىذا الوافد، ويركز بحثو عمى "التفكير األصولي" لعمـ األسموب نفسو، يقوؿ عبد المطمب:

 -منذ بالي–"لقد كاف الجيد الذي قاـ بو الباحثوف تجاه األسموب في العصر الحديث 
خروج ما تفحصناىا استطعنا ال سواء في األسس النظرية أو في التطبيؽ محققا لعدة مبادئ، إذا

منيا بالمنطمقات األساسية التي دار حوليا التفكير األصولي في عمـ األسموب؛ بؿ واستطعنا 
متاىات التفكير بنوٍع مف التحديد الواضح لؤلسموبية، وذلؾ دوف الوقوع في  -أيضا–الخروج 
ألصوؿ ىذه األسموبية. وىي متاىاٌت ال يمكف أف تساعد في تحديد مبلمحيا وربطيا  الفمسفي

 ٔألدب مف ناحية، والنقد األدبي مف ناحية أخرى."با

 ثالثا: االتجاه إلى التحديد ال التفريع

كثرت االتجاىات األسموبية وتعددت، وىذا ما يعيو ويرصده عبد المطمب في كتابو، 
ويقر بو إذ يعترؼ أف "ىذا التجاور بيف الفعؿ ورد الفعؿ، أو لنقؿ بيف العممية واالنطباعية ىو 

عمَّؽ جذور الشؾ في مشروعية عمـ األسموب حتى وقت قريب، وذلؾ برغـ الجيود الذي 
المكثفة التي قاـ بيا رواد ىذا العمـ لمقضاء عمى ىذه الشكوؾ والدعوة إلى أىمية الدراسة 

 ٕاألسموبية بكؿ أسسيا المغوية."

 لكف عبد المطمب يحاوؿ تجاوز ىذه الصورة بطريقتيف اثنتيف:

سس العامة التي يمكف مف خبلليا تعريؼ عمـ األسموب، فيوي يرى األولى: تحديد األ
أف "ليس مف المفيد أف نوغؿ في التفصيبلت حوؿ اختبلؼ تحديد مفيـو المفظة وما درات حوليا 
نما مف المفيد أف نحاوؿ الوصوؿ إلى تحديد المقصود باألسموبية مف خبلؿ ىذه  مف تفريعات؛ وا 
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ىا، والتي تكاد تخرج مف منطمؽ أف األسموب يمثؿ األنماط التفصيبلت التي تناوليا منظرو 
المتنوعة في المغة، في حيف تنصب األسموبية عمى تحميؿ ىذه األنماط، وخاصة في جوانبيا 

، وبيذه الطريقة يمكف التوفيؽ بيف االتجاىات المختمفة بحسب صمتيا باألسس العامة، ٔالفردية."
مف العمـو التي ارتبطت بيا في نشأتيا، كعمـ المغة، فيرى  ويمكف التفريؽ بيف األسموبية وغيرىا

أف "عمـ المغة ىو الذي يدرس ما يقاؿ، في حيف أف األسموبية ىي التي تدرس كيفية ما يقاؿ، 
 ٕمستخدمة الوصؼ والتحميؿ في آٍف واحد."

 الثانية: تحديد المجاؿ الذي يتناولو عمـ األسموب؛ فبعد دراستو لبلتجاىات األسموبية
يمتقط مبلحظة ميمة، وىي الفارؽ بيف التطبيؽ والتنظير في ىذه التفرعات، ويشير إلى أف 
اتساع التنظير كاف بسبب محاولة األسموبييف تخميص عمـ األسموب مف سيطرة عمـ المغة عميو، 
فكاف أف وسعت ىذه المحاوالت "مف دائرتو أحيانا، وضيقت منيا أحيانا أخرى، والممحوظ أنو 

سعت الدائرة ماؿ البحث إلى الناحية النظرية، وكمما ماؿ إلى التحديد اتجو إلى الناحية كمما ات
 .ٖالتطبيقية."

وألف التطبيؽ ىو مجاؿ التحديد ال التفريع، يركز عبد المطمب عمى تحديد المجاؿ  
ألدبية؛ التطبيقي، فيقوؿ أنو "مف الميـ اإلشارة إلى أف التناوؿ األسموبي إنما ينصبّّ عمى المغة ا

ألنيا تمثؿ التنوع الفردي المتميز في األداء، بما فيو مف وعي واختيار، وبما فيو مف انحراؼ 
عف المستوى العادي المألوؼ، بخبلؼ المغة العادية التي تتميز بالتمقائية، والتي يتبادليا األفراد 

 ٗبشكؿ دائـ وغير متميز."

اف الحقيقي لدراسة األساليب باعتبار ويقوؿ: "ومف ىنا يصبح المجاؿ األدبي ىو الميد 
نراىا في عمؽ استعماؿ –احتوائيا عمى أشياء تزيد عف مجرد التعبير، أو مجرد نقؿ المعنى 

المفردات والجمؿ والمادة النحوية، وانتظاـ الكممات، ثـ انتظاـ الجمؿ، ثـ انتظاـ الفقرات وصوال 
ف المستوى العادي مف الكبلـ موضوعا ، وىو بيذا ينفي أف يكو ٘إلى العمؿ األدبي الكامؿ."
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لمدراسات األسموبية، بالرغـ مف أف "أسموبية بالي التعبيرية" كانت قد اىتمت بالمستوى العادي 
مف الكبلـ اليومي، وىذا االستثناء يعني أف عبد المطمب لـ يسمـ بحثو لمدراسات الغربية كما 

 اسة مع الببلغة العربية. ىي، بؿ حاوؿ أف يمممـ شتات النظرية، لتكوف موضع در 

 رابعا: محاولة التوفيؽ العممية

في ىذا الكتاب ال ينفي عبد المطمب وجود بعض اإلشكاليات في المنيج الببلغي 
التراثي، كالمعيارية والشكمية والجزئية، ويطرح األسموبية كمنيج يمكف أف يحتوي الببلغة العربية 

ىو مف أجؿ تقييـ دورىا القديـ وتقديـ دورىا الجديد؛ وتحتويو، فإعادة النظر في مباحث الببلغة 
"بحيث تكوف دراسة األسموب مف خبلليا قائمة عمى كونو فنا لغويا وأدبيا في آف واحد. وبيذا 

والذي ال نشؾ فيو أف كثيرا مف مباحث الببلغة  ،يمكف التقريب بينيا وبيف األسموبية الحديثة
يتيا برغـ اإلساءة التي لحقت بيا عمى المستوى التنظيري ديتيا وأىمجالقديمة ما زالت محتفظة ب

في الشروح والتمخيصات. وما زاؿ ىذا الكـ اليائؿ مف المبلحظات والتعاريؼ متاحا لمدارس؛ 
ليعيد النظر فيو مرة أخرى عمى ضوء المناىج الجديدة؛ لكي نتفادى ما فييا مف فصؿ بيف 

را ثانيا، ومف شكمية خالصة طورا ثالثا. وىي الشكؿ والمضموف طورا، ومف اتجاه معياري طو 
أمور جعمت مف الببلغة مجموعة مف التوصيات والنصائح التي تسمطت عمى المبدعيف فضيقت 

 ٔعمييـ منافذ الخمؽ واالبتكار."

إف ىذه اإلشكاليات ال تمنع مف ربط الببلغة باألسموبية، والبحث عف نقاط االتفاؽ 
توفيقية يبحث عبد المطمب في األسس العامة التي تصمح لعممية بينيما، ووفقا ليذه الرؤية ال

المزج ىذه؛ بحيث ال تخسر النظرية ىويتيا الثقافية مف جية، وال تدعي اكتماليا في الماضي 
وانغبلقيا عمى الوافد الحديث مف جية أخرى؛ إنو يبحث في المناجـ األكثر عمقا، والتي تصمح 

ىذه الثقافة، فبل تشعر بالغربة وال االغتراب عف الذات،  كأرض خصبة لبذور تتوافؽ مع مناخ
وال االنغبلؽ والتعنت، وىكذا يتوصؿ إلى الربط بيف الببلغة واألسموبية؛ فيو يرى أنو يمكف "أف 
نجد في حركة النقد العربي القديـ ما يقربو بمعنى أو بمعنى آخر يصمو بحركة الدرس األسموبي. 

بيف النقد والببلغة والنحو، حيث أصبحت بحوث النحو بيف  يتمثؿ ذلؾ في عممية التمازج
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المنيجية وسيمة لتقويـ األسموب ورصد خواصو، مثمما نجد في الحديث عف التعجب واالستفياـ 
وخروجيما مف الغرض الػأصمي إلى أغراض إضافية تمثؿ قيما جمالية تعبيرية في  -مثبل–

 ٔالنص األدبي."

اطؽ األساسية المشتركة التي التقت فييا الببلغة العربية وبشكؿ أكثر تفصيبل يبيف المن
باألسموبية، فيقوؿ: "وبنظرة موضوعية يمكف القوؿ بأف حركة النقد والببلغة القديميف وقفت عمى 
جوانب البحث األسموبي في غالب األحياف، وتوغمت فيو في القميؿ منيا؛ ألنيا تبدأ غالبا مف 

موبية الحديثة. وذلؾ يتمثؿ في رصد الخواص الجمالية التي النص وتنتيي بو، كما فعمت األس
تتصؿ بالتعبير والكشؼ عنيا التركيب المغوي مف حيث الربط بيف الرمز والمدلوؿ في صور 
الكبلـ في مثؿ تنافر الحروؼ، وحشف النظـ والتأليؼ، والتعقيد المفظي والمعنوي، وتعدد المعنى 

ذا كاف الحديث عف األصالة والمعاصرة قد دفعنا  لتعدد المبنى، وزيادة المعنى لزيادة المبنى. وا 
فإف الحديث ذاتو يدفعنا إلى محاولة تأصيؿ الدراسة األسموبية –إلى تناوؿ قيـ النقد العربي القديـ 

."أفي صورىا المبكرة التي بدأت بيا خطواتيا األولى إلى   ٕف صارت ما ىي عميو اليـو

ة مساحٌة واسعة ورئيسة لمتوافؽ، تتمثؿ في كوف فإف كانت ىناؾ ثمة إشكاالت، فثم
كٍؿ منيما نقدا لغويا، تكوف فيو العبلقات النحوية مركزا لمتحميؿ؛ وىذا االتفاؽ المنيجي كاٍؼ 
لتجاوز اإلشكاالت األخرى التي لف تقؼ عائقا في ىذا المجاؿ، لذا يدعو محمد عبد المطمب 

ة العربية غد "قامت دراسات موسعة وجادة حوؿ الببلإذ يرى أنو قإلى ما أسماه بأسمبة الببلغة؛ 
القديمة تناولتيا مف جوانبيا التاريخية والفنية، بحيث يمكف القوؿ بأنيا  غطت مساحة واسعة في 
ىذا المجاؿ، وأعتقد ف ىذا الموف مف الدراسة كاد أف يستوفي حقو حتى أصبح محتما أف يتجو 

يربطيا بالبحث األسموبي الحديث، واإلفادة في ذلؾ بكؿ البحث في الببلغة القديمة عمى نحو 
العناصر الموروثة التي تمثؿ في جوىرىا قيما تعبيرية تصمح كأساس ألسمبة الببلغة، إف صح 

 ٖىذا التعبير."
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 خامسا: محاولة تجاوز إشكاالت األسموبية 

، والتي قد لقد وجيت انتقادات إلى المنيج األسموبي كونو يطمح إلى العممية الخالصة
ال تتوافؽ مع موضوعو الذي ىو النص األدبي المغوي، والذي ال يمكف أف يكوف يتـ التعامؿ 
معو وفؽ قواعد عممية محضة أو صارمة؛ لذا فإف عبد المطمب يعارض ىذه العممية، وال ينفي 
وجود فسحة ذاتية تراعي خصوصية النص األدبي، وتحفظو مف جفاؼ العممية الصارمة، يقوؿ: 

 -أيضا–فإذا كنا نيتـ بالوضع التعبيري الذي ليست لو أية عبلقة باالنطباع، فإف ذلؾ ال ينسينا "
وجود تعبيرات تتصؿ باالنطباع الشخصي، ونسياف ذلؾ يجعمنا نحتفظ لمنص بوجود واحد يتمثؿ 

حصاء أصـ."  ٔفي كيانو المغوي، بؿ إف ىذا الوجود يتضاءؿ ليتحوؿ إلى مجرد أرقاـ ميتة وا 

اء عمى ىذه الرؤية المعتدلة، يرى عبد المطمب أف "أنجح محاوالت المنيج وبن
األسموبي في تحميؿ النص األدبي تمؾ التي اعتمدت عمى التوصيؼ المغوي بكؿ أسسو 
الموضوعية والعممية، مستخرجة ما في النص مف شحنة عاطفية ُتَصّيغيا النية الجمالية عند 

–ج موضوعي في إفراز أشياء غير موضوعية؛ ألف الدارس المبدع، وال غرابة في استخداـ مني
يتقدـ وفي يده مادة وفيرة تزكييا رؤيتو الذاتية، دوف إغفاؿ لمقيـ الجمالية التي تنبع مف  -فييا

طبيعة العمؿ األدبي، وىي قيـ ليست ذات طبيعة حيادية في الوجود بيف الناقد والنص؛ بؿ ىي 
 ٕاال كامبل."أمور ال تنفصؿ عف ذات مدركيا انفص
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 :البالغة "أسمبة"محمد عبد المطمب و -

د السياؽ وفؽ المنيج السابؽ نستنتج أف عبد المطمب ابتعد عف نقاط الخبلؼ، فحيَّ 
الحضاري، وبنى نظريتو عمى األسس العامة لؤلسموبية مستفيدا مف جميع اتجاىاتيا، وأقر 

االستفادة مف منجزاتيا الكثيرة التي تشكؿ مادة خصبة باإلشكاالت المنيجية لمببلغة التراثية مع 
 لمدرس األسموبي الحديث.

محاولة ىنريش بميت في المشابو لوربما يكوف محمد عبد المطمب ىو النموذج العربي 
الربط بيف الببلغة واألسموبية؛ فكما أف ىنريش بميت ركب أسموبيتو السيميائية التي تستفيد مف 

بمحاولة حديثة والتراث الببلغي األوروبي في آٍف معا، فقد قاـ عبد المطمب اتجاىات األسموبية ال
مطبقا إياىا عمى الببلغة العربية، وىو جيد كبير استطاع عبد المطمب مف خبللو ربط  مشابية،

المصطمح الببلغي التراثي بالمصطمح األسموبي الحديث، وبياف ما بينيما مف مناطؽ مشتركة 
بة الببلغة العربية"، وىو ما قد يعني تركيب نظرية أسموبية عربية ال يمكف مف خبلليا "أسم

تتطفؿ عمى النص العربي بأدوات ال تنتمي لو، وال تتجمد عند األدوات القديمة في التحميؿ، 
بحيث "يمكف ليذا النقد الجديد أف يتعامؿ مع النص األدبي مف خبلؿ فيـ إلمكاناتو وطاقاتو، 

رغاميا عمى التعامؿ معو، ولف  وألبعاده التراثية، دوف محاولة لتطبيؽ مفاىيـ غريبة عنو، وا 
ذا اكتممت جوانب نظرية لغوية لفيـ النص األدبي، انطبلقا مما أصمو عبد إيتحقؽ كؿ ذلؾ إال 

القاىر في دالئمو وأسراره، ومف تطبيقات أتباعو والمتأثريف بو عمى النصوص األدبية، مع اإلفادة 
 ٔلنظريات مف إنجازات لغوية وأسموبية في العصر الحديث."بكؿ ما يوائـ ىذه ا

لـ تتميز دراسة محمد عبد المطمب بمنيجيا المعتدؿ المحافظ عمى اليوية والمتسع   
لقبوؿ االنفتاح المجدي فقط، بؿ تميزت بكونيا قادرة عمى التطبيؽ الفعمي لنظرية الربط، مف 

كة بيف الببلغة واألسموبية؛ فقد كاف التطبيؽ عمى خبلؿ التحديد الدقيؽ والشامؿ لممناطؽ المشتر 
قناعا وتماسكا مف أي  مستوى الربط االصطبلحي والمفيومي، مما جعؿ دراستو أكثر قوة وا 

 دراسة أخرى سابقة أو الحقة، وىذا ما سنفصمو في المبحث التالي. 
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 المبحث الثالث

 البالغة واألسموبية عند محمد عبد المطمب

محمد عبد المطمب لفكرة ربط الببلغة العربية باألسموب قد بدأ في كتابو يبدو أف انتباه 
عف مكتبة الحرية، وبالرغـ مف أف حديثو المباشر  ٖٜٛٔ"جدلية اإلفراد والتركيب" الصادر عاـ 

عف األسموب لـ يشغؿ أكثر مف سبع صفحات في ىذا الكتاب، إال أنو يتوجب عمينا الحديث 
؛ كونيا تشكّْؿ حجر األساس في فكرتو التي سيبني عمييا الحقا عنيا في بداية ىذا المبحث

ذا أردنا تمخيص األفكار الرئيسة عف األسموب كما وردت في ىذا  كتابو "الببلغة واألسموبية"، وا 
 الكتاب فيي كالتالي:

"ويبدو مفيـو  . مفيوـ األسموب في التراث النقدي العربي، يقوؿ عبد المطمب:ٔ
القديـ وقد ارتبط بعدة مسارات، فيو يدؿ عمى طرؽ العرب في أداء المعنى، األسموب في تراثنا 

بشخصية المبدع ومقدرتو الفنية. وقد  -كذلؾ–كما يرتبط بالنوع األدبي وطرؽ صياغتو، ويتصؿ 
يتصؿ مفيـو األسموب بالغرض الذي يتضمنو النص األدبي، وقد يتساوى مفيوـ كممة األسموب 

  ٔؿ الخواص التعبيرية في الكبلـ."مع مفيـو النظـ الذي يمث

بتفرعات األسموب وتوجياتو مف حيث كونو طريقة في  يظير وعي عبد المطمبوىنا 
الصياغة، أو المعنى، أو خاصية لممبدع يتفرد بيا عف غيره، أو عبلقات الكبلـ وفؽ أسس 

كما رصدىا  نحوية جمالية، وىذه التقسيمات تشبو إلى حد  ما التوجيات األسموبية الحديثة
  آنفا.ىنريش بميت، والموضحة 

فيو يرى أف ىناؾ جوانب كثيرة في  ارتباط األسموب بالنحوية الجمالية والببلغية،. ٕ
"ىذا النقد يمكف ربطيا بطبيعة بناء األسموب، وىي تمؾ الجوانب التي اتصمت بالدراسة النحوية 

وحروؼ المعاني، وخروجيا إلى معاف  الجمالية والدراسة الببلغية، مف مثؿ الحديث عف األدوات
، وىو ىنا يؤسس مفيوـ األسموب عمى بعديف رئيسيف: بعد نحوي ٕإضافية تكتسبيا مف السياؽ."
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ف كاف يؤكد عمى الدور الكبير الذي لعبو النحو في توسيع اآلفاؽ  جمالي، وآخر ببلغي، وا 
عمى تخطي ذاتيتو في محاولة بناء النقدية؛ فقد أمدَّ النحُو "النقد بقيـ موضوعية كثيرة ساعدتو 

نظرية لغوية في فيـ النص، بحيث تبدأ مف الصياغة وتنتيي بيا، وترصد الخواص الجمالية 
التي تتصؿ بالتعبير والكشؼ عنيا في التراكيب المغوية، وتقيـ عبلقة وثيقة بيف الدواؿ ومدلوالتيا 

ذات األصوؿ النحوية الجمالية  ؛ إف ىذه الموضوعيةٔ"في صور الكبلـ ومستوياتو المختمفة.
التي يقوـ عمييا مفيوـ األسموب، ىي التي تجذب محمد عبد المطمب منذ البداية، وىي التي 
سيؤسس عمييا ربطو لمببلغة العربية باألسموبية؛ إذ تشتركاف معا بموضوعيتيما، واستنادىما 

 عمى النحو الجمالي.

نما المسألة فاألسموب ليس "مجرد ضـ مجموعات مف ىذه األلف اظ كيفما جاء واتفؽ، وا 
تتجاوز عممية الضـ إلى التعميؽ، بحيث تمعب العبلقات النحوية دورىا في خمؽ ىذا األسموب، 

 ٕفيتحقؽ فيو المستوى المغوي والمستوى األدبي معا."

تحويؿ الببلغة مف المنيج التعميمي المعياري، إلى المنيج الوصفي اعتمادا عمى . ٖ
؛ إذ يرى عبد المطمب أف ثمة ازدواجية ظيرت في النقد العربي القديـ، و"تمثمت ياىذا الجانب من

في معياريتو مف جانب ووصفيتو مف جانٍب آخر. وقد ترتب عمى ذلؾ أف تحولت المبلمح 
الجمالية التي تتبعيا النقاد بالوصؼ والمبلحظة إلى صور تقعيديو ميمتيا مساندة الحكـ الذي 

، ويطمح عبد المطمب إلى العودة بالببلغة إلى ٖوتعمؿ، وتشرط وتقنف." يصدره الناقد، فتبرر
المنيج الوصفي، وتخميصيا مف الجانب المعياري؛ فو يرى "أف الببلغة سيظؿ ليا بعض 
السمطاف، ولكف مف منطمؽ جديد، يجعؿ مف الرصد الببلغي مجرد إمكانات تعبيرية تساعد عمى 

عمى فيـ األسموب واستيعابو ككؿ متكامؿ، مف خبلؿ تحميؿ نمو الداللة واكتماليا، كما تساعد 
، بمعنى أف تتحوؿ األشكاؿ الببلغية التي ٗيكشؼ عف جميع إمكاناتو النحوية والجمالية."

رصدىا الببلغيوف مف كونيا قاعدة ومعيارا، إلى كونيا "إمكانات تعبيرية" تساعد الناقد عمى 
 وية والجمالية. تحميؿ األسموب، والكشؼ عف إمكاناتو النح
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إف ىذا الوعي المبكر باألسموب وارتباطو بالنحو كاف قد بمغ نضجو في كتاب الببلغة 
 واألسموبية الذي سنعرض ألىـ أفكاره في ىذا المبحث.

 يطرح كتاب الببلغة واألسموبية سؤاال ميما؛ وىو: لماذا الببلغة واألسموبية؟ 

لمببلغة العربية؛  وريثااألسموبية  يوضح محمد عبد المطمب عدة أسباب تتعمؽ بكوف
 وىذه األسباب تستند إلى حقيقتيف اثنتيف يقرُّىما عبد المطمب: 

األولى: كوف الببلغة العربية تعاني مف مجموعة مف اإلشكاليات التي جعمتيا غير مبلئمة 
لمواكبة النص الحديث، مع التأكيد عمى أف ىذه اإلشكاليات ال تعني عدـ صبلحيتيا، أو 

 ستغناء عنيا، بؿ تعني حاجتيا إلى التجديد. اال

ومع إقرار عبد –: أف األسموبية ليست ببدعة حديثة غريبة عف الببلغة العربية، فيي ةالثاني
تستطيع أف تتشارؾ مع   -المطمب بنشأتيا األوروبية الخالصة وفقا لمسياؽ الحضاري األوروبي

غُة األسموبيَة األصالَة العربية البلزمة لتناوؿ الببلغة العربية أسسا جوىرية؛ بحيث تمنُح الببل
النص العربي، وُتْكِسب األسموبيُة الببلغَة العربيَة المنيَج العمميَّ الوصفيَّ الذي يتجاوز 

 إشكالياتيا التي تـ اإلقراُر بيا مسبقا. 

 ويمكف إجماؿ ذلؾ بالنقاط التالية:

 -كعمـ جديد نسبيا–إذ "األسموبية  األسموبية بديؿ يتجاوز مزالؽ الببلغة العربية؛. ٔ
حاولت تجنب المزالؽ التي وقعت فييا الببلغة القديمة مف حيث إغراقيا في الشكمية، ومف حيث 
اقتصارىا عمى الدراسة الجزئية بتناوؿ المفظة المفردة، ثـ الصعود إلى الجممة الواحدة أو ما ىو 

أداة النقد في تقييـ األعماؿ  -يوما ما–ت في حكـ الجممة الواحدة. وىذه الدراسة الببلغية كان
األدبية، وربما ساعدت ىذه النقود الببلغية في خمؽ األشكاؿ الثابتة لمختمؼ األنواع األدبية، بما 

 ٔقدمت مف نصائح وتوصيات وتقنيات صارمة وضعت بدقة بالغة."
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 ويفصؿ عبد المطمب ىذه اإلشكاليات التي تجاوزتيا األسموبية، حيف يتحدث عف
إشكالية وقوؼ الببلغة العربية عند حدود الجممة وعدـ تجاوزىا إلى النص، فيقوؿ: "فالنظرة 
الببلغية القديمة جعمت مف الجممة كبل متكامبل قائما بذاتو، في حيف أف الذي ندعو إليو ىو 

تتصؿ بو اتصاال عضويا،  ا مف كؿ  ءمحاولة تخطي ىذه النظرة الضيقة، واعتبار الجممة جز 
عؿ معو في عمميات مقصورة، تكشؼ عف نظاـ النص: في بناء عباراتو، وخصائصو وتتفا

نما تمثؿ ىذه الخصائص عناصر تنتمي  التركيبية التي ال تبتعد عف حدود النص األدبي، وا 
دائما إلى البناء األصمي، وتساعد عمى إبرازه وتفرده. وبيذا الشكؿ يصبح سياقا كسياؽ الحذؼ 

سياؽ أشمؿ وأعـ، بحيث ال يمغى ىذا العموـ السياقات الجزئية، بؿ  عنصرا في تشكيؿ -مثبل–
يجعؿ منيا وسيمة أولية لئلثراء ال لئللغاء، فبل تكوف مجرد رصد خارجي لعناصر مستقمة، بؿ 

 ٔ رصد داخمي لتنمية السياؽ األعـ كسياؽ اإليجاز مثبل."

وىي تجدد –الببلغة القديمة "وربما حاولت كما أف األسموبية تجاوزت شكمية الببلغة؛ 
األمور في دراستيا الشكمية لمجممة؛ فدرست أنواع التعبير المختمفة، ووضعت  تممَُّس ىذه -نفسيا

إلى بحث  ليا األسماء والمصطمحات، ولكنيا تجمدت عند ىذه الخطوة، ولـ تحاوؿ أف تصؿَ 
أحد األسباب الرئيسية في العمؿ األدبي في مجممو؛ مما انتيى بيا إلى العقـ، وربما كاف ىذا 

قامة بناء عممي    ظيور األسموبية كبديؿ عنيا؛ ألنيا حاولت تجاوز الدراسات الجزئية الشكمية، وا 
 ٕجديد."

األشكاؿ التعبيرية التي أنتجتيا الببلغة الموروثة أصبحت مجاال مف مجاالت . ٕ
بشكؿ أو –الموروثة أصبحت  "ومف البلفت لمنظر أف ىذه الوسائؿ التعبيرية، الدراسة األسموبية

نما باعتبارىا  -بآخر إحدى مجاالت الدراسة األسموبية الحديثة، ال باعتبارىا موروثات مقدسة، وا 
إمكانات لغوية، مف الممكف رصدىا وتحميؿ العبلقات بينيا؛ الكتشاؼ النظاـ العاـ الذي 

 ٖيحكميا، ثـ لتبيف النية الجمالية التي تختفي وراءىا."
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مف ىذا المنطمؽ كاف " :أكثر وضوحا وتحديدا بشكؿٍ  المطمب ىذه الفكرة  ويؤكد عبد
ـ أف تعرض اإلمكانات األسموبية التي وجدت بشكؿ أو بآخر داخؿ مباحث الببلغة، مف المحتَّ 

 ٔال باعتبارىا توصيات وتقنيات، ولكف باعتبارىا طاقات لغوية داخؿ نسيج التعبير األدبي."

مقد ف بيف االستخداـ القديـ والحديث ليذه األشكاؿ نفسيا، ويوضح عبد المطمب الفارؽ
 تحولت إلى "إمكانات تعبيرية" يمكف مف خبلليا تحميؿ النص بعد إنتاجو، بعد أف كانت أشكاال

"بيف أف نرصد ما نواجيو  ؿ شروطا جمالية سابقة لعممية إنتاج النص؛  فثمة فارؽٌ تمثّْ  معياريةً 
مف شكؿ تعبيري، وأف نضع القوانيف المسبقة التي يتشكؿ عمى أساسيا التعبير؛ ذلؾ أف  الرصد 
عممية تالية تعتمد ما في التعبير مف عدوؿ أو ما فيو مف أنماط تكرارية، وقد تتجاوز ىذا وذاؾ 

 ٕأو عصر معيف."إلى رصد خواص تعبيرية يتميز بيا أديب معيف 

إذ يرى عبد المطمب أنو مف "الضروري أف  األسموبية تعيد ربط الببلغة بالنقد،. ٖ
نؤكد عمى أف الدراسة األسموبية ال تكتفي برصد ىذه األشكاؿ التعبيرية فحسب، بؿ إنيا تتجاوز 
ذلؾ إلى عممية الكشؼ عف أفكار النص األدبي وجمالياتو: مف خبلؿ الربط بيف األدب ومادتو 

مساحات كانت محجوزة لمنقد األدبي وحده، وربما ليذا نرى اعترافا مف الدارسيف الموروثة، وىي 
تمثؿ محورا نقديا في إطار التركيبات الجمالية، بجانب غيرىا  -اليـو–المحدثيف بأف األسموبية 

 ٖمف المحاور األخرى المتعاصرة، التي اعتمدت عمى قضايا المغة واإليقاع والبنية الموسيقية."

إلثبات  خطواتح عبد المطمب ارتباط الببلغة العربية باألسموبية فإنو يتبع ثبلث وحتى يوض
 إمكانية ىذا الربط: 

. التتبع التاريخي لمفيوـ األسموب قديما وحديثا لدى العرب واألوروبييف، ومحاولة ٔ
 .تقريب ىذه الجيود، وىو ما يوضح سعة اطبلع عبد المطمب عمى المنجزيف: التراثي والحداثي

. الجيد التطبيقي في ربط المصطمحات الببلغية القديمة بالمصطمحات األسموبية ٕ
 الحديثة. 

                                                           
1
 1البالغة واألسلوبٌة،  
4
 254البالغة واألسلوبٌة،  
2
 254البالغة واألسلوبٌة،  



115 
 

. الجيد التحميمي في الوصوؿ إلى منيجية تنظيرية واضحة في قراءة النص العربي ٖ
قراءة ال تتسمط عميو بالمصطمح الغربي، وال تنغمؽ عمى النتاج الببلغي القديـ. وىذا ما سنفصؿ 

 في الصفحات التالية. الحديث فيو 
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 جيود محمد عبد المطمب في التتبع التاريخي لمفيوم األسموب لدى العرب قديما وحديثا:-

يتتبع محمد عبد المطمب جيود القدماء في حديثيـ عف األسموب وفيميـ لو، وىو 
 ؿ بيف جيد العمماء المشارقة والمغاربة، ويثبت نقاط االختبلؼ بينيـ. يفصّْ 

وأوؿ حقيقة يعرضيا عبد المطمب في ىذا التتبع ىو الوعي بحقيقة أف فكرة األسموب 
في الدراسات الببلغية إنما وجدت مجاال خصبا في دراسات اإلعجاز القرآني، فقد "وجدت كممة 

القديمة خاصة في مباحث اإلعجاز القرآني، التي استدعت األسموب مجاال طيبا في الدراسات 
الضرورة ممف تعرضوا لو أف يتفيموا مدلوؿ الكممة عند بحثيـ المقارف بيف أسموب القرآف وغيره 
مف أساليب العرب، متخذيف ذلؾ وسيمتيـ إلثبات اإلعجاز، وتفاوت ىذا المفيوـ ضيقا واتساعا 

البحث عف األسموب ومفيومو ىو بحث في إعجاز ، فغالبا ما كاف ٔمف باحث إلى آخر."
القرآف، أو محاولة لئلجابة عف سؤاؿ: ما الذي ميَّز القرآف عف بقية النصوص الشعرية والنثرية؟ 
وما الذي جعؿ العرب عاجزيف عف محاكاتو رغـ امتبلكيـ لمغة ذاتيا التي نزؿ بيا، ورغـ 

 فصاحتيـ التي تفوقوا في ممارستيا شعرا ونثرا؟ 

ف اإلجابة لمف رفضوا القوؿ بػ"اإلعجاز الصرفة"، تكمف في بناء النص ذاتو، وىو ما إ
جعؿ الدراسة تتوجو إلى النص، وبنيتو الداخمية، ويعتبر الجرجاني النموذج األبرز ليذا التوجو 
في الدراسة والذي انتيى بوضع نظرية النظـ، حيث اعتقد أف "اإلبداع النحوي في القرآف ىو 

ضيمة واإلعجاز... بؿ إف عبد القاىر يرى أف القرآف استحدث لنفسو نحوا خاصا بو، مناط الف
،  وىذا ما جعؿ مثؿ ىذه الدراسات قريبة في ٕيره مف الكبلـ"غونسقا في األداء ليس مألوفا في 

 منيجيا مف الدراسات األسموبية الحديثة. 

ما تعنيو كممة  ومف خبلؿ التتبع يصؿ عبد المطمب إلى حقيقة تعدد الفيـ حوؿ
"األسموب" لدى عمماء المشارقة؛ فابف األثير وابف قتيبة ربطا "بيف األسموب وطريقة أداء 

، أما الخطابي فإنو "يربط بيف األسموب والغرض الذي يتضمنو النص األدبي، مف ٖالمعنى"
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حيث كاف تعدد األساليب داال عمى تعدد األغراض، فيتحدث عف المعارضات في مذاىب 
، في حيف لـ يكتِؼ "بالربط بيف األسموب والنوع بؿ قدـ إضافة جديدة لو وجدت مف ٔـ."الكبل
في مجاؿ دراسة األسموب، ونعني بذلؾ  رائعةً  ييا بعده لقدمت لمدراسات النقدية القديمة دفعةً ينمّْ 

محاولة ربطو بيف األسموب والمبدع، حيث اعتبر األسموب خاصية تمثؿ منشئيا؛ ومف ىنا ال 
ف القوؿ بأف أسموب القرآف معجز ألف كؿ أسموب لو خصائصو الفنية التي يتفرد بيا، وبيذا يمك

يصح وصؼ كؿ أسموب عمى حدة بالتفرد، فأسموب الشعر متميز ألف لو خصائص فنية ينفرد 
 ٕبيا، وأسموب الخطابة متميز ألف لو ىو اآلخر سمات فنية يتفرد بيا."

مفيوـ األسموب لديو أكثر نضجا، وقد خصص  أما عبد القاىر الجرجاني، فقد كاف
عبد المطمب جزءا ال بأس بو مف كتابو لمحديث عف نظرية النظـ ومدى صمتيا باألسموبية 
الحديثة، فالجرجاني "يؤكد العبلقة بيف أنماط التعبير وخاصية األسموب حيث كاف ىذا األسموب 

، في شكؿ انحراؼ عف المستوى يقـو عادة عمى نظـ العبلقات بيف الكممات، ثـ بيف الجمؿ
المألوؼ في التعبير، مف خبلؿ تحميؿ المواصفات النحوية لؤلسموب وارتباطيا بالمقدرة الفنية 

 ٖاإلبداعية عند األديب."

ويرى عبد المطمب أف عبد القاىر  يكاد "يتوافؽ مع األسموبييف المحدثيف في كثير مف 
لقدرة التوزيعية، وفي مقولتيـ عف انتياؾ المغة، مباحثو، وخاصة في اإلمكانات االستبدالية وا

وانحرافيا عف النمط المألوؼ، وذلؾ بإخضاعو المجاَز لسيطرة النحو وعبلقاتو التركيبية، إف لـ 
نقؿ إنو جاوزىـ بمقولتو عف تجدد المواضعة تبعا لتجدد االستعماؿ. ومف حيث التطبيؽ قدـ 

عف نظاميا النحوي، موضحا لمعبلقات التركيبية في  الرجؿ كثيرا مف النماذج، محمبل ليا، كاشفا
ىذا النظاـ، وما لكؿ ذلؾ مف أثر في الداللة؛ وصوال إلى فردية االستعماؿ وما يترتب عميو مف 

، ووفقا ليذه ٗود مناطؽ نحوية أثيرة يتحرؾ فييا كؿ مبدع، وخاصة في المجاؿ الشعري"جو 
كبير مف االىتماـ أثناء محاولة عبد المطمب  الرؤية لمجرجاني، فسيكوف لنظرية النظـ نصيبٌ 

 ربَط المصطمح الببلغّي بالمصطمح األسموبّي الحديث. 
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أما بالنسبة لجيود المغاربة في البحث في األسموب، يرى عبد المطمب أف "دراسة 
مفيوـ األسموب وجدت مجاال طيبا عند نقاد المغرب العربي. لقد وجد ىؤالء النقاد أماميـ تراثا 

را في ىذا المجاؿ: جاء بعضو مف المشرؽ العربي، وجاء بعضو اآلخر مف التراث اليوناني. واف
ومف خبلؿ ىذيف التياريف خرج لنا بعض نقاد المغرب العربي بدراسة أكثر استيعابا، وأكثر شموال 

  ٔلمفيـو األسموب."

األسموب وقد أدى وجود ىذا التراث المشرقي واليوناني بيف أيدييـ إلى تفرع مفيوـ 
عندىـ "فبعضيـ  يربطو بمفيوـ الصياغة كما قاؿ بو الجاحظ، وبعضيـ يربطو بالنظـ كما 

بعضيـ يبتعد عف ىذا وذاؾ ويصمو بما عرفوه مف مباحث األسموب و  فيموه مف عبد القاىر،
  ٕعند أرسطو."

القرطاجني الذي أورد "لدراسة األسموب منيجا خاصا حاـز ويذكر عبد المطمب جيوَد 
في كتابة )منياج البمغاء وسراج األدباء( ويبدو مف قراءتنا ليذا المنيج أف حازما قرأ عبد القاىر، 
واستوعب مفيومو لمنظـ، وأقاـ ىذا المفيوـ في مقابمة األسموب؛ ولكف يبلحظ أف الرجؿ جعؿ 

فكري النظـ شامبل لمعممية األدبية مف بدايتيا إلى منتياىا، وىو بذلؾ يحاوؿ كسر الحاجز ال
الذي صنعو عبد القاىر بتوقفو في دراسة النظـ عند حدود الجممة الواحدة، أو ما ىو في حكـ 
الجممة الواحدة، حيث أقاـ نظريتو في النظـ عمى أساس العبلقات النحوية في تركيب الجممة أو 

، وىو بيذا يفتح عيني الدارسيف عمى تجاوز القرطاجني لمجرجاني في مجاؿ ٖما في حكميا."
 حدود الدراسة. 

ويخمص ىذا التتبع لمفيوـ األسموب عند الباحثيف المشارقة والمغاربة إلى وجود بذور 
لفيـ األسموب مف حيث كونو طريقة في أداء المعنى أو مختصا بالموضوع والغرض أو متعمقا  

 ثة. بالعبلقات النحوية، وىذا الفيـ، وىذا ما يؤىؿ التراث العربي ليرتبط باألسموبية الحدي
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وكما عرض  عبد المطمب لجيود القدماء، فإنو يعرض أيضا لجيود العمماء في 
العصر الحديث في تعامميـ مع مفيـو األسموب، وتعدد أفياميـ لو وفقا لتعدد مشاربيـ: 
الكبلسيكية والرومانسية والواقعية؛ فيخصص فصبل لكؿ باحث مع كتابو، يقرأ فيو منيجيتو، 

ف اتساع اطبلعو، وقدرتو عمى التحميؿ، وقد تناوؿ ستة كتب في ستة برؤية واعية ناقدة، تبي
لمصطفى صادؽ  "إعجاز القرآف"لحسيف المرصفي، و "الوسيمة األدبي"فصوؿ مختمفة، وىي : 

 "فف القوؿ"ألحمد الشايب، و "األسموب"ألحمد حسف الزيات، و "دفاع عف الببلغة"الرافعي، و
محمود العقاد في األسموب بشكؿ مجمؿ مف كتاباتو  ألميف الخولي، كما تناوؿ آراء عباس

 جميعا.

وسنعرض ىنا مجموعة مف استخبلصات ىؤالء الباحثيف في مجاؿ األسموب كما 
 أوردىا عبد المطمب:

"مف الطريؼ أنو حاوؿ يعرض عبد المطمب لمفيـو المرصفي لؤلسموب، فيقوؿ أنو 
ألسموب الذي يستعممو في إنتاجو الربط بيف خصائص التكويف النفسي والجسمي لممنشئ وا

األدبي، عمى أساس أف ىذه الخصائص ذات عبلقة وثيقة بالمغة والسموؾ المغوي لمشخص، 
 1وىذه الخصائص تختمؼ مف شخص إلى شخص، والناس في ذلؾ ليسوا سواء."

بينما يقرر الرافعي أف "األسموب في إنشاء كؿ أديب متمكف ليس إال مزاجا طيبا، وما 
، غير أف عبد المطمب ينقد رؤية الرافعي لؤلسموب، فيرى 4إال صورة فكرية مف صاحبو."الكبلـ 

أف "كؿ ما استطاعو كثير مف العبارات االنطباعية، وكثير مف التعبيرات اليبلمية التي ال نمسؾ 
فييا بمفيـو واضح محدد في الكشؼ عف الجانب التشكيمي لمصياغة والتركيب بالنسبة 

 ٖلؤلسموب."

برازىا في الصورة ويعر  ؼ حسف الزيات األسموب بأنو "طريقة خمؽ الفكرة وتوليدىا وا 
، ويمخص عبد المطمب جيود الزيات بقولو: "ويتضح لنا مف خبلؿ ىذه ٗالمفظية المناسبة."
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الدراسة التي قدميا الزيات عف األسموب أنو أقاـ دراستو عمى ثبلثة: المبدع والمتمقي واألسموب 
ىذا األسموب ومبدعو أحيانا، ثـ ربطو بينو وبيف متمقيو مرة ثانية، ثـ ربط بيف نفسو، فربط بيف 

تيبط تبعا ليذه العناصر و األسموب وموضوعو طورا ثالثا، فاألساليب تتعدد وتتفاوت  وتسمو 
 ٔالتي تناوليا بالدراسة."

ويعرؼ حسف الشايب األسموب بأنو "طريقة الكتابة، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة 
ختيار األلفاظ وتأليفيا لمتعبير بيا عف المعاني قصد اإليضاح والتأثير، وىو ىنا يحاوؿ أف ا

يركز مفيوـ األسموب في التركيب المغوي ذاتو، مع ربطو بمقدرة صاحبو عمى إيقاع اختياره عمى 
، غير أف انطباعية الرافعي تتكرر عند الشايب، فيو يطمؽ ٕطريقة خاصة في تأليؼ األلفاظ."

كامو عف طريؽ "عبارات انطباعية ذات مفيوـ ىبلمي ال نخرج مف ورائو بمفيوـ حقيقي لمقوة أح
أو الضعؼ، مف مثؿ أوصاؼ: الجميؿ، الرقيؽ، الرائع، الجذاب، الخشف، الناعـ، وىي أوصاؼ 

 .ٖاستمدىا مف محفوظاتو في النقد العربي القديـ."

حسف الشايب، فالمحاولتاف معا  وقد جاءت محاولة أميف الخولي  متكاممة مع محاولة
تمثبلف موقفا وسطا بالنسبة لمقديـ والجديد؛ إذ كاف "التبلقي بيف الطرفيف ىو أساس الدراسة عند 
الرجميف، فكبلىما تحمس لمقديـ وأحبو، وأدانو، وكبلىما أقبؿ عمى الجديد وأخذ منو بقدر 

 ٗوحذر."

وف النص مرآة توثيقية لمبدعو فقد كاف أما بالنسبة لمعقاد الذي اىتـ بقراءة المبدع، وبك
المبدع الحقيقي عنده ىو "الذي تتحقؽ لنا معرفتو مف خبلؿ النظر فيما أبدعو، أي أف الكبلـ 
عمى ىذا النحو يأخذ شكؿ لوحة إسقاط تتجمى فييا دواخؿ الشخصية، ما ظير منيا وما بطف 

، وعميو تكوف  ٘الخارجي فحسب."دوف االتكاء عمى مطوالت التراجـ والسير التي تقدـ الجانب 
األفكار األسموبية عنده قد ارتكزت بمجمميا عمى المغة مف حيث كونيا "مرآة تعكس طبيعة 
       أصحابيا، ثـ تتوقؼ عند كؿ مبدع عمى حدة ليأخذ خصوصيتو، نتيجة لتمايز المبدعيف 
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ابع، ال يتخمؼ إال تمايزا  يحقؽ لكؿ منيـ شخصية مستقمة ذات سموؾ تعبيري متت -باطنيا –
نادرا، وألسباب قاىرة، وال يمكف الوقوؼ عمى ىذا الباطف الخفي إال بالتدقيؽ في الوسيمة المادية 
الممموسة وىي الصياغة. وكأنما كاف العقاد بيذا يرد عمى اليجمة الكبلسيكية التي كانت تعمؿ 

  ٔعمى تأكيد الواقع الخارجي عمى حساب الذات."

عبد المطمب أف "األفكار األسموبية عند العقاد تمثؿ مزيجا مف وكخبلصة عامة يرى 
أفكار العرب القدماء والفكر الغربي الحديث؛ إذ ال يعدو األسموب أف يكوف الطريقة الخاصة في 
مكاناتيا  أداء المعنى، دوف عناية واضحة بعممية االختيار ودورىا الذي يتعمؽ بالمفردات وا 

نما كانت الع عمى عممية التوزيع في إطارىا الشمولي؛  -عمى ما يبدو–ناية متكئة االستبدالية، وا 
بمعنى أف النواحي النصية لـ يكف ليا نصيب وافر في نقد العقاد، وكؿ ما أىمو في ذلؾ أف 
يكوف التركيب موازيا لمحركة الذىنية والنفسية، بحيث يصبح األسموب بصمة لصاحبو. فإذا 

الواقع الخارجي عمى حساب المبدع، فإف العقاد أراد أف  كانت الكبلسيكية قد اعتنت بتأكيد
يعطي المبدع أىمية تفوؽ  -في ذلؾ–يتجاوز ىذا الواقع، ليجعمو انعكاسا لمرؤية الداخمية، ويكاد 

ىذا الواقع. وبيذا يتميز أسموب عف أسموب ويتفرد بخصائص ال توجد في سواه، فبل يمكف أخذه 
 ٕسيظؿ لمبدعو."أو نقمو أو تعديمو، ألف انتماءه 

 ونبلحظ في ىذا السياؽ أف مبلحظات عبد المطمب تركزت في ىامشيف اثنيف: 

 األوؿ: مدى الدقة والموضوعية التي يمكف أف يوصؼ بيا جيد الباحث. 

 الثاني: موقؼ الباحث مف القديـ والجديد. 

وعميو فإف بحثو الشخصي سيكوف ىو أيضا معتمدا عمى زاويتي النظر ىاتيف في 
تعاممو مع المسائؿ الواردة، فسيحرص عمى دقة منيجو ووضوح مصطمحاتو مف ناحية، كما 

 سيحرص عمى الموازنة بيف القديـ والجديد. 
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 جيود عبد المطمب في تتبع المدارس واالتجاىات األسموبية:  -

المطمب قد بذؿ جيدا بيًّْنا واضحا في تتبع البحث العربي فيما يتعمؽ إذا كاف عبد 
باألسموب، فإف حظ تتبع األسموبيات الغربية سيكوف أقؿ قميبل، خاصة وأف عبد المطمب قد أقرَّ 
منيجو منذ البداية، وىو عدـ الخوض في تفاصيؿ السياؽ الحضاري والمعرفي الذي أنتج ىذه 

مة التي أنتجتيا كِ شْ ز عمى التفرعات التنظيرية الكثيرة، والمصطمحات المُ األسموبيات، وعدـ التركي
المدارس األوروبية، فقد ماؿ بشكٍؿ عاـ إلى تتبع أبرز التوجيات األسموبية مثمما وردت في 
دراسات سابقة كدراسة عبد السبلـ المسدي، والتي أقرَّ  باستفادتو منيا حيف قاؿ في مقدمتو: 

ـ المسدي أف يقيـ جسرا بيف الفكر األسموبي والفكر العربي في تناولو ؿ "استطاع عبد السبل
)األسموبية واألسموب(، وبرغـ صعوبة المغة في ىذا التناوؿ كانت اإلفادة منو بالغة في منيجية 

 ٔالعرض لمسائؿ األسموبية، وفي التعريؼ بأبرز مفكرييا."

تناوؿ األقؿ اتساعا لمجيد الغربي إف ىذا التناوؿ العميؽ لمجيود العربية في مقابؿ ال
يوضح ميَؿ عبد المطمب لكونو منتميا لميوية العربية أكثر مف أي شيء آخر، وأف تناولو لمدرس 

، وال مف قبيؿ االنبيار -كما يفعؿ بعض الباحثيف–الحديث ليس مف قبيؿ الرغبة في المباىاة 
 وأخيرا، الحاجة إلى نظرية جديدة في والتقميؿ مف شأف المنجز التراثي، بؿ ىو بدافع الحاجة أوال

 قراءة النص الحديث. 

ونحف ىنا لف نتوقؼ طويبل عند مسألة التتبع التاريخي لنشأة األسموبية وارتباطيا بعمـ 
المغة، ومنجزات دي سوسير خصيصا في الدرس المغوي الحديث، فيذا التتبع التاريخي مما كثر 

بشيء مف التفصيؿ عف ربط عبد المطمب لمفيـو  الكبلـ فيو، ولكف مف الضروري أف نتحدث
 األسموبية بمفيوميف آخريف، وىما: تحديد المجاؿ، ونظرية التوصيؿ. 
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 أوال: تحديد المجال

أنو مف أجؿ فيـ األسموبية فيما صحيحا يتوجب عمينا تحديد المجاؿ  عبد المطمب يرى
الذي تدور فيو، والذي يشكؿ موضوع دراستيا بشكٍؿ رئيس، فيعرض تفريؽ دي سوسير بيف 
المغة والكبلـ، ومف ثـ يفرؽ بيف مستويات االستعماؿ: األدبي والفني، كثنائية يجب أخذىا بعيف 

"التناوؿ األسموبي إنما ينصبّّ عمى المغة األدبية؛ ألنيا تمثؿ االعتبار، ويرى في النياية أف 
التنوع الفردي المتميز في األداء، بما فيو مف وعي واختيار، وبما فيو مف انحراؼ عف المستوى 
العادي المألوؼ، بخبلؼ المغة العادية التي تتميز بالتمقائية، والتي يتبادليا األفراد بشكؿ دائـ 

و بيذا التحديد وقصر المجاؿ األسموبي عمى المغة األدبية دوف لغة ، وىٔوغير متميز."
االستعماؿ اليومي يتجاوز أسموبية "بالي" التعبيرية، التي اعتمدت عمى االستعماؿ اليومي لؤلفراد 
في دراستيا، وىذا ىو الرأي الذي طرحو عبد المطمب تعميقا عمى جيود بالي األسموبية، يقوؿ: 

الي استئصاؿ المغة األدبية مف ميداف األسموبية كاف مف أكبر األسباب إلى "ويبدو أف محاولة ب
مف ميداف الدراسة  -بمفيوميا العاـ–معارضتو؛ ألنو استبعد تماما أدوات التعبير في المغة 

األسموبية؛ ألف مثؿ ىذه الدراسة ستكوف مزعزعة وغير عممية مف وجية النظر المنيجية، 
 ٕد المغة بقصد جمالي."وخصوصا عندما يستخدـ الفر 

ىذا يعني أف عبد المطمب أخذ مف االتجاىات األسموبية ما يوافؽ تصوره العاـ عنيا، و 
دوف أف يمـز نفسو بالتوجيات المدرسية األوروبية المختمفة، والمتناقضة أحيانا، كي يستطيع في 

 النياية أف يبني منيجا موضوعيا متماسكا في قراءة النص. 

 لتوصيلثانيا: نظرية ا

شديدة ليي مسألة  عبلقة األسموبية بأطراؼ الخطاب أو بنظرية التوصيؿ إف
العممية اإلبداعية، وىما:  لطرفياألسموبية أحيانا  ىماؿت حوؿ إنتقاداألنيا تثير اال ؛الحساسية

عبد المطمب توضيح موقع كؿ مف المبدع لذا حاوؿ  المرسؿ والمتمقي، وانغبلقيا عمى النص؛
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، فعرض لعبلقتيا بالمبدع، والمتمقي، -كما يقترحيا– والسياؽ في النظرية األسموبيةوالمتمقي 
 .والسياؽ نفسو

 األسموبية والمبدع:.ٔ 

عمى عكس البنيوية التي قامت أساسا عمى فكرة عزؿ النص عف مبدعو، وقالت بموت 
ذات تأثيٍر بالغ المؤلؼ، يرى عبد المطمب أف "المفاىيـ التي طابقت بيف األسموب ومنشئو كانت 

في مجاؿ الفكر والتحميؿ، كما كانت ذات تأثير واضح في مجاؿ الدراسة األسموبية بعد أف غزت 
النقد بتياراتو المختمفة، ولعؿ ىذا يكوف مفسرا لذلؾ االتجاه الذي طابؽ بيف األسموب وعبقرية 

عية ال ينفذ إلييا الكاتب. إف التطابؽ بيف األسموب والعبقرية أدى إلى وصفو بأنو شرارة نو 
الفاحص إال بطريؽ الحدس، وىو مف أجؿ ذلؾ ُيَحسُّ وال ُيعبَّر عنو، وىنا نجد )ماكس جاكوب( 
يتخذ مف ذلؾ قانونا بموجبو ال يكوف لؤلديب أسموب إال إذا أحسسنا بطابع االنغبلؽ يغمؼ 

 ٔآثاره."

ساس الجوىري تناقض األ -بوجٍو ما-غير أف العبارة السابقة عبارة مشكمة ألنيا 
لؤلسموبية كعممية تحميؿ موضوعي لمنص، فالكممات مف قبيؿ "الحدس"، و"أحسسنا" كممات ببل 
دالالت عممية واضحة، وال محددة، فميس الحدس عممية عقمية منيجية، إنو يتعمؽ بممكة المغة 

لتجربة المغوية وكفاءة تفعيميا المتفاوتة والمتباينة مف إنساف آلخر؛ ذلؾ أنيا مرتبطة بالخبرة  وا
الفردية، شديدة الخصوصية، وكذلؾ كممة "أحسسنا"، ليست ىي األخرى ذات داللة موضوعية 

 يمكف االعتماد عمييا في المنيج التحميمي األسموبي. 

وىذا ما يوضحو عبد المطمب في موضٍع آخر حيف يقوؿ "إف معظـ رواد التفكير 
ما ييدفوف إليو مف نقض مبدأ العبقرية واإللياـ األسموبي قد أشاروا في كثيٍر مف مباحثيـ إلى 

في الظاىرة اإلبداعية؛ بحيث يكوف لؤلسموب وجود مستقؿ، وحياة مستقمة عف حياة منشئو، 
وبحيث يتحوؿ دور المبدع في العمؿ الفني إلى دور العب شطرنج؛ فيو الذي يبدأ بمحاولة 

عف ذاتيتو؛ لتتحوؿ   -ذا التشكؿفي ى–تشكيؿ تجربتو في شكؿ صياغة لغوية، ولكنيا تستقؿ 
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إلى مجرد وسيط لو قوانينو الداخمية، وتأتي ميمة المبدع  في تفضيؿ بعض طاقات المغة 
مكاناتيا عمى بعضيا اآلخر مف خبلؿ ىذا التشكيؿ."  ٔوا 

وربما يكوف ىذا ىو التيار األسموبي السائد بالفعؿ، ىذا التوجو إلى عزؿ المبدع 
اجتناب لمذاتية التي تجعؿ حياة المؤلؼ  بغرض يج البنيوي، ألنو عزؿٌ بطريقة أقؿ حدة مف المن

قطيعة كما فعمت البنيوية؛ ألف األسموبية ال زالت تحتفظ  مرآة ووثيقة لفيـ النص، وىو ليس عزؿَ 
لممبدع بحقو في كونو صاحب تفضيبلت وسط مجموعة ال متناىية مف الخيارات سواء عمى 

 مستوى اإلفراد أو التركيب.

ال أنو يجب اإلشارة إلى أف عبد المطمب في كتابو "النقد الثقافي"، وىو كتاب حديث إ
اإلصدار، يبدو وكأنو قد تراجع عف ىذا الحماس لمنظرية األسموبية المقترحة، يقوؿ في ىذا 
الكتاب: "معنى ىذا أف التراكـ النقدي فتح النص عمى العالـ الخارجي والداخمي عمى صعيٍد 

البنيوية لتغمؽ النص عمى ذاتو، وتعزلو عف عالمو الخارجي والداخمي، أي عف  واحد، ثـ جاءت
؛ فيو ىنا يساوي بيف العزؿ ٕمبدعو ومتمقيو، وىو ما اعتمدتو األسموبية في غالب توجياتيا."

 البنيوي، والعزؿ في أغمب اتجاىات األسموبية.

 األسموبية والمتمقي: . 2

المطمب أنو "ال يمكف أف نتصور كوف عممية  أما بالنسبة لحضور المتمقي يرى عبد
اإلبداع تقـو عمى أساٍس محايد، تبتعد فيو عف المتمقي الذي يحاوؿ جيده الدخوؿ في عممية 
اإلبداع أيضا؛ ذلؾ أف تجربة الحياة ومعايشتيا تجعؿ بيف ىذا المتمقي والنص األدبي جوانب 

وضوعية في النص وأسموبو، ومف قياـ نوع اشتراٍؾ متعددة، فبرغـ ما نعرؼ مف قياـ نوٍع مف الم
فإف ىناؾ حوارا متبادال بيف الموضوعية والذاتية  –برغـ ذلؾ –مف الذاتية عند متمقي ىذا النص 

مف خبلؿ الوسيط المغوي المشترؾ بينيما، ولذا فإف إليوت كاف يردد مقولتو الشييرة: إف القصيدة 
 ٖتقع في مكاف ما بيف الكاتب والقارئ."

                                                           
1
 422البالغة واألسلوبٌة،  
4
 40القراءة الثقافٌة،  
2
 426البالغة واألسلوبٌة،  



116 
 

كانت أكثر النظريات األسموبية إعبلء مف شأف القارئ ىي أسموبية ريفاتير، إذ  وربما
يعرّْؼ ريفاتير األسموب بأنو "إبراز بعض عناصر سمسمة الكبلـ، وحمؿ القارئ عمى االنتباه 
ذا حمميا وجد ليا دالالت مميزة وخاصة، وعمى ىذا  إلييا، بحيث إذا غفؿ عنيا شوه النص، وا 

نما ينطمؽ مف فإف البحث الموضو  عي يستدعي أال ينطمؽ المحمؿ األسموبي مف النص مباشرة، وا 
، ولكف: إذا كاف النص سينطمؽ مف األحكاـ التي يبدييا ٔاألحكاـ التي يبدييا القارئ حولو."

 منيجيةٍ  القارئ، كيؼ يمكف لؤلسموبية أف تحتفظ بموضوعيتيا العممية، وبكونيا تقوـ عمى أسسٍ 
ياية ستتحوؿ إلى قراءة ذوقية خالصة ترتكز بشكؿ أساسي عمى الخبرة واضحة؟ إنيا في الن
 المغوية لدى المتمقي. 

يتناوؿ عبد المطمب تعامؿ الببلغييف العرب مع المتمقي، فيرى أف المنظّْريف "في 
الببلغة والنقد العربييف كاف ليـ اىتماـٌ خاصّّ بالمخاطب في العممية اإلبداعية؛ بؿ إف اىتماميـ 

المخاطب يكاد يغطي عمى أيّْ اىتماـ بجانب المتكمـ، وربما كاف الحاجز الديني  أحد بيذا 
العوامؿ الرئيسة التي دفعت الببلغييف والنقاد إلى ىذا االتجاه؛ باعتبار أف الببلغة مراعاة 

ىي حاؿ المخاطب ال المتكمـ؛ ألنو ليس مف المتصور عقبل  -عندىـ–مقتضى الحاؿ، والحاؿ 
ناوؿ ىؤالء المنظروف القرآف باعتبار مصدره، ولذا اتجيت مباحثيـ إلى ناحية ودينا أف يت

 ٕالمتمقي، ومحاولة ربط األسموب بظروفو االجتماعية أو الثقافية أو الدينية."

ثـ يقارف بيف ىذا االىتماـ العربي بالمتمقي واالىتماـ األسموبي بو، فيرى أف الببلغييف 
"جانب إدراكي واحد، ىو جانب اإلقناع، في حيف اتجيت األسموبية العرب قد تناولوا المتمقي مف 

الحديثة إلى دراسة المتمقي مف جانبيف متمازجيف، ىما: اإلقناع واإلمتاع؛ فجيرو يعتبر أف 
متاعو، وشد  األسموب مجموعة مف ألواف يصطبغ بيا الخطاب ليصؿ إلى إقناع القارئ وا 

ثارة خيالو، و)دي لوفر( يمح  ٖعمى أف األسموب ىو سمطاف العبارة إذ تستبد بنا." انتباىو، وا 
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والحقيقة أف عبد المطمب سيعود مرة أخرى لينقض ىذا القوؿ حوؿ كوف الببلغة 
العربية قد اىتمت بإقناع المتمقي ال بإمتاعو، حيف يقوؿ "ويمكف مبلحظة ىذا الربط المحكـ بيف 

ء القصيدة، فنجدىـ في دراسة مطمعيا األسموب ومتمقيو في كثير مف المباحث، وخاصة في بنا
الذي  التأثيريوجيوف أنظار الشعراء إلى أف يبذلوا غاية جيدىـ لئلجادة فييا، إدراكا منيـ لقوة 

لمسامع، فيصرؼ ىمو إلى اإلصغاء واالستيعاب؛  جذبيتركو المطمع في النفس وما يحدثو مف 
لعيـ وطبيعة مف يواجيونيـ بالحديث، بؿ ربما طالب بعض النقاد الشعراء بأف يبلئموا بيف مطا

 ٔ حتى ولو تناقض ذلؾ مع الظروؼ الخاصة بالشاعر أو دوافعو النفسية لمكبلـ."

وكخبلصة يرى عبد المطمب أف "الذي نحب أف نؤكده مف خبلؿ ىذا العرض ألىمية 
بيف المتمقي في الدراسة األسموبية أف وجوده في عممية اإلبداع قد أسقط ىذا الربط المحكـ 

 ٕالنص ومبدعو، وىي محاولة ساىمت فييا مدارس نقدية مختمفة، وخاصة التأثرييف."

 األسموبية والسياق:  .3

كانت الفكرة التي أرادىا رواد الببلغة العامة تعتمد أساسا عمى إعادة البعد "التداولي" 
–لفكرة "المقاـ والمقاؿ" إلى األسموبية، والبعد التداولي ىو الشكؿ الحديث، والفكرة األكثر تطورا 

حيث ينظر إلى المغة باعتبارىا منتجا لموقؼ ينحصر في   -إذا أردنا خمؽ جذور تراثية  لمفكرة
البعديف: الزماني والمكاني، وما ينتجو ىذيف البعديف مف سياقات تنفعؿ بالنص ذاتو، وبأشكالو 

 التعبيرية المختمفة.

ية، ولـ يتعرض ليا بالمطمؽ، ولكنو ذكر في كتابو ىذا لـ يذكر عبد المطمب التداول
نظرية السياؽ، وىي مختمفة عف "التداولية"، غير أنيما تمتقياف في كونيما معا يرتبطاف بفكرة 

 "المقاـ والمقاؿ" التراثية.
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  تعامؿ محمد عبد المطمب مع السياؽ مف ناحيتيف: 

التي تربط الكممات ببعضيا  لمنص، ويعني بو العبلقات الداللية والنحوية السياؽ الداخمي-
 البعض.

 السياؽ الخارجي، والذي يتعمؽ بالبعديف الزماني والمكاني لمكبلـ.  -

وفي محاولة العودة إلى التراث والتأصيؿ لنظرية السياؽ يرى عبد المطمب أف 
"ظاىرة السياؽ مف خبلؿ مقولتيـ الدقيقة بأف: لكؿ مقاـ مقاؿ، ولكؿ   الببلغييف العرب الحظوا

ممة مع صاحبتيا مقاـ؛ فانطمقوا في مباحثيـ حوؿ فكرة السياؽ وربطيا بالصياغة، أو بمعنى ك
 ٔأصح ربط الصياغة بالسياؽ." 

وبتفصيٍؿ أكثر، فإف السياؽ الذي يتصؿ بالمقاـ والمقاؿ ىو سياؽ خارجي، تكوف فيو 
ي والمكاني لمكبلـ، فكرتا الحاؿ والمقاـ كما ىي في مفيوـ الببلغييف مرتبطتيف "بالبعد الزمان

وذلؾ أف األمر الذي يدعو المتكمـ إلى تقديـ صياغتو عمى وجو معيف، إما أف يتصؿ بزمف ىذه 
ما أف يتصؿ بمحميا فيسمى )المقاـ(؛ ألف كؿ كبلـ ال بد لو مف بعد  الصياغة فيسمى الحاؿ، وا 

واختبلؼ صور ىذا  زماني وبعد مكاني يقع فيو، ومف ىنا ارتبطت فكرة الحاؿ والمقاؿ بالمقاؿ،
 ٕالمقاؿ يعود بالضرورة إلى اختبلؼ الحاؿ والمقاـ."

وقد تجمت أبرز صور اعتناء الببلغييف بالسياقات المتصمة بالحاؿ والمقاـ، أي 
البعديف: الزماني والمكاني لمنص في األغراض الببلغية التي حددوىا لبعض السياقات النصية 

يرى عبد المطمب أف "اتجاه الببلغييف في بحث سياؽ كالحذؼ والذكر عمى سبيؿ المثاؿ؛ إذ 
الحذؼ وغيره مف السياقات كاف يرمي إلى رصد اإلمكانات التعبيرية في المغة، وما ينتج عنيا 
مف تطبيقات في الكبلـ اإلبداعي واإلخباري عمى السواء، وىي إمكانات تيتـ بالتنوعات التي ال 

نما تيتـ بالمحي ط األسموبي العاـ الذي يرتبط بموقؼ كبلمي، أو نمط تقوـ عمى أساس فردي، وا 
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أدبي تتحرؾ عمى أساسو الصياغة، لتستقر في سياقات محددة فتتشكؿ مف خبلليا في تمؾ 
 ٔاألنساؽ التي عرضنا ليا."

وربما يتضح انتباه الببلغييف ألىمية السياؽ بوصفو خارجا عف نسؽ العبلقات ذاتو 
ألنساؽ متضادة، فمثبل التعريؼ والتنكير كبلىما وىما متضاداف قد في تشابو األغراض الببلغية 

يفيداف التعظيـ أو التحقير بحسب المقاـ والمقاؿ الذي قيمتا فيو، وبشكؿ عكسي؛ فإف النسؽ 
كما  ،الواحد قد يفيد أغراضا متضادة؛ إذ البناء لممجيوؿ يمكف أف يفيد المعرفة البدىية بالفاعؿ

، وبشكؿ عاـ، فإف األغراض الببلغية المتنوعة التي تخرج إلييا يمكف أف يفيد الجيؿ بو
األساليب اإلنشائية والخبرية ىي أبرز ما يمكف أف يدؿ عمى اعتناء الببلغييف العرب بفكرة 

 المقاـ. 

وعمى كؿ األحواؿ؛ عمينا أال نبالغ في طرح فكرة عبد المطمب لفكرة السياؽ الخارج 
واالدعاء بأنو ينسجـ مع دعاة الببلغة العامة، والببلغة العامة عف النص، أو المقاـ والمقاؿ، 

كمصطمح تشير إلى "استرجاع البعد التداولي المقامي لمببلغة، فيي ثورة عمى ببلغة مختزلة ، 
كما أسماىا جيرار جنيت، الببلغة المختزلة ىي ببلغة الصور البديعية، إنيا شبيية بالتأليؼ في 

بلغة العامة بنشوة ألنيـ يجدوف في الببلغة جميع العناصر التي يمكف البديع ... يحس رواد الب
أف يممؤوا بيا الخطاطة السيميائية الحديثة في مكوناتيا الكبرى: التركيب والتداوؿ والداللة، كما 

؛ إذ لـ يتطرؽ عبد المطمب لمصطمح التداولية ٕ فعؿ ىنريش بميت في )الببلغة واألسموبية(."
نو فيما بعد في كتابو القراءة الثقافية؛ فحيف تحدث عف إمكانية وجود ما ىنا، لكنو تحدث ع

طرحتو "التداولية" مف أفكار في الببلغة العربية، أكد أف "الببلغة انتقمت في بحوثيا مف 
)المواضعة( إلى )االستعماؿ( في تحديد مفيوـ الحقيقة والمجاز، بؿ إف تعريؼ مصطمح 

،  ٖوالحالي، في أف الببلغة )مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ( ." )ببلغة( اعتمد السياؽ المقامي
ف كاف ال  وقد بيف موقفو الرافض مف التوسع في االعتماد عمى التداولية في تحميؿ الخطاب، وا 

 بد مف توسع مبني عمى فكرة التداولية فميكف "قراءة ثقافية"، ال نقدا. 
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لعبلقات فيو يرتبط بفكرة أف المغة أما السياؽ بوصفو بنية داخمية لمنص، ونسقا مف ا
نظاما يتصؿ باألنسقة الخاصة، وتخضع العتبارات تتحكـ في  -عند الببلغييف–"تمثؿ 

عبلقاتيا، وىو ما يمكف أف نجد لو ما يقابمو عند دي سوسير في مقولتو عف العبلقات السياقية 
 ٔواإليحائية."

عند دي سوسير بالتراث المغوي ويؤكد عبد المطمب عمى ربط فكرة العبلقات السياقية 
بمفيوـ العبلقات  –عند الببلغييف –الببلغي، إذ يرى أنو "يمكف مبلحظة تداخؿ مفيوـ المقاـ 

السياقية، عند دي سوسير، فيما ذكره ابف األثير في باب الصناعة المفظية، متدرجا مف ىذا 
المفظية يحتاج في تأليفو  اإلطار الضيؽ لمعبلقات السياقية المتصؿ بالمقاـ، فصاحب الصناعة

 إلى ثبلثة أشياء:

 األوؿ: اختيار األلفاظ المفردة، وحكـ ذلؾ حكـ الآللئ المبددة، فإنيا تتخير وتنتقى قبؿ النظـ.
الثاني: نظـ كؿ كممة مع أختيا المشاكمة ليا؛ لئبل يجيء الكبلـ قمقا نافرا عف مواضعو، وحكـ 

 لؤة منو بأختيا المشاكمة ليا.ذلؾ حكـ العقد المنظـو في اقتراف كؿ لؤ 

الثالث: الغرض المقصود مف ذلؾ الكبلـ عمى اختبلؼ أنواعو، وحكـ ذلؾ حكـ الموضع الذي 
يوضع فيو العقد المنظوـ...بؿ نجد ابف األثير يفصؿ القوؿ في ىذه العبلقات السياقية تحت 

لسمسمة الكبلـ، وأىمية  يّ باب المعاظمة، وىو تفصيؿ يؤكد إدراؾ الرجؿ لمفيوـ االمتداد الخطّْ 
 ٕالتوافؽ الذي يجب أف يتوفر فيو."

كما يربط نظرية السياؽ بوصفة نسقا مف العبلقات الداخمية في النص بنظرية النظـ 
–لدى عبد القاىر الجرجاني، ليرى أف "السياؽ عند عبد القاىر ال يعتبر أف الكممة نقطة البدء 

نما العكس ىو الصحيح، فالسي -كما يظف اؽ ىو نقطة البدء، بحيث ال يمكف وجود كياف وا 
لمتعبير إال مف خبللو، وحينئٍذ مف الواجب رصد السياؽ، ثـ البحث عف األلفاظ وعبلقاتيا فيو 
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، وىذا ىو السياؽ الذي تمسؾ بو عبد المطمب، واعتبره مدخبل موحدِّا لفيـ النص وتحميمو ٔثانيا."
 تحميبل موضوعيا.

السياؽ والجذور التراثية كما يراىا عبد المطمب،  فإف موقؼ بيذا التقديـ لنظرية 
األسموبية التي يقترحيا عبد المطمب مف فكرة السياؽ ىي فكرة إيجابية؛ بحيث يرى أف "افتقاد 
المقاـ يؤدي إلى ورود مفردات متناثرة ال تمثؿ مقاال بالمعنى المغوي، أو بالمعنى الببلغي؛ ألنيا 

يف أجزائيا بحيث تؤدي في النياية معنًى معينا، وعمى ىذا لو قمنا لـ توضع في سياؽ يربط ب
بتحميؿ ىذه المفردات مف حيث مستوى الصوت أو الصرؼ أو النحو، أو مف حيث عبلقة المفظ 
بمدلولو فمف نصؿ أبدا إلى داللة محددة الفتقاد السياؽ، أو المقاـ الذي يعطي البعد المكاني، 

 ٕبعد الزماني لمصياغة."وافتقاد الحاؿ الذي يعطي ال

 مف أطراؼ عممية التواصؿ:  –كما يقترحيا عبد المطمب –خبلصة موقؼ النظرية األسموبية 

بشكؿ عاـ نرى أف عبد المطمب ماؿ إلى المرونة في التعامؿ مع أطراؼ التواصؿ؛ 
رىا فقد ترؾ فسحة لكوف األسموب ىو بصمة لمبدعو، ليتعامؿ مع اإلمكانات التعبيرية التي تظي

كذلؾ فيو ال ينفي تمؾ الفسحة  لممتمقي؛ حيث ، الصياغة كانعكاس لمبدٍع ال ينفي حضوره
لكف، وفي كؿ  ،يمكف فيـ التعبيرات عمى أساس فعاليتيا وقوتيا التأثيرية أثناء عممية التمقي

 االحواؿ، بقيت الصياغة ىي المحور الرئيس الذي ينطمؽ منو إلى المبدع والمتمقي. 

إف ىذه المرونة في التعامؿ مع أطراؼ االتصاؿ ربما ىي ناتجة عف الممارسة 
التطبيقية التي كشفت لعبد المطمب ضرورة حضورىا في القراءة، وىذا ما يتأكد في حديثو عف 
منيجو في كتابو "قراءات أسموبية في الشعر الحديث"؛ إذ يقوؿ: "إف التوفيؽ يفرض نفسو تمقائيا، 

نا في الصياغة، فإننا ال يمكف بحاؿ أف نغفؿ مصدرىا، ومف ثـ فحضور المبدع ألننا ميما أوغم
في مرحمة النشأة، ألف الصياغة ال تأتي مف فراغ، ومف ىنا فإف لنا تحفظا  -عمى األقؿ –وارد 

عمى مقولة )موت المؤلؼ(، بؿ مف الضروري إحياؤه واستدعاؤه إلى رحابة الدراسة، عمى أال 
صؿ إليو الرومانسيوف مف جعؿ النص بمثابة لوحة إسقاط لمبدعو، أو يصؿ األمر إلى ما و 
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انعكاس لشخصيتو، ألف حضور المبدع حضوٌر لذات متكممة أو فاعمة ليا دورىا اإلنتاجي الذي 
تمارسو مف خبلؿ المغة. وبالمثؿ ال بد مف حضور المتمقي بوصفو لوحة االنعكاس التي نقيس 

تجمى حقيقة في كؿ قراءة تجميا جديدا يتيح لو أف يحافظ عمى عمييا ردود الفعؿ، بؿ إف النص ي
 ٔفاعميتو أطوؿ فترة ممكنة."

وعميو؛ فإف في حضور عناصر االتصاؿ: المتمقي والمبدع وسياؽ النص نفسو يبقى 
واحدا مف ضمف االختيارات المحتممة لقراءة النص، دوف نفييا إطبلقا، وال االعتماد عمييا بشكؿ 

في دائرة القراءات الممكنة، فبل يمكف اسقاط عناصر عممية التواصؿ مف القراءة مطمؽ، بؿ تبقى 
بالكامؿ، وال يمكف نفي احتماؿ القراءة بدونيا، إذ يمكف أف تنحصر القراءة داخؿ الصياغة 
المحسوسة فقط، يقوؿ: "وال يمكف أف يتحقؽ شيء مف ذلؾ إال بمتابعة الظواىر التعبيرية 

بالطاقات الفنية التي أنتجت المعنى، سواء في ذلؾ أف تكوف الطاقات ورصدىا والخروج منيا 
متعمقة بدائرة )العدوؿ( أو )االنحراؼ(، أو بدوائر )الظواىر البراقة( التي تعتمد عمى أدوات 
ف  الببلغة القديمة مع تطويعيا لمواقع اإلبداعي المعاصر، أو بدائرة )اإلمكانات النحوية(، وا 

ة تكاد تسيطر عمى ما سبقيا وتوجو حركتو. ويجب كذلؾ أف تؤخذ في كانت الدائرة األخير 
االعتبار عناصر االتصاؿ ودورىا في العممية اإلبداعية، حيث يميؿ الخطاب اإلبداعي إلى 
جانب المبدع ويمتصؽ بو، ويتحوؿ إلى بصمة لو، أو لوحة إسقاط تكشؼ عف باطنو. وقد يميؿ 

خمية تبعا ليذه العبلقة، باعتبار التمقي إبداعا متجددا، ال إلى جانب المتمقي، وينظـ حركتو الدا
نما تتـ محاصرة  يتوقؼ عند حدود الزماف أو المكاف أو األشخاص، وقد ال يكوف ىذا أو ذاؾ، وا 

 ٕاإلبداع في منطقة الصياغة المحسوسة، دوف مغادرتيا إلى واحد منيما."

نبلحظ استعمالو لثبلثة والمتمقي، وباإلضافة إلى ىذه المرونة في التعامؿ مع  المبدع 
مفاىيـ رئيسة أثناء  تحميؿ الصياغة: العدوؿ أو االنحراؼ، واإلمكانات النحوية، والظواىر 
البراقة، وىذا يعني أف بصمَة األسموب ال تنحصر فقط في دائرة العدوؿ عف االستعماؿ المثالي 

سموبية البراقة التي قد ال تنتمي إلى إلى استعماؿ ذي قيمة فنية جمالية، بؿ في تتبع الظواىر األ
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دائرة العدوؿ، وفي تتبع اإلمكانات النحوية وتفضيؿ المبدع لخياٍر عمى آخر في مجاؿ التركيب، 
 وأثر ذلؾ عمى الداللة. 

 :الربط االصطبلحي والمفيومي بيف الببلغة واألسموبية-

بية بكونو قد قدـ في كتاب الببلغة واألسمو  -بشكؿ رئيس-تميَّز محمد عبد المطمب 
البنية األسموبية لمببلغة العربية بعموميا الثبلثة: البياف والمعاني والبديع، فالببلغة العربية كما 

ية  إلى النص نفسو، وىذا ما يجعميا قريبة مف األسموبية  -بشكٍؿ رئيس–األسموبية كانت موجَّ
 ممية التواصؿ األخرى. الحديثة التي تتجو ىي األخرى إلى النص، دوف نفي حضور عناصر ع

ذا كاف األسموب يتميز مف خبلؿ: الظواىر البراقة)التكرار (، أو العدوؿ، أو النمطي وا 
التراكيب النحوية، فإف ىذا ما قد تنبيت إليو الببلغة العربية بعموميا الثبلثة، وبيذا فإف ىذه 

الربط بيف الببلغة  رَ س عمييا محمد عبد المطمب جذو المفاىيـ الثبلثة ىي المفاىيـ التي أسَّ 
العربية واألسموبية الحديثة، لذا سنتناوليا بشيٍء مف التفصيؿ، مع تأجيؿ الحديث عف "اإلمكانات 

 النحوية" إلى الفصؿ التالي كونيا مرتبطة بعبلقة الببلغة بالنحو. 

 أوال: العدول

المباحث ما يرى عبد المطمب أف "المتتبع لمباحث األسموبية يدرؾ أف مف أىـ ىذه 
يتمثؿ في رصد انحراؼ الكبلـ عف نسقو المثالي المألوؼ، أو كما يقوؿ ج. كوىيف )االنتياؾ(، 
الذي يحدث في الصياغة، والذي يمكف بواسطتو التعرؼ عمى طبيعة األسموب، بؿ ربما كاف 

 ؛يفىذا االنتياؾ ىو األسموب ذاتو، وما ذلؾ إال ألف األسموبييف نظروا إلى المغة في مستوي
مستواىا اإلبداعي الذي يعتمد عمى اختراؽ  :مستواىا المثالي في األداء العادي. والثاني :األوؿ

، وعميو: يكوف االنتياء مبنيا عمى ثنائية المثالي/ اإلبداعي، واإلبداعي ٔىذه المثالية وانتياكيا."
 ىو االنحراؼ عف المثالي، وانتياؾ قواعده. 
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تياؾ، وىي ثبلثة مصطمحات استخدميا عبد المطمب والعدوؿ أو االنحراؼ أو االن
دت سابقا في كتاب عبد جِ وُ  لمداللة عمى تجاوز المستوى المثالي واختراقو بيدؼ إبداعي، فكرةٌ 

الحكيـ  راضي "نظرية النقد في المغة العربية"، الذي أشاد بو محمد عبد المطمب في مقدمة 
ف جيد في قراءة الببلغة القديمة قراءة جديدة مع كتابو، يقوؿ: "وىذا كمو ال يحجب ما ُقدّْـ م

محاولة ربطيا بالبحث األسموبي الحديث. ويمكف تمثؿ ىذه المحاولة بشكؿ مقتضب عند 
الدكتور لطفي عبد البديع، في دراستو لػ)التركيب المغوي لؤلدب(، ثـ كانت الدراسة الموسعة 

العربي( بمثابة مدخؿ حقيقي لرصد لمدكتور عبد الحكيـ راضي في )نظرية المغة في النقد 
الخواص التعبيرية في الصياغة، ليس في حدود التحرؾ الببلغي فحسب؛ بؿ فيما يتصؿ 

 ٔبالمباحث المغوية والنحوية بالدرجة األولى."

الذيف تنبيوا لفكرة  المحدثيف وربما يكوف عبد الحكيـ راضي مف أوائؿ الباحثيف العرب 
العدوؿ أو االنحراؼ، يقوؿ في مقدمة طبعتو الثانية عف االختبلؼ حوؿ المصطمح: "وىنا أشير 
إلى مسألة أثارىا أحد المصطمحات الواردة في الكتاب، وىو مصطمح )االنحراؼ( الذي يطمؽ 

الشائع في المغة مرادا بو الخاصة األساسية في المغة األدبية، وىي المغايرة لنمط االستعماؿ 
العادية. وكاف البعض قد أبدى تحفظو عمى ىذا المصطمح بدافع مف تخوؼ مبعثو شبية كوف 
الكممة مترجمة عف مقابؿ أجنبي، مما دفع عددا ممف كتبوا بعد ذلؾ في الموضوع إلى استخداـ 

 ٕإلخ"كمماٍت أخرى أريد ليا تحمؿ نفس المعنى، مثؿ )العدوؿ( و)التحويؿ( و)االنزياح(... 

عمى جيد عبد الحكيـ راضي حوؿ  -بنظرة سريعة-وربما مف الميـ االطبلع  
مصطمح "االنحراؼ"،  وذلؾ بدافع مف الموضوعية العممية التي يترجح بيا استفادة عبد المطمب 
مف بعض ما جاء في الفصؿ الثالث مف كتاب عبد الحكيـ راضي، والمعنوف بػ "المثالي 

 والمنحرؼ". 
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لحكيـ راضي بيف طبقتيف: النحاة والمغوييف مف ناحية، والنقاد والببلغييف يميز عبد ا
مف ناحية ثانية في مجاؿ تعامميما مع المغة،  وبناء عمى ىذا االختبلؼ في النظر إلى المغة 
تولدت ثنائية المثالي والمنحرؼ؛ إذ قواعد المغة الصرفية والنحوية والداللية التي أصميا المغويوف 

ىي األصؿ المثالي الذي تمت المواضعة عميو، والذي ال يمكف تجاوزه بالمخالفة، في  والنحويوف
ف والنقاد قد اعتبروا االنحراؼ عف ىذا األصؿ المثالي ىو االنحراؼ ييالمقابؿ؛ فإف الببلغ

المؤدي إلى دالالت فنية، لـ يكف ممكنا تحققيا بالوضع المثالي الذي توافؽ عميو النحويوف 
 والمغويوف. 

وبناء عميو يضع عبد الحكيـ راضي مستوييف لمغة؛ المثالي والمنحرؼ، "والمثالي ىنا 
ىو المستوى العادي، أما المنحرؼ فيو المستوى الفني. وكما ىو واضٌح مف حديث الزمخشري 
تقؼ الببلغة عند الصورة الفعمية لمكبلـ، وال ترفض ما فيو مف نقص أو انحراؼ، بؿ تحاوؿ 

ية فنية، بينما يحاوؿ النحو أف يقدـ صورة مثالية كاممة لمغة، فإذا لـ تسعفو استغبللو مف زاو 
 ٔالعبارة الفعمية الظاىرة في الكبلـ تطوع بتقدير ىذه الصورة."

"أف  –حفاظا عمى مثالية العبارة -لذلؾ يرى عبد الحكيـ راضي أف النحوييف حاولوا  
تحتو باطنا كامبل منضبطا خاضعا  -أو ليصوروا–يصرفوا النظر تماما عف ظاىرىا ليروا 

، وبيذا يكوف المحافظة عمى مثالية المغة ىي "الشغؿ الشاغؿ لكؿ مف النحاة ٕلمقواعد."
في ظؿ مبدأ  -سواء بالزيادة أو الحذؼ–والمغوييف، وأف الوسيمة المعتمدة إلى ذلؾ ىي التقدير 

أكثر مثالية   -ة تقديريةصور -يرى إمكاف االنصراؼ عف ظاىر العبارة إلى تقديـ باطٍف أو
العبارة  وخضوعا لمقواعد، واتساقا معيا. كما أنيـ نظروا إلى عممية التقدير باعتبارىا نوعا مف ردّْ 

 ٖإلى أصميا، وعودة إلى صورتيا المثالية."

وبناء عمى ىذه اإلحاالت التقديرية المستمدة مف أصؿ باطني )مثالي( التي اتبعيا 
قد توصموا إلى  -برأي  عبد الحكيـ راضي-المغة، يكوف النحاة العرب  النحاة حفاظا عمى مثالية

بما يشبيو صنيع المحدثيف مف أصحاب النحو  -إذا شئنا الدقة–"ما يشبو صنيع المحدثيف أو 
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التوليدي التحويمي في تصورىـ لوجود بنية عميقة مثالية كامنة وراء كؿ بنية سطحية. ولـ يكف 
ؿ بالتعميؿ سوى إجراءاتٍ  نا عنده مف محاوالتفما وق صناعية في سبيؿ  التقدير والقياس والتَّّمحُّ

 ٔالمحافظة عمى ىذا التصور المثالي."

وفي المقابؿ إذا كاف النحاة والمغويوف قد حرصوا عمى مثالية المغة في مستواىا 
عمى العكس -العادي، فإف النقاد والببلغييف برأي راضي "وىـ المعنيوف بالمغة الفنية، قد حرصوا 

عمى رعاية صفة مخالفة في االستخداـ الفني لمغة... ىذه الصفة ىي –مف النحاة والمغوييف 
 ٕالمغايرة أو االنحراؼ عمى نحٍو معيف عف القواعد والمعايير المثالية التي تحكـ المغة العادية."

المستوى لكف ىذا االىتماـ بالمستوى االنحرافي ال يعني جيؿ الببلغييف "بمثالية 
العادي مف المغة، كما تصوره النحاة، بالعكس.. فإف ىذا المستوى بمثاليتو لـ َيِغْب عف أذىانيـ 
لحظًة واحدة، لسبب بسيط ىو أنيـ جعموا منو مرآة ينعكس عمييا انحراؼ المستوى الفني، 

 ٖومعيارا يقيسوف إليو مقدار ىذا االنحراؼ."

أشكاؿ االنحراؼ التي عرفيا الببلغيوف  والحقيقة أف عبد الحكيـ راضي قد تناوؿ
العرب في عموـ الببلغة الثبلثة: البديع والبياف والمعاني، عمى مستوى اإلفراد أو التركيب، فقد 
أوضحو في مباحث التقديـ والتأخير، واإليجاز واإلطناب والمساواة، والحذؼ والذكر، والمجاز 

مف األشكاؿ التعبيرية التي أنتجتيا الببلغة العربية،   والكناية والتشبيو، والتكرير والتتميـ، وغيرىا
ويبدو أف محمد عبد المطمب قد أفاد كثيرا مف ىذه الدراسة ألشكاؿ االنحراؼ التراثية، وىو ما 

، لتقميؿ مف أىمية جيد عبد المطمبادفع بعض رواد المنتديات األدبية عمى شبكة اإلنترنت إلى 
كتاب "الببلغة األسموبية"، وىو ما يوجب عمينا مناقشة ىذه  واتيامو بانتحاؿ أفكار راضي في

 الفكرة، والرد عمييا مف خبلؿ مبلحظات ىامة: 
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. أف طبيعة العمـ طبيعة تراكمية؛ بمعنى أف استفادة باحث مف فكرة باحٍث آخر شيء طبيعي، ٔ
و "دراسة وقد أقر عبد المطمب منذ البداية في مقدمة كتابو بجيود راضي، ووصؼ كتابو بأن

، اواالستفادة مني اموسعة"، وىذا يعني أنو لـ يحاوؿ نفي جيود الرجؿ، وال إنكار اطبلعو عميي
 وىذه أمانة عممية تحمد فيو، وتحسب لو. 

. إف الرؤية الجوىرية التي بنى عمييا عبد الحكيـ راضي فكرتو عف االنحراؼ، ىي  الثنائية ٕ
عمى اعتبار أف كبل منيما مختصّّ بمستوى مف مستويات القائمة بيف ِعْمَمْي الببلغة والنحو، 

المغة، فالنحو مختصّّ بالجانب المثالي، بينما الببلغة مختصة بالجانب االنحرافي، دوف أف 
يدرس العبلقة الفاعمة بيف الطرفيف والتي أدت بشكؿ تكاممي إلى الوصوؿ في النياية إلى رؤية 

نظـ، وىو ما انتبو إليو عبد المطمب حيف َفرََّؽ بيف ببلغية" عند الجرجاني في نظرية ال-"نحو
نحويف: النحو الجمالي، والنحو التقعيدي، ومف ثـ أكَّد عمى العبلقة الوثيقة بيف النحو والببلغة، 
بؿ عمى النشأة النحوية لمببلغة، وكوف كثير مف المبلحظات الببلغية وجدت في كتب النحوييف 

نحو بالببلغة، ىو اختبلٌؼ جوىري ال يمكف غضُّ البصر عنو  أوال، واختبلؼ الرؤية لعبلقة ال
 حيف الحديث عف التأثر بيف راضي وعبد المطمب.

. لقد خالؼ عبُد المطمب راضي في بعض آرائو، ففي حيف يرى عبد الحكيـ راضي أف "دراسة ٖ
ميو أساليب تجور دائما عمى دراسة التنظيـ، وىو قوؿ ال تم -وكما فيميا النقاد العرب–األسموب 
مف قضايا األسموب،  -بالفعؿ–بقدر ما تمميو حقيقة موقفيـ  -كما يبدو مف الظاىر–الجدؿ 

يمانيـ بقياـ المغة األدبية عمى االنحراؼ عف المثاؿ الذي سنَّو النحو، وحافظ عميو النحاة." ، ٔوا 
 وىو موقؼ يبنيو راضي عمى أساس رؤيتو الثنائية لعممي الببلغة والنحو.

يرى عبد المطمب أنو ال يستطيع "موافقة الدكتور عبد الحكيـ راضي عمى أف  بينما 
تجور دائما عمى دراسة التنظيـ؛ ذلؾ أف عموـ المغة  -كما فيميا النقاد العرب–دراسة األسموب 

اىتمت في جؿ مباحثيا بما يقاؿ، في حيف انصبت بحوث الببلغييف في دراسة األسموب عمى 
يف في ذلؾ الوصؼ الدقيؽ، متتبعيف مبلمح الشحف العاطفي المتجدد كيفية ما يقاؿ، مستخدم

بتجدد نظاـ العبارة، وابتعاده عف النمط التركيبي الذي نممسو في الخطاب العادي، حتى ليمكننا 
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تمثؿ جانبا مف  -وخاصة عبد القاىر الجرجاني–القوؿ بأف مباحث الببلغييف في ىذا المجاؿ 
نيا تمثمت في حقيقتيا المفكرة نظاما متسقا مف القواعد، ولكنو مع أنضج مباحثيـ األسموبية؛ أل

 ٔاتساقو يتيح لمذات المنشئة في كؿ مرة أف تبدع تركيبيا النحوي الخاص بيا."

وىذه الرؤيُة مبنيٌة أيًضا عمى رؤية عبد المطمب لمعبلقة التفاعمية بيف ِعممي النحو 
ذا كانت والببلغة، وبكوف النحو قد َكوَّف بمستواه ال جمالي منبعا لمرؤية الببلغية الناضجة؛ وا 

الببلغة قد عنيت بالمستوى الجمالي، ال التقعيدي، لمنحو فإف ىذا ال يدؿ عمى جورىا عمى نظاـ 
المغة، فقد كانت معنية بالكيفية، ال بالتوصيؼ االستقرائي؛ إذ "ليس معنى أف الببلغييف اعتبروا 

ؼ عف النمط المثالي أف ذلؾ مدعاة ألخذىـ بالجور عمى التقديـ والتأخير نوعا مف االنحرا
ف لـ يكف  -مف وجية نظرنا–النظاـ العاـ لمغة، بؿ إف ىذا االنحراؼ يمكف أف يمثؿ  نظاما، وا 

موافقا لسنف النحاة في رتبيـ المحفوظة، وربما ذكرنا ىذا بما قالو شابماف عف عمـ األسموب 
ية التي تتضح مف خبلليا لغة الشاعر بما فييا مف سمات وكيؼ أنو يتيح لنا تحديد المدى والكيف

انحرافية، مع مبلحظة كيفية استخداـ األديب لمخصائص المتعارؼ عمييا عموما إلحداث تأثير 
 ٕخاص."

وىذه الرؤية الناضجة لعبد المطمب جعمتو يتجاوز مسألة ارتباط األسموب الفني 
بعا لمنمط المثالي النحوي، لكنو يحتوي عمى باإلمكانات النحوية فقط، فقد يكوف األسموب مت

ظواىر براقة، تكرارية أو غير تكرارية، تجعؿ منو أسموبا مجاوزا لممستوى النفعي إلى المستوى 
الفني اإلبداعي، وىذا ما وسع مف آفاؽ دراستو الببلغية وربطيا باألسموبية، بينما توقفت دراسة 

لي والمنحرؼ، وما يتولد عنيا مف المستوييف المغوييف: عبد الحكيـ راضي عند ىذه الثنائية: المثا
العادي والفني، يقوؿ عبد المطمب: "والمغة ليا نظاميا الذي يحكميا، ونظاـ مفرداتيا يقرر 
تجاوز الخبر مع المبتدأ، والفعؿ مع الفاعؿ والمفعوؿ، ويصرُّ نظاـ المغة عمى اطّْراد ىذه 

تطبيؽ ىذه النظـ في شكؿ كبلـ أدبي، فإنو ال يحافظ الظواىر، ولكف عندما يمجأ المبدع إلى 
نما تحكمو سياقات الكبلـ، فيتخمى عف الرتب المحفوظة إلى انتياكات، أو  عمى ىذا االطراد، وا 

                                                           
1
 228البالغة واألسلوبٌة،  
4
 228البالغة واألسلوبٌة،  



149 
 

تكراريات، أو منبيات أسموبية تبدو في شكؿ دفقات تعبيرية، ليا طبيعة مختمفة عف النظاـ 
 ٔالمطرد."

ؿ" بشكؿ رئيس، في حيف استخدـ راضي يستخدـ عبد المطمب مصطمح "العدو 
مصطمح "االنحراؼ"، ولكف ىذا ال ينفي استخداـ عبد المطمب لمصطمح االنحراؼ تارة، 
واالنتياؾ تارة أخرى، عمى الرغـ مف أف "االنتياؾ" مصطمح أنتجو النقد ما بعد الحداثي،  والذي 

متناثرة تعكس حالة سيولة يعني الخروج مف النظاـ المغوي المقصود لذاتو، بيدؼ خمؽ فوضى 
 .  المعنى وعشوائيتو، وربما يبدو مف الصعب ربطو بآفاؽ تراثية أيا كانت تحويرات المفيـو

إف العدوؿ ىو "خمؿ في قاعدة االستبداؿ" كما يراه عبد المطمب، إذ عندما "يعمد 
ؿ المبدع إلى خمؽ عمؿ فني فإنو يحدث خمبل في قاعدة االستبداؿ، بحيث يتصرؼ في ىيك

 ٕالداللة بما يخرج عف المألوؼ، فينتقؿ كبلمو مف الدائرة النفعية إلى الدائرة الجمالية."

والعدوؿ كظاىرة يعتبر "محورا رئيسا في البحث الببلغي يؤكد المستوى اإلخباري 
واإلبداعي في األداء المغوي، وىو بيذا يمثؿ قيمة تعبيرية أو منبّْيا أسموبيا في مباحث التعريؼ 

كير، والحذؼ والذكر، والتقديـ والتأخير، واإليجاز واإلطناب، وااللتفات، والفصؿ والوصؿ، والتن
 ٖوالحروؼ، وخاصة حروؼ المعاني."

وليس العدوؿ قائما في ىذه المباحث التي تنتمي لعمـ المعاني فقط، بؿ ىو موجود 
كما عرفو –مجاز بقوة أكبر في المجاز الذي ينتمي لعمـ البياف، إذ يرى عبد المطمب أف ال

يكاد يكوف "ممثبل ألكبر قيمة في انتياؾ النظاـ المغوي، والخروج عمى  -الببلغيوف العرب
مألوفو، والعدوؿ فيو يبدو بشكؿ بارز في تحديد مفيومو عمى المستوى المغوي أو المستوى 

ة الفنية االصطبلحي؛ مما جعؿ لو دورا بارزا في الداللة ومباحثيا، ودورا بارزا في خمؽ الصور 
   ٗمف خبلؿ مباحث االستعارة والكناية والتمثيؿ."
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وقد اعتبر عبد المطمب المجاز ممثبل أكبَر لمعدوؿ "ألف اإلنساف ىو الذي يتحكـ في 
لغتو فيو سيدىا وليست سيدتو، وبحؽ ىذه السيادة وجد اإلنساف أف استخداـ الكممة القديمة في 

ـ عمؿ إبداعي  جمالّي، فيذا االستخداـ قد يكفيو في معنى جديد لـ يكف كافيا ليتمكف مف تقدي
تقديـ خطاب نفعي إخباري، ولكنو ال يكفيو في مجاؿ الفف، ومف ىنا كاف احتياج المبدع إلى 
إحداث نوع مف الفوضى في ىذه العبلقات المغوية، وتحطيـ ذلؾ التعسؼ القائـ في الربط بيف 

تحوؿ لتخمؽ نظاما جديدا يطمؽ عميو كممة المفظة ومدلوليا، وتمؾ الفوضى المستحدثة ت
نما يمتد إلى المفظة ٔالمجاز." ، فالمجاز كوجو مف وجوه العدوؿ، ال يقتصر عمى التركيب، وا 
 المفردة. 

 ولكف ما الذي يقصده عبد المطمب بقولو، "الفوضى المستحدثة"؟ 

النمط الجديد إنيا فوضى جمالية حيف يتـ التأليؼ "بيف جدولي اختيار متنافريف، وىذا 
ىو ذاتو ما أطمقنا عميو كممة )المجاز( وىذا ما عنيتو بقولي )إحداث فوضى في العبلقات 

فالمعاني واأللفاظ  -إف صح ىذا التعبير–المغوية( أو في )الداللة( وىي فوضى جمالية 
ة المشتركة بيف الناس جميعا، التي تنتمي إلى عداد المتواضع عميو ال تفاضؿ فييا بيف العام

والخاصة، وال يمثؿ استخداميا عيبا، وال يكسب فضيمة، أما القسـ اآلخر الذي ييتز فيو نمط 
فيو المخترع أو المبتكر أو المختص، وىو الذي يرتبط في صورتو  -الداللة وتتجدد فيو عبلقاتيا

 ، ويبدو واضحا تأكيد عبدٕالجديدة بفردية المبدع، ومف ىنا يكوف مجاؿ التفاضؿ والتمايز."
 المطمب عمى أف المجاز والعدوؿ في الداللة لو ذات نصيب العدوؿ في التركيب النحوي. 

غير أف الببلغييف العرب لـ يتركوا المجاؿ مفتوحا بشكؿ كامؿ أماـ ىذه الفوضى 
الجمالية التي يمكف أف يحدثيا المبدع عبر انزياح الداللة وانتياؾ التركيب المثالي؛ فقد اشترط 

يكوف استعماؿ الكممة في غير ما ىو لو بوجود قرينة مانعة، فالمجاز عمى ىذا  "الببلغيوف أف
  ٖيقدـ لنا معنييف في آٍف واحد؛ ولذا قاؿ السكاكي عنو بأنو الكممة المستعممة في معنى معناىا."
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إف "القرينة المانعة" ىي الحاجز المنطقي/ العقمي الذي حاؿ دوف جعؿ ىذا العدوؿ 
ر إلى فوضى غامضة، ببل إحاالت عقمية لممعنى، ويعزو عبد المطمب عف نظاـ المغة يتطو 

وجود ىذا الحاجز إلى سببيف اثنيف: األوؿ: االتجاىات المنطقية؛ فقد ولدت ثنائية المعنى 
ومعنى المعنى بفضؿ سيطرة "االتجاىات المنطقية التي سيطرت عمى الدرس الببلغي منذ 

عت بكثير مف الببلغييف إلى وضع االستعماؿ المجازي أخريات القرف الخامس اليجري، والتي دف
في نطاؽ عبلقة المفارقة واالنفصاؿ، بحيث ال يمكف تصور  طرفي المجاز في عبلقة اتحاد 

 ٔمتكامؿ."

أما الثاني؛ فيو الحذر الديني فقد كاف ىؤالء الدارسوف القدامى "يتحركوف في إطار 
وؾ لخوفيـ مف الوقوع في شبية التجسيد، فكاف ديني محدد، وتنتابيـ كثير مف اليواجس والشك

اندفاعيـ في  -أو يوقؼ–كبلميـ في المجاز ممتزجا بحذر المتدي ف، وىذا الحذر كاد أف يمغي 
بداع، كما كاف يوقؼ أي تحرؾ منيـ لتغيير العبلقات  عةٍ رو إيضاح ما في المجاز مف  وا 

ات التي تجمدت، بؿ تحجرت، حيث المجازية الموروثة، ويعوؽ أي محاولة لتخطي ىذه العبلق
وضعت المفاىيـ الببلغية المتأثرة بالحدود الدينية حاجزا صمبا ال يمكف لمشاعر أف يخرج عميو 
أو يتخطاه، وكأنما العبلقة بيف عناصر الموجودات التي يحتوييا الكوف ذات ثبات ال يمكف 

في دائرة المعاظمة، وكأنما  تحريكيا، فإذا تخطى الشاعر ىذه الحواجز الموروثة اتيـ بوقوعو
المجاز أصبح مواضعة عرفية كالحقيقة تماما، فإذا احتاج المبدع الستخداـ مجازي وجب أف 

، ويبدو أف عبد المطالب قد بالغ قميبل في حكمو ٕيخضع لمقتضى ىذه المواضعة االفتراضية."
ا لشروط الببلغييف األخير؛ إذ شبو شروط إنتاج المجاز أو النطاؽ المسموح بو إلنتاجو وفق

 العرب، بأنو مواضعٌة عرفية )كالحقيقة تماما(!

وليس العدوؿ واالنحراؼ واالنتياؾ واالنزياح ىي المصطمحات الوحيدة التي عبر بيا 
عبد المطمب عف تجاوز المغة لممستوى النفعي إلى المستوى الفني، بؿ عبر عنيا بوصؼ المغة 

وبينيما المغة المحايدة، يقوؿ: "إف سقوط خط المعجـ  تحت الصفرية في مقابؿ المغة الشعرية،
عمى خط النحو يؤدي إلى تماّس قد يكوف ىابطا فيولد لغة تقع تحت درجة الصفر كمغة 
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التخاطب، وىي التي أطمؽ عمييا السكاكي )لغة الحيوانات(، والحيوانية ىنا ليست صفة ذـ، 
نما وصؼ لمميمة التوصيمية التي تقوـ بيا ىذه الم غة، لكف بعض المبدعيف يمتمكوف قدرة وا 

ذا كاف التماس  يؤدي  كما –تحويؿ ىذه المغة التداولية إلى لغة شعرية مف الطراز األوؿ... وا 
أوضحنا إلى النزوؿ تحت درجة الصفر، فإنو أيضا يؤدي إلى االرتفاع إلى مستوى األدبية، وقد 

ة اإلبداعية قد تشحف ىذه المغة المحايدة تظؿ الصياغة في دائرة الحياد بيف ىذا وذاؾ، لكف القدر 
 ٔبطاقة أدبية برغـ احتفاظيا بمنطقة الحياد."

وربما كاف العدوؿ ىنا مصطمحا موازيا لمصطمح الشعرية، يقوؿ عبد المطمب: "إف 
الشعرية إذا تحققت بالتعامؿ اإلفرادي والتركيبي، أو )االختيار والتوزيع(، فإنيا تمتنع إذا ظؿ 

ذا ظؿ االختيار التركيبي في منطقة المألوؼ، بؿ ال االختيار اإل فرادي في منطقة المواضعة، وا 
بد مف مغادرة مثؿ ىذه المناطؽ وزرع الداؿ في وسط تعبيري يعمؿ عمى تفريغو مف داللتو جزئيا 

، وما العدوؿ سوى مغادرة المفظة المفردة لمنطقة المواضعة، واجتياز التركيب لمنطقة ٕأو كميا."
 ؼ؟ المألو 

إف العدوؿ/ االنزياح/ االنحراؼ/ االنتياؾ ىو أحد األعمدة الرئيسة التي قامت عمييا 
األسموبية لمنص، وىي تمثؿ نتاجا مشتركا لؤلسموبية الحديثة مع  المطمب قراءة محمد عبد

 الببلغة الموروثة. 
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 ثانيا: التكرار النمطي

إذا كاف العدوؿ ىو أحد األعمدة الرئيسة اللتقاء الببلغة باألسموبية، فإف التكرار 
يمثؿ عمودا آخر يبني عميو عبد المطمب ىذا التأسيس لممناطؽ المشتركة بيف األسموبية النمطي 

 والببلغة العربية. 

أشرنا سابقا إلى أف جيود محمد عبد المطمب في دراسة األسموب الفردي لـ تقتصر 
عمى دراسة انحرافو عف األصؿ، بؿ تجاوزه إلى غيره مف المنبيات التعبيرية الجاذبة التي قد ال 
تكوف مخالفة لؤلصؿ، لكنيا ومع ذلؾ تمثؿ بصمة أسموبية لممبدع والنص، يمكف تحميمو مف 

ة التقت فيو الببلغ ذي" أحد ىذه المنبيات إلى جانب العدوؿ الالنمطي خبلليا، ولقد كاف "التكرار
العربية مع األسموبية الحديثة، مع األخذ بعيف االعتبار وجوب توافر شرطيف اثنيف  لكي تكوف 

 التكراريات منبيات تعبيرية يمكف أخذىا بعيف االعتبار أثناء التحميؿ األسموبي: 

األوؿ: أف تكوف ذات طبيعة استمرارية في النص، وليذا يطمؽ عمييا عبد المطمب التكرار 
 الذي يتحوؿ إلى نمط جمالي. "النمطي"؛ أي

 الثاني: توافر النيَّة الجمالية فييا؛ بمعنى أف تمنح ىذه التكراريات بعدا جماليا لمنص. 

وىذا ما ينبو لو عبد المطمب حيف يرى أنو "يجب أف نوجو اىتماما خاصا إلى أف 
اعتبارىا دراسة األسموب الفردي يجب أال تتركز حوؿ األنماط المنحرفة عف األصؿ فحسب؛ ب

إبداعات براقة واضحة، بؿ إف دراسة األسموب الجاري عمى النسؽ المألوؼ قد يبيرنا أحيانا 
أكثر مما يبيرنا النوع األوؿ؛ ولذا يجب أف نتحرى في الصياغة ما فييا مف منبيات تعبيرية، ليا 

وراء  طبيعة جمالية مف ناحية، وليا طبيعة استمرارية مف ناحية أخرى. كما يجب أف نتحرؾ
التكراريات التي تأخذ شكؿ ظاىرة أسموبية في بعض ألواف األداء، مما يكسب المضموف حيوية 

 ٔتؤثر في الشكؿ المغوي؛ فتصبح عممية األخذ والعطاء بينيما قطب النظاـ الجمالي لمكبلـ."

إف التكرار كمنبو تعبيري يكتسب أىمية خاصة بالنسبة لؤلسموبية؛ إذ يدفع عنيا شبية 
بة التي تضيع معيا الروح الفردية لمنص ومبدعو؛ فمو كانت األسموبية تعتمد عمى االنحراؼ القول

                                                           
1
 191البالغة واألسلوبٌة،  



122 
 

عف األصؿ المثالي فقط في تحميؿ األسموب لضاعت فردية الصياغة، ولتحوؿ النص إلى 
مجموعة مف االحتماالت الواقعة في تقميبات البنى المتجاوزة لؤلصؿ المثالي، والتي ميما منحت 

دع فإنيا ستظؿ ىي األخرى محدودة بإطار مف التقميبات العبلئقية سواء في مجاؿ الحرية لممب
اإلفراد أو التركيب، لكف التكرار باإلضافة إلى منبيات أخرى ال تعتمد عمى العدوؿ  في األصؿ، 

إذ  "محمود عياد"تحمي األسموبية مف شبية القولبة، وىذا ما يوضحو عبد المطمب في رده عمى 
يوجد مبرٌر "لممحاذير التي وضعيا الدكتور محمود عياد أماـ مناىج األسموبية في يرى أنو ال 

مجاؿ النقد، فعندما تعمد األسموبية إلى )التشفير( بعدد مف الصيغ عمى أساس العبلقات التي 
عندما تعمد إلى ذلؾ ال تغفؿ أبدا طابع الفردية  –بيف ىذه الصيغ، الكامنة في النظاـ المغوي 

ي ىذا )التشفير(. وليس كؿ نمط تعبيري يعتمد بالضرورة عمى خاصية الخرؽ المحدد، المتمثؿ ف
بؿ إنو قد يبتعد تماما عف الخرؽ أو االنتياؾ إلى األداء المألوؼ الذي تتوفر فيو المنبيات 
التعبيرية، التي تتيح إبراز النية الجمالية في الصياغة، بؿ إف التكرارية نفسيا قد تمثؿ جانبا 

يا في األداء ال يقؿ أىمية عف )الخرؽ( إف لـ يجاوزه في بعض األحياف، فالمصادرة عمى إبداع
 ٔاألسموبية باعتبارىا مرتكزة عمى نوعية جمالية معينة في األداء أمر ال مبرر لو."

 التكرار النمطي في الببلغة العربية:

التعبيرية الكثيرة لقد عاد محمد عبد المطمب إلى الببلغة العربية ليجد في األشكاؿ 
التي أنتجيا عمـ البديع مجاال خصبا ليذه التكراريات التي تشكؿ منبيات تعبيرية أسموبية ال 
يمكف تجاوزىا، وليؤكد أف التكرار النمطي  يشكؿ منبيا أسموبيا "في مباحث البديع كالطباؽ 

اف التي اىتمت ، وتنسيؽ الصفات، والسجع وااللتزاـ والترصيع إلى آخر ىذه األلو يدوالتعد
بالناحية الصوتية، بجانب ألواف أخرى كاف االىتماـ فييا مركزا عمى الداللة وصمتيا بيذه 
الطبيعة التكرارية، وىو ما يمكف أف يسمح بتحوؿ البحث البديعي إلى بحث أسموبي بتخميصو 

غراقو في التكمؼ والصنعة." فراطو في التفريع والتقسيـ، وا   ٕمف شكميتو، وا 
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إف عمـ البديع الذي لطالما وجيت إليو التُّيـ مف حيث إغراقو في الشكمية التي وعميو؛ ف
جاءت عمى حساب المعنى، يرى عبد المطمب أف باإلمكاف تخميصو مف ىذه الشكمية، وتحويمو 

 إلى مبحث مف مباحث األسموبية. 

نمطي الصوتي، ويقسـ عبد المطمب التكرار النمطي في الببلغة العربية إلى نوعيف: التكرار ال
 والتكرار النمطي الداللي.

فعمي المستوى الصوتي يأتي مبحث السجع كأحد المباحث الميمة التي أوالىا 
الببلغيوف اىتماما خاصا؛ حيث "عددوا فيو ألوانا مف األداء، يتمثؿ فييا عنصر التوازف المفظي، 

خر، مع اتفاؽ الفواصؿ فمنو أف يكوف الجزآف في السجع متعادليف، ال يزيد أحدىما عمى اآل
عمى حرؼ بعينو، كقوؿ األعرابي: سنة جردت، وماؿ جيدت، وأيد جمدت، فرحـ اهلل مف رحـ، 

 ٔوأقرض مف ال يظمـ."

وكذلؾ يمثؿ الجناس مبحثا آخر مف مباحث التكرار الصوتي الذي استمد المغويوف 
قاؽ الذي تتوافؽ فيو فكرتو مف مباحث "حوؿ المشترؾ المفظي ومف مباحث الصرفييف حوؿ االشت

الصور المفظية الكبلـ في "التجنيس" باعتباره أقرب النمطيات إلى الناحية الصوتية الخالصة، 
وقد تناولوه بتفريعات معقدة حرصا منيـ عمى أف يتمثؿ في التركيب أقصى حدود درجات 

دىا وىيئاتيا بيف التوازف، خاصة فيما أسموه بالجناس التاـ الذي تتساوى فيو أنواع الحروؼ وأعدا
 ٕكممتيف ينتج عنيا صورة لفظية ليا إيقاعيا الخاص ىي )الجناس(."

غير أف الببلغة العربية لـ تقبؿ جميع أنواع التكرار الصوتي؛ فقد عدت بعض التكرار 
الصوتي لبعض الحروؼ ُمِخبلَّ بشرط الفصاحة، ويرى عبد المطمب أف أساس ىذا الرفض إنما 

بي في ذـ التنافر أو التماثؿ الصوتي الذي يؤدي إلى المبس أو صعوبة يرجع إلى الذوؽ العر 
النطؽ، وىو ما يمكف تجاوزه في  العصر الحديث الذي يستسيغ مف ناحية جمالية تكرار 

 الحروؼ، ويعتبرىا منبيا أسموبيا إيقاعيا يريد منو المبدع إيصاؿ معنًى ما. 
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نماط مف التكرار الصوتي ىو يقوؿ عبد المطمب: "ويتضح أف أساس رفض ىذه األ
الذوؽ العربي الذي يكره التنافر، كما يكره التماثؿ الذي يؤدي إلى المبس، فإذا مالت العربية 
بذوقيا إلى التخالؼ فذلؾ لمحاولة البعد عف المبس مف خبلؿ ما تقدمو مف المقاببلت بيف 

مغة مف تنافر أو تماثؿ، المتخالفيف، وىذا ما دفع الببلغييف إلى محاولة تجنب ما تكرىو ال
والحرص أحيانا عمى أنماط مف التخالؼ الذي يحقؽ في النياية ألوانا مف التناسب في اإليقاع 

 ٔبحسب السياؽ واالستعماؿ."

وثمة ما يمكف إضافتو لمبلحظة عبد المطمب في ىذه النقطة، أف الذوؽ العربي ربما 
الصوتي البلفت في بعض المخارج، كاف محقا في رفضو لبعض أشكاؿ التنافر أو التماثؿ 

ونفييا مف دائرة الفصاحة؛ ذلؾ أف اإلنتاج الشعري والنثري كاف يروى ويمقى بالدرجة األولى قبؿ 
ميمة ثقيمة  -وىي الغرض الرئيس الذي كتب لو–أف يكوف مكتوبا، وىذا يجعؿ ميمة إلقائو 

ري مكتوب قبؿ أف يكوف عمى الخطيب/ الشاعر، أما في العصر الحديث، فإف اإلنتاج الشع
مرويا، أو ىو يكتب لغرض النشر مكتوبا قبؿ كؿ شيء، وىذا ما يجعؿ اإليقاع الصوتي 
المتماثؿ أو المتنافر بشكؿ الفت يمثؿ متعة لمقارئ حيف يقرؤه بشكؿ منفرد، عمى عكس ما لو 

في تغيرات ، وىذا ما سيوضحو عبد المطمب الحقا اؤه، وتكوف عممية التمقي جماعيةكاف يتـ الق
 الشعرية في قصيدة الحداثة، فقد انتقمت مف كونيا "شعرية ممفوظة"، إلى "شعرية الكتابة".

أما عمى مستوى التكرار النمطي الداللي فإف عبد المطمب رأى أف ثمة تحركا آخر في 
ليا  مباحث البديع "يعتمد بالدرجة األولى عمى الناحية الداللية التي تأتي مف خبلؿ أنماط تكرارية

طبيعتيا الشكمية، والتي تمثؿ لونا مف ألواف التنبيو الفني يمكف رصدىا مف خبلؿ الخصائص 
في حقيقتيا وظائؼ  يالتركيبية لبعض الصيغ المختمفة. وىي صيغ تشتمؿ عمى مباٍف تؤد

ف كانت دراستيا قد تمت تحت ما سمي )بالمكمبلت( أي عمـ البديع.  أساسية في بناء الجممة، وا 
كاف ىذا اإلحساس بأىمية مثؿ ىذه التراكيب في صمتيا  بالناحية الداللية ىو الذي دفع وربما 
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بعض الدارسيف مف عمماء البياف إلى إدخاليا في مباحث المعاني، مثؿ مبحث التوكيد 
 ٔواالستدراجات واإلرصاد."

ويضرب عبد المطمب "الترديد" كأحد أشكاؿ التكرار النمطي عمى المستوى الداللي؛ 
يث يرى أنو "يكاد الترديد يأخذ طابعا متميزا في قدرتو عمى ترتيب الداللة والنمو بيا تدريجيا ح

في نسٍؽ أسموبي  يعتمد عمى التكرار المفظي، وىو كما عرفو ابف أبي األصبع : أف يعمؽ 
 ٕالمتكمـ لفظة مف الكبلـ بمعنى، ثـ يرددىا بعينيا، ويعمقيا بمعنى آخر."

موجودا في المستوى الصوتي والمفظي المجسـ، بؿ يمكف أف يمعب  وليس التكرار دائما
الحيز المكاني دورا في إبراز جمالية تكرارية مف نوع آخر، يرى عبد المطمب أنو  "يمكف أف 
نتبيف في بعض ألواف البديع ما يدؿ عمى أف الحيز المكاني يؤدي إلى تماس الداللة وتشابكيا 

كمة( التي تقوـ عمى ذكر الشيء بمفظ غيره لوقوعو في صحبتو مف خبلؿ التكرارية، مثؿ )المشا
 ٖتحقيقا أو تقديرا."

فالبعد الجمالي في المشاكمة يتحقؽ مف ناحية ذىنية عقمية ال مف الناحية المفظية 
تيدؼ إلى ناحية معنوية، تجاوز  -كما يراىا الدكتور أحمد كماؿ زكي–الصوتية؛ إذ "المشاكمة 
تقوـ عمى اكتساب األلفاظ مف  -كما نرى–فارؽ الداللة الرمزية، وىي الدقة المنطقية كما ت

المجاورة تمازجا في الداللة يخرجيا مف النمط المألوؼ، ويعدؿ بيا عف داللة المطابقة إلى 
الناحية اإلبداعية، وىذا التمازج ال يتمثؿ في التكرار المجسـ في العبارة، بؿ إنو يتحقؽ ذىنيا مف 

 ٗوزة في الداللة وما يستتبع ذلؾ مف تمازجيا."خبلؿ تقدير المجا

وعمى الرغـ مما اتصفت بو الببلغة العربية مف الجزئية، وتوقفيا عند حدود الجممة 
الواحدة، إال أف مبحث التكرار النمطي في عمـ البديع قد تجاوز حدود الجممة الواحدة؛ حيث 
يمتدُّ "التكرار النمطي إلى خارج  حدود الجممة الواحدة، أو البيت الواحد؛ ليشمؿ القطعة مكتممة 
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سماه العموي )الترجيع في المحاورة( الذي يحكي فيو المتكمـ مراجعة في القوؿ، ومجاوزة فيما 
 ٔجرت بينو وبيف غيره، بأوجز عبارة، وأخصر لفظ."

إف التكرار النمطي وفقا ليذه الرؤية قد اعتمد بشكٍؿ شبو كمّي عمى مباحث عمـ 
عمـ  كمبحٍث أسموبي يمكف مف البديع، وىذا ما يوضح حماس عبد المطمب إلعادة إحياء ىذا ال

خبللو الكشؼ عف جماليات النص وتحميمو، غير أف ىذا الحماس لـ يكف مطمقا كمف يتعصبوف 
لمتراث، فبل يروف فيو ضعفا وال إشكاال، بؿ إنو رؤية موضوعية لممنتج التراثي، ترى أف فيو ما 

يرى أف بعض أشكاؿ يستفاد منو وفيو ما يجب إعادة النظر فيو، وعميو فإف عبد المطمب 
التكرار النمطي قد أخذت طابعا ىندسيا أو نسقا رياضيا، مثؿ "ما أسموه )ماال يستحيؿ 
باالنعكاس( وىو ما يقوـ في تركيبو عمى نمط تكراري في الحروؼ والكممات، وقد أطمؽ عميو 

وف السكاكي )مقموب الكؿ( وىو أف تعاد قراءة الكممات مف آخر حرؼ فنجد المعنى بتمامو د
، وىذا الموف ٕتغيير في الشكؿ والداللة، ومنو في الكتاب الكريـ: )كؿ في فمؾ(، و)ربؾ فكبر(."

يستثنيو عبد المطمب مف المبحث األسموبي؛ ذلؾ أنو "يعتمد عمى التقدير المرسوـ بدقة 
 ٖصناعية، تبتعد عف مجاؿ التكرار الذي ترصده مباحث األسموب."

إعادة النظر في مباحث عمـ البديع، ليرى أف ىذه وىذا ما يدفع عبد المطمب إلى 
المباحث بكثرتيا الشكمية، ووفرة تنويعاتيا األسموبية يمكف أف تشكؿ رافدا أساسيا ألدوات التحميؿ 
األسموبية، غير أنو، ومف جانٍب آخر، يبدو أف ىذه الوفرة لـ تكف كميا ذات فائدة مف ناحية 

الشعرية المطموبة، فيرى عبد المطمب أف تكثير ؿ أدوات تحميجمالية؛ بحيث تثري النص ب
الببلغييف لبعض األقساـ في عمـ البديع جاء أحيانا "إظيارا لمبراعة والمقدرة، ويبدو أنيـ تناسوا 
كونيـ أماـ ظواىر أسموبية في األداء الفني، يستخرجوف قيميا الجمالية، فانساقوا إلى تنويعات 

 ٗمما أفسد عمييـ المبحث، وعطَّؿ فائدتو."تقوـ عمى الفرض والتوىـ أحيانا، 
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إف النظرة الموضوعية لعبد المطمب تجاه التراث الببلغي، وعمـ البديع بشكؿ خاص، 
جعمتو يقؼ منو موقفا متوازنا، فيو ال يقؼ مف البديع موقفا شموليا رافضا وال محقرا كما فعؿ 

ينات شكمية تدؿ عمى الصنعة بعض الدارسيف الذيف اعتبروا األشكاؿ البديعية بمثابة تمو 
المتكمفة، أدى زيادة االعتناء بيا إلى انحطاط قيـ الشعرية، وىو كذلؾ ال يقدس ىذه األشكاؿ 
جميعا ويأخذىا عمى عبلتيا، بؿ يرى أف محاولة الببلغييف في مجاؿ البديع كانت "بمثابة 

إلنجازات البلفتة، ولكف استكشاؼ إلمكانات المغة ومف المؤكد أنيـ قدموا في استكشافيـ بعض ا
مما يؤسؼ لو أنيـ لـ يطوروا كؿ ذلؾ وصوال إلى منيٍج أسموبي في فيـ األداء الفني. كما لـ 
يحاولوا الربط بيف التوصيؼ الشكمي لبديعياتيـ والبنية الحقيقية لمعمؿ األدبي، فقد اقتصر دورىـ 

لخدمة العممية اإلبداعية، وذلؾ  عمى عرض الوسائؿ واألدوات البديعية دوف محاولة توجيييا فنيا
بإدخاليا في صميـ الصياغة المغوية، باعتبارىا كبل متكامبل ليس فييا ما ينتج داللة تطابؽ 
مقتضى الحاؿ أو ما يبتعد عنو، فميس لمنص وجود خارج صياغتو بكؿ مستوياتيا المختمفة، فإف 

ادا ليذه الصياغة تساعد عمى امتد الوجود إلى بعض الجوانب األخرى، فإنما يستمد منيا أبع
 .ٔالتفسير الجمالي ليا."

ولقد حاوؿ عبد المطمب تجاوز ىذا اإلشكاؿ في كتابو "قراءات أسموبية في الشعر 
الحديث"؛ فقد بنى دراستو لؤلعماؿ الكاممة لمشاعر فاروؽ شوشة عمى توظيؼ بنية التكرار، 

مة وسيمة لرصد ظاىرة تعبيرية الفتة، ىي يقوؿ: "أما فاروؽ شوشة، فقد كانت قراءة أعمالو الكام
( شعريا، مف حيث مثؿ الداؿ رؤية المبدع لعالمو، يتوظيؼ بنية )التكرار( مف خبلؿ داؿ )العر 

ومف حيث كاف وسيمتو في الكشؼ عف طبيعة مفردات ىذا العالـ القريبة والبعيدة، الخارجية 
اؿ المعجمية والنفسية والسياقية، وما والداخمية، وقد اقتضى ذلؾ متابعة سيميائية ألبعاد الد

أضافو المردود المعجمي إلى السياؽ الذي احتضنو، وقد شكؿ كؿ ذلؾ مممحا أسموبيا لو 
 ٕاستمراريتو التأثيرية في مجموع خطاب الشاعر."
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لقد كاف العدوؿ والتكرار ىما المممحيف األسموبييف المذيف تناوليما محمد عبد المطمب 
ة العربية باألسموبية، وبقي أف نوضح فكرة "اإلمكانات النحوية" في دراسة أثناء ربطو الببلغ

 األسموب، وقد تـ تأجيميا إلى فصؿ مستقؿ بسبب األىمية الخاصة التي تكتسبيا. 
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 األسموبية: ىل ىي منيج نقدي مستقل؟ -

أف نطرح في إطار استعراضنا لربط عبد المطمب بيف الببلغة واألسموبية، يجب عمينا 
جابتو عميو  وىو السؤاؿ ذاتو الذي  -السؤاؿ األخير الذي طرحو عبد المطمب في نياية كتابو، وا 

حوؿ إمكانية أف تشكؿ األسموبية  -طرحو عبد السبلـ المسدي في كتابو "األسموبية واألسموب"
 يا منافسا. منيجا نقد

والسؤاؿ الذي طرحو عبد المطمب بصيغة واضحة ىو: "ىؿ يمكف لؤلسموبية أف 
تفرض نفسيا كنظرية شاممة في الدرس األدبي؟ وىؿ يمكف أف تحؿ محؿ النقد األدبي واالنفراد 

 ٔبالسمطاف دونو؟"

 "لو استطعنا تخميص النقد مف جوانبوإننا  د المطمب عمى ىذا السؤاؿ بالقوؿيجيب عب
لوجدنا األسموبية بكؿ  -لو استطعنا ذلؾ–التقييمية، بحيث يتحوؿ إلى عممية تعرؼ عمى النص 

إمكاناتيا متوغمة في أعماؽ النقد األدبي، أو بجواره مبلصقة لو في أقؿ االحتماالت. وبيذا 
زىا، تصبح القراءة األسموبية قراءة  ناقدة تتبع كيفية بروز الداللة، واألسباب التي أدت إلى برو 

بالتعرؼ عمى التراكيب وتحديد مكوناتيا، وكيفية قياميا بوظائفيا الداللية في نسؽ متآلؼ. وبيذا 
 ٕيتأكد االلتقاء بيف النقد واألسموبية واتصاليما بالنص األدبي." -أيضا–

ويميز عبد المطمب بيف األسموبية وبيف المناىج النقدية السابقة، كالمنيج االجتماعي 
نفسي، وكيؼ تجاوزت األسموبية إشكالية الذاتية في ىذه المناىج، ألنو يرى أف والتاريخي وال

طبيعة  تمؾ المناىج في الرؤية النقدية تجعميا ذات طبيعة فردية، بعكس المنيج التحميمي 
الػأسموبي الذي ينطمؽ مف الصياغة، والذي يتسـ بموضوعيتو في الكشؼ عف المعنى، "ومف ىذا 

مف بعض العيوب التي تقمؿ مف شأف النظرة النقدية، وذلؾ كربطيا  المنظور يمكف التخمص
باتجاىات عمـ النفس وحده، أو باتجاىات تتصؿ بعمـ االجتماع وحده أو باتجاىات ترتبط 
بالتحوالت التاريخية وحدىا، وكميا أبعاد يمكف أف يحتمميا النص األدبي؛ ألف التعدد في الشروح 

داخؿ النص،  نقد والنص المنقود، لكننا بالتحميؿ األسموبي نحؿُّ كامف في طبيعة العبلقة بيف ال
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وقد نرى مف داخمو ىذه األبعاد النقدية، دوف التركيز عمييا أو اعتبارىا محور الدراسة 
 ٔاألصيؿ."

وفي موضٍع آخر يتطرؼ في توصيؼ ىذه المناىج، ليبيف أفَّ مكانيا ىو تاريخ 
يا عمى ية النقدية، فما زاؿ ىناؾ توجيات تركز ىمَّ األدب، ال األدب، يقوؿ: "وبرغـ الحداث

مناطؽ ال تدخؿ أساسا في تكويف النص األدبي، كالسياسة واالجتماعيات والتاريخ، إلى غيرىا 
مف اليوامش التي ترافؽ النص، ومع أىميتيا في التنوير الخارجي لؤلدبية، فإنيا ال تعد حقيقة 

 ٕىو تاريخ األدب ال األدبية."مف جوىرىا، ولذا نرى أف مكانيا الصحيح 

ولكف: ىؿ ىذا يعني أف عبد المطمب يرفض أف يجيء الباحث األسموبي عمى ذكر 
 الجوانب النفسية االجتماعية في النص الذي يتـ تحميمو؟ 

إف عبد المطمب ال يرفض تحميؿ النص، واستخراج ما فيو مف جوانب نفسية 
مقاـ والمقاؿ والسياؽ، لكنو يحدد المدخؿ الذي يتـ واجتماعية، وقد رأينا موقفو فيما يتصؿ بال

استنباط ىذه الجوانب مف خبللو؛ إنو الصياغة، فالصياغة ىي التي ستمنح الباحث مفتاح 
النص، يقوؿ: "ومع موافقتنا عمى القوؿ بأف الصيغ البيانية والمغوية ليست إال خاصية مف 

لبيانية ليست عاجزة عف التعامؿ مع بأف ىذه الصيغ ا -أيضا–خصائص العمؿ األدبي، نقوؿ 
الجوانب األخرى، مف مثؿ: الحبكة ورسـ الشخصية، واألفكار، والدالالت االجتماعية والنفسية؛ 

ر إال بالمغة، فيي وسيمتيا وأداتيا، بؿ ىي الخمؽ ذاتو، وال يمكف صوَّ ألف كؿ ىذه األمور لف تُ 
االتجاىات، شريطة أال يدخؿ بيذه اإلفادة مف بعض  اإلفادةَ  أسموبيّ  باحثٍ  أف نصادر عمى أيّْ 

 ٖعمى النص فيموي عنقو، ويخضعو لكثير مف المسممات التي قد ال تتوافؽ معو."

ويناقش عبد المطمب مزايا المنيج األسموبي مف حيث ربط النص بالواقع الخارجي، أو 
ف منيج دقيؽ يمكف مف حيث عممية التقييـ بالجودة والرداءة، فيرى أف األسموبية "بما تمتمكو م

أف يتسع مجاليا لكؿ إبداع ذي طبيعة لغوية، دوف أف تبتعد عف جماليات المغة، ودوف أف تعتمد 
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عمى قواعد مسبقة جاىزة، بؿ إنيا ترى في النص خالقا لجمالياتو مف خبلؿ صياغتو، وفي ىذا 
كف مف ول -ال مف خبلؿ الجودة والرداءة–يفترؽ نص عف نص، ويختمؼ عمؿ أدبي عف آخر 

خبلؿ نظامو الذي تتشابؾ فيو مستويات الصياغة، فتنتيؾ المثاليات المألوفة في األداء، أو 
 ٔتتكرر األنماط، أو تتكاثر المنبيات الفنية."

 أحكاـ عف تبتعد األسموبية بأف المطمب عبد رأي عند قميبل نتوقؼ أف عمينا وىنا
 ىي لمنص تحميمية دراسةٍ  أيَّ  ألف لغوية، طبيعة ذي إبداع لكؿ تتسع أنيا أو والرداءة، الجودة
 جميع تكوف قد نعـ، لغوي، نموذجٍ  خبلؿ مف إيضاحو إلى تسعى ما، معنى إلى ىادفة دراسة

 نصوص في وقتو سيضيع الناقد أف يعني ال ىذا لكف األسموبية، لمدراسة صالحة النصوص
 إف القوؿ ويمكننا حكما، يصدر بيذا وىو لمرداءة، لغوي نموذجٍ  توصيؼ أراد إذا إال رديئة،
 كاف إذا بالرداءة حكـ أو بالجودة، عميو حكـ ىو تحميؿ موضع ليكوف ما لنص   الدارس اختيار
 ، وىذا ما سيقوؿ بو عبد المطمب الحقا.الدارس يراىا ما ظاىرة إثبات إلى ييدؼ التحميؿ

عمـ المغة والنقد كما وبالعودة إلى األصوؿ المسانية لؤلسموبية، فإنيا تشكؿ قنطرة بيف 
يرى سبيتزر، "وتبدو في ىذا المجاؿ أىمية مبلحظة )سبتزر( في أف األسموبية تمثؿ قنطرة بيف 
نظاميف كاف بينيما نوع مف التباعد، ىما: عمـ المغة والنقد األدبي، والتعاوف بيف ىذه النظاميف 

تباط األدب بالمغة التي يتيح لنا الحصوؿ عمى نتائج خصبة، مف حيث يمكننا مف رؤية مدى ار 
 ٕىي مادتو األساسية في الخمؽ واإلبداع."

ذا كانت األسموبية تمثؿ قنطرة بيف عمـ المغة والنقد األدبي في رأي سبيتزر، فإنيا  وا 
بحسب عبد المطمب، تمثؿ جسرا لمنقد "ويجوز لنا القوؿ ىنا بأف األسموبية أصبحت جسر النقد 

ا عممية التحميؿ المحض إلى أف تكوف أداة لكشؼ طبيعة إلى نسيج العمؿ األدبي، بتجاوزى
العمؿ األدبي بعبلقاتو الداخمية عمى أساس أف الدراسة المغوية عندما تتجو إلى خدمة األدب 

ىو الذي يستطيع تقديـ  -وحده–إلى أسموبية؛ ألف البناء المعجمي  -بالضرورة–فإنيا تتحوؿ 
مف وحدات تكوينية يمكف اعتبارىا بمثابة عبلمات  المعنى مف خبلؿ مستويات البناء، وما فيو
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أو رموز. واألسموبية بإزالتيا الحواجز بيف المغة واألدب أصبحت عامبل فعبل في قراءة النص 
قراءة لغوية نقدية، بؿ يمكف القوؿ بأف الغاية الحقيقية مف وراء كؿ ذلؾ أف تتصؿ األسموبية إلى 

 ٔنقد األدب؛ ألف األدب قواـ وجودىا."

ومع ىذه المقدمات التي تميؿ إلى تفضيؿ األسموبية كمنيج نقدي، إال أف عبد المطمب 
نما يحاوؿ االستمرار في المناورة، فيو يبدأ مف مقدمة منطقية  ال يصرح بيذا بشكؿ مباشر، وا 
بأف األسموبية ىي "منيٌج عمميّّ في دراسة األسموب"، وىذا مما ال يشؾُّ فيو أحد، ولكف ىؿ ىي 

 نقدي؟ منيج 

يرى عبد المطمب أف إبداع المبدع إنما يتشكؿ كمخموؽ في أسموبو؛ ألف ىذا األسموب  
ذا كاف اإلبداع ىو األسموب، فإف النقد ىو عمـ تحميؿ ىذا األسموب، وىكذا تكوف  ىو بصمتو؛ وا 

إنما اكتفى بالقوؿ إف أية نظرية نقدية  -دوف تصريحو المباشر–األسموبية منيجا نقديا خالصا 
في األدب تقتضي بالضرورة االحتكاـ إلى عمـ األسموب، فإذا كانت الشكوؾ قد تياوت بشأف 
كوف "األسموبية أصبحت بمثابة منيج عممي في دراسة األسموب األدبي؛ فيي التي تحدده، 
وتضبط الطرؽ العممية لتحميمو، وعميو فإف أي نظرية نقدية في األدب تقتضي بالضرورة 

األسموب كمظير لمقدرة اإلبداعية في النتاج األدبي، مف حيث كاف األثر  االحتكاـ إلى مقياس
 ٕالمجسـ لو، والموضح لمميزاتو وخصائصو."

وفي موضٍع آخر يصفيا بػ"تيار"، فيرى أف "تيار األسموبيات قد فرض حضوره في 
مصادرة الساحة النقدية، وأصبح الممارس األوؿ لفعالياتيا الجمالية، دوف أف يكوف في ذلؾ أي 

 ٖعمى تيارات أخرى ليا توجييا النقدي الخاص."
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 :عند محمد عبد المطمب األسس األولية لقراءة النص قراءة أسموبية -

. ميمة الناقد في التحميؿ األسموبي ىي أف يكوف قنطرة بيف النص والقارئ مف ٔ
أف يفرض رؤاه الذاتية د لو طريقة التحميؿ، ال خبلؿ تحميؿ النص وفقا لمنيٍج عممي  محدد يحدّْ 

كما يحدث في المناىج النقدية األخرى التي تقدـ لمقارئ تفاسير "تتيح لمناقد أف يقدـ فيما خاصا 
لو، قد يتصؿ بالنص، وقد يبتعد عنو في بعض األحياف، فيفرض عمينا رؤية خاصة، ويضع 

 ،أف يطمعو عميو إال ما يريد -مما في العمؿ األدبي–القارئ داخؿ ىذه الرؤية بحيث ال يرى 
فيدور في حمقة فيمو ورؤياه، حتى ليمكف القوؿ بأف القارئ يتذوؽ عممية النقد ال العمؿ األدبي 

 ٔالمتاح."

ولكي يكوف الناقد قريبا مف المنيج الموضوعي عميو "أف يتخمص قدر جيده مف 
دخؿ إلى النص خبراتو الخاصة في المجاالت الفمسفية والنفسية واالجتماعية والتاريخية؛ لكي ي

يمكف أف يقدـ تحميبل موضوعيا، بحيث ال يرتبط ىذا  -وحده–مف خبلؿ صياغتو. وبيذا 
مكانات، وقد يقوده ذلؾ  نما يرتبط بما في العمؿ ذاتو مف طاقات وا  التحميؿ بنظرتو إلى الحياة، وا 

فيزيد بذلؾ  إلى الخروج مف النص مرة أخرى بيذه الطاقات ليربطيا بما طالبناه بتركو في البداية
 ٕثراء النص، كما يزيد في قدرتنا عمى إدراكو إدراكا جماليا."

وىنا نعود إلى مناقشة إمكانية تحقؽ ىذه الموضوعية بيذه الصيغة المثالية التي 
: ىؿ يمكف لمناقد أف يتحمؿ يطرحيا عبد المطمب، ونعرضيا لمنقاش عمى ىيئة السؤاؿ البدىيّ 

 ة واأليديولوجية التي تتأسس عمييا رؤاه؟ مف الخمفية الفمسفية واألخبلقي

إف اإلجابة باإليجاب المطمؽ تبدو مستحيمة؛ ألف مجرد اختيار نص وتفضيمو عمى 
نص آخر، فيو تحيز لرؤية ما؛ ثقافية أو فمسفية أو أخبلقية أو دينية، فبل يمكف أف ينطمؽ الناقد 

أرضية مسبقة جعمتو ينطمؽ إلى  مف ذىٍف خاٍؿ تماما أثناء تحميمو لمنص؛ إذ ال بد مف وجود
 دراستو، فحتى لو استخدـ آلية ومنيجية موضوعية، تبقى العوامؿ الذاتية حاضرة بنسٍب متفاوتة. 
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. ميمة النقد ليست الحكـ بالجودة أو الرداءة عمى النص، وال إصدار أحكاـ االتياـ أو البراءة ٕ
 عمى المبدع:

المطمب حوؿ ميمة الناقد تقوده إلى فكرة أخرى إف الفكرة المثالية التي يطرحيا عبد 
حوؿ وظيفة النقد األسموبي بشكٍؿ عاـ، وىي أف ميمة النقد األسموبي ال تعتني بإصدار 
األحكاـ: ال عمى النص )مف حيث الجودة والرداءة(، وال عمى األديب؛ إذ ال يمكف استخداـ 

يؤكد عمى ىذه الفكرة حيف يرى أننا لسنا النص كوثيقة بيوغرافية لحياتو، كما فعمت الرومانسية، و 
بحاجة إلى القوؿ "بأف ميمة النقد ىي الوصوؿ إلى حكـ تقييمي بالحسف أو بالقبح؛ ألننا لسنا 
صدار حيثيات لمحكـ الذي يصدر ضده، كما أننا لسنا بسبيؿ فحص  بسبيؿ محاكمة األديب وا 

نما نحف ب سبيؿ فحص صبلحيات العمؿ األدبي في العمؿ األدبي كوثيقة اتياـ أو وثيقة براءة، وا 
ذا كنا بسبيؿ  تركيباتو المغوية لمكشؼ عف قيمتيا الجمالية، بدءا مف الجزء وصوال إلى الكؿ. وا 
فحص الصبلحيات فبل يغيب عنا بعض المزالؽ التي تحوؿ ىذه الصبلحيات إلى عممية ذاتية 

 ٔولذا فإف قانوف المغة يجب أف يسود." -نحذر منيا دائما–صرؼ 

. البعد الجمالي  لمنص ىو ما تسعى األسموبية إلى إبرازه، دوف الوقع في مصيدة الفصؿ بيف ٖ
 الشكؿ والمضموف: 

إف التحميؿ األسموبي لمنّص يقود في النياية إلى الكشؼ عف الجماليات الكامنة في 
ف ىذا "اإلدراؾ الجمالي ىو الذي يمكنو أف ي خمص النقد اإلمكانات المغوية المستخدمة فيو، وا 

مف عمميات الفصؿ والتمزيؽ التي تتناوؿ دراستو مف ناحيتو الشكمية أحيانا، ومف ناحية مضمونو 
أحيانا أخرى،  وىو تناوؿ ال تقبمو نظرية األسموب، وال تتوافؽ معو، مف حيث كانت مرتبطة 

كار وحدىا، بالعمؿ األدبي في مجممو، وفي كميتو؛ ألف اإلبداع العظيـ ال يستمد عظمتو مف األف
أو مف العاطفة وحدىا، ولكف عظمتو تتمثؿ في تبمور كؿ ذلؾ في صياغتو المغوية، التي تعتبر 
األصؿ الموضوعي الذي يجب التنبو إليو، فحقيقة العمؿ األدبي مف حيث دوافعو، ومف حيث 

 ٕمكوناتو يجب أف تخضع لممنيج الموضوعي."
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التعبيرية يجب أال تتجمد عند مجموعة مف لكف ىذه الدراسة الموضوعية لئلمكانات 
األنماط واألنسقة، وىو الخطأ الذي وقع فيو النقد القديـ، حيف حوَّؿ األشكاؿ التعبيرية الجمالية 
إلى أنسقة معيارية سابقة عمى النص، بؿ يجب عمى الناقد "يتحرؾ مف خبلؿ النظاـ المغوي وما 

الجممة مرتكزا عمى طبيعة تنظيـ مفرداتيا، وما  فيو مف إمكانات استبدالية، بحيث يكوف تحميؿ
يحتممو ىذا التنظيـ مف قيـ داللية، وما يحتممو مف قيـ صوتية، وما تظير فيو مف قيـ الموافقة 
والمخالفة. وىي أمور يمكف إدراكيا مف مفيوـ )المزية والفضيمة( عند عبد القاىر. وىذا التحرؾ 

نمو المغة وتطورىا، وال يتجمد أماـ وضعية معينة، كما  -بالضرورة–الذي ألمحنا إليو ال يغفؿ 
تكمف  -كما يقوؿ الدكتور عز الديف اسماعيؿ–حدث في النقد المغوي القديـ؛ ألف خطورة ىذا 

في تثبيت بعض األصوؿ وأخذ الشعراء بيا، وىو اتجاه شغؿ حيزا كبيرا في كتب النقد العربي 
 ٔالقديـ."
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 خالصة:  -

محمد عبد المطمب ربط الببلغة العربية بالمنيج األسموبي الحديث، وىذا  لقد حاوؿ
ليس استخفافا بالتراث، وال انبيارا بالوافد الحديث، بؿ محاولًة لتخطّْي بعض اإلشكاليَّات التي 
اتَّسمت بيا الببلغُة العربية، ولتجديدىا مف خبلؿ تدعيميا بالنتاج األسموبي الحديث، الذي يمتقي 

ا التراثية العميقة عبر كوف كؿ  منيما يتسماف بالعممية، التي تنطمؽ مف النص كنقطة بجذورى
 بدء لمتحميؿ. 

إف الببلغة بما أنتجتو مف أشكاؿ جمالية وفيرة في عموميا الثبلثة كشفت عف غناىا 
ة باألدوات التي يمكف أف يستخدميا التحميؿ األسموبي في الكشؼ عف اإلمكانات التعبيرية الكامن

في النص،ػ والتي سينطمؽ مف خبلليا إلى الداللة والمعنى، حيث ال مشكمة في أف تكوف 
الصياغة نقطة انطبلؽ نحو ربط المعنى بجوانب نفسية واجتماعية، كما في المناىج النقدية 

 األخرى. 

يتحدد مجالو في المستوى األدبي ، وال  -كما يقترحو عبد المطمب–والمنيج األسموبي 
، وىو كذلؾ ال يقـو عمى القطيعة مع -كما عرفتو أسموبية بالي–إلى االستخداـ العادي يتجاوزه 

أطراؼ عممية التواصؿ، بؿ يضمف ليا ىامشا مف الحضور، غير أف ىذا الحضور لممبدع 
والمتمقي والمقاـ إنما يتحدد انطبلقا مف الصياغة، ال العكس، فبل يتغوؿ المتمقي االفتراضي عمى 

ط في شطحات التأويؿ، وال يتغوؿ المبدع عمى الصياغة فنعتبر النص وثيقة الصياغة ونسق
بيوغرافية لحياتو، وال يتغوؿ المقاـ والخمفيات الثقافية واأليديولوجية لممنيج لتفرض رؤاىا عمى 
الصياغة، إف الصياغة والمغة ىي المدخؿ إلى النص، باعتبار النص كيانا مستقبل بذاتو، غير 

 أطراؼ عممية التواصؿ.  يحوؿ دوف حضورانغبلقا تاما  أنو ليس منغمقا

 إذا كانت األسموبية ىي عمـ تحميؿ األسموب، بما يمثّْمو األسموب مف طريقة خاصةٍ 
لممبدع في أداء المعنى، فإف خصوصية ىذا األسموب وجمالياتو تبرز مف خبلؿ خصوصية 
الصياغة التي يمكف دراستيا في ثبلثة محاور: العدوؿ، التكرار النمطي، اإلمكانات النحوية أو 

وقد ربط عبد المطمب ىذه المحاور التي ىي نتاج  (،الظواىر البراقةػ)ما يدعوه عبد المطمب ب
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حديث بعموـ الببلغة الثبلثة، ليوضح أف الببلغة ال زالت قادرة عمى إمداد الدرس أسموبي 
األسموبي الحديث باألدوات البلزمة لتحميؿ النص، وقد تناولنا في ىذا المبحث المحوريف 

 لمحديث عنو؛ ثالثخصصنا الفصؿ الاألوليف، أما المحور الثالث وىو اإلمكانات النحوية، فقد 
 أكبر وىي ارتباط النحو بالببلغة. الرتباطو بفكرة 

في النياية يطرح محمد عبد المطمب سؤاال حواؿ ما إذا كانت األسموبية منيجا نقديا 
مستقبل مساويا لممناىج النقدية األخرى، ويجيب إجابة مناورة بأف األسموبية قدمت "جيدا وفيرا 

ي، وتثبيت أحكامو مف خبلؿ في مجاؿ التوصيؼ المغوي لمنص، محاولة بذلؾ ترشيد النقد األدب
األسس العممية الموضوعية، التي تتيح تبيف القيـ الجمالية تبينا واعيا، وفي سبيؿ ذلؾ استعانت 

نما  -بجانب التنظير– بكثير مف النماذج التطبيقية كما وكيفا، وكؿ ذلؾ أمر ال جداؿ فيو، وا 
يؿ بأنيا مادة غير محايدة، وال يأتي الجدؿ فيما استعانت بو األسموبية مف مادة لغوية، حيث ق

نيا تقوـ أساسا عمى حدس الناقد ورؤيتو الخاصة، أو حساسيتو  تنفصؿ عف ذات مدركيا، وا 
 ٔالنقدية."

إف ىذه الخبلصة تتيح لنا أف نتبيف أفَّ عبد المطمب لـ يستطع وصؼ األسموبية بأنيا 
عمـ تحميؿ األسموب،  منيج نقدي مستقؿ، وماؿ إلى وصفيا بأنيا منيج لتحميؿ النص، أو

ا فيما يساىـ بترشيد النقد األدبي، وتقميؿ ذاتيتو،  وجعؿ خطابو موضوعيا مقنعا، يوتوصيفو لغو 
غير أنو يظؿ متوقفا عند الحجج التي تـ طرحيا حوؿ األفكار المثالية عف تجرد ميمة النقد 

براىينيا الواقعية، ما لـ الذاتية قائمة وتمتمؾ  ةوالناقد مف الذاتية بشكؿ كامؿ؛ فبل تزاؿ شبي
تنقضيا التطبيقات الفعمية لممنيج الذي يقترحو عبد المطمب، وىذا ما سنتحدث عو في المبحث 

 التالي. 
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 المبحث الرابع

 تطبيقات المنيج األسموبي في دراسات محمد عبد المطمب النقدية

نظريٍة نقدية، أو إثبات جدواىا إال عبر اختبارىا في النص،  ةال يمكف الحكـ عمى أيّ 
فإف النظريات تبقى قادرة عمى إثبات مثاليَّتيا مف ناحية نظرية عبر الحجج والبراىيف المنطقية، 
لكنيا وحيف تنزؿ إلى النص ُمَحاِولًة اختباَر تصوراِتيا الذىنية تكوف قد واجيت اختبارىا 

 الحقيقي. 

زمُة النقِد في العصر الحديث بتعدد نظرياتو وطرائقو، حتى أصبَح النتاُج لقد تمثَّمْت أ
النظريُّ النقدي يكاد يكوف مساويا لمنتاج األدبي، غير أفَّ الذيف انشغموا بالتنظير والرد واليجـو 
عمى حجج الخصوـ فيما يتعمؽ بمناىجيـ التي اختاروىا، كانوا قميبل ما يمنحوف ذات الجيد 

التنظير لمجانب التطبيقي، لكف محمد عبد المطمب كاف واحدا مف أولئؾ النقاد القمة المبذوؿ في 
الذيف استطاعوا النزوؿ بنظرياتيـ مف عرش الببلغة التنظيرية إلى أرض النص، حيث يتـ 
ثبات جدواىا بطريقة أكثر إقناعا مف آالؼ الصفحات مف التنظير  اختبار أدواتيا بشكٍؿ عممي، وا 

 ـ بالمصطمحات الغامضة، والتصورات الذىنية عف النص ولغتو.المعقد، الميت

لقد كتب محمد عبد المطمب عشرات الدراسات التطبيقية حوؿ الشعراء المعاصريف، 
سواء بوصفيـ أفرادا تميزوا بأساليب معينة أو جماعات ليا سمات أسموبية  بارزة، وكانت لو 

 نظريةٍ  تطبيقية عمى مقدمةٍ  ةٍ سدرا دت كؿُّ دائما استراتيجيتو الواضحة في الدراسة؛ إذ اعتم
، وقد ارتأينا أف نناقش ىذه االستراتيجية في التطبيؽ، قبؿ واحد محكمة وغير معقدة في آفٍ 

عرض تطبيقات المنيج األسموبي في دراساتو، ومف ثـ اخترنا المقدمة النظرية في كتاب "قراءات 
وأجمعيا لمنيجو، وىي تفي بغرض توضيح أسموبية في الشعر الحديث"، كونيا أشمؿ مقدماتو 

استراتيجيتو المتبعة في التحميؿ األسموبي، وآثرنا عرضيا في نقاط ممخصة، والتعميؽ عمييا 
 شرحا ومناقشة. 
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 منيج محمد عبد المطمب في كتاب "قراءات أسموبية في الشعر الحديث": -

نى أنيا تقوـ أساسا عمى . القراءة التي يعنييا عبد المطمب ىي قراءة تحميمية؛ بمعٔ
، مف خبلؿ االستيعاب المحايد الذي يسعى إلى الربط بيف تداخؿ "التنوير الجزئي بالكشؼ الكميّ 

الظواىر التعبيرية، وبيذا يصبح المسار العاـ لتحميؿ الخطاب الشعري مسايرا لطبيعة التوقع 
وعمينا أف ننتبو لكممة  ،ٔواحتياجاتو مف ناحية، وخصوصية الخطاب وتعاليو مف ناحية أخرى."

ال تعنى بإصدار األحكاـ التقييمية لمنص مف حيث الجودة  تو؛ حيث يقصد بيا أف قراء(محايد)
والرداءة، وال إصدار األحكاـ حوؿ المبدع عف طريؽ اتخاذ النص كوثيقة اتياـ أو تبرئة لو تجاه 

 بعض القضايا الفمسفية والفكرية واألخبلقية. 

المدخؿ الرئيس لمنص، ولكف ىذا ال يعني انغبلؽ القراءة التحميمية . الصياغة ىي ٕ
انغبلقا محكما عمى بنية النص الداخمية، بعبلقاتو وأنساقو، مع نفي أطراؼ عممية التواصؿ 
األخرى كالخطاب والمتمقي والمبدع، ولكفَّ ىذا الخروج المحدود مف الصياغة الذي يسمح بو 

د المطمب "ال يبتعد عف الصياغة إال بمقدار ما يعود إلييا كاشفا التحميؿ المغوي الذي يتبعو عب
عف ظواىرىا اإلبداعية، دوف دخوؿ في دائرة التقييـ التي يمكف أف تدخميا قراءات  -ما أمكف–

 ٕأخرى تعتمد عمى القيمة وسيمتيا في تقديـ الخطاب لمتمقيو."

ية التي جددت نفسيا، . يعتمد عبد المطمب في ىذه الدراسة عمى األدوات الببلغٖ
باإلضافة إلى االلتفات إلى اإلمكانات النحوية التي ولدت ظواىر براقة في النص؛ فيؤكد أف 
منطؽ ىذه القراءة ىو "المتابعة المحايدة التي تتعامؿ مع الخطاب الشعري بأدوات ال تتنافر مع 

حوية الجمالية التي طبيعتو، ونعني ىنا األدوات الببلغية التي جددت نفسيا، واألشكاؿ الن
 ٖتتجاوز الدور التقعيدي إلى الوظائؼ الداللية."
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األركاف لقراءة الشعر الحديث، ويتمثؿ في أنو  خماسيَّ  ا. يتبع عبد المطمب منيجٗ
يعتمد عمى "رصد مداخؿ الخطاب الشعري أوال، ثـ الولوج إلى األركاف الخمسة األساسية: 

، الصياغة. وفي رأينا أف ىذا المنيج يمكف أف يكوف وسيمة الذات، الموضوع، الداللة، االستدعاء
الة في الكشؼ عف خصوصية اإلبداع في الخطاب األدبي عموما، والشعري عمى وجو فعَّ 

، وىنا يمكف مبلحظة تأكيد عبد المطمب عمى حضور أطراؼ عممية التواصؿ، مع ٔالخصوص."
د مداخؿ الخطاب الشعري" في البداية، التركيز عمى أف حضورىا تاٍؿ لعمميٍة سابقة، وىي "رص

وىذا يعني تحديد الظاىرة األسموبية األبرز في عمؿ الشاعر ككؿ متكامؿ، ثـ الدخوؿ منيا إلى 
 العناصر الخمسة التي ذكرىا، وىي: الذات، الموضوع، الداللة، االستدعاء، الصياغة.

يقترح عبد المطمب . لموصوؿ إلى تحقيؽ المنيج الخماسي في قراءة الشعر الحديث، ٘
ثبلث قراءات: القراءة األولى؛ وىي القراءة الجمالية،  قراءة "تتكئ عمى التعامؿ مع البنى 
التركيبية، وقياس مدى تخمصيا مف الطابع العاـ، واالرتقاء إلى مستوى األدبية، ويبلحظيا ىنا 

مى الكشؼ عف ومدى قدرتيا ع -التي جددت نفسيا–أىمية االعتماد عمى األدوات الببلغية 
لظواىر التردد البلفتة  يّ ظواىر العدوؿ، والخروج عف المألوؼ، ومدى قدرتيا عمى الرصد الكمّْ 

جزئيا وكميا، ومدى قدرتيا عمى رصد مناطؽ البريؽ والتوىج التي تشد المتمقي إلييا، وتشغمو 
 ٕبعبلقاتيا المتداخمة."

"تبدأ عمميا مف منطقة المفردات والقراءة الثانية ىي القراءة التأويمية؛ وىي قراءة 
المعجمية وردىا إلى مرموزىا المباشر أو غير المباشر، وبخاصة أف الخطاب الشعري الحديث 
أصبح مثقبل بالرموز واألساطير، ومشحونا باإلسقاطات، مما يتيح لمدواؿ أف تتخمص مف داللتيا 

 ٖوما تتميز بو مف عمؽ وثراء."المعجمية، واالمتبلء بدالالت جديدة، تناسب التجربة الحديثة، 
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أما القراءة الثالثة، فيي القراءة االسترجاعية، وىي القراءة التي "تبدأ حركتيا برصد 
إلى مزودىا السابؽ قديما أو حديثا، بؿ  -في وعي–الرئيسة في الخطاب، ثـ ترتد منيا  ىالبن

إنيا أحيانا تكوف إرىاصا بما يتموىا، وىنا تكوف عممية التحميؿ أشبو بالحركة )البندولية( التي 
تربط بيف نقطتيف بينيما قدر مف التواصؿ والمشاركة، وىو ما يتيح لمخطاب األدبي أف يستقر 

 ٔأفقو الصحيح."في 

نص عمى بنيتو ويتضح مف خبلؿ تنوع ىذه القراءات أف عبد المطمب لـ يغمؽ ال
ف لـ يجعؿ ميمة النقد الحكـ بالرداءة والجودة، ، وشبكة عبلقاتو، فيو جعؿ مف قراءتو يوا 

 األسموبية قراءة كاشفة لمداللة ونموىا بالمفردات والتراكيب، واإلحاالت المعجمية، واشتباؾ النص
 بأكممو مع غيره مف النصوص السابقة، أي موقعو الذي اتخذه عمى خط الشعرية األدبية.

ومثاؿ ذلؾ انفتاح قراءتو لنص محمد عفيفي مطر عمى اشتباكيا مع النص القرآني، 
ؿ نمَط القراءة االسترجاعية عمى األنماط األخرى لمقراءة؛ ألف "الديواف يدخؿ  مما يجعمو يفضّْ

وبخاصة دائرة )االقتباس(، إذ سيطرت الصيغة القرآنية عمى  مى نحو شمولّي،دائرة )التناص( ع
يا عمى أنحاء مختمفة، سواء عمى مستوى  الديواف سيطرة كاممة، أو لنقؿ أف الديواف امتصَّ
المفردات، وسواء عمى مستوى المركبات، فالديواف في مجممو محاولة لتعديؿ مسار المغة 

  ٕ، ثـ اسقاطيا عمى الحاضر."الشعرية إلى البنى التراثية

وىذا التردد بيف قراءات ثبلث تعتمد في مجمميا عمى الصياغة كنقطة انطبلؽ ينفي 
تيمة القولبة؛ إذ ىي أسموبية متنوعة تتابع  -كما يقترحيا محمد عبد المطمب–عف األسموبية 

ت التحميؿ والقراءة تنوع النص، وتمحؽ بو في مرحمة تاليٍة إلنتاجو، ال سابقة عميو، وتحدد آليا
 التي تناسبو بعد قراءتو، ال برؤًى سابقة عميو. 

ببلغية؛ إذ -. إف القراءة األولى، وىي القراءة الجمالية، يجب أف تكوف قراءة نحوٙ
تعتبر ميمة المحمؿ "أف يتابع ىذه الظواىر )النحو ببلغية( ذات االنتظاـ، ألنيا التي تمثؿ 
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بلليا يمكف تحويؿ المضمر إلى الظاىر، وىو ما يحتاج إلى المممح األسموبي الصحيح، فمف خ
 ٔنوٍع مف الحدس المرافؽ لمنظر العميؽ، والمزامف لمقدرة عمى التحرؾ بيف التحميؿ والتركيب."

نما مف باب التأكيد  وتسمية ىذه القراءة بأنيا )نحو ببلغية( ليس مف باب الفصؿ، وا 
ى عبد القاىر الجرجاني في نظرية النظـ، وىو ما عمى الصبغة النحوية لمببلغة، كما كانت لد

 سنتناولو بالتفصيؿ في الفصؿ البلحؽ.

ولكننا نبلحظ استعماؿ عبد المطمب لتوصيؼ )الحدس(، وىو يعبر عف الجزء الذاتي 
خذت عمييا، فنرى أف عبد المطمب ينفي سمطتيا العممية الصمبة التي أُ  والذيفي األسموبية، 

نقطتيف معا: موضوعية األسموبية كمنيجيا، وعدـ خموىا مف جانب  يؤكد بشكؿ مستمر عمى
عمى خبرة تراكمية  ذاتي إبداعي سيتميز بو ناقد عف ناقد آخر مف خبلؿ الحدس المغوي المبنيّ 

 في مجالي عمـ المغة واألدب معا.

.يطرح عبد المطمب قضية إشكالية حوؿ "المرجعية الواقعية"  لػ "شعرية" النص؛ ٚ
بالمطمؽ إمكانية أف تحتمؿ قراءتو األسموبية أية مرجعية واقعية، فيرى أف "أي قراءة نصية فينفي 

سواء أكاف متمقيا مثاليا أـ  -عموما–تتنافى مع وجود مرجٍع واقعي، ومف ثـ يحتاج المتمقي 
أف يشكؿ عالما خياليا يصمح أف يكوف مرجعا  لمشعرية؛ إذ إنيا بطبعيا ال تقدـ إال  -عاديا
 ٕا"ذاتي

وقد نفيـ مف ىذا النفي المطمؽ نزوع عبد المطمب نزعة جمالية خالصة تجعؿ النص 
منغمقا عف المرجع الواقعي بإطبلقو، ببل غايٍة سوى المتعة التي تحققيا مثاليتو الجمالية كما رأى 

ال أكثر، أي إنساف يحب ويعبر، وليس الفناف مف حيث ىو  كروتشة، حيف قاؿ "إف الفناف فنافٌ 
ف عالما وال فيمسوفا وال أخبلقيا، وقد تنصب عميو صفة التخمؽ مف حيث ىو إنساف، أما مف فنا

حيث ىو فناف خبلؽ فبل نستطيع أف نطمب إليو إال شيئا واحدا ىو التكافؤ التاـ بيف ما ينتج وما 
بو يشعر، وعمى الناقد أف يقؼ أماـ مبدعات الفف موقؼ المبتعد ال موقؼ القاضي وال موقؼ 

                                                           
1
 42قراءات أسلوبٌة فً الشعر الحدٌث،  
4
 42أسلوبٌة فً الشعر الحدٌث، قراءات  



155 
 

اصح، وما الناقد إال فناف آخر يحس ما أحسو الفناف األوؿ، فيعيش حدسو مرة ثانية، وال الن
 ٔيختمؼ عنو إال في أنو يعيش بصورة واعية ما عاشو الفناف بصورٍة غيِر واعية."

 مف خبلؿ عدـ وجود إحاالت واقعية لمنص يوضح ىذه فكرة عبد المطمب غير أف
 نص حداثّي كنص حسف فتح الباب، الذي يقوؿ فيو:  التساؤؿ عف الطريقة الممكنة لقراءة

 "إعصار السيؿ الجامح
 يجرؼ ما أبقى الميؿ 
 وما صنع الويؿ   
 ييوي الوثف المتأّلو 
 تتعالى أجراس الميبلد 
 يحيا اإلنساف اإللو 
 لكف الميب البلفح 
 يختـر القصر 
 ويذرو الكوخ 
 بعد ربيع األعياد؟ " 

قوؿ إفَّ "الدفقة الشعرية تقدّْـ ذاتيا بعيدا عف مرجعيا، ويجيب عمى ىذا التساؤؿ بال
فميس ىناؾ في الواقع سيٌؿ )جامح( يجرؼ الميؿ في طريقو، وليس ىناؾ أجراٌس تعمف الميبلد 

لف يصؿ منزلة  الجديد، وليست ىناؾ آلية وثنية تيوي، واإلنساف ميما امتمؾ القوة والعموّ 
يأتي بعد ربيع األعياد ليدمر القصور واألكواخ. فبل يتبقى أماـ  األلوىية، وليس ىناؾ ليبٌ 

المتمقي إال أف يشكّْؿ عالما عمى ىذا النحو بكؿ فاعميتو التدميرية الداخمية التي تحتاج إلى كؿ 
 ٕىذه العوامؿ الخارجية لتستطيع تغييبو، حتى يمكف إنتاج العالـ الجديد بمعاييره الجديدة."
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أنو يجب "إخراج األعراؼ والتقاليد واألخبلؽ مف منطقة ويرى في موضع آخر 
الشعرية، ألف في مثؿ ذلؾ قيدا عمى اإلبداع الذي يجب أف يتوسع الستيعاب حركة الذىف بكؿ 
تناقضاتيا، وبكؿ توافقاتيا، ألف طبيعة الشعرية أف تفارؽ مواصفات الواقع المادي والمعنوي، 

طاقة التخييمية الخبلقة، ألف ىذه الطاقة ليا فاعميتيا في الخارجي والداخمي، ووسيمتيا في ذلؾ ال
خمؽ فضاء النص الموازي لمنص المنطوؽ، حيث تقـو بينيما عبلقة جدلية تجمع بينيما عمى 

 ٔصعيد التمقي."

 ةوىذا التوضيح يثير التساؤؿ القديـ الجديد حوؿ عبلقة األخبلقي بالجمالي، ألف أي
ستخرج صاحبو مف دائرة اإليماف األخبلقية، وتنسب إليو تيـ  قراءة "نصية/ حرفية" ليذا النص

الزندقة واإللحاد، وغيرىا مف التيـ التي واجييا مجموعة مف شعراء الحداثة مف قبؿ المؤسسة 
 الدينية. 

إف انقطاع مفردات النص عف مفردات العالـ الواقعي، وتشكيؿ عالميا الخاص الذي 
ـ شعريتو، يبدو مخرجا جيدا مف التيـ األخبلقية الموجية ينغمؽ برمزيتو وأسطوريتو عمى عوال

ليذا الكْـّ اليائؿ مف الشعر الحديث الذي تجاوز الداللة المعجمية، بؿ انتيكيا، بشكٍؿ مريع، 
أال يبدو الخروج مف المغة وانتياكيا بيذا الشكؿ القصدي، والعبثي  -وفي ذات الوقت–ولكف 

انتياكا لمنظرة الوجودية الكبلسيكية  -ف أسموبا جمالياحيف يكو –أحيانا، ىو في حدّْ ذاتو 
 والرومانسية والمثالية التي تجعؿ مف المغة أفقا لممتعاليات الميتافيزيقية؟ 

إننا ال نستطيع إنكار ارتباط االنتياكات الشكمية فيما يتعمؽ بالمغة مف حيث: داللة 
ورىا، وارتباؾ إيقاعيا، واعتمادىا عمى مفرداتيا المعجمية، وعبلقات تراكيبيا، وتنافر مكونات ص

انتياؾ الذوؽ المألوؼ ألجؿ االنتياؾ ذاتو، ال ننكر ارتباط ىذا كمو بثغرة البل طمأنينة التي 
اخترقت العوالـ الوجودية ليؤالء الشعراء نتيجة لخمفيات ثقافية وفمسفية اطمعوا عمييا، وآمنوا بيا 

ص مكتمؿ التجربة، ليس بنية شكمية منغمقة تماما ، وعميو فإف مجموع النصوص، أو الن-ربما–
عف البنية الثقافية لمشاعر التي استمدىا مف أفؽ وجودي فمسفي أنتجتو المذاىب الحديثة كردة 

 فعؿ عمى الواقع الذي يعايشونو، أو يتأثروف بو. 
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فإف  محمد عبد المطمب يمجأ إلى التحميؿ بناء عمى فكرة االنقطاع عف اإلحاالت  ؛لذا
الخارجية فيما يتعمؽ بالصور المجازية الجزئية، وىو ما يدعوه شعرية النص، وىو بذلؾ ينجو 

ؿ المضموف المفيوـ  بشكؿ  –مف مأزؽ ربط الحكـ الجمالي بالحكـ األخبلقي، أو مأزؽ تغوُّ
عمى  الجماليات التي أنتجتيا شعرية النص، لكف: ىؿ يمكف عزؿ التجربة  -نصي حرفي

 ع؟ بكامميا عف الواق

إف ىذه الفرضية فرضيٌة مثاليٌة، وصعبة التطبيؽ واقعيا، ألف التجربة في النياية ىي 
ف أوغؿ المبدع في تركيب مفرداتو الشعرية القائمة عمى بنى  نتاج العالـ الواقعي، حتى وا 
التخالؼ مع الواقع محاوال إييامنا بانفصالو عنو؛ إذ االنفصاؿ نفسو ىو عبلمة عمى رفض 

لتمرد عميو، ألسباب يمكف قراءتيا في النص ذاتو، وىذا ما يؤكده عبد المطمب في الواقع، وا
ف تجاوزه أثناء الحديث عف معالـ شعريتو.   قراءتو الكمية لمنص، حتى وا 

إف ىذه النظرة الثنائية لبلتصاؿ واالنفصاؿ في مجاؿ اإلحاالت الخارجية ليست نتيجة 
تمييز عبد المطمب بيف مصطمحيف اثنيف وىما: تناقض يقع فيو عبد المطمب، بؿ ىو نتيجة 

الشعرية والشاعرية، فيرى أف "المصطمح النقدي يقدـ طرفيف أساسيف في عممية اإلبداع: 
 .ٔالشاعرية والشعرية. واألوؿ يقـو بالمبدع ويتجسد فيو، والثاني يقـو بالصياغة، ويحؿ فييا."

اء عمى رؤى فمسفية وثقافية ال وعميو؛ فإف تعميقو عمى تجربة رفعت سبلـ الشعرية بن
تعميقا عمى  -يعدُّ مف قبيؿ  التناقض، بؿ مف قبيؿ التمييز بيف المصطمحيف السابقيف، يقوؿ 

:"أما رفعت سبلـ فإف اغترابو يتسع حتى -تجربتو الشاعرية التي اختمطت بشعريتو في النص
عالميا الُحممي، أو عالميا يشمؿ ذاتو، فمـ يعد بيف الذات وعالميا رابٌط فعمي، سواء ذلؾ في 

الواقع بكؿ مناطقو الثقافية، واالجتماعية والدينية... فاالغتراب يبدأ مف دائرة الرفض: رفض 
الموجود البشري، ثـ رفض ممحقاتو مف الطقوس الدينية والخرافية واألسطورية. وحتى عندما 

وقوعيا في دائرة الغموض، يتحقؽ حموؿ الذات في عالـ اغترابيا، تبدأ مرحمة اغترابية أخرى ب

                                                           
1
 21هكذا تكلم النص،  



158 
 

والطمأنينة الكاذبة. فيو اغتراب داخمي وخارجي، يتحرؾ مف الذات إلى العالـ، ومف العالـ إلى 
  ٔالذات."

وبشكٍؿ مختصر فإف عبد المطمب يرفض إحالة مفردات الشعرية في النص إلى 
وستسقطيا في مأزؽ الواقع؛ ألف إحالة مف ىذا النوع ستفقدىا المعنى الجمالي مف جية، 

المحاكمات األخبلقية مف جية أخرى، لكنو ال يرفض اإلحالة إلى الواقع الخارجي المتمثؿ في 
 األجواء النفسية لممبدع، ما داـ ىذا الوصؼ واقعا في إطار "شاعرية" التجربة.

وعمينا أف ننتبو أيضا أف الحديث ىنا عف "الشعرية"، ىو حديث عف شعرية الحداثة، 
تيا األسموبية التي تميزت بيا مف انتياؾ لمغة لغرض االنتياؾ ذاتو، وقد ال يكوف ىذا بكؿ سما

منطبقا عمى معنى الشعرية الكبلسيكي أو الرومانسي أو الواقعي، إذ كانت الشعرية في مثؿ ىذه 
 المذاىب تتناقض أو تختمؼ مع شعرية الحداثة.

إذا كاف التحميؿ الذي اعتمد عميو . التحميؿ األسموبي في منطقتي اإلفراد والتركيب: ٛ
عبد المطمب ىو تحميؿ الصياغة، فيذا يعني أنو ال بد لو مف متابعة الظواىر في منطقتي 
اإلفراد والتركيب، وفي منطقة اإلفراد يرى عبد المطمب أنو  ال يمكف "تحميؿ النص بمتابعة 

أف تتجو إلى تجميع الدواؿ فيما إفرادية تستغرؽ كؿ مفرداتو، ومف ثـ فإف الدراسة التحميمية يجب 
نسميو المعجـ أو الحقؿ، ونقصد بالمعجـ تردد دواؿ بعينيا في الخطاب األدبي ليا صفة 
االنتظاـ، كما نقصد بالحقؿ تجمع الدواؿ التي ترتبط في المستوى العميؽ بداللة تعميا، وىنا 

أما التحميؿ األسموبي في منطقة ، ٕيمكف لمدراسة أف تستوعب الظواىر اإلفرادية استيعابا مغرقا."
التركيب، فيكوف عف طريؽ "المتابعة اإلحصائية لمجموعة األساليب التي تأخذ طبيعة منتظمة 
كاألساليب الخبرية واإلنشائية، وأساليب القصر، والفصؿ والوصؿ، وغيرىا مف األساليب التي 

 ٖتقدميا لنا كتب الببلغة ."
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قدرتو عمى استنطاؽ ىذه المفردات والتراكيب،  وتبرز قيمة "الحدس" لدى الناقد في
وااللتفات ليا، ومف ثـ اتباع المنيج اإلحصائي لتوكيد الحدس بطريقة منيجية، وتوضيح أثرىا 

 في نمو الداللة. 

. اكتشاؼ الفضاء الشعري: يقرأ عبد المطمب الفضاء الشعري قراءة مختمفة، فيميز ٜ
بالفعؿ"، وتحميؿ "المقوؿ بالقوة"، إذ يرى عبد المطمب أنو بيف نوعيف مف التحميؿ؛ تحميؿ "المقوؿ 

يجب اكتشاؼ الفضاء الشعري وطريقة تشكمو القائمة عمى وجود نصيف متبلزميف "أحدىما 
مف أحدىما  -دائما–المنطوؽ بالفعؿ، واآلخر: المنطوؽ بالقوة، وبينيما عبلقة جدلية تتحرؾ 

واىر صياغية معينة، كالضمائر واإلشارة لآلخر، ويتشكؿ ىذا الفضاء مف التعامؿ مع ظ
والموصوالت، بوصفيا دواال ناقصة الداللة، يحتاج إدراكيا إلى التحميؽ في ىذا الفضاء، كما أف 

عمى نقؿ الدواؿ مف الخطاب المنطوؽ إلى فضائو المحيط بو.  -أيضا–ظواىر الحذؼ تعمؿ 
نتيجة الىتزاز عبلقة التطابؽ بيف  وتتدخؿ ىنا البنى الببلغية لتؤكد دورىا في تشكيؿ الفضاء

 ٔالدواؿ والمدلوالت، وتحرؾ الزوائد الصياغية أو الداللية إلى فضاء النص."

ويمكف أف يتوافؽ المصطمحاف الجديداف لمحمد عبد المطمب مع ما قالو الجرجاني عف 
الموجود المعاني الثواني، أو المعنى ومعنى المعنى، فالموجود بالقوة ىو معنى المعنى، أما 

، عمى (الموجود بالقوة)بالفعؿ فيو المعنى، وعميو تكوف ميمة الناقد الوصوؿ إلى النص الموازي 
أف ال يكوف ىذا النص اختراعا جديدا لمناقد، بؿ أف يكوف منطمقا مف مدخؿ تحميمي موضوعي 

 لمنص الموجود بالفعؿ، وىكذا يمكنو اكتشاؼ الفضاء الشعري. 

لقد كانت ميزة عبد المطمب التي رددىا دائما عف التحميؿ  . الموضوعية العممية:ٓٔ
األسموبي ىي ميزة "العممية"، وىو ىنا يقر بأف "كثيرا مف ىذه الكشوؼ قد اعتمدت عمى لغة 
غير أدبية، ىي لغة اإلحصاءات، لكف ذلؾ كاف بيدؼ تقديـ  النظاـ الصياغي في قدر كبير 

مف الظواىر تفسيرا عمميا بعيدا عف المقوالت  مف االنضباط الذي يصبح مبررا لتفسير كثيرٍ 
 ٕاالنطباعية، أو المصطمحات اليبلمية التي يكوف بينيا وبيف ذىف المتمقي انفصاٌؿ كامؿ."
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 نماذج لتطبيقات أسموبية بالغية في دراسات محمد عبد المطمب: -

ة نحوية استخداـ التحميؿ النحوي الجمالي، فالمسافة بيف الفعؿ وفاعمو ليست مسأل. ٔ
قاعدية، ولكف تكرارىا في ديواف "ذكريات الشباب" لعبد القادر القط، يمفت انتباه محمد عبد 
المطمب لجماليتو الشعرية، ليراه "النمط التعبيري الغالب ىو  إبعاد الفاعؿ عف فعمو بمسافة 

المبدعة  تطوؿ أو تقصر مما يضعؼ العبلقة الداللية القائمة بينيما، وىذا مؤشر إلى أف الذات
لـ تكف معنية بالذوات قدر عنايتيا باألحداث والمتعمقات، ويجب أف نشير ىنا إلى أف ىذا 
اإلحصاء قد أىمؿ تجاور الفاعؿ مع فعمو إذا كاف ضميرا، ألف المغة تحتـ في مثؿ ىذا 

 1اتصاليما."

ويفصؿ ىذا التحميؿ لمتركيب، بالقوؿ: "والمتابعة التحميمية تؤكد أىمية ىذه البنية في 
 تشكيؿ الناتج الداللي، ففي نص )قمؽ( يتقدـ المفعوؿ عمى الفاعؿ في قوؿ الشاعر: 

 ظمأ يشوي لياتي حرَّه
 فإذا قاربت ينبوعا خمد
 ونداء مف رغابي سحره
 كمما ممت إليو لـ أجد

عمى داؿ مرحؿ  -نحويا–ي يبدأ مف منطقة النكرة )ظمأ( التي تتكئ فالتحرؾ التعبير 
إلى الفضاء، أي أف التقدير المثالي )ىو ظمأ( أو )ىذا ظمأ(، وتأتي الجممة التالية لتقوـ بعممية 
تخصيص النكرة، وداخؿ ىذه الجممة التخصيصية يتـ تحريؾ المفردات، حيث يتقدـ المفعوؿ 

 ٕ.")لياتي( عمى الفاعؿ )حرَّه(

. الحديث عف بنية االستعارة والتشبيو وشعرية كؿ مف البنيتيف، وتتبع ورودىما عبر ٕ
استخداـ المنيج اإلحصائي، وىو توظيؼ لؤلشكاؿ التي أنتجتيا الببلغة في القراءة الحديثة 
لمنص، فيتحدث عف البنيتيف في ديواف ذكريات الشباب، قائبل: "وتحوالت بنية التشبيو تقودنا إلى 

أكثر إيغاال في الشعرية، ذلؾ أف مفرداتيا تنتمي إلى النمط  -ببل شؾ–الستعارة، وىي بنية ا
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الثالث مف أنماط العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ، والتي يحدث فييا انزياح كامؿ بينيما، وقد تعامؿ 
 -تقريبا-الشاعر مع ىذه البنية أربعمائة وثماٍف وستيف مرة، بمعدؿ تردد يبمغ إحدى وعشريف مرة 

 1لمنص الواحد، مما يشير إلى دور البنية في إنتاج الشعرية."

ويتحدث عف بنية التشبو مف ناحية تحميؿ التركيب وبنيتو قائبل: "ومتابعة األشكاؿ 
النحوية لبنية التشبيو يقدـ مجموعة مف الوظائؼ التي يؤدييا المشبو بو، حيث جاء حاال ثماني 

قبمة )، ومفعوال ثانيا أربع مرات في مثؿ قولو: (ا شفتاهوتحسس الصاب حمو )مرات في مثؿ قولو: 
طمعت فالتمعت بؾ )، ومفعوال مطمقا مرتيف، في مثؿ قولو: (مف شفتي الحرى تريؾ الميؿ فجرا

 4..."(الدنيا لمَع الشعاع تسوقو الظمـ

. تحميؿ البنية النحوية لمتراكيب، وأثرىا في نمو الداللة، فيقرأ الضمائر في حاؿ ٖ
كونيا مستترة أو ظاىرة، وأثر ذلؾ عمى شعرية النص، وفاعمية الداللة فيو، يقوؿ عف ديواف 

 ذكريات الشباب لعبد القادر القط: 

حددة، إذ وقع "والبلفت ىنا احتماؿ كؿ نوع مف نوعي الضمير ميمة نحوية وداللية م
الضمير المستتر كمو في دائرة )الفاعمية(، أي دوره الداللي كاف دورا إيجابيا في تحريؾ المعنى 
لموصوؿ بو إلى غايتو المستيدفة، وىي كشؼ حقيقة )العرافة( خارجيا وداخميا، ورد البنية إلى 

 ًأصميا المثالي ينتج التراكيب  التالية:

 جمست العرافة 
 تسائؿ العرافة 
 غابت العرافة

 رفت بصيرة العرافة
 تبسـ العرافة

 مضت العرافة
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فمجموعة األفعاؿ تعمؿ دالليا عمى المستوى المادي والمعنوي، ليكوف اتصاليا بفاعميا 
 -بالدرجة األولى–عمى دوره الوظيفي، وبما أف ىذا الدور يعتمد  -في جممتيا–تعميقا لممعاني 

ة الغياب، جاءت الصياغة موافقة لو، مف حيث تغييب عمى مفارقة الواقع، والتحميؽ في دائر 
)الفاعؿ( صياغيا، ونقمو إلى الفضاء، لتظؿ حركة المتمقي االستيعابية مترددة بيف الفضاء 
ف كاف تحصيميا الداللي يقوـ أساسا عمى ما يتـ تحصيمو مف الفضاء، ومف ىنا يكوف  والنص، وا 

 المتمقي.  –النص  –لمبدع ىناؾ تناسؽ عجيب بيف أطراؼ عممية االتصاؿ: ا

ويبدو ىذا التوافؽ إذا الحظنا اإللحاح عمى )الفاعؿ( سبع مرات، وىو إلحاح يدخؿ 
الصياغة في بناء تكريري تأسيسي وتقريري عمى صعيد واحد، يأتي التأسيس مف تغاير األفعاؿ، 

طبيعة البناء  عمى معنى أداء الفاعؿ في كؿ مرة يتكرر فييا لدور جديد، كما يأتي التقرير مف
 1دا ىو )العرافة("حالصياغي في كوف )الفاعؿ( داال وا

 ويتتبع الضمائر في قصائد محمود درويش، ويعمؽ عمى قصيدتو بالقوؿ:

 "أسمي التراب امتدادا لروحي
 أسمي يدي رصيؼ الجروح

 أسمي الحصى أجنحة 
 أسمي العصافير لوزا وتيف

 أسمي ضموعي شجر
 وأستؿ مف تينة الصور غصنا

 وأقذفو كالحجر
 وأنسؼ دبابة الفاتحيف.

فالذات ىنا تتجمى بكثافة خبلؿ تردد ضمائرىا إحدى عشرة مرة، منيا ثماني مرات في 
بداية كؿ سطر، وثبلث مرات في حشو األسطر، وىذا الحضور الصياغي )المضمر( يسعى 

ية، ووضع مسميات إلى احتبلؿ منطقة واسعة لتحقيؽ )المشاىدة(، مشاىدة الواقع في مادتو األول
مفرداتو حالة تحوليا، وىذا التحوؿ يعود ليوحد بيف الذات وموضوعيا، وصوال إلى الوقوؼ عند 
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)شحنة الكفاح( المخبوءة في )الصدر(، وفتح أبواب انطبلقيا )الحجري(، وىذا )الحجر( ال 
وجود ينفص عف مجموع التحوالت السابقة عميو، بؿ إنو يصير مادة وجودىا، كما ىو مادة 

 1توحدىا بموضوعيا بداية ونياية." ؾالذات نفسيا، وكأف الدفقة تنتيي في مشاىدتيا إلى إدرا

. استغبلؿ المنيج اإلحصائي في تتبع الظواىر البراقة، وأثرىا في شعرية النص، ٗ
 يقوؿ معمقا عمى قصيدة عبد القادر القط التالية:

 "جمست تسائؿ عف ضمير الغيب سؤر شرابيا 
 األياـ باإللياـ ستر ضبابياوتجاذب 

 غابت عف الدنيا حوالييا وعف أترابيا
 وسمت بصيرتيا ورفت فوؽ قيد ترابيا
 حيرى تبسـ لمدروب إذا مضت لرغتبو

تضـ األبيات األربعة سبعة ضمائر مستترة وسبعة ضمائر ظاىرة، أي أف مجموع 
يعتمد إدراكو عمى جيد  ضمائرىا أربعة عشر ضميرا، كميا تحيؿ عمى مدلوؿ محمؽ في الفضاء،

 4ؼ عف أبعاده."شالمتمقي في متابعة المرجع الذي يفسر الضمير ويك

. تتبع مواضع الغياب، والغياب ليس مقصورا عمى ظاىرة الحذؼ الببلغية، وبياف ٘
 أثره في الداللة، يقوؿ حوؿ ديواف ذكريات الشباب لعبد القادر القط:

في تكويف  ـٍ عناصر التعبير، تعد أكبر مساى"وال شؾ أف ظاىرة الحذؼ أو تغييب أحد 
الفضاء الشعري، أو في توسيع دائرتو عمى أقؿ االحتماالت، بؿ في بعض األحياف تصير ىي 

في   -بالدرجة األولى–البياف الموصؿ إليو. وىذا المدخؿ النظري يجعؿ الشعرية مطروحة 
( فحسب، بؿ إنو يمتد ليتصؿ مستوى الغياب، وليس ذلؾ مقصورا عمى ما أسماه النحاة )الحذؼ

ببعض األدوات التعبيرية التي تتعمؽ بمدلوؿ فضائي غير محقؽ في الصياغة، مثؿ اإلشارة 
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والموصوؿ والضمير، ذلؾ أف معانييا ال تتحدد إال بردىا إلى مرجع يكشؼ عف داللتيا، سواء 
 1سبقيا ىذا المرجع، أو لحقيا."

ظ وأثرىا في الداللة، وىو ما ركز عميو . متابعة العبلقات النحوية بيف األلفاٙ
طبيعة تعميؽ أف الجرجاني في كوف نظرية النظـ تقوـ باألصؿ عمى العبلقات بيف األلفاظ، و 

ف كاف التركيب ذاتو يسير عمى المثالية  لفظة بأخرى قد يكوف ىو مجاؿ البحث الجمالي، حتى وا 
 قادر القط:النحوية، يقوؿ محمد عبد المطمب معمقا عمى قصيدة عبد ال

 "أنا يا دنياي قمب مف شجوف
 خفقة الموىوف أنات الحزيف

 أثخنت في عزمو سود السنيف
 وتبلشت في مناياه مناه 

فقد سيطر الطرؼ األوؿ )مناياه( عمى الطرؼ الثاني )مناه( وأدخمو في دائرتو، 
إذ إف الفاعؿ  والمدىش أف الحركة الداللية في البيت األخير تسير معاكسة لمتعميؽ النحوي فيو،

النحوي )مناه( قد استحاؿ إلى مفعوؿ داللي لتحممو حدثية التبلشي التي دفعت بو إلى منطقة 
 4)المنايا(."

.القراءة الجمالية لؤلزمنة، يرصد عبد المطمب أزمنة األفعاؿ في ديواف "عمى حافة ٚ
 الميؿ" لمشاعرة منى عبد العظيـ، ويبيف ارتباطيا بالداللة، قائبل:

يثار الشعرية لمسرد قادىا لبلنفتاح عمى الزمف الماضي مما أدخميا في مفارقة "إف إ
زمنية، ألف زمف اإلنتاج كاف زمف الحضور، وبيف الزمنيف جاء الصداـ الذي ولد ىذه المفارقة 
الزمنية، ويكاد المؤشر اإلحصائي يوثؽ ىذه الحقيقة الداللية، إذ تردد )الفعؿ المضارع( مائة 

مرة، و)الفعؿ الماضي( مائة وخمسا وتسعيف مرة، وىذا التوازف الكمي بيف الفعميف وستا وتسعيف 
 2قد أدى إلى تصادـ كيفي بيف زمنييما ساعد عمى تشكيؿ كثير مف المفارقات في الديواف."
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. فرؽ عبد المطمب في قراءتو لمفضاء الشعري بيف المقوؿ بالقوة، والمقوؿ بالفعؿ، ٛ
تو لمفضاء الشعري لممقطوعات الشعرية يحاوؿ أف يحصؿ عمى بحدسو المغوي، وقراءىو و 

المعاني الثواني، ىذه الدالالت المقولة بقوة الفضاء النصي، حيث تبرز المفارقة كمممح جمالي 
 واضح، يقوؿ:

بيف الداخؿ والخارج، ىو  -جدليا–"إف توجو الشعرية إلى دائرة المفارقة، وتحركيا 
مي العميؽ الذي يجاوز المعاني األوؿ إلى المعاني الثواني، توجو إلى نوع مف الصداـ الدرا

ودوف ىذه المجاوزة، تظؿ المفارقة في دائرة)الضدية( المعجمية التي يقدميا المعجـ لممبدع في 
 صيغة جاىزة، وتقتصر ميمتو عمى مجرد زرعيا في السياؽ

 أسير
 عمى حافة األلـ

 رأسي في المساء 
 وقدماي عمى سحابة مبممة

 أنتزع األشواؾ الصغيرة مف أصابعي
 وال ألتفت إلى الخنجر
 المرشوؽ في خصري

واضح أف مفتتح الدفقة يستمد إنتاجيتو مف )العنواف( الخارجي، مع تقديـ إضافة ليا 
أىميتيا البالغة، إذ إف )حافة األلـ( ىي )حافة الميؿ(. عمى معنى أف التعبيريف يتبادالف موقعيما 

ظممة الميؿ ألما. واأللـ ظممة. لكف ىذه الظممة )المؤلمة( لـ تستطع أف السياقي. حيث تصير 
تناؿ مف اعتزاز الذات بنفسيا. ولـ تتمكف مف إنزاليا إلى مساحة التفاعؿ الحياتي الفقير، فظمت 
عمى تسامييا النفسي المغمؼ بأبعاد مكانية )رأسي في السماء(، وىذا التسامي المزعوـ لـ يكف 

يبوبة اإلدراكية التي زالت فييا غة األلـ بؿ ربما أدخؿ الذات في نوع مف الكافيا في محاصر 
الفوارؽ بيف األلـ الحقيقي واأللـ اليامشي. وىنا نكوف في قمب المفارقة المأساوية التي تضع 
طرفي الصداـ في مواجية أولية: )األشواؾ الصغيرة في األصابع( )الخنجر المرشوؽ في 

فيي في مواجية بيف )األلـ الصغير( و)األلـ الكبير(، وتتجاوز المواجية المستوى  الخصر(،



166 
 

، إذ إف  األوؿ لتغوص في )الغيبوبة( التي أشرنا إلييا. والتي جعمت الممفوظ شيئا منافيا لممفيـو
عمى إنتاج: توجو الذات آلالميا الحقيقية التي لـ تعد تسمح ليا   -في العمؽ–المفيوـ يعمؿ 

فات لآلالـ اليامشية المتكاثرة، ألف اآلالـ األولى ىي التي الزمتيا في مسيرتيا الحياتية، بااللت
 وكسرت حمميا. 

وىذا التصادـ العميؽ كاف مؤثرا في االختبارات الصياغية لتوسيع منطقة المفارقة 
 -القدـ( )األشواؾ -الممفوظة والممحوظة. حيث تتردد مجموعة الثنائيات التصادمية )الرأس

الخصر(. ثـ تتسع مساحة التصادـ بيف اإليجاب )انتزع( والسمب )ال –)االصبع  –الخنجر( 
ألتفت(. والممحظ الدرامي ىنا. أف اإليجاب كاف مسمطا عمى األلـ اليامشي، وأف السمب كاف 

 1مسمطا عمى األلـ الحقيقي."

إلى قراءة . ال يقتصر اىتماـ عبد المطمب عمى قراءة النص نفسو، بؿ يتجو بداية ٜ
العنواف قراءة تجعمو مدخبل لفضاء النص الشعري، فيقوؿ في تحميؿ عنواف ديواف معراج 

 الشياوي "كتاب الموت":

"والداؿ األوؿ )كتاب( يقدـ عدة نواتج عمى صعيد واحد، الناتج األوؿ: ىو )ما جمع 
قد تصؿ إلى مكتوبا(، وىو ناتج لو عمومية شديدة ؛ ألنو يضـ  مستويات متعددة لممكتوب، 

مستويات )الكتابة المقدسة(، لكف إنتاجية )كتاب( تتجاوز ىذه العمومية األولى لتقدـ ناتجا ثانيا 
يحتمؿ كؿ  -عند قطعة مف اإلضافة–ىو: الفرض والحكـ والقدر. إف الداؿ األوؿ بمجيئو نكرة 

رصد قدرىا ىذه النواتج. لكف تسمطو عمى ىذا الديواف يعني أف يضـ سيرة أسرة بعينيا. وي
الحتمي. وىذا القدر محدد بالداؿ الثاني )الموت(. الذي يأخذ موقع )المضاؼ إليو(. وىو موقع 
يعطيو فاعمية مباشرة في تحديد معنى الداؿ األوؿ، ألنو يؤثر فيو عمى المستوى النحوي 

ثر فيو والمستوى الداللي . فعمى المستوى النحوي يؤثر فيو بالتعريؼ وعمى المستوى الداللي يؤ 
بالتخصيص. لكف ما ىي اإلنتاجية اإلفرادية لمداؿ الثاني؟ إف الموت في مطمؽ داللتو يعني 
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)السكوف المطمؽ(. ومف ثـ كاف النوـ نوعا مف الموت، ألنو يدخؿ صاحبو منطقة ىذا السكوف، 
 ولذلؾ يسمى النـو الموت الخفيؼ، والموت النـو الثقيؿ.

نما ويؤكد العرفانيوف أف الموت صفة و  جودية ألف الواصميف ال يجري عمييـ الموت، وا 
 ينتقموف مف دار إلى دار، ومف ثـ يكوف الموت امتدادا لمحياة  عمى نحو مف األنحاء.

ومف  -كما يقوؿ أىؿ المغة–والمبلحظ أف تبلحـ الداليف باإلضافة ال يقدـ جممة مفيدة 
ؿ المتمقي الستحضار ما غاب مف ثـ يدخؿ العنواف دائرة االحتماالت، وىي منطقة تحتاج تدخ

الصياغة. فيؿ الغائب فعؿ )أقدـ أو أكتب(؟. فعمى االحتماؿ األوؿ يأتي العنواف محاطا بكثافة 
إشارية عف إطاره الزماني والمكاني. وعمى االحتماؿ الثاني تكوف الفاعمية لمذات المضمرة في 

إف ىذه االحتمالية تدفعنا إلى متابعة الفعؿ )أقدـ( أو )أكتب( ويكوف العنواف في منطقة الفضمة. 
كؿ داؿ حاؿ انتشاره في متف الديواف كما وكيفا لتوثيؽ المستمخصات التي طرحناىا أو تزييفيا. 
ومف المؤكد أف الفاعمية الداللية في العنواف كانت منوطة بالداؿ الثاني )الموت(. وىو ما توثقو 

مرة. منيا إحدى عشرة مرة بصبغتو األساسية  المتابعة الكمية إذ يتردد ىذا الداؿ سبع عشرة
أموات، أما  –ميتة  -موات–)الموت(. والست الباقيات تأتي بالمادة نفسيا دوف الصيغة: مأتـ 

 ٔكتابة." -داؿ )كتاب( فقد تردد خمس مرات منيا ثبلث مرات بصيغتو، ومرتاف بمادتو: أكتب

اد الصباح، ويعمؽ عمييا يتتبع عبد المطمب التقابؿ في قصيدة لمشاعرة سع -ٓٔ
 مستخرجا شعرية التقابؿ فييا.

 "نص )حؽ الحياة(: 
 ويؿ النساء مف الرجاؿ إذا استبدوا بالنساء 

 يبغونيف أداة تسمية، ومسألة اشتياء
 ومراوحا في صيفيـ ... ومدافئا عبر الشتاء. 

لكفَّ  الرجاؿ(، -يقدـ مفارقة معجمية محفوظة )النساء -في البيت األوؿ–فالتقابؿ 
اجتماع الطرفيف في سياؽ واحٍد لـ يمغ )التفرؽ( الجسدي الذي يعطي كؿَّ طرؼ خصوصيتو 
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التكوينية، ولـ تتوقؼ الثنائية التقابمية عند حدودىا البشرية، بؿ تجاوتيا إلى بعض مفردات 
ابؿ مدافئا(، والتق -الواقع غير البشرية، حيث يجمع البيت الثالث بيف التقابؿ المادي )مراوحا

قد استحالت إلى سبيكة تجمع التنافر  -عمى ىذا النحو–الشتاء(، والدفقة  -الزمني )صيفيـ
، فبرغـ أف كؿ طرؼ يقابؿ الطرؼ اآلخر وينافره، فإنو يبلزمو مبلزمة وجودية ال انفكاؾ  والتبلـز
منيا، عمى حد قوؿ السكاكي الذي يرى أف النقيضيف متبلزماف في الذىف، فاألنوثة تستدعي 

 ٔالذكورة، والحرارة تستدعي البرودة، والصيؼ  يستدعي الشتاء."

. يتتبع عبد المطمب الظواىر اإلفرادية كما يرصد الظواىر في منطقة التركيب ٔٔ
 ،ويحمميا تحميبل جماليا، يقوؿ أثناء قراءتو لديواف "إنيا تومئ لي" لرفعت سبلـ: 

لتي تساىـ في نسج غبللة "ينضاؼ إلى كؿ ذلؾ مجموعة مف الظواىر اإلفرادية ا
الغموض التي تحجب النظر عندىا، لينشغؿ باختراقيا إلى الناتج الحقيقي. مف ىذه الظواىر: 
تنافر المفردات تنافرا حادا، وبالمصطمح النقدي التراثي، فإف كؿ لفظ يخاصـ ما قبمو وما بعده، 

 مثؿ قولو: 

 وكنت سائرا عمى مياه االنتظار،
 يؿسائرا إلى انكساٍر جم
 وبيننا احتضار مرجأ

فػ )السير( يتنافر مع )المياه(، و)المياه( تتنافر مع )االنتظار(، ثـ يتنافر )السير( مع 
)االنكسار(، و)االنكسار( مع )الجميؿ(، ثـ يتنافر )االحتضار( مع )البينية( مف ناحية، ومع 
)اإلرجاء( مف ناحية أخرى، وىو ما يجعؿ السياؽ في حالة توتر داللي ال يمكف تفادييا إال 

 حرؾ في المستوى العميؽ لمكشؼ عف العبلقات المتآلفة. بالت
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ومف ىذه الظواىر اإلفرادية ، ظاىرة التفتيت التي تتخذ المفردة وحدة  المعنى، وىو 
توجو ال يمكف إدراؾ طبيعة شعر الحداثة إال بالعناية بو، والكشؼ عنو، ومف ىذا المنطمؽ، نجد 

بلؿ بالسطر الشعري، فضبل عما الحظناه فيما أف المفردة أصبحت ذات حؽ شرعي في االستق
 سبؽ مف تنافرىا مع ما يجاورىا مف ألفاظ. يقوؿ الخطاب:

 يخرج البحر في الفجر
 ساجيا:
 ممح،

 طحالب،
 ٔوأعقاب سجائر."

لتطبيقات محمد عبد  -عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر-كانت ىذه مجموعة مف النماذج 
الببلغية األسموبية، وقد الحظنا تجاوزىا الفعمي إلشكاليات المطمب في مجاؿ الدراسات الشعرية 

الببلغة القديمة، فغالبا امتدت الدراسة لتناوؿ الديواف بأكممو، دوف شروط جمالية مسبقة، بؿ تقع 
 كميا في محاوؿ االستنطاؽ الجمالي لمفضاء الشعري.

اإلحصائي بوجو –ممية األسموبية وجفاؼ منيجيا كما أف ىذه الدراسات تجاوزت ع
، إلى البحث عف األثر في الداللة، وىو ما تعف طريؽ تجاوز التحميؿ الشكبلني البح -خاص

تفوؽ فيو عبد المطمب الذي تميز بحدس لغوي شفاؼ، غالبا ما استطاع استنطاؽ الظواىر 
 المفردة والمركبة.  ىوالبن

                                                           
1
 111هكذا تكلم النص،  
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 الفصل الثالث:

 ة عند محمد عبد المطمباإلمكانات النحوية وأثرىا في تجديد البالغ 

كاف الحديث حوؿ طرؽ تحميؿ األسموب في الفصؿ السابؽ يدور حوؿ ثبلثة محاور: 
رناالعدوؿ والتكرار واإلمكانات النحوية، وقد تناولنا المحوريف األوليف، بينما أ "اإلمكانات  خَّ

النحوية" لنتناوليا مستقمًة في ىذا الفصؿ، رغبًة في التوسع في تناوؿ الفكرة مف خبلؿ ربط النحو 
باألسموبية مف جية، وبالببلغة مف جية أخرى، أو لنقؿ أف النحو ىو النقطة التي تتقاطع فييا 

إذا كانت الببلغة  الببلغة باألسموبية، أو ىو رأس المثمث الذي يتـ مف خبللو تحميؿ النص،
 القاعدة.  والنقد ىما النقطتاف الواصمتاف بيف خط

وسنبدأ بربط األسموبية بالنحو كوننا تناولنا األسموبية في الفصؿ السابؽ، ثـ سنتناوؿ 
بيف النحو والببلغة مف جية، والنحو  ؿ اكتشاؼ ىذا االلتقاءُ عبلقة النحو بالببلغة، وكيؼ شكَّ 

دافعا لدى عبد المطمب إلعادة دراسة الببلغة العربية مف وجية نظٍر واألسموبية مف جية أخرى 
جوىِر الببلغة  عربية في كتابو "الببلغة العربية قراءة أخرى"، والذي بدا فيو أنو يريد إظيار

دراستيا مرًة أخرى وفقا ألصوؿ نحوية انتبو إلييا الببلغيوف العرب، خاصة في نظرية العربية، و 
 اىر الجرجاني. النظـ لدى عبد الق
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 المبحث األول: النحو بين البالغة واألسموبية

 النحو واألسموبية:  -

لقد كاف واضحا أثناء تتبعنا لمخط التاريخي لظيور األسموبية ارتباطيا بعمـ المغة 
وتنظيرات دي سوسير بشكؿ خاص، حتى إف األسموبية التعبيرية وىي أوؿ اتجاىات األسموبية 

، و مف ثـ كيؼ قاومت األسموبية في "دي سوسير"تمميذ  "بالي"كانت قد وجدت عمى يدي 
مستقؿ  قبلليتيا عف عمـ المغة، والمسانيات الحديثة، وتظير كمنيجٍ مراحؿ الحقة لتثبت است

 بتحميؿ النص األدبي.  يختصُّ 

االرتباط بعمـ المغة، يحيمنا إلى ارتباطيا الوثيؽ بالتركيب النحوي وتقميباتو الذي  اإف ىذ
 كاف ىو اآلخر موضوعا لغويا وصفيا، ومف ثـ عبلقتيا بالنحو بشكٍؿ عاـ. 

السبلـ المسدي في كتابو عف األسموبية عبلقة األسموبية بالنحو، لكنو لقد أدرؾ عبد 
حدد ىذه العبلقة عمى أساس ثنائي، وىو يذكرنا بموقؼ عبد الحكيـ راضي مف النحو والببلغة؛ 
حيث جعؿ الببلغييف والنحوييف يقفوف عمى طرفي نقيض أثناء تعامميـ مع المغة، لذا يرى 

ا ال نستطيع أف نقوؿ مف حيث يضبط لنا قوانيف الكبلـ، بينما المسدي أف النحو يحدد لنا "م
تقفو األسموبية ما بوسعنا أف نتصرؼ فيو عند استعماؿ المغة. فالنحو ينفي واألسموبية تثبت، 

ى بدراسة مجاؿ التصرؼ في حدود القواعد البنيوية نَ عْ معنى ذلؾ أف األسموبية عمـ لساني يُ 
 ٔالنتظاـ  جياز المغة."

لنظرة الثنائية لعبلقة األسموبية بالببلغة يبدو أنيا تعكس اختبلؼ المفاىيـ حوؿ وىذه ا
النحو، أو توقؼ المسدي عند المفيوـ التقميدي لمنحو مف حيث كونو مجموعة مف القواعد التي 
تنظـ العبلقات بيف المفردات وصوال إلى التراكيب التي يمكف الحكـ عمييا بالصحة والخطأ مف 

ية قاعدية خالصة، ال يمكف إدخاليا إلى المنطقة الفردية الذاتية؛ إذ القاعدة المغوية ناحية معيار 
تعمؿ بشكؿ آلي لدى أفراد الجماعة المتكممة بالمغة، وال مجاؿ لمتمايز في ىذا المجاؿ، وىذا 

 ليس المجاؿ الذي تعمؿ األسموبية في إطاره. 
                                                           

1
 56واألسلوب، األسلوبٌة  
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فيوـ الجمالي؛ إنو محصور في دائرة كما أف النحو بالمفيوـ التقميدي ال عبلقة لو بالم
الموافقة لمقاعدة، أو مخالفتيا، وتبرير ىذه المخالفة مف ناحية لغوية بالتقدير والتأويؿ وغيره إف 

 كاف ال بد مف الحكـ عميو بالصحة، وعدـ إمكانية رفضو ليخرج إلى دائرة الخطأ. 

يف يروف أف النحو وينقؿ صبلح فضؿ توجيا مماثبل لبعض الدارسيف األوروبييف الذ
رد مشترؾ خارجي في التعبير، أما عمـ األسموب فيعتمد عمى والببلغة يعتمداف "عمى ما ىو مطَّ 

المقوالت الداخمية الفردية، وكميا تبحث في التعبير؛ إال أف المتحدث بالمغة ينحو إلى استعماليا 
 .ٔعمـ األسموب."موضوعا ل -في رأي ىؤالء–بشكؿ مختمؼ طبقا لظروفو وشخصيتو مما يعد 

يشكبلف معا طرؼ ثنائية يكوف طرفيا اآلخر ىو  -وفقا ليذه النظرة–فالنحو والببلغة 
األسموبية، بمعنى أف كبلىما يشترؾ في معياريتو، بينما األسموب لو الطابع الفردي، المتميز 

 والفاعؿ  خارج المحدود والمطرد، ويبدو أنو الرأي الذي يميؿ إليو صبلح فضؿ أيضا. 

غير أف محمد عبد المطمب في رؤيتو لؤلسموبية يرى أنيا عمى صمة كبرى بعمـ 
النحو، فيرى أف "تحديد معنى كممة أسموبية بعمقيا المغوي يستند إلى ازدواجية الخطاب، حيث 
نجد مجموعة مف األلفاظ التي يمكف لممتكمـ أف يأتي بواحد منيا في كؿ جممة مف جمؿ الكبلـ، 

رصيد المعجمي لممتكمـ، والتي تقـو بينيا عبلقات قابمة لمبدلية، فإذا وقع والتي توجد في ال
االختيار عمى أحدىا انعزلت البقية. وتزدوج العبلقات االستبدالية في الكبلـ بالعبلقات الجانبية، 
وىي عممية ثانية تمحؽ العممية األولى عقب اختيار المتكمـ أللفاظو التعبيرية، وتتمثؿ ىذه 

الجانبية في ترتيب األلفاظ بما يقتضيو عمـ النحو، وبما تسمح بو مبادئ عمـ الصرؼ. العبلقات 
وتتميز العبلقات الجانبية بكونيا عبلقات حضورية؛ أي يتحدد بعضيا بإزاء بعض. والمغويوف ال 
نما تتميز كؿ لغة بقواعدىا التي  يعتبروف النظاـ االستبدالي شيئا عفويا في الظاىرة المغوية؛ وا 

دد إمكانات االستبداؿ الجائزة وغير الجائزة، وتحاوؿ الدراسات المغوية تحسس ىذه القواعد في تح
 ٕكؿ لغة."

                                                           
1
 181علم األسلوب: مبادئه وإجراءاته،  
4
 180-186البالغة واألسلوبٌة،  
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ووفقا ليذه النظرة يكوف فيـ عبد المطمب لؤلسموبية فيما قريبا مف أصوليا الممتدة إلى 
لى نظريات دي سوسير؛ إذ يكوف النشاط المغوي لمفرد مبنيا عمى عمميتيف  اثنيتف:  عمـ المغة، وا 

األولى: ىي االختيار؛ حيث يكوف المعجـ المغوي كامبل متاحا لمفرد قبؿ أف يقوـ بأية 
ميمة كبلمية، ولكنو يقوـ باختيار ألفاظ معينة، ووقوع االختيار عمى بعض األلفاظ يجعؿ ألفاظا 

ة محددة مشابية في الحقؿ الداللي معزولة، أو أف انتقاء الكممة األولى يجعؿ السمسمة الكبلمي
بما يمكف أف يتاح لمتركيب عقب اختيارىا، وعميو: فإف بعض األلفاظ تصبح ممكنة، والبعض 

 اآلخر غير ممكف، وىو ما يطمؽ عميو العبلقات االستبدالية.

الثانية: وىي تتصؿ بالعبلقات الجانبية حيث تمتـز تكوف سمسمة األلفاظ التي تـ 
ميو فإف المفظة ال يتحدد موضعيا إلى مف خبلؿ نسؽ اختيارىا محكومة بالعبلقات النحوية ، وع

 العبلقات النحوية الذي تنتمي إليو. 

والحقيقة أف النظر إلى األسموبية وفقا ألصوليا النحوية  تعتبر توجيا ضمف مجموعة 
، وتظؿ تحصره ضمف حدوده ذاتو مف توجيات  أخرى ال تمنح النحو البعد اإلبداعي أو الجمالي

دة عف  الدراسة الجمالية أو الفردية لمغة، وىذا ما يؤكده فريماف حيف يتحدث عف القاعدية البعي
ثبلثة أنماط تتحرؾ فييا الحقوؿ األسموبية، وىي المحاور الثبلثة التي سبؽ ذكرىا في الفصؿ 
الثاني: العدوؿ، والتكرار، واإلمكانات النحوية، لكنو يوضحيا ىنا بشيء مف التفصيؿ، "يقوؿ 

 مف الممكف تحديد الحقؿ الذي تتحرؾ فيو األسموبية بثبلثة أنماط: فريماف إنو 

األسموب باعتباره انحرافا عف القاعدة؛ وفي ىذا النمط ينظر إلى األسموب عمى أنو -
سمسمة متوالية مف المنبيات واالستجابات، ومف ىنا كاف مف األىمية التركيز عمى المنبو 

 واالستجابة الخاصة بو.

األسموب باعتباره تواترا، او نوعا مف تكرار أنماط لغوية؛ وىذا النمط إنما يتجو  -
بالدرجة األولى إلى القصائد الشعرية، مف حيث المستويات المتوفرة فييا؛ ألف القصيدة بحجميا 
المحدود تتيح لمدارس التوقؼ والتدقيؽ في أنماطيا وتواترىا أو توقفيا، ومف المؤكد أف ىذا النمط 
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مف الدراسة أدى إلى استكشاؼ كثير مف الجوانب الكامنة في المغة الشعرية، مف حيث رصد 
 تكراريتيا ووصفيا، والربط بينيا وبيف عممية البناء المتكامؿ لمعمؿ الشعري.

األسموب باعتباره استغبلال لئلمكانات النحوية؛ ومعظـ مف يتبنوف ىذا الموف مف  -
بنوف نظرية النحو التحويمي؛ باعتباره المدخؿ الصحيح لدراسة التحميؿ األسموبي ىـ الذيف يت

النص األدبي، مف حيث قدرتو في الكشؼ عف الطاقات الكامنة في المغة وفي قواعد النص 
 ٔاألدبي."

إف النمط األخير لؤلسموبية حسب توصيؼ فريماف، ىو التمثؿ الحقيقي لما يطمؽ عميو 
يعتمُد أساسا عمى عمـ المغة، بؿ إف بعض  البعض مصطمح )النقد الوصفي(، وىو نقدٌ 

المتحمسيف لو زعموا أف "عمـ المغة البحت يمكف أف يقدـ وحده أساسا حقيقيا لمنقد الوصفي، ولو 
ت مَّ في إيجاد طرائؽ ناجعة لمتحميؿ خاصة بو لحُ  "descriptive criticism"أفمح النقد الوصفي 

" جزءا طبيعيا مف النقد، وىذا يسمـ linguistic analysisالمشكمة كميا، وصار التحميؿ المغوي "
 إلى أف نتعرؼ ما يتبعو عمـ المغة في دراسة األساليب. 

والتسمية العامة لذلؾ ىي التحميؿ المغوي، ويقوـ التحميؿ المغوي عمى أساس جمع ما 
ـ يمكف جمعو )مف المبلحظات الدقيقة مف األنماط النحوية والصرفية والصوتية( وىذا يستمز 

دراية وخبرة يتمتع بيما مف يقوـ بالتحميؿ، ثـ يمي ذلؾ تصنيؼ ليذه المبلحظات عمى أسس مف 
الظواىر المغوية التي تنتمي إلييا كؿ مجموعة. ويقتضي األمر كذلؾ البحث عف  تواتر ىذه 

 ٕ المبلحظات، وتوزعاتيا بيف أنماط تركيبية أوسع وأشمؿ في العمؿ األدبي."

ؤية متطرفة لمنقد المغوي، وىي في ذات الوقت تتوزع في مناىج وربما كانت ىذه الر 
نصانية عديدة كالبنيوية واألسموبية، لكف عمينا نحف أف نتوقؼ عند الكممة األخيرة لفريماف أثناء 
توصيفو لمنمط األسموبي الثالث، وىو نمط اإلمكانات النحوية، حيف قاؿ بأف "معظـ مف يتبنوف 

سموبي ىـ الذيف يتبنوف نظرية النحو التحويمي"، لنتعرؼ عمى نظرية ىذا الموف مف التحميؿ األ
النحو التحويمي والتوليدي لدى ناعوـ تشومسكي؛ كونيا النظرية المؤثرة في ىذا االتجاه، والتي 

                                                           
1
 411-419البالغة واألسلوبٌة،  
4
 11األسلوب والنحو: دراسة تطبٌقٌة فً عالقة بعض الخصائص األسلوبٌة بالظاهرات النحوٌة،  
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سيتخذىا محمد عبد المطمب مدخبل لدراسة بذور الحداثة في نظرية النظـ لدى عبد القاىر 
 الجرجاني. 

 التحويمي والتوليدي لدى نعوم تشومسكي:النحو -

لقد كاف لعالـ المسانيات األمريكي نعوـ تشومسكي بالغ األثر في الدرس المغوي 
لـ تكف مجرد مدرسة عادية بيف الحديث؛ حيث يرى جوف ليونز أف المدرسة التوليدية التحويمية "

ويقوؿ في موضع ، ٔشؾ أكثر النظريات المغوية حيوية وتأثير." ببلمدارس لغوية أخرى... وتعد 
سانية اإلنلوصؼ تركيب المغة  اآلفآخر: "النحو التحويمي ىو أفضؿ نظرية ظيرت حتى 
فيمسوؼ أو  يعد ضرورة أساسية أليوتفسيرىا بطريقة منيجية... ومعرفة النحو التحويمي وفيمو 

 ٕ".نساف المغويةاإل درةعالـ نفس أو عالـ أحياء يرغب في دراسة ق

وربما يكوف ليونز محقا؛ إذ عف طريؽ النحو التوليدي التحويمي تجاوز تشومسكي 
 ف يف السموكييالبنيويقصور الدرس المغوي في المدارس السابقة مثؿ البنيوية والسموكية؛ ذلؾ أف 

، وأغفموا عمى الشكؿ الخارجي في دراستيـ لمغة عف طريؽ التصنيؼ والتوزيع والوصؼركزوا "
يخضع لممنيج العممي؛  العمى أساس أف المعنى  ؛تصاؿ ونقؿ المعنىالأىـ وظيفة لمغة وىي ا

ييتـ بالجانب المادي فقط، وعميو فيـ يركزوف عمى العوامؿ  -في نظرىـ  -ف المنيج العمميأل
ة عمى ىذا الخارجية في التعبير المغوي. ولكف التوليدييف التحويمييف رفضوا أف يتعامموا مع المغ

دراج المعنى في الدرس المغويساس دوف أف يتعدى ذلؾ إلى تفسير المادة المغوية، ألا  ألف؛ وا 
قات بلبسات التي تكتنؼ العبلالفعاؿ في شرح الم يعد ضروريا في التحميؿ المغوي لدورهالمعنى 

 ٖ".بيف بعض الجمؿ التي تعود إلى تركيب عميؽ واحد، لكنيا تختمؼ في تركيبيا السطحي

لقد تجاوز تشومسكي توزيعية بمومفيمد، ووصفية البنيوييف الذيف اعتنوا بمبلحظة 
الصياغات الشكمية، ومف ثـ فقد أعاد االعتبار في نظريتو لممتكمـ، الذي تـ تيميشو سابقا 

 المبدع، لممتكّمـ النفسية في المقتضيات التعّمؽ عمى ألسباب تتعمؽ بالمنيج التجريبي، و"دأب

                                                           
1
 49نظرٌة تشومسكً اللغوٌة،  
4
 24نظرٌة تشومسكً اللغوٌة،  
2
  5المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة،  
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 اكتساب في مسألة نظره وجية بموجبو تشومسكي حّدد مرجعيا إطارا لمعقؿ يعد استميامو أف كما
 ٔ".واألداء المغوية ىما الكفاءة اثنيف مبدأيف وفؽ إال تتأتى ال التي المغة،

في  المفتوحة النياية بوصفيا اإلبداعية وىو يؤكد مف خبلؿ نظريتو عمى "الخاصية
  .ٕ محدودة" غير إمكانات عف لتعبر محدودة وسائؿ تقدـ المغة أف بمعنى إلنسانية؛ المغات

ىذه اإلمكانات غير المحدودة التي تظير عبر منطقتيف اثنتيف، عبر عنيما تشومسكي 
أي  المغة؛ في اإلبداعي الجانب عمى يدؿ بمصطمحي التوليد والتحويؿ، والفرؽ بينيما أف "التوليد

 لمبنى ناقؿ التحويؿ حيف في مف الجمؿ، متناهٍ  ال عدد وفيـ لتكويف إنساف كؿ يمتمكيا التي القدرة
ف متوسطة وسطحية، بنى إلى العميقة ، وربما حسب ٖ".تحويؿ عممية مف أكثر األمر اقتضى وا 

ىذه التمييز يكوف التحويؿ أكثر تعقيدا مف التوليد، ويكوف ىناؾ تمايز واختبلؼ بيف المتكمميف 
وفيميا، ىذا التمايز الذي عبر عنو تشومسكي بمصطمحي: ومدى مقدرتيـ عمى انتاج التراكيب 

 فيو لممتكّمـ؛ أما األداء الباطنية المغوية المعرفة ىي العاـ المفيوـ في الكفاءة واألداء؛ فالكفاءة
 الحقيقية، ىذا االستعماؿ الذي يختمؼ مف شخص آلخر. المواقؼ في لمغة الفعمي االستعماؿ

سابؽ أف تركيز تشومسكي عمى الجممة، ال المفظة ويظير واضحا مف خبلؿ الحديث ال
 ر؛ فالجمؿمبرَّ  االىتماـ وىذا الجممة، نحو وجَّ وَ التوليدية مُ  المسانيات في المفردة؛ ألف "البحث

 مف إما فإنيا تكتسبيا إشارية معافٍ  لمكممات كاف ولما معنى، ليا يكوف أف التي يمكف ىي فقط
ما جمؿ، مف أجزاء كونيا خبلؿ  أف غير الظاىرية، التعريفات خبلؿ مف بتحديد أكثر وا 

 ٗالجمؿ." معاني طريؽ عف أيضا تكتسب الظاىرية التعريفات

وعمى أساس اىتمامو بالجمؿ ال باأللفاظ، فقد تحدث عف ثنائية أخرى وىي ثنائية 
أف البنية العميقة والبنية السطحية، ويفرؽ تشومسكي بيف البنية السطحية والعميقة عمى أساس 

 تركيبية ، ومكوناتCatégories عف نظاـ مكوَّف مف مقوالت عبارة السطحية لمجممة "البنية

                                                           
1
  2نظرٌة تشوسكً التولٌدٌة التحوٌلٌة: األسس والمفاهٌم )مقال فً مجلة دورٌة(،  
4
 5نظرٌة تشوسكً التولٌدٌة التحوٌلٌة: األسس والمفاهٌم )مقال فً مجلة دورٌة(،  
2
 8تشوسكً التولٌدٌة التحوٌلٌة: األسس والمفاهٌم )مقال فً مجلة دورٌة(،  نظرٌة 
2
 6نظرٌة تشومسكً التولٌدٌة التحوٌلٌة: األسس والمفاهٌم )مقال فً مجلة دورٌة(،  
 



108 
 

 عف عبارة بدورىا تكوف التي العميقة البنية إلى باإلشارة الفيزيقية مباشرة مرتبطة برمتيا تكوف
 ٔ التركيبية." والمكونات المقوالت نظاـ مف

" البنية السطحية أي البنية الظاىرة عبر  وبشكؿ أكثر وضوحا يعرفيا ميشاؿ زكريا بأف
الذي يتمفظ بو المتكمـ، والبنية العميقة أي القواعد التي أوجدت ىذا التتابع... والبنية  بلـتتابع الك

نساف المتكمـ المستمع، فيي بالتالي حقيقة عقمية اإلة تتمثؿ في ذىف العميقة ىذه بنية ضمنيَّ 
طوؽ الذي يكوف البنية السطحية، ومف ىنا ترتبط البنية المن بلميقائمة يعكسيا التتابع الك

ُـّ األالمغوية... في حيف أف البنية السطحية ترتبط بالالت العميقة بالد  صوات المغوية المتتابعة ويت
 ٕ"تحديد تفسير  الجمؿ الصوتي عبرىا.

كاف ىذا عرضا سريعا مختزال لمنحو التحويمي والتوليدي، حيث عممت ىذه النظرية 
تغيير النظرة لمنحو، ونقؿ الدراسات النحوية مف دائرة التوصيؼ إلى التفسير، ومف  عمى

الصياغة إلى المعنى، ومف المغة إلى المتكمـ، وىو جيد ، بقدر حداثتو، بقدر ما يشترؾ مع 
نظرية النظـ الببلغية لدى عبد القاىر الجرجاني؛ لذا فإف عبد القاىر الجرجاني سيكوف مدار 

محاولة إعادة قراءة الببلغة العربية، ال بوصفو واضع النظرية التي تمثؿ ذروة الحديث عند 
التطور الببلغي فحسب، بؿ لكونو قرأ الببلغة العربية قراءة نحوية، وىي نقطة االلتقاء بالمناىج 

 النقدية الحديثة. 
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 البالغة العربية والنحو:-

إبراىيـ مصطفى أف تجديَد النحِو يكوف في ظؿ دعواٍت إلحياء النحو وتجديده، رأى 
نا معا عمما واحدا؛ وقد كاف مصطفى في دعوتو تمؾ رائَد مدرسة تبنَّت بدمجو بعمـ المعاني ليكوّْ 

فكرَتو، فيو يرى أف النحوييف حيف "حيف حددوا النحو وضيقوا بحثو حرموا أنفسيـ وحرمونا إذ 
وأساليبيا المتنوعة، ومقدرتيا في التعبير،  اتبعناىـ مف االطبلع عمى كثير مف أسرار الببلغة

 ٔفبقيت ىذه األسرار مجيولة."

وقد أيده في ذلؾ الدكتور حسف عوف، الذي طرح نقاشا طويبل حوؿ ضـ عممي البياف 
والنحو، أو فصميما العتبارات التخصص العممي الدقيؽ، ثـ خمص بقولو: "وقد انتيى البحث 

ر النحو والبياف مبحثا واحدا يعرؼ بالبحث النحوي تعالج في العصر الحديث أو كاد إلى اعتبا
 ٕفيو قضايا التركيب المغوي مف حيث المعنى والدالالت البيانية."

أما الدكتور محمد عيد فيو يترؾ الباب مفتوحا لئلضافات الجديدة، مجاراة لمتطور 
بضْـّ دراسات )عمـ  الكبير في مجاؿ البحث المغوي، قائبل: "لعمي ال أتجاوز الحقيقة إذ أشير

المعاني( فيما يختصُّ بنظاـ الجمؿ والتراكيب، إلى الدراسات المغوية، وىي دراسة متطورٌة نامية، 
 ٖيمكف أف تفيد منيا أبحاث الببلغييف، كما تفيد ىي مف أبحاث الببلغييف."

النحو العربي أحوج ما يكوف إلى أف يدعَي لنفسو ىذا ويرى الدكتور تماـ حساف أف "
لقسـ مف أقساـ الببلغة الذي يسمى عمـ المعاني، حتى أنو ليحسف في رأيي أف يكوف عمـ ا

 ٗالمعاني قمة الدراسات النحوية أو فمسفتيا."

فيما يرى سعد مصموح أف "الصمة الواشجة بيف الببلغة والنحو معقودة منذ عرؼ 
 ٘قوانينيا."العقؿ اإلنساني طريقو إلى تأمؿ المغة واستكناه ظاىراتيا واستنباط 

                                                           
1
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كانت مثؿ ىذه الدعوات ترى أفَّ ثمة إشكاال في عمـ النحو ال يمكف إصبلحو إال 
االمتدادات الببلغية التي تجعمو يتجاوز إشكالية "السطح"، إلى "العمؽ" أو "المعاني  ضمو إلىب

الثواني" باصطبلح الجرجاني، وقد ووجيت ىذه الدعوة بالرد مف قبؿ دعاة التخصص والفصؿ 
 مجاالت بحث العمميف: النحو، والببلغة. بيف

ف كاف ثمة فرٌع مف فروع  لقد أشرنا خبلؿ التمييد إلى عقمية عبد المطمب الرياضية، وا 
فإف لذا ؛ المغة يتفؽ في روحو مع الرياضيات، فإنو النحو، أو النحو وفؽ الدراسات المسانية

متجيا مف الببلغة إلى  -إف صحَّ الوصؼ–محمد عبد المطمب كاف يسير باتجاه معاكس 
فإذا كانت المغة "تمثؿ نظاما يتصؿ باألنسقة الخاصة،  ؛الببلغة النحو أسُّ  أف النحو، باعتبار

القناعة إلى الرؤية التي  قد توصؿ وفقا ليذه  ، فإنؤوتخضع العتبارات تتحكـ في عبلقاتيا"
الدرس الببلغي وغايتو في آف  ؿ مادةَ الذي يشكّْ -يجب مف خبلليا التعامؿ مع الببلغة؛ فالنص 

ىو مادة لغوية أوال وأخيرا، لذا؛ فإنو لمحديث عف الببلغة، يوجب عمينا رؤيتيا كمغة أوال،  -معا
 والمغة نظاـ يتصؿ باألنساؽ. 

عبد المطمب بصمة النحو بالببلغة مممحا بارزا خبلؿ دراستو لمببلغة  لقد شكؿ اىتماـُ 
نت تحميبلتو لؤلشكاؿ الببلغية تقوـ عمى أساٍس نحوي، كما أف العربية، فمنذ دراساتو األولى كا

الببلغة العربية وتطورىا، حتى إنو حيف ربط الببلغة  النحو في نموّْ  تنظيراتو لـ تغفؿ دورَ 
الطرفيف باالىتماـ بالنحو كعمـ  العربية باألسموبية رأى أف نقطة االنطبلؽ في ىذا الربط اشتراؾُ 

"يمكف أف نجد في حركة النقد العربي القديـ ما يقربو أو بمعنى آخر جمالي، فقد اعتقد أننا 
يصمو بحركة الدرس األسموبي. يتمثؿ ذلؾ في عممية التمازج بيف النقد والببلغة والنحو، حيث 
أصبحت بحوث النحو بيف المنيجية وسيمة لتقويـ األسموب ورصد خواصو، مثمما نجد في 

وخروجيما مف الغرض الػأصمي إلى أغراض إضافية  -مثبل–الحديث عف التعجب واالستفياـ 
 4تمثؿ قيما جمالية تعبيرية في النص األدبي."
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لقد ظيرت عناية محمد عبد المطمب بالنحو في وقت مبكر ففي كتابو "جدلية اإلفراد 
والتركيب" يميز بيف مستوييف لمنحو التفت ليما عبد القاىر الجرجاني، وىما: المستوى الجمالي 

النحوي عمى المستوى التقعيدي والمستوى التركيبي كاف  "الجيدستوى التقعيدي، فيرى أف والم
متاحا بشكؿ أو بآخر أماـ عبد القاىر الجرجاني، فحاوؿ في كتابيو )دالئؿ اإلعجاز وأسرار 
الببلغة( أف يكوف منطمقو المستوى الثاني، أي مستوى األداء الجمالي في العبارة، وليس مجرد 

 ٔ ."واب والخطأرصد الص

غير أف ىذيف المستوييف مف النحو ال يقوماف عمى صيغة ثنائية تقابمية كما عند عبد 
العبلقة بينيما أخذت شكبل جدليا ييدؼ إلى إيجاد رابطة الحكيـ راضي، بؿ إف بينيما تبادال، و"

في الباطف تشكيبل لمداللة، والصياغة الممفوظة التي تجسد ىذا  ربيف المعنى العقمي، أو ما يدو 
التشكيؿ الباطني، وقد وجد الجرجاني ىذه الرابطة في العبلقة القائمة بيف األلفاظ ذاتيا. وعمى 

شبيية بالعبلمات ينشأ مف تعميؽ بعضيا ببعض نظاما،  ىذا أصبح التعبير األدبي ذا مكوناتٍ 
اـ يقتضي الكشؼ عف ىذه العبلقات أوال، ثـ ربطيا برموزىا المفظية أو نظما، واكتشاؼ ىذا النظ

لنظرية متكاممة في فيـ النص األدبي مف خبلؿ  نظري   ا تجميع خيطٍ نثانيا، وىذا يتيح ل
صياغتو، بالرجوع إلى الحركة العقمية لممعنى ثـ العودة إلى طريقة التنفيذ أو التجسيد المفظي 

  4لو."

ومف الواضح أف عبد المطمب قد عرؼ طريقو إلى النص في وقت مبكر مف دراساتو، 
حيف انتبو إلى الخيط النظري الذي سيبني عميو نظرية متكاممة لفيـ النص، وقد حقؽ طموحو 
ىذا بالفعؿ في المراحؿ البلحقة، حيف ربط الببلغة باألسموبية، أو حيف أعاد قراءة الببلغة 

 وية. العربية وفؽ أسس نح
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إف نظرية النظـ التي تمثؿ ذروة النضج الببلغي تعتمد في أساسيا عمى فكرة 
وىي فكرة قوية الصمة ، "نظريتو ىذهاإلمكانات النحوية التي حيف وجدىا الجرجاني، قادتو إلى 

باإلمكانات النحوية، مف حيث كانت ىذه اإلمكانات ذات فعالية خطيرة في أنساؽ المغة 
يمكف القوؿ إنيا العنصر األساسي في تشكيؿ األداء شعرا ونثرا، كما أنيا وأساليبيا، حتى 

المدخؿ الحقيقي إلدراؾ اإلعجاز القرآني. لقد أردؾ الجرجاني أنو مف خبلؿ النحو يمكنو أف 
لو نظامو  -مثبل–يدرؾ نظاـ المغة، وىو نظاـ يختمؼ في صياغتو مف جنس إلى آخر، فالشعر 

مكاناتو نسقا مغمقا عمى ذاتو، بحيث ال يتداخؿ مع غيره مف أنساؽ النحوي الذي تكاد تكوف إ
 ٔالقوؿ."

النحو بمعناه الواسع ويخمص عبد المطمب في ىذا الكتاب إلى فكرة عامة مفادىا أف "
يمثؿ أىـ مؤثر في خمؽ اإلطار الداللي في مستواه الخارجي الشكمي، أو في مستواه النفسي 

اصر أخرى ليا دورىا أيضا، كالنواحي الصوتية، والتكرار الشكمي العميؽ، مع إقرارانا بوجود عن
والداللي، والنبر، وىذا كمو يولد في النياية الشعور المغوي الذي عف طريقو يتاح لمغة أف تقبؿ 

 ؟ٕظواىر تعبيرية متعددة."

ولو تأممنا ىذه العوامؿ المساعدة في نمو الداللة، لوجدناىا قريبة مف محاور تحميؿ  
 موب التي تحدث عنيا عبد المطمب فيما بعد وىي: العدوؿ، التكرار، اإلمكانات النحوية. األس

مف الواضح أف جيد عبد المطمب في اكتشاؼ العبلقة بيف النحو والببلغة اتجو إلى 
نظرية النظـ وعبد القاىر الجرجاني، وىو ما سيتضح أكثر في كتابيو: الببلغة واألسموبية، 

ضرورة التفصيؿ في قراءة عبد المطمب وقضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني، لذا نرى 
 لنظرية النظـ.
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 لمبحث الثانيا

 نظرية النظم وجيود عبد القاىر الجرجاني النحو بالغية 

إنو لمف الميـ قبؿ الحديث عف نظرية النظـ، وأسسيا، أف نشير إلى أنيا نظرية 
اختصت في مجاليا التطبيقي بالمغة اإلبداعية، ال لغة االستعماؿ اليومي، كما أف دوافعيا كانت 

ضية إعجاز القرآف الكريـ، واختبلؼ الفرؽ حوؿ ماىية ىذا دينية بالدرجة األولى، تتعمؽ بق
 اإلعجاز. 

مي مف شأف التركيب، عْ إف الجوىر الذي تبنى عميو نظرية النظـ يكمف في كونيا تُ 
األلفاظ المفردة "فإنا نرى المفظة تكوف في غاية الفصاحة في  وكونو مجاؿ التمايز واإلبداع، ال

 ٔمواضع، وليس فييا مف الفصاحة قميؿ وال كثير"موضع ونراىا فيما ال يحصى مف ال

فالنظـ ليس سوى "توخي معاني النحو فيما بيف الكمـ"، يقوؿ الجرجاني: "واعمـ أنو،  
ف كانت الصورة في الذي أعدنا وأبدأنا فيو مف أف ال معنى لمنظـ غير توخي معاني النحو  وا 
لى أف تكوف  فيما بيف الكمـ قد بمغت  في الوضوح والظيور واالنكشاؼ إلى أقصر غاية، وا 

  ٕلتكمؼ لما ال يحتاج إليو، فإف النفس تنازع إلى تتبع كؿ ضرب مف الشبية."الزيادة عميو كا

ويؤكد الجرجاني عمى أىمية المعنى النحوي، ليعمـ بأنؾ "ال ترى كبلما وصؼ بصحة 
نظـ أو فساده، أو وصؼ بمزية أو فضؿ إال وأنت تجد مرجع تمؾ الصحة، وذلؾ الفساد، وتمؾ 

  ٖ."نحو وأحكاموالمزية وذلؾ الفضؿ إلى معاني ال

ومف أجؿ التعرؼ عمى ىذه األنساؽ فإف الجرجاني يشير إلى مسألة "الترتيب"، ىذا 
الترتيب الذي ال يختص بالصياغة الشكمية، بؿ بالعممية النفسية حيث تترتب المعاني في النفس 

كمـ، أوال، ثـ تترتب في الصياغة، وىي إشارة ميمة لمفعؿ المغوي في بنيتو العميقة لدى المت

                                                           
1
 210دالئل اإلعجاز،  
4
 69دالئل اإلعجاز،  
2
 65دالئل اإلعجاز،  



182 
 

وليس مجرد االعتناء بالصياغة الخارجية "وأف الكمـ ترتب في النطؽ بسبب ترتب معانييا في 
 ٔ".النفس

يقوؿ الجرجاني: "العمـ بمواقع المعاني في النفس، عمـ بمواقع األلفاظ الدالة 
د ،ليست ىذه الحركة الداخمية السابقة لمصياغة، والفيـ خاصة بالمنطقة النفسية التي قٕعمييا."

تكوف غير واعية، بؿ ىي عممية مغرقة في "القصدية"، إذ إف ترتيب األلفاظ وخمؽ العبلقات ال 
بمقتضى الفعؿ المغوي العقمي، ألنو "ليس الغرض بنظـ الكبلـ أف توالت ألفاظيا في  يكوف إال

ف ، وىكذا يكو ٖالنطؽ، بؿ أف تناسقت داللتيا وتبلقت معانييا عمى الوجو الذي اقتضاه العقؿ."
الجرجاني قد أشار إلى "أصؿ مف أىـ أصوؿ الوحدة المنطقية، فقسـ لمعقؿ مكانا في العمؿ 

 ٗالفني، وجعمو ىاديا لوحدة النسؽ في ترتبو عمى صورة تتبلءـ وقوى اإلنساف العاقمة والمتذوقة."

كما يقيـ الجرجاني نظريتو عمى مصطمٍح ميـ، وىو التعميؽ، ويقصد بو شبكة 
ة، التي مف خبلليا يمكف خمؽ البنى المتحولة، إذ يرى أف "النظـ ليس سوى العبلقات المغوي

، و "ال نظـ في الكمـ وال ترتيب ٘تعميؽ الكمـ بعضيا ببعض، وجعؿ بعضيا بسبب مف بعض"
 ٙحتى يعمؽ بعضيا ببعض، ويبنى بعضيا عمى بعض ونجعؿ ىذا سببا مف تمؾ."

تيب األلفاظ عقميا ونفسيا، جعمو إف تركيز الجرجاني عمى التركيب بعبلقاتو، وتر 
يتوصؿ إلى حقيقة الصياغة، أو ما يمكف أف ندعوه األسموب، الذي يشكؿ عبلمة فارقة بيف 
كاتب وآخر، لذا فيو يشبّْو الفرادة، وتفاوتيا مف كاتب آلخر بعممية صبغ األنسجة التي تتفاوت 

نما سبيؿ ىذه المعاني  سبيؿ األصباغ التي تعمؿ منيا حسب تخير األصباغ ومواقعيا، يقوؿ: "وا 
فكما أنؾ ترى الرجؿ قد تيدى في األصباغ التي عمؿ منيا الصورة والنقش  ؛الصور والنقوش

في ثوبو الذي نسج إلى ضرب مف التخيُّر والتدبر في أنفس األصباغ وفي موقعيا ومقاديرىا، 
شو مف ذلؾ أعجب، وكيفية مزجو ليا وترتيبو إياىا إلى ما لـ ينيِد إليو صاحب، فجاء نق
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وصورتو أغرب، كذلؾ حاؿ الشاعر والشاعر في توخييما معاني النحو، ووجوىو التي عممت 
 ٔأنيا محصوؿ النظـ."

سياماتيا الجمالية،  وباختصار فإف نظرية النظـ انتبيت إلى فكرة العبلقات النحوية وا 
فييا القدرات مف كاتب ، وتتفاوت عقمي )قصدي(وكوف ىذه العبلقة ىي عممية تتـ بوعي نفسي و 

 آلخر، وعميو يكوف لنظرية النظـ ثبلث نقاط محورية:

وما يترتب عمييا مف قدرة عمى  ،العبلقات وما تحتويو مف فكرة الترتيب والتعميؽ. ٔ
 تأليؼ عدد ال نيائي مف التراكيب النحوية وفؽ مجموعٍة مف األنساؽ المحددة.

 ونفسية. إدراؾ الفعؿ المغوي كنتاج لعممية عقمية.ٕ

التفاوت المغوي الذي يؤدي إلى اختبلؼ قدرة متكممي المغة عمى استغبلؿ . ٖ
 اإلمكانات النحوية مف أجؿ صياغة جمالية. 

وبناء عمى ىذا العرض لنظرية النظـ، والعرض السابؽ لنظرية النحو التحويمي 
والتوليدي، يتَّضح أف عبد القاىر الجرجاني وتشومسكي اشتركا في نقاط انطبلؽ متقاربة نسبيا، 

 االىتماـ بالجممة ال المفظة المفردة. .ٔوىي: 

عمؽ بيا مف ترتيب األلفاظ وتعميؽ اىتـ عبد القاىر بالكشؼ عف "اإلمكانات النحوية" وما يت. ٕ
لمفعؿ  يٍ كمّْ  وما ينتج عنو مف أثر جمالي، بينما اىتـ تشومسكي بإيجاد تفسيرٍ  ،بعضيا ببعض

 المغوي في كافة المغات، عف طريؽ النحو التوليدي والتحويمي. 

بالجوانب النفسية والذىنية التي تتزامف مع الفعؿ المغوي لدى  -بشكؿ متفاوت–االىتماـ . ٖ
المتكمـ، غير أف ىذا االىتماـ بالمتكمـ ىو اىتماـ بجانب إبداعي خبلؽ لدى الجرجاني، وىو 

 ديناميكي عقمي لدى تشومسكي. 

 اختبلؼ األداء المغوي مف فرد آلخر.. ٗ
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 عبد القاىر الجرجاني واألسموبية: -

نشر نصر أبو زيد مقاال في مجمة فصوؿ بعنواف "مفيوـ النظـ عند  ٜٗٛٔعاـ  في
عبد القاىر الجرجاني: قراءة في ضوء األسموبية"، وقد كاف مقاال ثريا بأفكاره التي طرحيا 
وناقشيا، لكف ثمة ما ىو الفت بقدر مضموف ىذا المقاؿ ذاتو، إنو مفيومو لربط التراث 

بو زيد: "إننا سنطرح أسئمة معاصرة  ربما لـ تخطر إجاباتيا عمى بموضوع حداثي، يقوؿ نصر أ
و في خمده، وقمنا إننا في الوقت نفسو سنتجاىؿ أسئمة طرحيا باؿ الشيخ، وال دار السؤاؿ نفسُ 

الشيخ وأجاب عنيا، وىكذا نعيد قراءة الشيخ كما أعاد ىو قراءة أسبلفو؛ وبذلؾ نكوف أقرب لروح 
 ٔاث الذي يمثمو، والذي ما زاؿ ماثبل فينا، يتعامؿ معنا ونتعامؿ معو."عبد القاىر، ولروح التر 

إف ىذا الفيـ لمحاولة إحياء التراث ىو الفيـ الذي سيقود في النياية لمنح التراث الروح 
طرح  عف طريؽ انتقائية؛ تستطيع أف تستخرج منو ما لـ يقمو صراحةً  محاورتو محاورةً  مف خبلؿ

أسئمة لـ يطرحيا عمى نفسو رغـ أنو أجاب عمييا، وتجاىؿ بعض إجاباتو عمى أسئمة لـ يعد ثمة 
 فائدة مف طرحيا في العصر الحالي. 

وىو ما يؤكده نصر أبو زيد حيف يقر بتجاىمو لمسياؽ الديني الذي أنتج نظرية النظـ، 
إنو  -نقدا لعبد القاىر -ف أف نقوؿواستبدالو ىذا السياؽ بمجاؿ حداثي كاألسموبية، يقوؿ: "يمك

ييوّْف مف قدر الشعر، وينزؿ بو إلى أف يصبح مجرد داللة وشاىد عمى إعجاز القرآف، كما 
يمكف أف نقوؿ إف )عمـ الشعر( عنده مجرد )عمـ ثانوي( يخدـ عمما آخَر دينيا ىو )إعجاز 

أف يقمؿ في وعينا مف قيمة القرآف(، لكف ىذا النقد الذي يمكف أف نوجيو إلى الشيخ ال ينبغي 
المحاولة ذاتيا، محاولة إقامة )عمـ لمشعر(، بصرؼ النظر عف )القصد( بالمعنى التاريخي. قد 
يقاؿ إف ىذا )القصد( التاريخي قد ترؾ عمى أفكار الشيخ ومفاىيمو بصماٍت واضحة ال نستطيع 

 ٕاءتنا الراىنة."تجاىميا؛ وىذا أمٌر ال ننكره، ولكننا ال نتوقؼ أمامو طويبل في قر 
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النظر عف معارضتنا لمنقد الذي يوجيو نصر أبو زيد لمجرجاني حوؿ اعتباره  بغضّْ 
 عمـ الشعر ثانويا، فإننا بالتأكيد نوافقو الرأي في اعتماد ىذه االستراتيجية لمحاورة التراث، وبثّْ 

التي ال تتوقؼ طويبل الروح فيو، وربما ىي ذاتيا االستراتيجية التي تبناىا محمد عبد المطمب، و 
عند السياقات الحضارية التاريخية، بقدر عنايتيا بمحاورة األفكار نفسيا، ومحاولة االستفادة منيا 
قدر اإلمكاف، وىذا ما فعمو عبد المطمب فعميا، أثناء محاولتو ربط جيود الجرجاني بالدرس 

 األسموبي الحديث.

 ث األسموبي:نقاط التقاء جيود عبد القاىر الجرجاني بالبح -

لقد أولى عبد المطمب نظرية النظـ اىتماما كبيرا، وقد كانت حاضرة  في جميع محاوالتو لتجديد 
 الببلغة، وىنا سنعرض بعض نقاط االشتراؾ بيف الجرجاني والبحث األسموبي:

. تفرقة عبد القاىر الجرجاني بيف المغة والكبلـ، واكتشافو إمكانات النحو وفاعميتيا ٔ
لمغة والكبلـ بشكؿ في تحديد األسموب، يرى عبد المطمب أف الجرجاني فرَّؽ بيف "ا الجمالية

نما يتعمؽ بما بيف  محدود، واعتبر األلفاظ رموزا لممعاني، وأف الفكر ال يتعمؽ بالمفظة المفردة؛ وا 
ة المعاني مف عبلقات، وأف النحو بإمكاناتو الواسعة ىو الذي يقدـ لممبدع كؿ االحتماالت الممكن

  ٔ"الجممة، بحيث يكوف النظـ عممية تسمسؿ تركيبي لممكانات النحوية. يففي تكو 

ي الحقا باإلمكانات مّْ . توافؽ الجرجاني مع األسموبييف في اكتشاؼ ما سُ ٕ
قد توصؿ إلى إدراؾ العمميتيف االستبدالية، والقدرة التوزيعية، يرى عبد المطمب أف الجرجاني "

تيف اصطمح عمى تسميتيما في األسموبية بعمميتي االستبداؿ والتوزيع، الميمتيف في اإلبداع، الم
وىما تتركزاف عمى ألفاظ المعجـ المغوي وقدرة المنشئ عمى اختيار كمماتو منو، بحيث يكوف ليا 
طواعية االستبداؿ فيما بينيا، ويرجع ىذا االستبداؿ إلى الطاقة اإلبداعية لدى المنشئ، التي 

مرحمة المزية والفضيمة، وىي التي تتجاوز عممية الصحة والخطأ بالمعنى عناىا عبد القاىر ب
وىي التي تمحؽ عممية اختيار  -الذي يمثؿ في األسموبية العبلقات الركنية–النحوي الخاص 
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المتكمـ مف رصيده المعجمي، والتي تخضع لقانوف التجاور، ودالالتيا رىينة بسبلمة التركيب 
 1حسب قواعد النحو."

لفكرة "اإلمكانات النحوية"، وأثرىا الجمالي في نمو الداللة، حيث  الجرجانيتباه . انٖ
انتياؾ المغة، وانحرافيا عف النمط المألوؼ، وذلؾ بإخضاعو أمكنو تحميؿ ما أسماه األسموبيوف "

جاوزىـ بمقولتو عف تجدد  )الجرجاني( المجاَز لسيطرة النحو وعبلقاتو التركيبية، إف لـ نقؿ إنو
، محمبل ليا، جواضعة تبعا لتجدد االستعماؿ. ومف حيث التطبيؽ قدـ الرجؿ كثيرا مف النماذالم

كاشفا عف نظاميا النحوي، موضحا لمعبلقات التركيبية في ىذا النظاـ، وما لكؿ ذلؾ مف أثر في 
ود مناطؽ نحوية أثيرة يتحرؾ فييا جالداللة؛ وصوال إلى فردية االستعماؿ وما يترتب عميو مف و 

 ٕكؿ مبدع، وخاصة في المجاؿ الشعري"

. منح الجرجاني األديَب صفة التميز والفرادة عف البقية مف خبلؿ قدرتو عمى تركيب ٗ
العبلقات النحوية بيف األلفاظ المختارة، وىو بيذا يؤكد فكرة اعتماد األسموب عمى إمكانات النحو 

لعبلقة بيف أنماط التعبير وخاصية افي إثبات صيغتو الفردية، فقد أكد عبد القاىر الجرجاني "
األسموب حيث كاف ىذا األسموب يقـو عادة عمى نظـ العبلقات بيف الكممات، ثـ بيف الجمؿ، 
في شكؿ انحراؼ عف المستوى المألوؼ في التعبير، مف خبلؿ تحميؿ المواصفات النحوية 

 ٖلؤلسموب وارتباطيا بالمقدرة الفنية اإلبداعية عند األديب."

عمى الطريقة الخاصة في ترتيب المعاني،  ينصبُّ يكوف مفيوـ األسموب عند الجرجاني "وىكذا 
 ٗوما تحويو ىذه الطريقة مف إمكانات نحوية تميز ضربا عف ضرب، وأسموبا عف أسموب."

لنحو بإمكاناتو الواسعة المتجددة ىو الذي أعطى كؿ أسموب "ا وعميو؛ يكوف
نما ا  بواحٍد دوف آخر؛ و  األلفاظ في ذاتيا ال تختصُّ خصوصيتو التي تربطو بناظمو، ذلؾ أف 

 ٘تأتي ىذه الخصوصية إذا توخى فييا النظـ بمعنى التركيب النحوي."
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 . ال يكوف التمييز األسموبي قائما في مجاؿ المبدعيف فقط، بؿ يتعداه ليكوف أداةً ٘
خبلؿ النحو يمكنو أنو مف لتمييز األغراض واألجناس بعضيا عف بعض، فمقد أدرؾ الجرجاني "

أف يدرؾ نظاـ المغة، وىو نظاـ يختمؼ في تراكيبو مف جنس إلى جنس، فالشعر لو نظامو 
النحوي الذي تكاد تكوف إمكاناتو نسقا مغمقا عمى ذاتو، بحيث ال يتداخؿ ىذا النسؽ مع غيره مف 

 ٔأنساؽ فنوف القوؿ."

رزىا الصياغة، وأخرى عميقة الجرجاني بوجود بنيتيف لمداللة بنية سطحية تف يُ عْ . وَ ٙ
ؿ إلييا بإمعاف النظر والفكر؛ إذ يرى عبد القاىر  ر وىو الذي عبَّ –أف المستوى العميؽ ُيَتوصَّ

نما تتحقؽ ىذه البراعة في المستوى  -عنو بأوضاع المغة يمثؿ مرحمة تخمو مف البراعة الفنية؛ وا 
النحو اإلبداعية؛ فميست المزية  السطحي الذي يخمؽ تراكيب وىيئات وتآليؼ مف خبلؿ إمكانات

وما أراده الواضع فييا؛  -أي المستوى العميؽ–في الكبلـ البميغ مف أجؿ المغة والعمـ بأوضاعيا 
ذا..." ف وا   ٕألف ذلؾ يؤدي إلى سقوط ىذه المزية التي تتحقؽ بمثؿ الفرؽ بيف الفاء وثـ، وا 

النحو الجمالي والنحو  . تفرقة الجرجاني بيف مستوييف مف مستويات النحو، وىماٚ
ننا "لو عدنا إلى ما قالو عبد القاىر في النظـ لوجدنا عنده دقة إالتقعيدي؛ يقوؿ عبد المطمب 

عندما ألمح لوجود خاصية نحوية لكؿ نوع أدبي، بؿ ولكؿ شاعر مبدع، وىو بذلؾ يفسح  حّس 
الواسع، ال في المجاؿ في النظـ إلى الخروج مف ىذا اإلطار الوضعي الضيؽ، إلى التحرؾ 

نما في حدود النحو الجمالي ، الذي تأتي منو إمكاناٌت ال حصر ليا،  حدود النحو التقعيدي، وا 
بؿ والتي تتيح لممنشئ خمؽ إمكاناتو في بعض األحياف، وربما كانت )الضرورات( نوعا مف ىذا 

 ٖالخمؽ."

. بالرغـ مف التوافقات السابقة فقد رأى عبد المطمب أف نظرة كؿ  مف الجرجاني ٛ
"ىناؾ مفارقة وموافقة واألسموبييف إلى النحو كانت مختمفة إلى حد ما؛ فقد رأى عبد المطمب أف 

بيف عبد القاىر واألسموبييف المحدثيف، ذلؾ أف كبل منيما نظر إلى النحو باعتباره عممية 
الرسالة اإلبداعية أو الرسالة اإلخبارية، لكف األسموبية تنظر إلى النحو باعتباره أساسية في 
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ف كانت ضرورية في تركيب األسموب–عممية سابقة  في حيف ينظر إليو عبد القاىر باعتباره  -وا 
وعبد  .داخبل في عممية الصياغة ذاتيا، وباعتباره مظير فنية المبدع ومقدرتو عمى اإلنشاء

إلى النحو بمعناه العاـ، أي بمعنى العبلقات القائمة بيف المعاني، وىي عبلقات  القاىر ينظر
إلى النحو بمعناه  يةفي حيف تنظر األسموب –ترتَّبت في النفس قبؿ أف تنتقؿ إلى المفظ ذاتو 

الخاص، أي بمعنى ىذه القواعد الصارمة التي تنتظـ المغة، وتجعؿ ليا كيانا متميزا بصفاتو 
 ٔوخصائصو." 

لقد كانت ىذه ىي أىـ التوافقات التي رصدىا عبد المطمب بيف منجزات عبد القاىر 
الجرجاني النحوية، وبيف المنيج األسموبي، والتي تمثؿ معظميا في اكتشاؼ ثنائيات ركزت 

 عمييا المناىج الحديث، مثؿ: 

 ثنائية االستبداؿ والتوزيع ، والتي تقابؿ االختيار والتأليؼ عند الجرجاني.-

وىو ما يعيف والكفاءة واألداء، والتي تقابؿ حديث الجرجاني عف التمايزات بيف المبدعيف،  -
 وعبو باختبلؼ األسموب مف مبدٍع آلخر. 

التركيز عمى الجممة ال المفظة، حيث تعميؽ األلفاظ ىو ما يمنحيا المزية، وىو ما يشبو مقولة -
 "العبلقات" عند دي سوسير في عمـ المغة. 

ـ النحو إلى جمالي وقاعدي، والتركيز عمى النحو الجمالي كمممح مف مبلمح األسموب تقسي -
 الفني.
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 بين عبد القاىر الجرجاني وتشومسكي:-

البالغة إذا كاف عبد المطمب قد توجو مف األسموبية إلى الجرجاني في كتاب "
الحداثة عند عبد القاىر قضايا "، فإنو يتوجو مف الجرجاني إلى تشومسكي في كتابو "واألسموبية
في كتابو "قضايا الحداثة  بيف نظريتي الجرجاني وتشومسكي "، فمقد ربط عبد المطمبالجرجاني

تقاليد مف خبلؿ اتفاقيما في محاولتيما المتفاوتة في تجاوز  عند عبد القاىر الجرجاني"، وذلؾ
ناحية الوصفية إال وسيمة الدراسات النحوية؛ إذ "لـ يكف اىتمامو )عبد القاىر الجرجاني( بال

 ٔإلدراؾ الجانب العقمي في الصياغة."

يتطابؽ ىذا اليدؼ مع تشومسكي، الذي رفض المنيج الوصفي الخالص في النحو، و 
لقصوره عف إدراؾ الجوانب اإلنسانية في المغة. "وقد كاف جيد تشومسكي موجيا إلى ربط المغة 

كاؿ نفسو الذي واجو عبد القاىر، وقد تبمور جيد بالجانب العقمي، في محاولة توفيقية لحؿ اإلش
كؿ منيما في إعطاء النحو إمكانات تركيبية مستمدة مف قواعده العقمية، بحيث أصبحت ىذه 
اإلمكانات أشبو بصندوؽ مغمؽ، لو مدخؿ ومخرج، تدخؿ فيو المفردات وتتفاعؿ، ثـ تخرج عمى 

ر المادي لمعممية، أما الجانب العقمي فيو الصورة التأليفية الجديدة. ونحف ال نممس سوى المظي
 ٕخفي داخؿ الصندوؽ."

إف جوىر االتفاؽ بيف نظرية تشومسكي ونظرية النظـ ىو االتفاؽ عمى فيـ جوىر 
ا إلى ذات النحو إذف، غير أنو ال يمكف االدعاء أف كبل مف الجرجاني وتشومسكي قد توصبل معً 

انت الدراسات الوصفية السابقة لدراسات تشومسكي مف الوعي بالوظيفة النحوية، فقد ك الدرجةِ 
، ىذا االختبلؼ القائـ أساسا عمى خبلٍؼ أكبر بيف المنيجيف: مرحمة التفسيرإلى حافزا لتجاوزىا 

، بينما لـ يكف البحث الببلغي لدى الجرجاني قد تطور إلى ىذه المرحمة، أو  التجريبي والعقبلني
 .ما، فقد ظؿ متأثرا بالمناخ المغوي التوصيفي السائدلـ يستطع تجاوز ىيمنة النحوييف تما
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يرى عبد المطمب أف "عبد القاىر وتشومسكي قد انطمقا مف منطقة )النحو التقعيدي(، 
غير أف الثاني رأى الدراسات التي اتصمت بيذا المستوى قد اقتصرت عمى تجميع عدد كبير مف 

وف أف تتجاوز ىذه المرحمة األولية إلى المبلحظات، واستخبلص ما يترتب عمييا مف نتائج، د
عممية التفسير؛ ولذا قدَّـ دراستو الكيفية، التي انتقمت بالدراسة النحوية مف مرحمتيا الوصفية إلى 
المرحمة النظرية التفسيرية، في حيف يرى عبد القاىر في التجريدات النحوية وسيمة كيفية يستعاف 

 إلى إبراز الغرض األعـ مف التركيب بالوسيمة نفسيا بيا عمى إنتاج الداللة مف المفظ، وصوال
أيضا، بؿ إف ىذه الوسيمة الكيفية يمكف اتخاذىا أداة نقدية لبياف أوجو النقص أو الكماؿ في 

 ٔالصياغة."

وقد اختمفا في نقطة البداية، مف حيث ىي جممة أو كممة، فإننا "نمحظ أف مفيوـ النحو 
وليس مجرد وسيمة اتصاؿ تستعيف بيا المغة في  -شومسكيكما ىو عند ت–يأخذ  شكبل عقميا 

أداء وظيفتيا األساسية، وىذا الشكؿ العقمي ىو الذي أتاح إمكانية رصد الطاقات النحوية 
ف كاف تشومسكي قد بدأ  الفعالة؛ ولوجا إلى القيمة الحقيقية لعممية التوالد الجممي عند الرجميف، وا 

 ٕيف بدأ عبد القاىر بالمفرد وصوال إلى الجممة."بالجممة، وصوال إلى المفرد، في ح

في  يرى عبد المطمب، باإلضافة إلى ما تقدـ، أف ىناؾ خبلفا بيف الرجميف، يتمثؿ
الجرجاني عمى عممية اختيار األلفاظ في ذىف المتكمـ،  الطابع "القصدي الواعي" الذي صبغو

التفسيرات السموكية؛ فقد "كانت في مقابؿ الطابع "الديناميكي" لدى تشومسكي، والبعيد عف 
الرموز المغوية عند األوؿ )الجرجاني( خالية مف أي طابع )أوتوماتيكي(، بؿ تتميز بقابميتيا 
لمتحرؾ، وخضوعيا لعممية االنتقاء والتنظيـ، أو بعبارة أخرى لممقاصد الواعية لممتكمـ، عمى نحو 

واقع تتميز بكونيا صورة لنمط ذىني يجعؿ الصياغة ذات طبيعة ابتكارية، في حيف أنيا في ال
دالالت  -باإلمكانات النحوية–أولي، يعتمد عمى المواضعة المغوية أوال، ثـ يتجاوزىا ويخمؽ فييا 

عف إمكانات المواضعة المغوية. أما نظرية تشومسكي فيبلحظ  تحوليا مف وصؼ  فنية تندُّ 
ت المتغيرة )الديناميكية( لتركيب المغة، الحاالت الثابتة )االستاتيكية( إلى وصؼ الطرؽ واإلجراءا

بصمة مباشرة إلى عالـ التجربة السموكي، وال تدعي شيئا عف طبيعة  فيي نظرية مجردة، ال تمتُّ 
                                                           

1
 65قضاٌا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانً،  
4
 81-81، الجرجانً القاهر عبد عند الحداثة قضاٌا 



192 
 

خراجو، واستعماؿ الرجؿ لكممة )توليدي( كاف  العمميات التي يقوـ عمييا إدراؾ حقيقة الكبلـ وا 
 1تعبيرا عف الجانب الديناميكي في نظريتو."

عف السياؽ الحضاري، ودوافع كبل الرجميف في وضع  اىذا االختبلؼ ناتجبما يكوف ر و 
نظريتيما؛ فبالنسبة لمجرجاني كاف الدافع األوؿ دافعا دينيا ييدؼ إلى فصؿ القوؿ في مسألة 
اإلعجاز القرآني الببلغي، والقوؿ بأنو إعجاز تأليؼ الكممات وتعميقيا ببعض، وىو ما دفعو إلى 

التركيب ال المفظة المفردة؛ إذ المفظة مشاع المساف العربي، أما ضـ العبارات بعبلقات االىتماـ ب
محددة ىو موضع االختبلؼ، وىذا االختبلؼ يبمغ ذروتو حيف يكوف استعماؿ المغة استعماال 
جماليا، وىو ما يجعمو يرى اإلبداع كنوٍع مف التفوؽ والتمايز، والتفوؽ والتمايز يقتضي 

 صد الواعي".استحضار "الق

والقصد الواعي يعني إثبات النية الجمالية لدى المتحدث، وبذؿ جيده في عمميتي 
اختيار المفردات وتعميؽ بعضيا ببعض وصوال إلى الداللة الجمالية؛ ألف نظرية النظـ جعمت 
مف المستوى الجمالي مجاال تطبيقيا ليا، وجعمت ىذا المستوى مرتبطا بعمميتي االختيار 

بسيطرة المقاصد الواعية؛ إذ إف  -عند النقاد القدامى–، و"طبيعة ىذا االختيار محكومة والتنظيـ
العفوية تتأتى مف المستوى النفعي الذي يتـ فيو إحداث الحدث المغوي مف خبلؿ مفردات تختمؼ 
في تكوينيا الصوتي، وتكوينيا الداللي، في حيف أنو في المستوى الجمالي أو اإلبداعي يتـ 

 ٕر بيف مفردات قد تختمؼ في تكوينيا الصوتي، ولكنيا تتفؽ في تكوينيا الداللي."االختيا

 التراكيب، إنتاج عمى البشري العقؿ بمقدرة تشومسكي اىتماما عمميا بينما كاف اىتماـ
 السموكية، المدرسة أصحاب يقوؿ كما اكتسابا المغة ويكتسب بيضاء، صفحة يولد ال فاإلنساف

ىذه القدرة الكامنة التي دعاىا  وانتاجيا، المغة تفعيؿ عمى العقؿ في كامنة مقدرة ولديو يولد بؿ
 "حدسا لغويا". 
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إف مفيوـ اإلبداع المغوي مختمؼ لدى الرجميف باختبلؼ اليدؼ والمنيج؛  فاليدؼ 
الديني لمجرجاني يجعمو يركز عمى الطابع القصدي الواعي لمفرد القادر عمى استخداـ المغة 

ليا، بما يخدـ قضية اإلعجاز القرآني، المتعمقة أصبل بمقدرة األفراد عمى النظـ استخداما جما
 ييـ في ىذا اإلطار.والتأليؼ الجمالي، وتحدّْ 

بينما دراسة تشومسكي تسعى إلى تفسير الفعؿ المغوي ومدى ارتباطو بالعقؿ، حيث 
ليد الجمؿ وتحويميا مف يجعؿ اإلبداع المغوي كامنا في العقؿ البشري بشكؿ عاـ، وقدرتو عمى تو 

بناىا العميقة إلى بنى سطحية ىي قدرة "ديناميكية" شبو آلية، فالعقؿ البشري مزود بيذه القدرة 
عمى اكتساب المغة، ومف ثـ إنتاجيا بشكؿ ديناميكي، وال يقتصر في مجاؿ دراستو ىذا عمى 

التراكيب النحوية ككؿ. وىذا  االستخداـ الجمالي، بؿ إنو ال يعنيو بالدرجة األولى، بقدر ما تعنيو
ف المبلحظ تأكيد عبد القاىر عمى المقاصد الواعية؛ إذ ما يؤكده عبد المطمب، إذ يرى أنو "م

مف  إنيا تجمع بيف )الذاتية والموضوعية( عمى صعيد واحد، ومف ىنا يختمؼ الرجؿ عف كثير
مف النسؽ أو النظاـ شيئا متعاليا التوليدييف المحدثيف، الذيف حاولوا إلغاء الذات الفاعمة ليجعموا 

عمييا، تتحوؿ فيو البنية إلى نظاـ مغمؽ عمى ذاتو، بما فيو مف تحوالت تند عف أي سيطرة 
 ٔخارجية."

 وىكذا نرى أف كبل مف الجرجاني قد اتفقا في الوصوؿ إلى مفاىيـ متعددة، مثؿ: 

 إلى التحميؿ والتفسير.كبلىما رفض التوقؼ عند الدراسات الوصفية لمنحو، وتجاوزىا  -

المعاني والمعاني الثواني، والتي تقابميا ثنائية البنية السطحية والبنية تحدث الجرجني عف   -
 العميقة. 

، وطريقة توليدىا بتتبع العبلقات، واحتماالت التحويؿ التي قد ترتقي بيا إلى االىتماـ بالجممة-
  بنى أشد تركيبا وتعقيدا. 

؛ مف حيث ىو مبدع لدى الجرجاني تتوافر لدية قصدية النية الجمالية، االىتماـ بالمتكمـ -
 ومتكمـ عادي لدة تشومسكي لديو القدرة الديناميكية عمى توليد الجمؿ وتحويميا. 
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 الشعرية ونظرية النظم: -

قبؿ الحديث عف الربط بيف الشعرية ونظرية النظـ، يتوجب عمينا معرفة مفيـو الشعرية 
مف  قد تطوركمصطمح نقدي، والحقيقة أف إيضاح محمد عبد المطمب لمفيوـ الشعرية كاف 

  .موضٍع آلخر في دراساتو

في كتابو "قراءات أسموبية في الشعر الحديث"، يرى عبد المطمب أف مصطمح الشعرية 
"وبما أف دراستنا ىنا خالصة لمخطاب بحت، لـ يعرفو التراث العربي، فيقوؿ:  طمح حداثيّّ مص

الشعري، فإف ذلؾ يستدعي التعامؿ التوضيحي مع مصطمح حداثي آخر ىو مصطمح الشعرية 
الذي جاء حضوره إلى الساحة النقدية مف خبلؿ االتصاؿ بتيارات النقد الغربي، حيث لـ يكف 

نوع ما في الدرس النقدي العربي القديـ إال في مجاالت محدودة عندما  لممصطمح حضور مف
يأتي عمى صيغة النسب، كقوليـ: )المعاني الشعرية(، )األبيات الشعرية(، وال يأتي المصطمح 
وصفا لمصياغة إال نادرا، وحتى ىذه الندرة ترتبط بالوافد اليوناني أيضا، يقوؿ محمد بف وىب: 

الشعر فوصفو بأف الكذب فيو أكثر مف الصدؽ، وذكر أف ذلؾ جائز وقد ذكر أرسطاطاليس "
، ويبدو ىنا مغمبا لصفة الحداثة عمى المصطمح، نافيا عنو أي جذور ٔفي الصياغة الشعرية."

 تراثية عربية أصيمة.

الشعرية تستمد مف المسانيات ركيزتيف "وحيف يعرؼ الشعرية في الكتاب نفسو يرى أف 
تيار والتوزيع، والركيزة األولى تتوجو إلى منطقة )اإلفراد(، بينما تتوجو أساسيتيف، ىما: االخ

الثانية إلى منطقة )التركيب(، وبمعنى آخر نقوؿ إف الشعرية منوطة بالمعجـ مف ناحية، والنحو 
مف ناحية أخرى، حيث تكوف السيطرة لخط النحو عمى خط المعجـ لتشكيمو حسب مقوالتو 

لمألوؼ، أي ينقؿ الصياغة مف منطقة الحياد التعبيري إلى منطقة المحفوظة بما يخرجو عف ا
قد يكوف ىابطا فيولد لغة تقع  و يؤدي إلى تماس  حاألدبية. إف سقوط خط المعجـ عمى خط الن

تحت درجة الصفر كمغة التخاطب، وىي التي أطمؽ عمييا السكاكي )لغة الحيوانات(، والحيوانية 
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نما وصؼ ل مميمة التوصيمية التي تقـو بيا ىذه المغة، لكف بعض ىنا ليست صفة ذـ، وا 
 ٔالمبدعيف يمتمكوف قدرة تحويؿ ىذه المغة التداولية إلى لغة شعرية مف الطراز األوؿ."

  وىنا نفيـ أف الشعرية تتعمؽ بنقطتيف اثنتيف: 

 األولى: تبلحـ الداللة المعجمية بشبكة العبلقات النحوية.

الثانية: أف يؤدي ىذا التبلحـ إلى تجاوز المستوى العادي ذي الميمة التوصيمية المعتادة لمغة، 
 إلى مستوى إبداعي، وىو ما سيطمؽ عميو: المغة الشعرية. 

وال يذىب بعيدا عف ىذا الفيـ في كتابو "مناورات الشعرية"، حيث يرى "الشعرية" أيضا 
أكثر عمقا، فيقوؿ: "إف المغة بوصفيا إشارة لسانية  كمصطمح حداثي، لكنو يتعامؿ معو بشكؿٍ 

ىي أداة الشعرية بعد أف تخمت عف كثير مف قداستيا التي اكتسبتيا في عمقيا التاريخي، 
وارتباطيا الفوقي، كما تخمت عف جانب كبير مف ىوامشيا االستعمالية، وبمعنى آخر: بعد أف 

تي تتمايز مف خطاٍب آلخر، ومف مبدٍع آلخر، استحوذت عمى قدٍر واسٍع مف حريتيا اإلشارية ال
  ٕوىذه الحرية أعطتيا القدرة عمى التعبير عف غير ما تشير إليو."

سباب وىذا ما يؤكده ردُّه أل، يوشح "شعرية الحداثة"مف الواضح أف عبد المطمب 
وع مف الحرية التي امتمكتيا اإلشارة المسانية إلى "وعي حداثي بتداخؿ مستوييف كاف بينيما ن

الفصؿ المنيجي، ىما: مستوى المغة، ومستوى الكبلـ، ذلؾ أف النظر الصحيح يمكنو أف يدرؾ 
ليست إال ناتجا لمكبلـ برغـ تحتيتو، لكف ىذه الفوقية، وتمؾ التحتية لـ  –برغـ فوقيتيا –أف المغة 

ر كبلما، في الخطاب اإلبداعي، فما كاف مف المغة صا -عمى نحٍو ما–يعد ليما ىذا االنفصاؿ 
 ٖوكثيٌر مف الكبلـ صار لغة."
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ذا أردنا أف نكوف أكثر حرصا فإف عبد المطمب يجعؿ لكؿ  شعريتو  مذىب شعريّ وا 
فإف شعرية الحداثة ىي شعرية لغوية بالدرجة األولى، في المقابؿ قد تكوف شعرية  ؛الذالخاصة، 

اكاة، وشعرية الواقعية المذىب الرومانسي ىي التجربة، وشعرية المذىب الكبلسيكي ىي المح
عف الشعرية، تنتجيا المذاىب  متعددةٍ  ىذا الفيـ يحيمنا إلى تصوراتٍ و  .ىي الواقع، وىكذا ..

 .النقدية

لمصطمح  تراثيّ  غير أف تغيرا يطرأ عمى نظرة عبد المطمب بخصوص وجود أساسٍ 
الشعرية حيف يربطو بنظرية النظـ عند الجرجاني، يقوؿ: "والحؽ أف وصؿ نتاج عبد القاىر 
بمفيوـ الشعرية يدؿ عمى استغراقيا لو، بمعنى أف )الدالئؿ واألسرار( يخمصاف لمشعرية 
بمفيوميا الذي ينصب عمى الخطاب األدبي جممة، غير أننا تحركنا بالدراسة إلى دائرة أضيؽ 

ف كاف ذلؾ ال ينفي وجود تماس بيف الخطاب الشعري والخطاب تنحص ر في شعرية الشعر، وا 
النثري؛ إذ إف أدبيتيما وليدة التعميؽ النحوي، والنحو كاف أداة الرجؿ في كشوفو الجمالية 

 ٔالمبيرة."

والشعرية عند الجرجاني وفقا لعبد المطمب تتحرؾ في خطيف اثنيف: "خط المعجـ وخط 
، وىو ذاتو التعريؼ الذي ٕوؿ يتعامؿ مع المفردات، والثاني يتعامؿ مع المركبات."النحو، فاأل

 أورده في كتابو "قراءات أسموبية". 

ويمكف التعبير عف ىذيف الخطيف بصيغة أخرى، وىي: االختيار والتأليؼ، واالختيار 
ثـ تتجمى ىو عممية "تصؿ حركة الذىف الداخمية بالمستوى السطحي الخارجي لمصياغة؛ ومف 

)المزية(، وليست المزية ىنا مردودة إلى العمـ بالفروؽ المغوية وما ينبغي أف يصنع بيا؛ ذلؾ أف 
العمـ بأف )الواو( لمجمع، و)الفاء( لمتعقيب بغير تراٍخ، و)ثـ( لو بشرط التراخي... ليس مؤديا 

نما تتحقؽ عند التأليؼ بإحساف )االختيار(، ومعرفة المواضع ال أما التأليؼ  ،ٖمناسبة."لممزية، وا 
فيو ذروة شعرية االختيار، يقوؿ عبد المطمب: "وتصؿ عممية االختيار إلى قمة شعريتيا 
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بسقوطيا عموديا عمى عممية التأليؼ، حيث يتحوؿ االلتقاء بينيما إلى مجموعة مف الخطوط 
 ٔالتي تكوف شبكة كاممة مف العبلقات."

يحمؿ "عبلقات األفقية والرأسية؛ حيث وىو ما يعرؼ في عمـ المسانيات بمحور ال
عمماء المسانيات المحاور التي يتـ مف خبلليا تداعي الوحدات الصغرى، واالنتقاء منيا، 

 والتنسيؽ بيف المنتقيات في محوريف رئيسيف:

، وىو المحور الذي يتحرؾ في الحقوؿ الداللية paradigmatique. محور العبلقات الرأسية ٔ
الدقيقة لينتقي مثبل مف بيف أفعاؿ الشرب: امتص، شرب ، بمع، وتجرع، عبر ظبلؿ الفوارؽ 

تعاطى، تساقى، ما يتبلءـ مع المعنى الدقيؽ، ويمتد ىذا المحور أيضا عبر التركيب الصرفي 
 صيغة وزمنا، ويمكف أف يمتد كذلؾ إلى مجاؿ المعجـ التاريخي. لممفردة 

وىو الوحيد الذي ينتقي النسؽ التركيبي  syntagmatique. محور العبلقات األفقية التركيبية ٕ
األكثر مبلءمة لمموقؼ، وسوؼ يجد أمامو كثيرا مف خيارات التنسيؽ بيف الوحدات الصغرى، 

 الحروؼ واألفعاؿ واألسماء التي تـ اختيارىا في المرحمة األولى. 

راث العربي القديـ، وخاصة في وال بد مف اإلشارة إلى أف ىذيف المحوريف لقيا عناية فائقة في الت
عمـ المعاني الذي اىتـ بفكرتي االختيار والتنسيؽ وجعؿ منيما أساسا لمنظرية التي قاـ عمييا 

 4"وىي نظرية النظـ.

ويقرر عبد المطمب أف االختيار كما يراه الجرجاني ليس مقصورا عمى منطقة اإلفراد 
االختيار إذا ظمت في إطارىا الوضعي،  دوف التركيب؛ إذ يحجب الجرجاني "شعريتو عف عممية

أو في إطارىا المغوي الخالص، فبل بدَّ لتحقيؽ الشعرية مف زرع الداؿ في وسط تعبيري تترابط 
عناصره بخيط نحوي، أي أف الشعرية الحقيقية في التركيب ال في اإلفراد، ذلؾ أف الكشؼ عف 

ا عف السياؽ، أو تجريدىا مف ميمتيا جماليات النص ال يمكف إحالتو عمى مفردة بعينيا، وعزلي
النحوية، وكؿ ما يتبقى مف مزية لبلختيار بالنسبة لممفردات يظؿ في إطار الذوؽ الصياغي 
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الذي يستحسف التعامؿ مع المألوؼ المستعمؿ في الزماف والمكاف، وينفر مف التعامؿ مع الغريب 
 ٔالوحشي والعامي السخيؼ."

ذا أمعنا النظر في مفيـو الش عرية الذي يحاوؿ عبد المطمب ربطو بنظرية النظـ، وا 
نجد أنو ال يتجاوز الحديث عف اإلمكانات النحوية، وفضميا في منح األسموب المزية، مف خبلؿ 
جعؿ األسموب يتجاوز االستعماؿ الوضعي عمى مستوى اإلفراد أو التركيب إلى االستعماؿ 

ا المغة ىي الفضاء الذي تتحرؾ خبللو المغة الفني، بحيث تكوف اإلمكانات النحوية التي تحتممي
 الفنية محاولة تجاوز االستعماؿ الوضعي عمى مستوى اإلفراد أو التركيب.

وتظير ىذه الحركة التي تتيحيا اإلمكانات النحوية في صورة االنحراؼ أو العدوؿ أو 
ر المنيج بعض الظواىر التكرارية البراقة في بعض البنى، والتي يمكف تتبعيا ورصدىا عب

 اإلحصائي، وبياف أثرىا في نمو الداللة.

أما شعرية المعاني عند عبد القاىر الجرجاني، فيي تتعمؽ بالمعاني "مف حيث كونيا 
ناتجا لئلمكانات النحوية، ال مف حيث كونيا أغراضا يدور في فمكيا الشعراء ... وقد تصور 

 المعاني عمى مستوييف:

الناتجة مف المستوى السطحي لمصياغة، أو بمعنى آخر ىي  األوؿ: تأتي فيو المعاني األوؿ
 التي نحصؿ عمييا مف األلفاظ المجردة.

أ إلييا بتمؾ المعاني األوؿ، ومدار األمر ومَ والثاني: ىو الذي تتجمى فيو المعاني الثواني التي يُ 
)الكناية في ىذا المستوى )العدوؿ( الذي ينقؿ الصياغة مف المألوؼ إلى غير المألوؼ في 

 ٕواالستعارة والتمثيؿ."
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وقد يوحي ىذا الرد لممعاني إلى اإلمكانات النحوية في نظرية النظـ بسيطرة الشكؿ 
عمى المضموف، أو الداؿ عمى المدلوؿ، إال أف ىذا القوؿ غير صحيح، وىو قوؿ يرده نصر أبو 

مة ألفاظ، وألفاظ  في زيد حيف يرى أف المسألة عند عبد القاىر "ليست مسألة معاٍف في مقاب
 ٔمقابمة معاِف، ألف مفيوـ )النظـ( يحؿ ىذه الثنائية ويتجاوزىا."

وشعرية المعاني عند الجرجاني يجب أال تصؿ حد التعمية، حيف "تتغمب الشاعرية 
عمى الشعرية، فيكوف اعتقاد الشاعر في الشعرية احتماليا لبلنغبلؽ الداللي، وىذا االنغبلؽ 

 ٕدائرة الشعرية، بؿ خارج دائرة االتصاؿ عمى إطبلقيا."ينقمنا إلى خارج 

وخبلصة ربط نظرية النظـ بالشعرية أف شعرية األشكاؿ الببلغية التي أنتجتيا عمـو 
الببلغة، والتي استوعبتيا نظرية النظـ لدى الجرجاني إنما تعود في األساس إلى "خط النحو 

الؼ، ومنو يأتي االىتزاز أو الثبات، ومنو تتسع بالدرجة األولى؛ إذ منو يتأتى التطابؽ أو التخ
 ٖالمسافة أو تضيؽ."
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 المبحث الثالث

 البالغة العربية وفمسفتيا النحوية عند محمد عبد المطمب

وقعت الببلغة العربية وفؽ رؤية وصفية في إشكالية الثنائيات المتعددة، بداية مف 
حيث ُصنّْؼ البديع عمى أنو عممية "تحسيف وتزييف" عموميا الرئيسة: البياف والمعاني والبديع؛ 

اف بالمعنى وطريقة  تخصُّ الشكؿ، بينما استغرؽ عمما المعاني والبياف في كونيما يختصَّ
صياغتو في وعي المتكمـ إفرادا وتركيبا، وتمقّْيو مف ثـ مف قبؿ السامع، ووصوال إلى أدؽّْ 

؛ فالتقديـ يمزمو وجود ضدهبمة بيف الشكؿ و "أشكاليا" الجمالية التي اعتمدت عمى وجود مقا
التأخير، واإليجاز يمزمو اإلطناب، ويمزميما معا وجود المساواة، ووجود الفصؿ يمزمو الوصؿ، 
والتشبيو المفرد يعني وجود تشبيو المركب، واالستعارة المكنية يمزميا وجود االستعارة التصريحية، 

التي اعتمدت عمى وجود ميمة جمالية لكؿّْ تحوؿ في إلى آخره مف األشكاؿ البنيوية الجمالية 
 البنية األصمية، أو "التقعيدية". 

ـَ قراءة أخرى لمببلغة العربية فإنو يدرس البنية الكامنة  في محاولة عبد المطمب تقدي
قرارىا، ليخرج في النياية بروح الببلغة العربية، التي  وراء ىذه الثنائيات، غيَر مكتٍؼ بتوصيفيا وا 

متيا تنتج كؿ ىذا الكـ اليائؿ مف التشكيبلت الجمالية المعيارية أحيانا، والدقيقة في أحياف جع
 أخرى، دقًة تنُـّ عف وعٍي ببنية المغة، وانزياحات الجماؿ. 

َدة ليذه الفروع، ألنيا األساس  لقد حاوؿ عبد المطمب الوصوؿ إلى ىذه الروح الُموحّْ
متجاوزا مجرد توصيؼ وشرح جمالية التفريع النظري الذي سيجعؿ محاولة التجديد ممكنة، 

الثنائي، فتجديد عمـٍ يقتضي الوصوؿ إلى جوىره، ال الوقوؼ عند تمظيراتو التنظيرية والتفريعية 
التي تجعؿ غاية التجديد غايًة بعيدة المناؿ، أو ستكوف بمثابة مقدمٍة منطقيٍة خاطئة ستؤدي إلى 

 نتائج خاطئة.
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الببلغة إلى ثبلثة عموـ أو مباحث ىو فصؿ تنظيري لمدراسة، بينما وعميو يكوف تقسيـ 
تتوحد ىذه العموـ في ميمتيا الجمالية، "فالناتج اإلبداعي ال يستحؽ أف يدخؿ دائرة الببلغة إال 
بعد توافؽ الصياغة مع ناتجيا، أو بمعنى أصح: توافؽ الناتج مع الصياغة، ثـ توافؽ المنتج مع 

الزمانية والمكانية والثقافية. مف ىنا ال يمكف أف نقبؿ مسألة )اإلضافة المتمقي في أحوالو 
التحسينية( التي ألصقت بعمـ البديع، ألننا لو قبمنا ذلؾ، لكاف معناه أف المبدع عابثا في إنتاجو 

 ٔالصياغي، وىذا غير مقبوؿ عمى مستوى الدرس األسموبي."

الكشؼ عف الفمسفة النحوية في الببلغة  وفي ىذا المبحث، سنحاوؿ االطبلع عمى تجربتو في
 كتابيو:  العربية، اعتمادا عمى

 . جدلية اإلفراد والتركيب، وىو مف أوائؿ كتبو التنظيرية في الببلغة العربية.ٔ

. الببلغة العربية: قراءة أخرى، وىو آخر كتاب "تنظيري بحت" أصدره عبد المطمب ٕ
 يا. فيما يتعمؽ بالببلغة العربية، والدفاع عن
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 أوال: كتاب جدلية اإلفراد والتركيب

ي كتابو "جدلية اإلفراد والتركيب" ينطمؽ عبد المطمب مف ىذه الثنائية: اإلفراد ف
، وما ىي معايير التراثي والتركيب، حيث المفظة المفردة وكيؼ تعامؿ معيا الدرس الببلغي

وكيؼ تعامؿ مع التركيب، أو الجممة النحوية، ولكنو قبؿ فصاحتيا والمقبوؿ منيا وغير المقبوؿ، 
ذلؾ يبحث في مفيوـ الببلغة، والمؤثرات التي أدت إلى تطورىا، وعبلقتيا بالنقد، وكيؼ يمكف 

 تجديدىا، وىذه األفكار يمكف تمخيصيا في نقاط ميمة: 

 في تطور البالغة أسيمتأوال: العوامل التي 

 يذكر عبد المطمب ثبلثة عوامؿ رئيسة ساىمت في تطور الببلغة العربية، وىي: 

 .الدافع الديني، وقضية إعجاز القرآف الكريـ:ٔ

في كتابو "قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني"، إذ يرى أف  ناقشياوىي قضية  
النظـ؛ فإذا كاف إعجاز الدافع الديني كاف ىو الدافع األبرز الذي أوصؿ  الجرجاني إلى فكرة 

ذا كاف التحدي الذي طرحو القرآف عمى العرب ىو أف يأتوا بآية مف مثمو، فإنو  القرآف ببلغيا، وا 
عمى أحٍد ما أف يفكر في سر ىذا اإلعجاز الذي يجعمو مفارقا أللواف النظـ األخرى التي عرفيا 

ز بالصرفة"، كاف عمييـ أف يبحثوا الجاىميوف، وأولئؾ الذيف لـ يؤمنوا بالرأي القائؿ ب " اإلعجا
 .عف حقيقة أخرى ليذا اإلعجاز الذي يجعؿ مف المستحيؿ عمى اآلخريف اإلتياف بمثمو

يقوؿ عبد المطمب: "ال نجانب الصواب إذا قمنا إف الدافع األوؿ ليذه المرحمة يتميز 
والبياف، ومف ىنا فيما دار حوؿ القرآف مف دراسات كاف ليا أكبر األثر في تطور قضايا النقد 

اختمطت مقاييس النقد بالدراسات القرآنية، واستخدـ عمماُء اإلعجاز مصطمحات الببلغة في 
محاولة الستكشاؼ جوانب العظمة واإلعجاز في األسموب القرآني مقارنا بأساليب الشعر والنثر، 

بيرية، ودوف نظر إلى الفارؽ الفني بيف الشعر والنثر مف حيث الخواص البنائية والتع دوف نظرٍ 
 ٔإلى كتاب منزَّؿ مف السماء، وأدب أبدعو أىؿ األرض."
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 :. المسمؾ التعميميٕ

أدى ظيوُر المولديف الذيف ال ينتموف إلى العرؽ المغوي انتماًء نقيِّا، بسبب االختبلط  
ي، أو في التزاوج، إلى الحاجة لتعميـ الكيفية التي يتـ بيا التمييز بيف التعبير الفني وغير الفن

المقبوؿ وغير المقبوؿ لغويا وفنيا؛ فقد "تزامنت حركة الكشؼ التنظيري في الببلغة مع حاجة 
المولديف الذيف قصر بيـ الطبع والمقدرة المغوية عف تذوؽ النماذج األدبية التي كانت بيف 
ف أيدييـ، فكاف ذلؾ دافعا لمببلغة إلى مسمكيا التعميمي؛ لتكوف أداة لمف قصرت وسائميـ ع

 ٔإدراؾ القيـ الفنية والجمالية في النصوص األدبية."

 . التأثير اليوناني: ٖ

كانت السمُة األبرُز لمدراساِت المغويِة العربيِة أنيا تقوـ بجمع الشواىد محاولة 
استخبلص القاعدة التي تمثؿ ضامنا لمحفاظ عمى المغة، ومف ثـ أخذ "الشاىد" المشروط 

وصحة الرواية قيمة أكبر مف النظر التجريدي، لكف "ومع امتزاج النقد بالشروط الزمنية والمكانية 
بالببلغة يتكاثر التأثير اليوناني بفعؿ رجؿ كالفارابي، الذي استمد أصوؿ مؤلفاتو مف اليوناف 
القديمة، فقدـ بعض ألواف مف األدب لـ يكف ليا وجود حقيقي في العربية مثؿ )الكوميديا( و 

ف كا شاقا لمغاية؛ فيو يتحرؾ في كتابتو  -عنده–ف اإلمساؾ بفكر محدد )التراجيديا(، وا 
أثار كثيرا  -بدوف شؾ-استطراديا، حتى يصعب جمع الفكرة الواحدة خبلؿ إطار محدد، ولكنو

مف الجدؿ والنقاش حوؿ القضايا الفنية الممنطقة، مما أثر مباشرة في التأليؼ النقدي والببلغي، 
 ٕلمجردة التي ابتعدت عف التطبيقات السائدة في نقدنا القديـ."وصبغو بكثير مف التنظيرات ا
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 ثانيا: التمييز بين النقد والبالغة

يوضح عبد المطمب المياـ التي اضطمع بيا كؿّّ مف ىذيف العمميف، ومناطؽ حدود 
العمؿ التي اختص بيا كؿ منيما، "النقد عممية تمي العمؿ األدبي، أو بمعنى آخر تبلحقو لتميز 
فيو بيف الجودة والرداءة، كما نعمـ أف الببلغة تقوـ عمى خبرات مستمدة مف معايشة النصوص 

المتنوعة، فيما يتصؿ بالخروج عمى المواضعة المغوية في مباحث البياف مف لرصد أشكاليا 
استعارة وكناية ومجاز، وينضاؼ إلييا التشبيو باعتباره أساس بناء االستعارة بقسمييا: 

ببناء الجممة واألبعاد المكانية لترتيب أجزائيا،  -كذلؾ–التصريحية، والمكنية. وتتصؿ الببلغة 
ات الجمالية في مباحث المعاني، كما ف المألوؼ إلى صيغ تتوفر فييا النيَّ وما فييا مف عدوؿ ع

   ٔتتصؿ بالوسائؿ التحسينية، فيما أطمؽ عميو )البديع("

يرى عبد المطمب وفؽ ىذه الرؤية أف النقَد عممية الحقة، بينما الببلغة تتزامف مع 
ثـ تسعى لتوجيو النص النص، بعبلقٍة مزدوجة؛ فيي ترصد الشكؿ الجمالي مف النموذج، 

نتاجو وفؽ الشكؿ الجمالي شبو المعياري، بينما النقد يقيـ ىذه األشكاؿ، غير أف ىذا الفصؿ  وا 
ليس فصبل جذريا، وربما غير متحقؽ تماما في الواقع؛ فمقد حدث تمازٌج كبيٌر بيف الجانبيف 

مى ىذه الجودة؛ فالباحث "نتيجًة لمصمة الحميمة بيف تمييز الجيد مف غيره، والوسائؿ المعينة ع
في عناصر اإلجادة والحسف في العمؿ األدبي كاف يمجأ بالضرورة إلى بياف الوسائؿ التي تساعد 
عمى ذلؾ؛ مما أدى إلى تشابؾ الجانبيف، وأيمولة األمر في الببلغة إلى كيفية إيراد المعنى 

في مطابقة الكبلـ عمى  الواحد بطرؽ مختمفة بالزيادة أو النقصاف، مف أجؿ التحرز مف الخطأ
المراد منو، وأيمولتو في النقد إلى معرفة جواىر الكبلـ المفرد والمركب، والداللة المنبثقة مف ىذا 

 ٕالكبلـ وما يعرض ليا مف الفصاحة."

ذا كاف النقد معنيِّا بعممية التقييـ، فإف ىذا التقييـ قد يخضع ألىواء ذاتية، لكف عبد  وا 
د ساعد الدرس النقدي عمى تخطي ىذه الذاتية إلى فضاء أوسع مف المطمب يرى أف النحو ق

الموضوعية، ذلؾ أف "البحث النحوي قد أمد النقد بقيـ موضوعية كثيرة ساعدتو عمى تخطي 
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ذاتيِّْتو في محاولة بناء نظرية لغوية في فيـ النص، بحيث تبدأ مف الصياغة وتنتيي بيا، 
تعبير والكشؼ عنيا في التراكيب المغوية، وتقيـ عبلقة وترصد الخواص الجمالية التي تتصؿ بال

ىي ىذه الرؤية  وقد كانت، ٔوثيقة بيف الدواؿ ومدلوالتيا في صور الكبلـ ومستوياتو المختمفة."
عبد المطمب في رحمتو البحثية مع التراث الببلغي العربي، وكيفية تجديده؛ إذ إنو  التي رافقت

لجانب "الموضوعي مف التراث"؛ ىذا الجانب الذي ىو ؿ دائما حريصا عمى البحث عف  اظ
عمى صمٍة وثيقة بالنحو، باعتباره العمـ الموضوعي في الدرس المغوي، لكي يتمكف في النياية 
مف  إدماجو في رؤية عممية حديثة، تكوف قادرة عمى إنتاج نظرية نقدية أو ببلغية عربية شبو 

 خالصة. 

جديد، حيف يرى أف "الببلغة سيظؿُّ ليا بعض ويظير وعيو المبكر باقتراحات الت
السمطاف، ولكف مف منطمؽ جديد، يجعؿ مف الرصد الببلغي مجرد إمكانات تعبيرية تساعد عمى 
نمو الداللة واكتماليا، كما تساعد عمى فيـ األسموب واستيعابو ككؿ متكامؿ، مف خبلؿ تحميؿ 

نى آخر أف تتخمى الببلغة عف ميمتيا في ، وبمعٕيكشؼ عف جميع إمكاناتو النحوية والجمالية."
"إنتاج النص" التي كانت تضطمع بيا في التراث العربي، لتكوف مجرد "إمكانات تعبيرية"، يمكف 
مف خبلليا اكتشاؼ النص، وأسموبو، وبذلؾ تتحوؿ مف معايير إلى أدوات، وتترؾ مسمكيا 

 التعميمي إلى رؤية جديدة ىي االستكشاؼ والتوصيؼ. 
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 العربي والنقدي في الدرس البالغي ثالثا: اإلفراد والتركيب

يدرس محمد عبد المطمب التراث الببلغي والنقدي العربي في ىذا الكتاب منطمقا مف 
ثنائية: المفرد والمركب، وعمى أساس ىذه الثنائية يبني نظرتو التحميمية لؤلشكاؿ الجمالية التي 

دراسة التركيب تتجاوز لنبلحظ أف المساحة التي سخرىا جادت بيا الببلغة العربية، غير أننا 
الببلغة العربية كاف يدور في فمؾ التركيب، ال  كثيرا مساحة دراسة المفظة، ذلؾ ألف اىتماـ

 المفظة المفردة.

ورغـ أىمية التركيب، فقد ظمت دراسة المفظِة المفردة  نوعا مف النشاط النقدي" يمكف 
، لكف كيؼ ٔامؿ لمعمؿ األدبي، ومف ثـ تتاح عممية التحميؿ والرصد"اإلفادة منو في الفيـ المتك

 درس الببلغيوف العرب المفظة المفردة؟ 

يوضح عبد المطمب أف تناوؿ الببلغييف العرب لمفظة المفردة كاف تناوال يشمؿ عدة 
يتصؿ مستويات، أوليا المستوى الصوتي، وقد اعتمدوا ليذا المستوى أساسيف نظرييف، "أحدىما 

بالمخرج، واآلخر بكمية المنطوؽ، وبمعنى آخر بالكيؼ والكـ المنطوؽ، وكاف لذلؾ اعتباره في 
 .ٕالحكـ عمى النص األدبي بالحسف والقبح."

في األساس األوؿ درسوا  المفظة مف حيث تنافر حروفيا  بسبب تنافر المخارج قربا  
يقاعي ا الصوتي، فكانت ضمف معاييرىـ الصوتية أو بعدا أو ذوقا، وكذلؾ التفتوا إلى الحركات وا 

لمحكـ عمى المفظة المفردة فيما إذا كانت الحركات ثقيمة أو خفيفة، وكميا معايير تـ االختبلؼ 
 بشأنيا بيف الببلغييف. 

وفي األساس الثاني درسوا طوؿ الكممة، وعدد حروفيا واختمفت آراؤىـ الجمالية بيذا 
منيـ قاؿ بجوازه بدليؿ وجوده في القرآف، إلى أف كاف رأي الشأف، فمنيـ مف استقبح الطوؿ، و 

 ابف جني بأف كؿ زيادة في المبنى ىي زيادة في المعنى.

                                                           
1
 124-121جدلٌة اإلفراد والتركٌب،  
4
 89جدلٌة اإلفراد والتركٌب،  



418 
 

لـ يكف المستوى الصوتي فقط ىو المركز الوحيد الىتماـ الببلغييف العرب، بؿ كاف 
مألوفة عمى المستوى الداللي ذا أىمية أيضا، فقد درسوا المفظة مف حيث كونيا وحشية غريبة أو 

أال تكوف األلفة قد أنزلتيا إلى مدارج العامية، ودرسوىا مف حيث ىي جزلة أو رقيقة سمسة، مع 
تحدد مواضع الرقة والجزالة بحسب األغراض، لكف عبد المطمب يرى أف ىذه المصطمحات لـ 
 تكف دقيقة كما توجب أصوؿ البحث العممي؛ "فعممية التحديد قامت عمى تعبيرات مطاطة، ال
يمكف الخروج منيا بمفيـو يمكف تطبيقو عمى النصوص التي يمكف أف تعرض لمدارس 

، ولذلؾ فإنو يرى أنو مف الضروري إيجاد ٔ."ليستخمص منيا خواصيا التعبيرية في الرقة والجزالة
مف "الرقة" و"الجزالة"، والتي تختمؼ باختبلؼ المناخات الثقافية  امصطمحات أكثر تحديد

 .ي تجعؿ لفظة ما جزلة في موضع ورقيقة في موضع آخرالمغوية، والت

"ومف ىنا يكوف محتما أو ضروريا االعتماد عمى منيج  ويعمؽ عمى عدـ الدقة بالقوؿ:
تطبيقي يحتوي في داخمو عمى مصطمحات أكثر دقة وتحديدا، تستمد قواميا مف النظرة الثقافية 

الشائع أحيانا أخرى، وقد تتعدى ىذا وذاؾ  المغوية، وتستعيف في ذلؾ بالعرؼ أحيانا واالستعماؿ
مكاناتو في خمؽ لغتو الخاصة."  ٕإلى القدرة اإلبداعية الخاصة باألديب، وا 

تتمخص رؤية عبد المطمب في تجديد معايير فصاحة المفظة المفردة في أف يكوف 
ب جامدة المصطمح قادرا عمى مسايرة السياؽ الثقافي المغوي، كي ال تكوف ىذه المصطمحات قوال

غير خاضعة لممساءلة الثقافية أو اإلبداعية، ألف تحوليا إلى قوالب قد يجعميا نقطة مف نقاط 
الضعؼ التي ال تمكف الببلغة العربية مف استخداـ إمكاناتيا التعبيرية التي توصمت إلييا 
اد كأدوات نقدية حديثة، يقوؿ: "ونقطة الضعؼ التي تواجينا في ىذا الصدد تأتي مف االعتق

السائد بأف ىناؾ أشكاال محددة وقوالب مسبقة تصب فييا المفظة؛ لتصبح مطابقة لممواصفات 
  ٖتيا الكاممة في عممية بناء األسموب."المغوية والببلغية، وتأخذ أحقيَّ 
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؛ ذلؾ أنيا تمثؿ نقطة جديرة بالنظرأما دراستو لمتركيب في ىذا الكتاب فيي دراسٌة 
ألية بنية ، وافتراض أصؿ مثالي مف جية المطمب لمبنية العميقة لمتركيبعبد التفات  البداية في 

مف جية أخرى، ومف خبلؿ دمج ىاتيف الرؤيتيف، رأى عبد المطمب أف التفكر بالبنية العميقة 
يقود إلى معاٍف جديدة، ىذه المعاني تشير إلى أصؿ مثالي يتـ تجاوزه في ثبلثة اتجاىات مف 

 وىذه االتجاىات الثبلثة ىي: أجؿ تحقيؽ مقاصد جمالية،

 الحركة األفقية في الصياغة:  .1

رى عبد المطمب أنو بالرغـ مف أف "الجممة العربية ال تتميز بحتميٍَّة في ترتيب ي
أجزائيا، يمكف أف نجد فيما تركو لنا النحاُة بعَض الرتِب المحفوظة التي يمثؿ الخروج عمييا 

و نوعا مف االبتعاد النسبي عف القاعدة التي تضبط نوعا مف )االنتياؾ( لما ىو مألوؼ، أ
المعنى مف خبلؿ موضعة المفظة في التركيب، وكثيرا ما يكوف المعنى محكوما بالصمة بيف 
الكممات، وأىمية المعنى تأتي مف أىمية موقع الكممة. وتحريؾ الكممة أفقيا إلى األماـ، أو إلى 

 ٔة مف طابعيا النفعي إلى طابعيا اإلبداعي."الخمؼ يساعد مساعدة بالغة في الخروج بالمغ

يذه ل ظ فيو الرتب، فإف أية عممية تغييرفَ حْ فإذا اعتبرنا وجود بنية مثالية لمتركيب، تُ 
ف موضعيا، وموضعتيا في  مكاٍف آخر، سيكوف انتياكا، يخرج بالمغة مف الطابع عالرتب 

"طبيعة مطردة  يأخذاالعتيادي، إلى األفؽ الجمالي، شرط أف يكوف ىذا التغير ليس طارئا، بؿ 
 ٕجعمت منو محورا رئيسيا إلبراز البنية الجمالية في الصياغة."

، وىو األفقيةاألوضح عمى ىذه الحركة  وربما كاف باب التقديـ والتأخير ىو النموذج
سات القديمة؛ إذ تأتي ىذه اما يبرر ىذه األىمية الخاصة التي اكتسبيا ىذا المبحث في الدر 

األىمية "مف الرصد الشكمي أللواف ىذا األداء في اإلبداع األدبي، حتى إنو مف البدييي أف نقوؿ 
 ٖتعبيرية."بأف النتاج األدبي كمو ال يخمو مف ىذه الظاىرة ال
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كما تمثؿ الزيادة نموذجا آخر عمى التحريؾ األفقي لمصياغة، "وىي تتشابو مع 
االعتراض واالحتراس في أنيا تسمح بإحبلؿ عنصر دخيؿ عمى التركيب يقطع بيف عناصره 
األساسية، ويحركيا مف موضعيا األصيؿ إلى موضٍع جديد تستقر فيو، فتتموف الداللة، ويتغير 

 ٔؿ ىذا التحريؾ."المعنى مف خبل

 الحركة الرأسية في الصياغة: . 2

 ةوكما أف ىناؾ حركة أفقية تختص بانتياؾ رتب البنية المثالية، فإف ىناؾ حركة رأسي
الحركة األفقية وحدىا ىي سبيؿ فميست "يا في الداللة دوف الحاجة لخرؽ الرتب؛ رأستحفر 

المبدع إلى ىذا الخمؽ المغوي، بؿ إف طبيعة الحركة المغوية قد تتعرض لما يوقفيا بشكؿ مؤقت؛ 
ي، يتمثؿ في عممية جذب لمفردات التركيب لتتمحور في عمؽ رأسلكي تعدؿ مسارىا إلى شكؿ 

الداللة الناتجة مف الحركة  ي، يساعد بدوره عمى إفراز داللة فريدة ال تقؿ في أىميتيا عفرأس
 ٕاألفقية."

إف طبيعة الحركة الرأسية تتمثؿ في "انضماـ عنصريف أو أكثر إلى بعضيما، بحيث 
حروؼ العطؼ  تتمحور الداللة في نقطة معينة ثـ تزداد أبعادىا، وتتغور إفرازاتيا، سواء أأدتْ 

مثؿ العامؿ األساسي في دورىا في ىذه العممية بالحضور، أـ أدتو بالغياب؛ فإف دورىا ي
، وىكذا تكوف األحرؼ الرابطة بيف جممتيف، كأحرؼ العطؼ ىي مجاؿ ىذه الحركة ٖالتركيب."
 الرأسية.

 ة:ي  ع  ض  و  الحركة الم  .3

دائما يحتاج الفناف إلى تأكيد نواياه الجمالية، و"إذا كاف التحرؾ األفقي والرأسي قد  
عمى تأكيد ىذه النية، فإف تركيز الحركة في نقطة محددة، أو لنقؿ تبادؿ  -ببل شؾ–ساعدا 
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الخواص الداللية فيما بينيا في نقطة محددة يمكف أف يضيؼ عمقا إلى الداللة، ويساعد عمى 
 ٔية الجمالية المستترة وراءىا."تكثيؼ الن

ُفو عبد المطمب بأنو "حركة موضعية"، وىي  إف ىذا التبادؿ لمخصائص الداللية يعرّْ
بما يطرأ عمى التركيب مف تحوؿ لبعض عناصره)بالتعييف(، وفي ىذا  الحركة التي  تتصؿ"

فة، عمى أساس المجاؿ اعتبر بعض النحاة أف )النكرة( ىي األصؿ؛ ألنيا أشد تمكنا مف المعر 
أف األصؿ في األشياء أف تكوف نكرة ثـ يطرأ عمييا التعريؼ؛ ومف ثـ فأكثر الكبلـ ينصرؼ إلى 

 ٕالنكرة."

"يمثؿ االلتفات وأبرز المحسنات البديعية التي تبيف ىذه الحركة ىو االلتفات؛ إذ 
ر مألوؼ خاصية بارزة في حركة الصياغة موضعيا، حيث تتحور المفظة في موضعيا تحورا غي

يفرز داللة فييا كثير مما ال يتوقعو المتمقي، وفييا كثير مف إمكانات المبدع في استعماؿ 
الطاقات التعبيرية الكامنة في المغة، وربما ليذا نقمو السكاكي مف مباحث البديع إلى مباحث 

 ٖالمعاني."

وىي "وتتمثؿ ىذه الحركة الموضعية بشكؿ بارز في )صور اإلنشاء الطمبي( كما  
، حيث يمكف أف تخرج ىذه األساليب مف غرضيا ٗالتمني واألمر والنيي واالستفياـ والنداء."

الحقيقي إلى أغراض ببلغية أخرى كااللتماس والدعاء واإلنكار، وغيرىا مف األغراض الببلغية 
 الجمالية. 

ذا كانت" ويمخص عبد المطمب ىذه الحركات الثبلثة ووظائفيا الجمالية في قولو  وا 
قيا، فإف الحركة المقابمة )الرأسية( مثمت تحركا مزدوجا مف الخارج فالحركة السابقة مثمت خطا أ

إلى الداخؿ، وذلؾ بجذب أطراؼ الصياغة لتتمحور عند نقطة معينة، فيحدث نوع مف التضاـ 
بوسائؿ تعبيرية مختمفة كحروؼ العطؼ والجر والشرط، وغيرىا مف األدوات التي تكوف واسطة 

طرفيف بينيما نوع تعمؽ وارتباط. وعندما تتمحور الحركة في نقطة معينة دوف نظر إلى بيف 
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األطراؼ السابقة والبلحقة فإنيا تصبح حركة موضعية، مف خبلليا يحدث تبادؿ لمخواص 
الداللية، بأف تفرغ أداة ما مف داللتيا األصمية، لتمتمئ بداللة بديمة تتناسب ومقاصد المتكمـ مف 

 ٔبيعة المقاـ مف ناحية أخرى."ناحية، وط

مف خبلؿ ىذه الحركات الثبلث تبدو العقمية الرياضية واضحًة لدى عبد المطمب، 
والتي تسعى إلى إيجاد بنية ثابتة، يمكف مف خبلليا رصد التحوالت وفقا لؤلصؿ، وىذا ما قاده 

ىي نتاج عبلقات  لتعميؽ البحث في مجاؿ االرتباط النحوي الببلغي، أو كوف األشكاؿ الجمالية
ي صبغ نحوية، يمكف رصدىا وتتبعيا، وىو في ىذا يسير عمى نيج المحاولة الببلغية التراثية ف

كما يتوافؽ مع النزعة الحديثة في محاولة جعؿ العممية النقدية أكثر الببلغة بالطابع "العممي"، 
 موضوعية، وعممية.  
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 أخرى"ثانيا: كتاب "البالغة العربية: قراءة 

كما ظير في – إف وعي عبد المطمب بارتباط الببلغة بالنحو منذ وقت مبكر مف جية
، واطبلعو عمى نظرية تشومسكي في النحو التوليدي والتحويمي كتاب جدلية اإلفراد والتركيب"

نا معا -نا في الفصؿ السابؽكما بيَّ – وموازنتيا بنظرية النظـ لمجرجاني مف جية أخرى ، كوَّ
في آخر قراءاتو التنظيرية لمببلغة العربية، والتي أوردىا في كتابو "الببلغة  ار ميميف أثَّ عامميف 

بتحميؿ عموـ الببلغة الثبلثة، واكتشاؼ فمسفتيا اعتمادا عمى  قاـالعربية: قراءة أخرى"؛ حيث 
 فكرتيف اثنتيف، ىما: 

 .البنية السطحية والبنية العميقة. ٔ

 . بنية التحوؿٕ

أف ليا امتداداٍت  -كما بيَّنا–رأى طمحات ىي لتشومسكي، إال أف عبد المطمب ورغـ أف المص
 نظرية النظـ لدى الجرجاني.  في

 البنية السطحية والبنية العميقةأوال: 

أف مر سابقا تعريؼ البنية السطحية والعميقة، وكيؼ أف عبد المطمب أكد عمى 
نمحظ أف ىذا اإلدراؾ العقمي إذ "مصطمح البنية العميقة موجود لدى عبد القاىر الجرجاني؛ 

الممثؿ لممستوى العميؽ عند عبد القاىر يقابؿ مستوى البنية العميقة عند تشومسكي، حيث كاف 
لمتكويف المثالي لمغة، الذي يقوـ عمى المواضعة أوال، ثـ اليياكؿ  -ببل شؾ–األوؿ مدركا 

تصورية لؤلبنية ثانيا، غير أنو أخمى ىذا المستوى عمى العبلقات الداخمية بيف الدواؿ التي ال
تعمؿ عمى إنشاء البنى التركيبية... وقريب مف ىذا إدراؾ تشومسكي لمبنية العميقة بوصفيا 

 ٔالمستوى الكامؿ الذي يتجاوز انحرافات البنية السطحية، ويعود إلى مثاليتيا التقديرية."
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–يقتصر الوعي بيذه الثنائية عمى عبد القاىر الجرجاني، بؿ إف الببلغييف العرب  وال
منطقة العمؿ، وىي أولى كانوا عمى وعٍي بيا، حيث حدد الببلغيوف ألنفسيـ " -بشكؿ عاـ

مؤشرات المنيج العممي الصحيح. لكف المبلحظ أف ىذه المنطقة الموحدة ليست عائقا أماـ 
ا أماـ مستوييف، األوؿ: ىو المستوى العميؽ الذي يعتمد التوحد أساسا لو، الثنائية، وكأننا أصبحن

 ،ٔوالثاني ىو السطحي الذي تتجمى فيو الثنائية."

وتمؾ الثنائية العامة التي تفسر الفعؿ المغوي لدى المتكمـ كما أرادىا تشومسكي، كانت 
الجمالية، وتفسير سر عند عبد المطمب وسيمة مف أجؿ إدراؾ المعنى الذي تحدثو الصياغة 

"إذا كانت عممية جماليا، وتفاوت المبدعيف فييا، حيث يوضح عممية إدراؾ المعني بالقوؿ: 
إدراؾ المعنى تبدأ مف المستوى الباطني، فإف عممية التأويؿ الداللي يمكف إدراكيا مف المستوى 

ستوييف تبادؿ في المحسوس، وذلؾ بالتركيز عمى العبلقات النحوية بيف المفردات. وبيف الم
العطاء، يأخذ طبيعة جبرية؛ ألف التغير في المستوى العقمي الباطني، يتبعو بالضرورة تغيُّر في 
التشكيؿ الخارجي لمصياغة، وعمى ىذا فإف المتكمـ يستغؿ أنواع االحتماالت النحوية الممكنة 

آخر بقدرتو عمى أف  عقبل في خمؽ أنماط تركيبية، ترتبط بو وتدؿ عميو، وبيذا يتميز مبدع مف
 ٕيوقع اختياره عمى بعض اإلمكانات دوف بعضيا اآلخر، أو لنقؿ تفضيؿ بعضيا عمى بعض."

 فكيؼ طبؽ محمد عبد المطمب ىذيف المصطمحيف في دراسة العمـو الببلغية؟ 

في البنى الطمبية مف أمر ونيي واستفياـ، يرى عبد المطمب أف "اىتماـ الببلغييف  -
يعود إلى ما الحظوه فييا مف إمكاناٍت توليدية، وليس ضروريا أف  -في رأينا–بدراسة ىذه البنى 

يكوف )التوليد( الذي الحظوه ىو بعينو الذي يقوؿ بو أصحاب النحو التوليدي، لكنو قريٌب منو، 
ذ شكمو المزدوج بيف السطح والعمؽ، ومف يتابع السكاكي في حديثو عف اإلنشاء الطمبي ويأخ

يجد مواجية مباشرة لمرجؿ مع اإلحساس بتوليديتو، عندما طرح )أصؿ المعنى( وما يتولد عنو 
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مف دالالت سياقية ال يمكف أف تتحقؽ إال بتجاوز األصؿ أوال، وتقدير مستوى عميؽ ثانيا، 
 ٔاإلضافية المصاحبة ثالثا." وحضور اليوامش

يضرب عبد المطمب مثبل عف الببلغييف العرب الذيف جعموا تركيبيف متشابييف في  -
البنية السطحية ينتمياف إلى لونيف بيانيف مختمفيف، ويفسر ىذا االختبلؼ بأف التشابو في 

متابعة الببلغية صياغتيا السطحية، ال يستوجب االتفاؽ في البنى العميقة، فقد استمرت "ىذه ال
مع البنى العميقة في تركيبيف متقاربيف في السطح، متباعديف في العمؽ، وىما قولنا: )محمد 
أسد(، و)محمد األسد(، حيث تنحاز األولى لبلستعارة، واألخرى إلى التشبيو بناًء عمى المردود 

المردود العميؽ ىو الذي يحيؿ إليو كؿ داؿ، ألف األداة يحسف إظيارىا في الثاني دوف األوؿ، و 
الذي يقدـ تفسيرا دقيقا لكؿ احتماٍؿ عمى حدة، ذلؾ أف )التعريؼ( في )األسد(، ينقمو مف الفردية 
إلى )الجنس(، ويكوف الناتج أف )محمدا شبيو بجنس األسود(، أو )بحقيقة األسدية(، فيناؾ 

، أما )التنكير(، فإن و يعود بالداؿ إلى تحوؿ أساسي في الداؿ ينقمو مف الخصوص إلى العمـو
 ٕخصوصيتو وفرديتو، وىو ما يعوؽ إنتاج التشبيو، لتنحاز البنية إلى االستعارة."

يرى عبد المطمب أف بنية أسموب القصر تعتمد في جماليتيا عمى فيـ البنية العميقة  -
بشكؿ أساسي، فيرى أنيا "إحدى البنى الرئيسية التي تعتمد في إنتاج داللتيا عمى المستوى 

بطريؽ مخصوص(... وىذه  عميؽ، مف حيث كانت أداة تعبيرية في )تخصيص شيٍء بشيءٍ ال
الميمة اإلنتاجية تجمع بيف وظيفتيف عمى صعيٍد واحد، ىما: اإلثبات والنفي، إثبات الحكـ 
لممذكور، ونفيو عما عداه، أي أف الميمة تمارس فاعميتيا في )الحضور والغياب(، وىو ما يؤكد 

 ٖاتكائيا أساسا عمى البنية العميقة في أداء ميمتيا."ما الحظناه عف 

التكرار ىو الممثؿ لمبنية العميقة "وفي قراءة أكثر تعميما يرى عبد المطمب أف   -
التي تحكـ حركة المعنى في مختمؼ ألواف البديع. وال يمكف الكشؼ عف ىذه الحقيقة إال بتتبع 
المفردات البديعية في شكميا السطحي ثـ ربطيا بحركة المعنى، وىنا يتضح لمباحث أف 
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يجعؿ  فاتيـ برباط كميّ أحكموا الربط بيف تشكيبلتيـ وتوصي -بوعي أو بدوف وعي–البديعييف 
مف رصد الظواىر البديعية وسيمة لموصوؿ إلى الداللة في صورتيا الكمية، وذلؾ بالرغـ مف أف 

ويفسر ذلؾ بأف الطباؽ عمى سبيؿ ، 1البديع نفسو قاـ عمى ظواىر جزئية داخؿ حدود الجممة."
العميقة ضدىا، فمو قمنا المثاؿ يستوجب في بنيتو العميقة تكرارا؛ إذ كؿ لفظة تتضمف في بنيتيا 

األسود واألبيض، فإف األسود يذكر مرتيف، مرة في البنية السطحية، ومرة في البنية العميقة لمفظ 
  .."األبيض". وىكذا.

وقد قادتو ىذه الثنائية، نحو ثنائية أخري ىي الحضور والغياب، وىي ثنائية يراىا في 
ذؼ والذكر"، يقوؿ عبد المطمب: "وطبيعة مرحمة مبكرة مف دراساتو تتقاطع مع ثنائية "الح

الحضور والغياب لبعض عناصر التراكيب تمثؿ لونا تعبيريا بارزا أفاد منو القدماء في تحميؿ 
مف النماذج األدبية الستخبلص ما فييا مف ألواف الجماؿ، أو لرصد ما فييا مف ظواىر  كثيرٍ 

ييـ العمؿ األدبي، وتبدو مقدرة القبح، وبمعنى آخر كانت ىذه الخاصية مف أىـ مظاىر تق
القدماء في إدراكيـ أفَّ بعض العناصر المغوية يبرُز دورىا األسموبي بغيابيا أكثر مف حضورىا، 

 ٕوكانت مباحث الحذؼ والذكر ىي وسيمتيـ إلبراز ىذا الدور في العمؿ األدبي."

ف بنية لكنيا في مرحمة أخرى تبدو أكثر توسعا مف حيث ىي إحدى مظاىر التحوؿ م
األصؿ إلى بنية العدوؿ، )أيا كاف ىذا العدوؿ(، فيرى "أف مجموع التحوالت قد تأخذ طابعا 
خارجيا وداخميا معا كالتعريؼ والتنكير، وقد تأخذ طابعا حركيا كالتقديـ والتأخير، لكف التحوالت 

 . ٖقائمة عمى ثنائية )الحضور والغياب( بما فييا مف تحوؿ بيف األصؿ والعدوؿ."

ليذه الثنائية؛ يرى أف جمالية االستعارة يكمف في  اذا، فإنو حيف يحمؿ االستعارة وفقل
"مستوى الغياب الذي يشغؿ المتمقي بالبحث عنو، ومستوى الحضور التقديري الذي ال يمكف أف 

 ٗيتـ التحوؿ إال بو."
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وعمى ىذا األساس يقارف عبد المطمب بيف االستعارتيف: المكنية والتصريحية مف 
 خبلؿ الفاعمية التي تحققيا ثنائية الحضور والغياب ألي مف الطرفيف في كؿ منيما:

 "المكنية:

 الطرؼ األوؿ                       الطرؼ الثاني

 حاضر                         غائب فعبل+ حاضر تقديرا+ تأثير في الطرؼ األوؿ

  فاعمية أحادية                       فاعمية ثبلثية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ثانيا: بنية التحول -

لو كاف باإلمكاف وضع حجر األساس لقراءة عبد المطمب الجديدة لمببلغة العربية، 
لكاف ىذا الحجر ىو "بنية التحوؿ"، وىو مصطمٌح شديد االرتباط بالمصطمحيف السابقيف: البنية 
السطحية والبنية العميقة، وما يتعمؽ بيما مف الحضور والغياب، بؿ إف التحوؿ قائـ أساسا عمى 

 الثنائية، لذا فقد ارتأينا تقديميما أوال. وجود ىذه 

لقد تحدثنا عف النحو التحويمي لدى تشومسكي، والذي يعني بو أف أشكاال متعددة مف 
التراكيب قد تشترؾ في النياية في بنية عميقة واحدة، كما أف الصياغة السطحية قد تكوف مرت 

صياغة، لكَف ماذا يعني عبد بعدة تحوالت في العمؽ حتى وصمت إلى الشكؿ األخير مف  ال
 "بنية التحوؿ"؟ػالمطمب ب

يستخدـ عبد المطمب  فكرة التحويؿ كوسيمٍة لكشؼ ُكْنو التأثير الجمالي الذي تحدثو 
المغة الفنية، بتتبع ىذا التدرج مف بنية العمؽ إلى بنية السطح، وىو بيذه الرؤية يتابع الدرس 

الدرس الببلغي الوعي بفكرة التحوالت البنيوية؛ ذلؾ أف "العربي، الذي يرى أنو كاف واعيا تماـ 
العربي قد انطمؽ مف مفيـو )تحويمي( دقيؽ، ربما لـ يذكره الببلغيوف بمصطمحو الحديث. ومف 
ىنا لـ يتنبو لو كثير مف الدارسيف، ووجيوا اىتماميـ إلى رصد ما قدمتو المؤلفات الببلغية مف 

ىذه األقساـ،  مية، دوف تصور لعممية التحويؿ التي كانت خمفيةَ أقساـ باعتبارىا تفريعات لبنية ك
)نقؿ( لمتركيب مف حالة إلى حالة أخرى مولَّدة عف األولى، بتطبيؽ  إذ ىي لـ تكف إال عمميةَ 

 ٔمجموعة مف القواعد التنظيمية."

بؿ إنو يرى أف المعيارية  التي اتيمت بيا الببلغة العربية ىي نتاج لموعي بيذه 
الت؛ إذ "إف ىذه المعيارية جاءت تركيزا لممتابعة الوصفية لمجموع االحتماالت التركيبية، التحو 

 ٕأو بمعنى أدؽ: لمجموع التحوالت التي تنتاب التركيب لتنقمو مف حالة إلى أخرى."
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وقد بذؿ الببلغيوف العرب في ىذا اإلطار جيودا كبيرة؛ حيف توسعوا في دراسة البنية 
بالمتكمـ والمتمقي وما يدور في المستوى الذىني مف دالالت متزامنة مع العميقة التي تتصؿ 

الفعؿ المغوي، ثـ عبلقة ىذه الدالالت بالبنية السطحية المتمثمة في الصياغة، وكيؼ استطاعوا 
إيجاد ىذا الخيط بيف البنيتيف عبر تتبع دقيؽ لمحركة الذىنية مف ناحية، ومبلحظة دقيقة 

ربط المستوى الصياغة السطحية مف ناحية أخرى؛ لقد عمموا عمى "لئلمكانات النحوية في 
السطحي بالناتج الداللي، وراعت منظومتيـ القواعدية طبيعة الداللة المعجمية، وكيفية انتياكيا، 
وأسست منيجا يقترب مف الموضوعية في معالجة عمميات العدوؿ، سواء في ذلؾ أكاف العدوؿ 

التركيب، مما أتاح ليـ إمكانية التنبؤ بالتوليدات الممكنة لمبنية محدودا في الداؿ أـ موسعا في 
المثالية، فإذا الجممة المثاؿ تتكوف مف )أ( محموال عمى )ب( في بعض مواصفاتو )ج(، فإف 
احتماالت التوالد  التنفيذي ال تقع تحت حصر، بفعؿ التحوالت التي تمحؽ كؿ طرؼ، وبفعؿ 

أو التعميؽ، وتزداد كثافة التحوالت إذا رصدنا ما ينتاب  التحوالت التي تصيب عممية الحمؿ
 ٔالتركيب مف نقٍص أو زيادة."

إف رؤية عبد المطمب ىذه لمببلغة العربية رؤيٌة تؤكد تأثر الدرِس الببلغيّْ بالدرس 
النحوي، ومناخ العموـ المغوية بشكؿ عاـ، والتي حافظت دائما عمى وجود مرجعية مثالية في كؿ 

لمسائؿ بغرض المحافظة عمى المغة العربية؛ لذا فإف فكرة التحويؿ تقتضى وجود أصؿ الفروع وا
مثالي، وآخر متحوؿ عنو، وحيف لـ يجد الدرس النحوي مخرجا لتعميؿ التحوالت الطارئة، فقد 

: "وليس االتقاط جمالياتي وحاولت اضطمعت الببلغة العربية بالبنى المتحولة عف األصؿ،
إال عبارة عف )اإلجراء( الذي ينطمؽ مف أصؿ افتراضي يمكف  -الببلغييف في مفيـو–التحويؿ 

تطبيقو عمى كؿ تركيب منطوؽ بيدؼ إبداعي، أما القواعد اإلجرائية فيي التي تساعد في 
 ٕتحويؿ )األصؿ( إلى التنفيذ."
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 يرى عبد المطمب أف الببلغييف العرب لـ ييتموا بفكرة التحويؿ فقط، بؿ اىتموا بالتوليد
أيضا، وىو ما ساىـ في تقميص دائرة المعياري لصالح اإلبداعي، وفقا الختصاصات الببلغة 

–"اىتـ الببلغيوف الفنية المختمفة عف اختصاصات النحو التي ُتعنى بالصواب والخطأ؛ فقد 
بالتوليد الذي يتيح لمبنية التجريدية أف تنتج كما ىائبل مف التراكيب التنفيذية،  -بجانب التحويؿ

وىنا يضعؼ مقياس الصحة والخطأ، أو يتنحى جانبا، ليحؿ محمو مقياس التناسب واألفضمية، 
فتضيؽ دائرة الرفض اإلبداعي دوف احتكاـ لممردود المعجمي، وتتسع مع إعماؿ المردود 
نما يقدح في  القاعدي المرتكز عمى النحو، ألف الخروج عميو ال يقدح في القدرة اإلبداعية، وا 

 ٔة ذاتيا، وىو خارج عف اختصاص الببلغة."امتبلؾ المغ

لكف ىذا التحرر مف األصؿ لـ يكف تامِّا، فقد ظؿَّ شرطا الفصاحة والببلغة مقرونيف 
أصر الببلغيوف عمى اعتماد مجموعة مف القيـ المعيارية كوسيمة إلدراؾ بيذه المعايير، فقد "

صاحة والببلغة( دخوال المستوى السطحي، وبيذا يتمكف المبدع مف دخوؿ دائرتي )الف
 ٕصحيحا."

وفي قراءتو الجديدة لمببلغة العربية، طرح عبد المطمب الببلغة بعموميا الثبلثة مبنية 
عمى ىذا المصطمح: "التحوؿ"؛ فاعتبر أف كؿ شكؿ جمالي عرفتو الببلغة ىو بنية متحولة؛ ىذا 

ى اإلمكانات النحوية لمغة، التحوؿ الذي يأخذ محوريف اثنيف: التحوؿ الداخمي، والذي يرتكز عم
والتحوؿ الخارجي، والذي يرتبط بالمتمقي، والسياؽ الداللي ، وىنا يمكف أف نمثؿ لتناوؿ عبد 

 .، وكيفية تحميمياالببلغية ىذه البنىبعض المطمب ل

 بنية التشبيو: .ٔ

حيث  لمجموع ىذه التحوالت في بنية التشبيو، بطريقة رياضية،عبد المطمب  يمثؿ
، وىو في مخططو ىذا )نوع التشبيو( اأفقيآخر )نوع المشبو/ المشبو بو(، و  ارأسي امخطط يبني
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لبنية التشبيو  يسير وفقا لنظاـ االحتماالت الرياضية مف أجؿ اختبار اإلمكانات البنيوية
  ، فيرصد ىذه التحوالت بالشكؿ اآلتي:بعناصرىا األربعة

 لطرؼ )أ( المشبو:ا

 جداني، معنى، صورة، يؤدي وظيفة )ب(رأسيا: محسوس، عقمي، خيالي، و 

 أفقيا: مفرد، متعدد، مركب، حاضر، غائب.

 الطرؼ الثاني )ب(: المشبو بو

 رأسيا: محسوس، عقمي، خيالي، وجداني، معنى، صورة.

 أفقيا: مفرد، متعدد، مركب، حاضر، غائب.

 غيابا.، حضورا و لعنصريو الرئيسيفىكذا يبيف عبد المطمب تحوالت بنية التشبيو وفقا 

ىذا الرصد التجريدي أف جميع األطراؼ تتساوى في درجة ويرى أنو مف الواضح مف "
األىمية، دوف أف يأخذ واحد منيا رعاية خاصة، صحيح أف الببلغييف جعموا التحوالت ذات 
مستويات ببلغية، ومف ثـ كاف حذؼ األداة والوجو أعمى درجات الببلغية، ثـ يميو حذؼ 

مجموعة التحوالت عمى درجة واحدة، أي أف الببلغية تعتمد االختزاؿ أساسا أحدىما، ثـ تأتي 
ليا بشرط أف يحافظ البناء عمى تشكيمو األصمي، ثـ تنخفض درجة الببلغية مع تيشيـ البينة 

 ٔوالدخوؿ بيا إلى مستويات الغموض واإلبياـ."

في المنتج ويرى أف ىذه التحوالت لـ تكف "تجريدية" فحسب، بؿ إنيا اآلف ظيرت 
"وال نتصور أف رصد الببلغييف ليذه االحتماالت التشبييية عممية تجريد  الشعري الحداثي، يقوؿ:

استقراء لممكنات العقمية فحسب، إذ إف الواقع الصياغي يتوافؽ مع جممة ىذه  خالصة، أو
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عبيري االحتماالت، وبخاصة إذا نظرنا في الخطاب الشعري الحداثي واتكائو عمى االختزاؿ الت
 ٔبشكؿ الفت."

وبعد رصد مجموعة مف النماذج في الشعر الحداثي، يؤكد عبد المطمب عمى نباىة 
الببلغييف العرب، بقولو: "مف الممكف متابعة جممة التحوالت بنماذجيا التطبيقية في الخطاب 

نما آثرت أف أتعامؿ  أف مع الخطاب الحداثي لتأكيد حقيقة  -غالبا–األدبي قديما وحديثا، وا 
بما بيف أيدييـ، كما كانوا عمى وعي بما يمكف أف يؤوؿ إليو الخطاب  الببلغييف كانوا عمى وعيٍ 

 ٕالمستقبؿ." -الحاضر -اإلبداعي، أي أف نظرتيـ كانت ممتدة في األزمنة الثبلثة: الماضي

 . بنية االستعارةٕ

يرى عبد المطمب أف العرب قد وصموا إلى ىذه البنية مف خبلؿ وضعيا في ثنائية 
مباشرة مع المجاز، فقد اىتموا "بالعبلقة بيف البنية األساس، والبنية المتحولة، وشطروىا شطريف، 
نما يعتمد في تحوالتيا عمى العبلقات العميقة التي  الشطر األوؿ يعود إلى )غير المشابية( وا 

إلى )السببية والمسببية( حيث تكوف البنية األولى سببا لمبنية المتحولة، أو  -ي مجممياف–تعود 
مسببة عنيا، وقد أطمؽ الببلغيوف عمى ىذا الشطر )المجاز المرسؿ( لتحرره مف قيد المشابية. 

 ٖالشطر الثاني ىو الذي يعتمد عبلقة التشبيو أساسا لو، وقد أسموه )االستعارة(."

: العميقة والسطحية، التي تعتمد إحداىما عبلقة المشابية بالبنيتيفوعي ووفقا ليذا ال
في العمؽ، بينما األخرى تعتمد مجموعة مف العبلقات المتنوعة، يقتضي إذف إدراُؾ االستعارة 
)كبينة( الوعَي بتحوالتيا؛ فيي تتحوؿ أوال "مف منطقة الحقائؽ إلى منطقة المجاز عموما، ثـ 

لى االستعارة عمى الخصوص، ومعنى الرجوع بيا إلى منطقة الحقائؽ، أنيا التحوؿ مف المجاز إ
لكف بعض الببلغييف اعترض عمى إدخاؿ اسـ التشبيو في تعريؼ ، ٗتعتمد التشبيو أبدا."

االستعارة، "ألف ىذا يؤدي إلى تداخؿ الحدود، ومف ثـ فإف تعريفيا يجب أف يكوف ذا طبيعة 
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التشبيو، حتى ولو كانت متحولة عنو، إذف فكؿ اعتراض أو تحفظ ال استقبللية تفصميا عف بنية 
 ٔيمغي بحاؿ ىذه الطبيعة لتحولية التي تستكف في بنية االستعارة."

 . بنية المجاز:ٖ

كؿ كممة أريد بيا غير ما وقعت لو في وضع واضعيا " يعرؼ الجرجاني المجاز بأنو
ف شئت  قمت: كؿ كممة جزت بيا ما وقعت لو في لمبلحظة بيف الثاني واألوؿ، فيي مجاز، وا 

وضع الواضع إلى ما لـ توضع لو، مف غير أف تستأنؼ فييا وضعا، لمبلحظة بيف ما تجوز 
 ٕبيا إليو، وبيف أصميا الذي وضعت لو في واضع واضعيا."

يعمؽ عبد المطمب عمى ىذا االقتباس بالقوؿ: "فاستئناؼ الوضع يقطع سمسمة التحوؿ، 
عبد القاىر، وبو تخرج المفظة مف دائرة المجاز، لتعود إلى منطقتيا السابقة،  وىو ما يعترؼ بو
 ٖمنطقة الحقيقة."

وفي ىذا التعميؽ نبلحظ وعي عبد المطمب، كما وعي الببلغييف العرب، بثنائية المغة 
 الوضعية، والمغة الفنية، فيما يتعمؽ باأللفاظ، فالحقيقة أنو ليس ىناؾ تحوؿ فني دائـ فيما يخص
ف كانت متحولة، فإنيا ستعود إلى منطقة المواضعة طالما  األلفاظ، ألف ىذه األلفاظ حتى وا 
أخرجيا االستعماؿ مف عبلقتيا بأصميا الداللي تماما، وتواضع عمى استعماليا في داللتيا 
المتحولة، وىنا ندرؾ أف التحوؿ الذي اعتنى بو الببلغيوف ىو التحوؿ الخارؽ لموضع، وليس 

 المتماىي معو. التحوؿ 

ويرى عبد المطمب أف تفريعات المجاز الكثيرة، وتقسيماتو توحي بأف  الببلغييف قد 
في الكشؼ عف العبلقات العميقة التي يتكئ عمييا المبدع  -أجيدوا أنفسيـ "اقتداًء باألصولييف

 -لكشؼفي ىذا ا–في تحوالتو مف الحقيقة إلى المجاز، وبخاصة )المجاز المرسؿ(، ويبدو أنيـ 
 ٗقد اشتطوا حتى كادوا يحطموف مفيـو الداللة الوضعية خبلؿ بحثيـ عف العبلقات العميقة."
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ويحاوؿ عبد المطمب أف يضـ عبلقات المجاز الكثيرة والمتفرعة في مجموعات بنيوية، 
"التحوؿ فييا يكوف أحيانا مف الحقيقة وصوال إلى المجاز، وأحيانا مف المجاز وصوال  فيرى أف

الحقيقة، وبعض العبلقات قد تكوف خارج دائرة المجاز، وقد اعترض بعض الببلغييف عمى إلى 
ىذه التقسيمات، لكنيا اعتراضات قد تحدد خطوط العبلقة، أو تعمقيا، لكنيا ال تمغييا، ذلؾ أف 
الببلغييف قد أىمَّيـ أف يعيدوا لمصياغة انتظاميا في رصد مجموع العبلقات، فشطروىا إلى ما 

إلى النقؿ العقمي الذي رأينا مجموعة صوره في المجاز المرسؿ، وما يعود إلى المشابية يعود 
 ٔوىي االستعارة."

 . بنية الكناية:ٗ

وفقا لممتابعات الببلغية، يرى عبد المطمب أف الفكر الببلغي العربي ينطمؽ في مسألة 
، وأنو "ال يمكف أف يكوف ٕ"الكشؼ عف ىذه البنية مف كونيا بنية محايدة بيف الحقيقة والمجاز."

تصور بنية الكناية عمى ىذا النحو الثنائي مؤديا إلى التناقض، أو التصادـ بيف الصياغة 
وناتجيا، ألف المفظ قد أنتج الحقيقة والمجاز معا، ذلؾ أف االزدواج اإلنتاجي ليس راجعا إلى 

لى اإلفادة، فاالستعماؿ مرتبط االستعماؿ ألني لـ أستعمؿ المفظ إلنتاج الداللتيف معا، بؿ راجع إ
 ٖبالحقيقة الوضعية، أما اإلفادة فيي ترتبط بالمزوـ الطارئ."

 .بنية التقديـ والتأخير:ٗ

يرى عبد المطمب أف بنية التقديـ والتأخير ىي البنية التي يمكف أف نمحظ مف خبلؿ 
ة، فتحوالت اإلسناد التي تحوالتيا البسيطة كيؼ يخرج الكبلـ مف دائرة النفعية إلى الدائرة األدبي

قد ال يظير انتماؤىا الواضح لممقصد الجمالي، ىي ذاتيا التي قد تجعؿ الكبلـ يتميز بصبغة 
"ومف المبلحظ أف تحوالت  فنية مميزة، تخرجو مف المستوى النفعي لمغة، يقوؿ عبد المطمب:

أف تفكيرنا في الصياغة  البنية في التقديـ والتأخير، تعمف عف ظاىرة ليا أىميتيا البالغة، وىي
األدبية يقوـ عمى أنيا مجموعة مف الخصائص الطارئة، يمكف متابعتيا بالكشؼ عف عناصرىا 
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أوال، ووظائفيا الداللية ثانيا، وىو ما يقدـ لنا منظومة متكاممة مف السمات، ألف كؿ عنصر في 
يب غير األدبية، ليا الصياغة يمكف التعامؿ معو تحميميا لمكشؼ عف أدبيتو، حتى تمؾ التراك

نصيب مف ىذه الخصائص، ذلؾ أف كثيرا مف النماذج التي رددىا الببلغيوف في تحوالت 
اإلسناد يمكف إخراجيا مف دائرة األدبية، بحجة إخبلصيا لمنفعية، لكف معاودة النظر تتيح لنا 

دبية لغة إرجاعيا مرة أخرى إلى حظيرة األدبية، ألنو ليس مف الضروري أف تكوف المغة األ
 ٔمنحرفة دائما، بؿ إف االنحراؼ يدخؿ منطقتي الصياغة األدبية والنفعية."

 . بنية القصر:٘

"أف النظر في البنية العميقة ليذه الرؤية الببلغية يشير إلى أف  يرى عبد المطمب
حضور المتمقي سابؽ عمى حضور المتكمـ، وأف المتمقي ىنا مقصود بو المتمقي األوؿ الذي 

 نيا إلى متمٍؽ داخمي يوازي حضوره حضور المتكمـ في األىمية وفي إنتاج الكبلـ.تحوؿ ضم

 المتمقي                                المتكمـ

 محمد شاعر وكاتب                  ما محمد إال شاعر. ٔ

 محمد شاعر                          ما محمد إال كاتب. ٕ

الخمؿ في كؿ طرؼ؛ حيث يتحوؿ المتمقي إلى متكمـ، وىذا التوازي يحدث نوعا مف 
والمتكمـ إلى متمٍؽ في المرحمة األولى مف إنتاج البنية، ثـ يؤوؿ التحوؿ إلى األصؿ في المرحمة 

  ٕالثانية، أو النيائية إلنتاج البنية."
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 خالصة: 

لقد جاءت إعادة قراءة محمد عبد المطمب لمببلغة العربية بناًء عمى دافع ثقافي تمثؿ 
في شعوره بتغوؿ الخطاب النقدي الحداثي عمى التراث، وتعاطيو معو بمنطؽ استعبلئي، فأراد 
العودة إلى محاورة التراث محاورة جادة، تبرز فمسفتو الجوىرية التي تنافس المنطؽ الحداثي، 

 ميو، كونيا تمتد بشكؿ تأصيمي في بنية الثقافة العربية، وتنتمي إلييا. وتتفوؽ ع

عبر االعتماد عمى الفمسفة النحوية الجمالية التي اعتمدت  هوقد جاءت محاولتو ىذ
تزيد شعرية ز أشكاليا الجمالية التي تحولت إلى إمكانات تعبيرية افر إعمييا الببلغة العربية في 

النص.
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 لفصل الرابعا

 اآلراء النظرية لمحمد عبد المطمب في بعض القضايا النقدية الحديثة

في تجديد الببلغة وربطيا بالمنيج األسموبي،  كما كانت لمحمد عبد المطمب آراءٌ 
الذي  النتاج اإلبداعيخالصة، جاءت استجابة لواقع  نقديةٌ  وآليات ىذا الربط، فقد كانت لو آراءٌ 

 بكؿ تحوالتو عمى مستوى الشكؿ أو المضموف.   ،عاصره

ذا كنا في الفصميف السابقيف ركزنا عمى المراجع التنظيرية شبو البحتة لبياف جيود  وا 
قدـ مف  التي محمد عبد المطمب، فإننا في ىذا الفصؿ سنتابع مقدماتو التنظيرية أو التأسيسية

؛ إذ التـز محمد عبد المطمب ببياف يفالمعاصر  والنثر خبلليا قراءاتو التطبيقية والتحميمية لمشعر
 التي اتخذىا مادة لدراساتو.  لقراءة النصوص منيجو وآلية تحميمو وقراءتو لمنص، قبؿ أية محاولةٍ 

ات مقدمجرد م التأسيسية في دراسات محمد عبد المطمب التطبيقية مقدماتالليست 
ىي مداخُؿ تنظيرية تشتبؾ مع واقع النصوص المدروسة، وقد تستغرؽ ، بؿ توضيحية مختصرة

 نصؼ الدراسة.

تكتسب قيمة خاصة مف ناحية تنظيرية، تزيد في أىميتيا عمى ىذه المقدمات  إفَّ 
فيكوف الكتب التنظيرية البحتة المؤلفة مف مئات الصفحات؛ ذلؾ أنيا تتسـ بمعايشتيا لمنص، 

، ال سابقا عميو وال تابعا لو، كما أنيا، وبارتباطيا الدائـ بالنص النقد عممية انفعاؿ بالنص
تمؾ مف المرونة ما يكفي لجعميا واقعية، ومف الشجاعة ما يكفي لممراجعة الدائمة مالحديث، ت

تيف والمستمرة، وىذا ما يجعؿ موقؼ محمد عبد المطمب المنيجي في قراءة النصوص يكتسب ىا
منيجو الصفتيف معا: المرونة، وشجاعة المراجعة الدائمة، وىذا ال يعني بحاٍؿ أنو لـ يؤسس 

 عمى دعامات واضحة. 

إف الدعامة األساسية التي لـ تتغير في دراسات عبد المطمب جميعيا: التنظيرية 
  دعامة تقؼ عمى ثبلث زاويا: يالبحتة، أو تمؾ التي جمعت بيف التنظير  والتطبيؽ، ى



449 
 

األولى: المغة ىي المدخؿ إلى النص، ويستوي في ذلؾ إذا كانت مدخبل لرصد 
وما يتعمؽ بيما مف ظواىر جمالية تساىـ في نمو الداللة، أو فيما  ،مستويات التركيب واإلفراد

 إذا كانت مدخبل لقراءة المعنى، والتمصص عميو في غياباتو المعاصرة. 

ضرورة، طبيعٌة تراكمية غير منقطعة، وعميو: ال يمكف الثانية: طبيعة اإلبداع، والنقد بال
تجاوز المنجز التراثي، والمسيرة التاريخية لؤلدب في الدراسة، سواء عمى مستوى أدوات تحميؿ 

 النص، أو عمى مستوى التأسيس لمقضايا النقدية اإلشكالية المعاصرة. 

ية والنتاج اإلبداعي أف محمد الثالثة: ال يعني ىذا االنحياز لفكرة تراكمية المعرفة النقد
عبد المطمب يدعو إلى قراءة نقدية منغمقة عمى التراث ومنقطعة عف الوافد، بؿ يعني القراءة 
بعيف البصيرة؛ تمؾ التي ترى ما كاف وراءىا، وىي تبصر في ذات الوقت الطريؽ الممتدَّ أماميا، 

جية الطريؽ في الوراء، ال أف عمى أف يكوف الطريؽ في األماـ قادرا عمى أف يكوف في ذات و 
 .  يكوف مخالفا لو في الجيات، مما سيؤدي إلى الضبلؿ الثقافي المشؤـو

إف محمد عبد المطمب يؤمف أف كؿ نص  ينتج أدواتو التحميمية التي يجب أف تتعامؿ 
معو، وعميو: فيو ال يؤمف بقراءة منيجية واحدة لجميع النصوص، بؿ يؤمف بأدوات مختمفة 

الذيف حاولوا فرض أدوات التحميؿ المنقولة عف مناىج  ويرى أفخصوصية النص ذاتو، تفرضيا 
 وافدة عمى النص العربي قد أخطؤوا الطريؽ، ولـ  يستطيعوا التعامؿ مع النص كما يجب. 

مباحث؛ األوؿ يتعمؽ بقضايا إشكالية تنتمي إلى دائرة  ثبلثةوسنتناوؿ في ىذا الفصؿ 
 .ضايا تتعمؽ بالشعر المعاصر، والثالث: يتعمؽ بقضايا السرد المعاصر"نقد النقد"، والثاني: ق
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 المبحث األول 

 آراء محمد عبد المطمب في جوىر النقد ووظيفتو

تبرز أولى القضايا التي عمينا  التوقؼ عند موقؼ محمد عبد المطمب منيا، وىي 
 ووظيفتو، وأدواتو.النقد ذاتو؛ أي أف اإلشكالية الحديثة كانت حوؿ جوىر النقد، 

 أوال: جوىر النقد ووظيفتو

يقر الناقد عبد الممؾ مرتاض بتعقد العممية النقدية، وتفرعيا إلى توجيات متعددة، 
 الحديث العصر في النقد أصبحتعتمد أساسات متباينة في ممارستيا لعممية التحميؿ، فقد "

 لـ فالنقد ،تيانظريا صوغ في منيا تنطمؽ وفمسفية معرفية خمفيات عمى تقوـ تيارات و مذاىب
 ممارسة أمسى ولكنو ،(موضوعية) نزيية حتى أو متحيزة، ساذجة أحكاـ إصدار مجرد يعد

 إلى تعمد ولكنيا عميو، أو األدبي لمنص األحكاـ بإصدار تجتزئ وال ،التعقيد شديدة معرفية
 واألدوات اإلجراءات مف شبكة بواسطة وتأويميا األدبي، جنسيا ضمف األدبية الّظاىرة تحميؿ

 اوبعضي أسموبي، وبعضيا فمسفي، وبعضيا جمالي، وبعضيا تأويمي، بعضيا التي المعرفية
  ٔ"إديولوجي وبعضيا لغوي،

وقد استطاع  الناقد في السابؽ بسط سمطتو عمى النص مف خبلؿ المناىج النقدية 
 نفسية أو تاريخية وثيقةتحوؿ "النفسية واالجتماعية والتاريخية، فقد كانت النتيجة أف النصَّ 

 نشأة إلى أدى مما أجوائو، في النص أبدع الذي السياؽ خبلؿ مف..  غيرىا أو واجتماعية
 التاريخي، المنيج مثؿ المعروفة النقدية المناىج مف العديد تشمؿ التي السياقية المناىج منظومة
  ٕ".االجتماعي  والمنيج النفسي والمنيج

ومع ىذا التسمط لمناقد، ولرؤاه المسبقة التي تعتمد ما ىو خارج النص، كانت ثمة 
حركة رافضة ليذا التسمط عمى النص، والذي أدى في بعض األحياف إلى جعؿ النص يؤلؼ مرة 
ثانية وفؽ توجيات الناقد، ال وفؽ ما يقولو، لذا فقد ظيرت األصوات التي تنادي بأف تكوف 
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 إيديولوجي موقؼ فسمطة الناقد، بحيث ال يصدر الحكـ النقدي "عسمطة النص أعمى مف 
نما أفقو، يضيؽ مدرسي موقؼ عف وال بو، يتحّكـ مسبؽ  ويقدـ بذاتو، النص يقرأ أف يحاوؿ وا 
 يقدـ ال إذف، إنو عديدة، احتماالت مف تقويميا، نقديا، احتماال إال ليست باعتبارىا القراءة ىذه

نما القاطعة األحكاـ مف مجموعة    ٔ".الدالالت مف مترابط نظاـ عف النص في يكشؼ وا 

 جذريا تحوال العشريف القرف مف المبكرة السنوات شيدت"وىذا ما حدث بالفعؿ، حيث 
 ذلؾ كاف يقوؿ؟ ما النص يقوؿ (كيؼ) إلى ؟(ماذا) مف التحوؿ في يتمّثؿ النقدية المعايير في

 الثالث العقد ايةني حتى الثاني العقد منتصؼ منذ الروسية الشكمية جسدتو الذي التحوؿ جوىر
 ٕ."العشريف القرف مف تقريبا

ولكف ىذا ال يعني أننا قد وصمنا إلى نياية الطريؽ مع النقد، فمع ظيور المناىج 
ا إلى درىالنصانية في النقد، ظيرت أصوات ترى أف النقد فقد ميزتو النسبية كعمـ إنساني، وغا

تميؽ بو، يقوؿ جوف كاروز، وىو أحد منظري النقد األخبلقي والمتحمسيف لو:  عممية صارمة ال
"وليس النقد المعاصر بحسف حظ، فقد أضحى النقد غير إنساني أكثر مف باقي ألواف الفنوف 
واآلداب األخرى، ومع أف لدينا مدارس كثيرة تتحدث عف كيؼ )يعمؿ( الفف، لكنيا تتفادى 

 ٖو، فبل تذكر ما العمؿ الذي ينبغي أف يؤديو الفف."معالجة الموضوع الرئيسي كم

 فما ىو موقف محمد عبد المطمب من النقد في ظل ىذه التناقضات المنيجية والوظيفية؟

إف رؤية عبد المطمب لجوىر العممية النقدية مف حيث المنيج والوظيفة مرت بتعديبلت 
قراءتيا، لـ تكف ىذه التعديبلت  بسيطة، نتيجة معايشتو لنصوصو، وانفعالو بيا عبر محاوالت

تحوالٍت جذريًة في الرؤية لممنيج والوظيفة، بقدر ما كانت قبوال باالحتكاـ إلى الواقع النصي، 
وتركو يقرر مياـ نقاده ومناىجيـ، وىو ما تحدثنا عنو مف فضيمتي: المرونة، وشجاعة المراجعة 

 التي ميزت دراسات عبد المطمب. 
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ىر العممية النقدية ووظيفة الناقد كما وردت في مقدماتو التأسيسية لدراساتو وىنا نتتبع رؤيتو لجو 
 التطبيقية.

 ةالنقدي رؤيتو جوىر .1

يقوؿ محمد عبد المطمب في مقدمة كتابو "قراءات أسموبية في الشعر الحديث: "إف 
لغوي حناىا تمثؿ أداة لمكشؼ عف أبعاد الخطاب الشعري مف منطمؽ ر مجموع القراءات التي ط

ظواىرىا اإلبداعية، دوف دخوؿ في  ال يبتعد عف الصياغة إال بمقدار ما يعود إلييا، محددا
عممية التقييـ التي تقدـ لممتمقي ذوؽ الناقد ورؤيتو الخاصة، وتحاصره في دائرة أحكامو 

ص الصارمة، فيتحوؿ إلى متذوؽ لمنقد ال لؤلدب، ومتمقيا لميامش ال المتف، فعمى الناقد أف يتخم
أوال مف مشاعره الذاتية وعبلقاتو الخاصة باإلبداع، بحيث يتحوؿ إلى واسطة بيف النص 

 ٔومتمقيو."

 ىذه الفقرة يمكف التركيز عمى ثبلث نقاط:  بالنظر إلىو 

أ. القراءة "تحميمية" تبدأ مف الصياغة وتعود إلييا، وىو ىنا يستند إلى المنيج األسموبي 
 النصاني البحت. 

 القراءة ىي تحديد "الظواىر اإلبداعية"، وىي ميمة جمالية. ب. ميمة ىذه 

ج. القراءة ال تيدؼ إلى "التقييـ"، وال حضوَر لذاتية الناقد فييا؛ إذ إنو مجرد وسيط 
يقوـ بتحميؿ الصياغة كاشفا عف جمالياتيا، ويقؼ موقفا حياديا مف النص، وىو التوصيؼ الذي 

 "، يقوؿ مثبل:يةلحيادكرره عبد المطمب خبلؿ ىذه القراءة "ا

ىذه مجموعة قراءات في الشعر الحديث تعتمد عمى مجموعة مف اإلجراءات التحميمية، حيث "
يتدخؿ فييا التنوير الجزئي بالكشؼ الكمي، مف خبلؿ االستيعاب المحايد الذي يسعى إلى الربط 

 ٕ."بيف الظواىر التعبيرية
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الرئيس لمنص لـ تتغير بالمطمؽ إف ىذا الموقؼ مف كوف "الصياغة" ىي المدخؿ 
 النصكتبيا عبد المطمب؛ بؿ إف تعريفو لؤلدب ظؿ قائما عمى أنو " شعرية حتى آخر دراسة

، غير أف شيئا مف المرونة قد طرأ عمى دراساتو البلحقة، ال في اتخاذ ٔ."سواه شيء وال المغوي
فاؽ المعنى، ال الظواىر مدخٍؿ آخَر لمنصّْ غير الصياغة، بؿ في جعؿ ىذه الصياغة مدخبل آل

اإلبداعية فحسب، ويمكف مبلحظة ىذا الفرؽ مف خبلؿ طرح عناويف الفصوؿ في كتبو التي 
 تناوؿ فييا النصوص بالدراسة والتحميؿ.

 كتاب قراءات أسموبية في الشعر الحديث:

الظواىر الشعرية في ذكريات الشباب، الوقوؼ عمى األطبلؿ في "أشجار االسمنت"، 
لعري عند فاروؽ شوشة، شعرية األلواف عند محمد أبو سنة، دور )الضمير( في إنتاج دائرة ا

الداللة دراسة أسموبية في ديواف محمد أبو سنة )رماد األسئمة الخضراء(، التناص القرآني في 
دراسة أسموبية في  ديواف أحمد سويمـ -)أنت واحدىا( لمحمد عفيفي مطر، تحوالت بنية النفي

ائف العشؽ(، تقاببلت اإلضاءة والعتمة في ديواف محمد أحمد حمد )قطؼ التمر(، )الشوؽ في مد
 قراءة لغوية في مسرحية )البحر( ألنس داوود.

 كتاب شعراء السبعينات وفوضاىم الخالقة:

شاعر المخيمة، ثقافة الحروؼ في شعرية حسف طمب، الغراف المسمح  -قاسـ حداد
قراءة في ديواف رفعت سبلـ )حجر يطفو عمى الماء(،  -اءبالثقافة لحممي سالـ، الشعرية السود

محمد سميماف تحت سماء أخرى، شريعة العشؽ في وصايا الشياوي، قراءة المسكوت عنو في 
نص ميسوف صقر )رجؿ مجنوف ال يحبني(، الشاعر اليمني محمد حسيف ىيثـ وفوضاه 

 الخبلقة."

 

                                                           
 1ج المطلب عبد محمد. د الكبٌر الناقد - حوار برنامج - هحمود حمدمقطع فٌدٌو بعنوان: أ 1

https://www.youtube.com/watch?v=tizbCq3Caj8 
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 كتاب النص المشكل:-

التريكو لحممي سالـ، عبور النوعية في )السحاية التي في التناص الديواني في سراب 
المرآة( لجماؿ القصاص، غمبة اليوامش عمى المتف في )ذاكرة الوعؿ( محمد فريد أبو سعدة، 
معراج الشياوي في )كتاب الموت(، دوائر الحوار في )تشكيؿ األذى( لميسوف صقر، شعرية 

الميؿ(، قراءة الديواف مف عنوانو في )ال أحد  المفارقة في ديواف منى عبد العظيـ )عمى حافة
 يدخؿ معيـ( لمحمد الحمامصي.

 كتاب "كتاب الشعر": -

تطور تجربة محمود درويش، شعرية المفارقة: قراءة في الخطاب الشعري لسعاد 
الصباح، ديواف في عنواف، كتاب األرض والدـ لمحمد عفيفي مطر، آفاؽ عاصمة الروح في 

العزيز المقالح"، مفارقات محمد أبو سنة في "شجر الكبلـ"، تعدد الخواص  "كتاب صنعاء" لعبد
 في "أحواؿ العاشؽ".

سريعة عمى العناويف في مجمميا تبرز تغيرا بسيطا في زاوية دراسة محمد  إف نظرةً 
عبد المطمب لمنص، فمف التركيز عمى الظواىر الجمالية في الكتاب األوؿ: كالتكرار، 

التزاما –لنفي، والتقاببلت، وشعرية األلواف، وتوصيؼ الدراسات بأنيا أسموبية والضمائر، وبنية ا
، إلى آفاؽ المعنى في الكتب التالية والتي تتعمؽ -بالمنيج األسموبي كما ىو عنواف الكتاب

أحيانا ب"الشاعرية" ال "الشعرية"، وبآفاؽ المعنى ال بظواىره الجمالية البحتة، وىذا ال ينفي أف 
 لى النص بقي لغويا في جميع الحاالت. المدخؿ إ

إف ىذا التعديؿ جاء نتيجة لمعايشة نصوص جديدة، فرضت عميو أدوات تحميمية، 
وزوايا نظر جديدة، يقوؿ عبد المطمب إف "الثورة البيضاء التي قامت بيا قصيدة النثر قد أسستيا 

األطراؼ المجازية، وتيز عمى استحداث ببلغة جديدة تيز فييا عبلقة  -باإلضافة إلى ما سبؽ–
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فييا الثنائية المقدسة التي تجمع بيف طرفييا، فيي تؤثر اعتماد المجاز عمى أحادية األطراؼ 
 ٔالتي يكاد يمتحـ فييا المجاز بالحقيقة، أو لنقؿ: إنيا الحقيقة المجازية."

إلى ال يتوقؼ األمر عند الثورة البيضاء لمببلغة الجديدة في قصيدة النثر، بؿ  يمتد 
عوالـ المعنى؛ حيث طور ىؤالء الشعراء "الرؤية إلى )المشاىدة( التي تقفيـ عمى المادة األولية 
لموجود. وىي مادة ال تعرؼ الفارؽ بيف الميـ وغير الميـ، وال بيف العظيـ والحقير، وال بيف 

ا التطور في ، إف ىذٕالظاىر والباطف، وال بيف البسيط والمركب، فكميا قابمة لبلحتواء الشعري."
 المضموف فرض عمى عبد المطمب زوايا نظر جديدة في قراءاتو التحميمية الكاشفة. 

لقد تغيرت عوالـ الشعرية في النص الحديث، وكاف ال بد لمنقد أف يتابع ىذه التغيرات؛ 
 فمـ تعد الشعرية محصورة في اإلمكانات التعبيرية الجمالية، بؿ في العوالـ الغيابية لممعنى التي
تنتجيا ىذه اإلمكانات التعبيرية ذات الببلغة الجديدة؛ لقد فتحت الممارسات اإلبداعية الطارئة 
"أماـ الشعرية عوالـ غير مطروقة، وسمؾ الشعراء سبيميـ إلييا عمى نحو شبيو بمسمؾ المتصوفة 

ينة والتمطؼ الذيف أدركوا أف وراء العالـ المعموـ عالما مجيوال، أو غائبا، يجب أف يقاربوه بالمبل
حينا، وبالتشدد والعنؼ حينا آخر إلخضاعو لغويا، وتوظيفو إلنتاج النصية، ولف يتحقؽ شيٌء 

، وكاف عمى النقد أف يتابع ىذا ٖمف ذلؾ إال بتمزيؽ األقنعة، وىتؾ الحجب، وفضح البواطف."
 كمو. 

يادية وعمى سبيؿ المثاؿ يبلحظ عبد المطمب أف "التوجو الصوفي يكاد يأخذ طبيعة س
في إنتاج شعرية الحداثة، حتى يمكننا أف ندعي أنو لـ يعد أداة إنتاج، بؿ أصبح مستيدفا إنتاجيا 
في ذاتو، حيث تصبح )الشاعرية( موازية )لمتصوؼ( بكؿ بعده الباطني الغنوصي، وبعده 

 ٗالخارجي في الشطح."

نى، أو تتصؿ إف ىذه المبلحظة ال تتصؿ بالنواحي الجمالية البحتة، بؿ بوجوه المع
مكاناتيا النحوية.  بمنطقة الشاعرية أكثر مف اتصاليا بالشعرية وا 

                                                           
1
 22شعراء السبعٌنات وفوضاهم الخالقة،  
4
 21النص المشكل،  
2
 21النص المشكل،  
2
 19مناورات الشعرٌة،  
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وعميو فإننا نخمص إلى أف عبد المطمب رأى أف قراءة النص ال بد أف تتـ عبر مدخٍؿ 
وحيد وىو المغة، ألف "العودة إلى المغة عودة إلى األدبية التي تؤثر منطقة الصياغة لتحؿ فييا،  

احتياج المواجية النقدية إلى عممية )تفكيؾ( ورصد مناطؽ اإلنتاج الداللي، ثـ  وىذه العودة تعني
تحوؿ التفكيؾ إلى )تركيب( ليستعيد الخطاب كينونتو اإلبداعية األولى، ألف ىذا الخطاب وحده 
ىو صاحب الشرعية في تقديـ نفسو لمتمقيو، وتكوف ميمة التمقي النقدية، المعاونة الكاشفة 

النظاـ الداخمي الذي يكاد ينغمؽ عمى ذاتو، وتحديد فعاليات السطح، وتيارات )تحميميا( عف 
 ٔالعمؽ، وما بينيما مف عبلقة جدلية."

وعميو تكوف قراءة النص قد مرت بعمميتيف؛ األولى ىي تفكيؾ الصياغة مف الناحية 
مة الثانية السطحية وصوال إلى تيارات العمؽ، وانطبلقا مف ىذا العمؽ يمكف الوصوؿ إلى المرح

وىي التركيب، ىذا التركيب الذي يدور في اآلفاؽ الشعرية لممعنى، ومف ثـ يمتـز بتقديـ قراءة 
، -حسب تعبير عبد المطمب– ( تنغمؽ عمى ذاتياكاشفة عف طريؽ تحميؿ الصياغة، التي )تكاد

موف( التي ووفقا ليذه القراءة يكوف عبد المطمب قد تجاوز حدة الثنائية المشكمة )الشكؿ/ المض
 ظيرت بتطرؼ في المناىج النقدية المغوية.

 . وظيفة النقد:2

فإف محمد عبد المطمب قد أسقط الحكـ بالقيمة مف وظيفة منيجو النقدي،  بشكؿ عاـ؛
فميست ميمة الناقد الحكـ عمى النص بالجودة أو الرداءة، بؿ ميمتو ىي تحميؿ النص، وقراءتو 

ف النص وثيقة إدانة أو تبرئة لؤلديب، ودوف أف يتـ مصادرة قراءة كاشفة لممتمقي، دوف أف يكو 
–رأي المتمقي وذوقو الجمالي مف خبلؿ إصدار حكـٍ بالرداءة أو الجودة؛ إذ المسألة الجمالية 

ف كانت موضوعية  ىي مسألة تتميز بالنسبية.  -حتى وا 

وعة "وقد صدرنا مجموىذا ىو الرأي الذي يصدر بو قراءاتو األسموبية، فيقوؿ: 
القراءات بمقدمة نظرية وتطبيقية تحدد منيج القراءة وخطوطيا الرئيسية، مف حيث ىو منيج 

عف ظواىرىا اإلبداعية،  -ما أمكف– الغوي ال يبتعد عف الصياغة إال بمقدار ما يعود إلييا كاشف

                                                           
1
 11مناورات الشعرٌة،  
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في  دوف دخوؿ في دائرة التقييـ التي يمكف أف تدخميا قراءات أخرى تعتمد عمى القيمة وسيمتيا
 ٔتقديـ الخطاب لمتمقيو."

ويؤيد النص الحداثي ىذه الرؤية لمنقد التي تتجنب القيمة؛ ذلؾ أف طبيعة ىذا النتاج 
يقبؿ قيمة مطمقة شمولية، إذ "النسبية والجزئية المتيف استدعاىما نص الحداثة ال  الحداثي ال

مف –يمكف أف يتقببل )أحكاـ القيمة(؛ ألنيا بطبيعتيا شمولية ومطمقة، فضبل عف أنيا مثمت 
وجية نظر اإلبداع عدوانا عمى المتمقي، ألنيا تفرض عميو وجية نظر أحادية، وتحاصره في 

ي الخاص وانطباعاتو الذاتية السريعة التي ال تتوافؽ مع طبيعة إنتاج المعنى إطار الذوؽ الفرد
 ٕالحداثي بكؿ احتماليتو التأجيمية."

ووفقا ليذه الرؤية فإف ميمة الناقد المغوي تنحصر في الكشؼ واإلبانة عف مناطؽ 
دة أو الرداءة، الضغط الداللي، والكثافة الجمالية، وال تتجاوزىا إلى إصدار أحكاـ القيمة بالجو 

ألف قراءتو لمنص قراءة حيادية إذ يكوف "عمى الناقد أف يتخمص أوال مف مشاعره الذاتية وعبلقاتو 
الخاصة باإلبداع، ثـ يتحوؿ إلى واسطة بيف النص ومتمقيو، أي بمعنى آخر أف يقؼ في منطقة 

ية ليا مواصفات محايدة ال تميؿ إلى ىذا أو إلى ذاؾ، ثـ ينظر إلى الخطاب بوصفو قيمة لغو 
تفارؽ لغة االتصاؿ، ثـ يحاوؿ خمؽ حوار بيف النص ومجموعة التقاليد النقدية الموروثة أو 

 ٖالمستحدثة."

غير أف ىذه الصورة المثالية لمناقد الذي يتخمص مف "عبلقتو الذاتية" بالنص، بشكٍؿ 
يف يرى أف "المبلَحظ كامؿ، صورٌة غيُر متحققة في الواقع، وىو ما يكتشفو عبد المطمب الحقا ح

ندرة ىذا الموقؼ المحايد، إذ الغالب أف ينحاز الناقد إلى ذوقو الخاص، فيعرض ممارستو النقدية 
لمخاطر كثيرة قد تؤدي إلى إصدار أحكاـٍ غير دقيقة، بؿ قد تكوف أحكاما مضممة، ومف ثـ فإننا 

المعمؿ ال يمكف اعتبارىا  نرى أف مجرد إصدار أحكاـ القيمة المرتبطة باالنطباع الشخصي غير

                                                           
1
 0قراءات أسلوبٌة فً الشعر الحدٌث،  
4
 28النص المشكل،  
2
 42-44قراءات أسلوبٌة فً الشعر الحدٌث،  
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مف النقد الصحيح، بؿ إف ىذه الممارسة تحصر كممة "النقد" في معناىا المغوي الضيؽ الذي 
 ٔيشير إلى تمييز الدراىـ لمعرفة زائفيا مف صحيحيا."

وفي ىذه المبلحظة نجد مرونة عبد المطمب؛ إذ يرفض أحكاـ القيمة المرتبطة 
ىذا يعني أف أحكاـ القيمة التي تستند إلى تعميٍؿ موضوعّي باالنطباع الشخصي غير المعمؿ، و 

 يمكف أف تكوف مقبولة لديو. 

وىذا ما يؤكده تقسيمو لمنقد، حسب وظيفتو، إلى نقٍد تقييمي ونقٍد تحميمّي، وعدـ رفض 
أي  منيما، واعتبار االختبلؼ حوؿ ىذه القضية مف باب االختبلؼ المشروع، إذ "مف طبيعة 

وف مثؿ ىذا االختبلؼ مشروعا، دوف أف ييدؼ االختبلؼ إلى إعبلء توجو عمى األمور أف يك
آخر، أو أف يمغَي اتجاٌه اتجاىا آخر، بؿ المطموب أف يكوف بينيما نوٌع مف التكامؿ، فيمارس 

 ٕالنقد التحميمي ميمتو، ويمارس النقد التقييمي ميمتو أيضا."

و لو إف ىذه المرونة في قبوؿ النقد التقييمي امتدت  إلى رأيو التطبيقي أيضا، فحيف ُوجّْ
الموـ بأنو ال يصدر حكما بالقيمة، وىذا ما سيؤدي إلى مساواة الجيد بالرديء، كاف ردُّه أف 

 حكمت أنني يعني ىذا محفوظ نجيب نص مع أتعامؿ عندما أنا بالقيمة، حكما اختياري اعتبروا"
 ٖ."بالقيمة حكـٌ  نفسو االختيار... محفوظ نجيب عمى

وىذا ما تؤكده مقدـ كتابو "كتاب الشعر"، حيف وصؼ الشعراء الذيف تمت دراستيـ 
عجابو بيا،  بأنيـ "قد ُحمّْموا مكتوبيـ في يمينيـ ال يسارىـ"، وىي كنايٌة عف جودة نصوصيـ وا 
غير أنو  يتبع ىذا التوصيؼ باستدراٍؾ يختزؿ رؤيتو المنيجية لوظيفة النقد حيف يقوؿ عف ىذا 

ف كنُت ال أعطييا التوصيؼ  أنو "أشبو بحكـ القيمة عند مف ييتموف بإصدار أحكاـ القيمة، وا 
أىمية كبيرة؛ ألف أحكاـ القيمة ال توازي الجيد التحميمي الكاشؼ الذي يضيء النص ويقدمو 

 ٗلممتمقي في أفقو الكبلمي الصحيح."

                                                           
1
 11ذاكرة النقد األدبً،  
4
 12ذاكرة النقد األدبً،  
2
 1ج المطلب عبد محمد. د الكبٌر الناقد - حوار برنامج - حموده حمدمقطع فٌدٌو بعنوان: أ 

https://www.youtube.com/watch?v=tizbCq3Caj8 
2
 1كتاب الشعر،  

https://www.youtube.com/watch?v=tizbCq3Caj8
https://www.youtube.com/watch?v=tizbCq3Caj8
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 ثانيا: النقد الثقافي والقراءة الثقافية

أف قراءة النص تبدأ مف الصياغة التي تكاد تشكؿ عالما لقد رأى محمد عبد المطمب 
ر، وأف ميمة الناقد ال تنحصر في إصدار أحكاـ القيمة سواء دَ منغمقا ال يحيؿ إلى الخارج إال بقَ 

عمى النص أو األديب، ويمكف أف تقتصر عمى القراءة التحميمية الكاشفة التي تجعؿ النص يقدـ 
 ية لمناقد سواء عمى النص أو المتمقي. نفسو، بأقؿ قدر مف السمطة الذات

، سؤاال عالقا وبناء عمى ىذه الرؤية فقد ظؿ السؤاؿ عف ما يحممو النص مف مضاميف
مآخذ يمكف أف تؤخذ عمى ىكذا قراءة مغرقة في الحيادية ال تتجاوز الصياغة وعوالـ كانت ثمة و 

، وىي بيذا تيمؿ أو تتغافؿ عف تخمَّؽ فيوالشعرية إلى الواقع الذي أنتج النص، والسياؽ الذي 
الغرض الرئيس مف الكتابة، وىي أنيا كتبت لتقوؿ شيء ما؛ فالنقد المغوي يركز عمى اإلجابة 

 عف ػسؤاؿ "كيؼ يقوؿ األديب ذلؾ"، ال عف سؤاؿ: "ماذا يريد األديب أف يقوؿ."

إف النقد "في داللتو العامة يمكف القوؿ  وبسبب ىذه المآخذ فقد ظير النقد الثقافي، و
الثقافي، كما يوحي اسمو، نشاٌط فكري يتخذ مف الثقافة بشموليتيا موضوعا لبحثو وتفكيره، ويعبر 

 ٔعف مواقؼ إزاء تطوراتيا وسماتيا. "

إف النقد الثقافي موقؼ شموليّّ عاـ مف الثقافة، وليس مف القيـ التي يتأسس عمييا 
بي ارتباٌط خاصّّ بالنقد الثقافي، وفي األدب بشكٍؿ خاص، ولكف مع الوقت أصبح لمنقد األد

محاولة ليتش لتحديد العبلقة بيف النقد األدبي والثقافي يشير إلى أف النقديف مختمفاف، ولكنيما 
يشتركاف في بعض االىتمامات: )يمكف لمثقفي األدب أف يقوموا بالنقد الثقافي دوف أف يتخموا 

في أف بعض الميتميف بالدراسات الثقافية في غير أف المشكمة تكمف  عف اىتماماتيـ األدبية(،
ز عمى الثقافة الجامعات يصروف عمى الفصؿ بينيما، فيقولوف إف عمى )النقد الثقافي أف يركّْ 

الشعبية والجماىيرية ويتخمى عف دراسة األدب وما يتعمؽ بو مف خطاب ونظرية أدبية، بوصؼ 
ش أنو ال يتفؽ مع القائميف بالفصؿ: ) ال تمؾ الحقوؿ األدبية محدودة ومتعالية(، ثـ يوضح ليت
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أعتقد أف لمدراسات الثقافية أولوية عمى الدراسات األدبية(، ويبلحظ ىنا أف ليتش يتحدث عف 
 ٔالدراسات الثقافية والنقد الثقافي بوصفيما شيئا واحدا في األساس."

عدـ الجدوى مف لقد كاف لػ)ليتش( موقٌؼ معتدٌؿ مف الدراسات الثقافية والنقد األدبي، و 
الفصؿ أو تفضيؿ الدراسة الثقافية عمى النقد األدبي، غير أف محاولة عبد اهلل الغذامي، وىي 
المحاولة العربية لتطبيؽ مفيوـ النقد الثقافي عمى األدب العربي، كانت محاولة مختمفة، إذ رأى 

كانت دعوتي بإعبلف فييا أنو لما كاف "النقد األدبي غير مؤىؿ لكشؼ ىذا الخمؿ الثقافي فقد 
حبلؿ النقد الثقافي مكانو... وليس القصد ىو إلغاء المنجز النقدي األدبي،  موت النقد األدبي، وا 
نما اليدؼ ىو تحويؿ األداة النقدية مف أداة قراءة الجمالي الخالص، وتبريره )وتسويقو( بغض  وا 

وىذا يقتضي إجراء النظر عف عيوبو النسقية، إلى أداة في كشؼ الخطاب وكشؼ أنساقو، 
 ٕتحويؿ في المنظومة المصطمحية."

حدتيا باالستدراؾ  إف العبارة األولى "إعبلف موت النقد األدبي" ال يمكف أف تخؼَّ 
التالي الذي قاؿ فيو عبد اهلل الغذامي بأنو ال يدعو إلى إلغاء المنَجز النقدي األدبي، وأف 
المشكمة تقع في األداة النقدية؛ ألنو، وكبنية تأسيسية لمنيجو، يضع القراءة الجمالية كطرِؼ 

ية، ويستخدـ توصيؼ "إحبلؿ" ثنائيٍة مع القراءة الثقافية الكاشفة لعيوب األنساؽ الثقافية العرب
النقد الثقافي كبديؿ لمنقد األدبي، وىذه نظرٌة متطرفةٌ  إلى حد  ما، ال يمكف التخفيؼ مف حدتيا 

 باستدارٍؾ مراوغ.

إف صحِّ –إف ىذه النبرة المتطرفة لمغذامي تظير في مقدمة كتابو )المتحاممة( 
األدبية، وتولدت ىي في سياقيا، ويمكف  دتيا النصوصعمى الثقافة العربية التي ولَّ  -التوصيؼ

"لقد آف األواف ألف نبحث في العيوب النسقية لمشخصية  أف نمحظ ىذا التحامؿ واضحا في قولو:
العربية المتشعرنة، والتي يحمميا ديواف العرب وتتجمى في سموكنا االجتماعي والثقافي بعامة. لقد 

ماليات( النصوص، وفي تدريبنا عمى تذوؽ أدى النقد األدبي دورا ميما في الوقوؼ عمى )ج
الجمالي وتقبُّؿ الجميؿ النصوصي، ولكف النقد األدبي، مع ىذا وعمى الرغـ مف ىذا أو بسببو 
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أوقع نفسو في حالة مف العمى الثقافي التاـ عف العيوب النسقية المختبئة مف تحت عباءة 
الشعري والببلغي، حتى صارت الجمالي، وظمت العيوب النسقية تتنامى متوسمة بالجمالي، 

 ٔنموذجا سموكيا يتحكـ فينا ذىنيا وعمميا."

بؿ إف الغذامي ال يقصر نقده عمى الخطاب الببلغي العربي، بؿ يمده إلى الخطاب 
العقبلني أيضا، فيرى أنو إف "كاف القوؿ اقتصر في ىذا الكتاب عمى الخطاب الببلغي، فيذا ال 

 ٕلعربي، والمعاصر تحديدا، قد نجى مف النسقية والتشعرف."يعني بحاؿ أف الخطاب العقبلني ا

وجيو ميجاف الرويمي وسعد البازغي لمحاولة الغذامي، حيث رأيا أف  ولكف، ثمة نقد
"المبلحظة الرئيسة عمى محاولة الغذامي تأتي عمى ثبلث مستويات: األوؿ في مقدار التعميمية 

ؽ محصورة في الجانب السمبي )تحوؿ المديح في قراءة األنساؽ التي يتحدث عنيا، وىي أنسا
إلى استجداء ونفاؽ، والفخر إلى تضخـ الذات، إلخ(؛ والثاني، بمحدودية األمثمة، وانحصارىا في 
األدب تقريبا، والشعر بشكؿ خاص، أما الثالث فيتمثؿ في غياب المقارنة الثقافية، أو استحضار 

 ٖمختمفة." التجارب الثقافية لمجتمعات مختمفة أو حضارات

وربما ىو ذاتو المأخذ الذي سيأخذه محمد عبد المطمب عمى المحاوالت العربية في 
التوجو لمنقد الثقافي، حيف يقوؿ: "ويتحرؾ أصحاب التجديد الثقافي إلى ظواىر القبح األخبلقي 

فيمحظوف الكذب ىنا والخداع  -وكأنيا خصيصة فطرية فيو–التي يرصدونيا في الواقع العربي 
اؾ، والمبالغة ىنا والنفاؽ ىناؾ، ثـ يجعموف ذلؾ كمو نواتج ألنساؽ الثقافة العربية في الشعر ىن

 ٗوالببلغة."
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 ما ىو موقف محمد عبد المطمب من النقد الثقافي؟ -

لـ يوافؽ محمد عبد المطمب عمى مصطمح "النقد الثقافي"، واقترح "القراءة الثقافية" 
تعديؿ المصطمح بيذه الصورة  ىو "استبعاد )حكـ القيمة( مف كبديؿ عنو، وقد كاف اليدؼ مف 

إجراءات النقد الثقافي؛ ألنو حكـٌ سوؼ يمتد مف النص إلى الثقافة؛ ألف مفردة )نقد( بطبيعتيا 
تقتضي إصدار أحكاـ القيمة، أما مصطمح )القراءة( فإنو ال يستمـز )حكـ القيمة(؛ ألف القراءة 

 ٔتتوقؼ عف إصدار األحكاـ." تعتمد التحميؿ والتأويؿ، ثـ

وعميو فإنو يفضؿ مصطمح القراءة  كي "ال نقع في شرؾ إصدار األحكاـ التي تتسمط 
 ٕ عمى الثقافة أكثر مف تسمطيا عمى النص، وىنا يتحوؿ )النقد الثقافي( إلى )نقض ثقافي(."

قيمة في وليس غريبا أنو يربط بيف مفردة "النقد" وأحكاـ القيمة، رغـ رفضو ألحكاـ ال
دراستو األدبية؛ ذلؾ أنو قد أقرَّ النقد التقييمي إلى جانب النقد التحميمي، واعترؼ بمياـ كؿ واحٍد 

 منيما، كما أنو اعتبر اختياره لمنصوص ضربا مف الحكـ بالقيمة أيضا.

لمنقد الثقافي، والذي ال يشترط الفصؿ بيف  "ليتش"أما مصطمح القراءة فيو يوافؽ فيـ 
بي والدراسات الثقافية، فالقراءة ىي "عممية متابعة )المكتوب( نطقا أو صمتا، وطبيعة النقد األد

القراءة التحرؾ عمى مستوييف؛ المستوى األوؿ: المتابعة الجمالية لمكونات المقروء، وىذه 
المتابعة في حاجة إلى الكفاءة المغوية مف ناحية، والذائقة الجمالية والببلغية مف ناحية أخرى، 

المستوى الثاني فيو ما أسميو القراءة الثقافية التي تتابع مكونات النص المغوية والداللية  أما
 ٖوالجمالية لردىا إلى السياقات الثقافية التي أنتجتيا، أو التي ساعدت في إنتاجيا."

نما يمكف أف تنظر  ووفقا ليذا التصور فإف القراءة يجب أال تيمؿ "األنساؽ الجمالية، وا 
فيا إشارات مظيرة لخمفيات ثقافية مضمرة، كما يجب الحذر مف أف تكوف ىذه فييا بوص

اإلشارات خادعة، حيث يكوف النسؽ الجمالي ىو المستيدؼ األوؿ، بؿ ربما يكوف ىذا النسؽ 
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الجمالي ىو النسؽ الثقافي ذاتو، أي أف اإلشارة تكوف مرجعيتيا إلى ذاتيا، ذلؾ أف ركيزة 
 ٔنسؽ ثقافي يكاد يستوعب كؿ األنساؽ." -بالضرورة–مغة الجمالي المغوي أوال، وال

إف الفرؽ بيف القراءة الثقافية والقراءة الجمالية يمكف اختصاره في توصيؼ عبد 
المطمب ليما، بأف "القراءة الثقافية ىي قراءة األسئمة التي ال تعرؼ التوقؼ، بينما القراءة 

."الجمالية، ىي قراءة   ٕاألجوبة عمى وجو العمـو

وربما يكوف تعديمو لمصطمح النقد الثقافي إلى القراءة الثقافية يعتمد عمى أساسيف 
 عميقيف ينبني عمييما فكر محمد عبد المطمب، وىما:

. وفاؤه لمثقافة العربية، والتراث العربي، ال باعتباره إليا يجب تقديسو، بؿ ماضيا ٔ
لعناية بو، وعدـ التطرؼ بإصدار أحكاـ يشكّْؿ جذور اليوية العربية الثقافية، وىذا ما يوجب ا

 القيمة عميو. 

. عقمية محمد عبد المطمب المتسعة، والمنفتحة، والتي تمجأ غالبا إلى محاولة ٕ
االبتعاد عف الفكر القائـ عمى الثنائيات المتطرفة، واالقتراب مف منطقة وسطية تسعى إلى الفيـ 

 القيمة المتطرفة. واإلفادة، بدال مف النفي واالستبعاد عبر أحكاـ

وبناًء عمى ىذيف األساسيف، فإف عبد المطمب لـ ينِؼ أيِّا مف القراءتيف: الجمالية أو 
 الثقافية، بؿ أقرىما معا، مع التفريؽ بيف مستويات ىذه القراءة وطبيعة التمقي المترتبة عمييا. 

وحده، يعني فيو يفرؽ بينيما مف حيث طبيعة المنيج، إذ إف "اتجاه القراءة لمجمالي 
نسؽ مشترؾ، ألنو رىيف الوعي المغوي،  -بطبعو–ميميا إلى العموـ المشترؾ، ألف الجمالي 

والمغة ممكية عامة لممتعامميف بيا، وال كذلؾ القراءة الثقافية، ألف لكؿ نّص مرجعيتو الثقافية التي 
ة أو متقاربة عمى أقؿ يعييا قارئ، وال يعييا قارئ آخر، أما المرجعية الجمالية فتكاد تكوف واحد

 ٖاألقواؿ."
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ويرى عبد المطمب أف القراءة الثقافية قد تساىـ في "تعديؿ مستويات التمقي التي استقر 
عمييا نقد الحداثة وما بعد الحداثة، فيناؾ القارئ المثالي أو النموذجي، وىناؾ القارئ العادي، 

د، والقارئ المتذوؽ، والقارئ المتوقع، والقارئ الضمني، وبمعنى آخر نقوؿ: إف ىناؾ القارئ الناق
لكف القراءة الثقافية يمكف أف تضـ مستويات التمقي في مستوى واحد، ذلؾ أف المتمقيف أبناء 
ثقافة مشتركة، ومف ثـ يصبح الفارؽ بينيـ فارقا في ردود الفعؿ، ال فارقا في مستوى التمقي 

النص، ويغمو في إعبلئو، والرافض ييبط ذاتو، فالمستقبؿ لمنص بمرجعيتو الثقافية، يعمي ىذا 
 ٔبو، ويبالغ في ىذا اليبوط."

ولكف ىذا ما يخص المتمقيف مف أبناء الثقافة الواحدة، لكف وعمى مستوى الثقافات 
المتعددة، تكوف المسألة عكسية؛ إذ بسبب الطابع الموضوعي لمقراءة الجمالية يمكف تمقييا مف 

ا القراءة الثقافية فإنيا ستبدو أكثر قربا لممتمقي الذي ينتمي لمثقافة أفراد بخمفيات ثقافية مختمفة، أم
 ذاتيا، ولكنيا قد تكوف غير واضحة لممتمقيف الذيف ال يتشاركوف معيا قاعدتيا الثقافية نفسيا.

وقد حدد عبد المطمب مبلمح منيجو في قراءتو الثقافية الفاعمة والمنتجة؛ مف حيث 
ف السطوح واألعماؽ، وتبلـز ىذه الثنائية مع ثنائية الثقافة والنص، ىي قراءة مزدوجة تتحرؾ "بي

حيث تبدأ القراءة مف النص لترتد منو إلى الثقافة، وقميبل ما تبدأ القراءة مف الثقافة لتصعد إلى 
النص، وىي مع القمة تمثؿ خمبل منيجيا، وكؿ ذلؾ يقود إلى ثنائية )األخذ والعطاء( فالنص 

فية غائبة، وقد يقوـ ىو بإنشاء ىذه األنساؽ، إذ تبدأ عمى نحو ضبابي، يستحضر أنساقا ثقا
 ٕومع اإللحاح عمييا تتحوؿ إلى عمود مف أعمدة الثقافة، فالنص يأخذ ويعطي في الوقت نفسو."

أما عف أدوات القراءة الثقافية فيرصدىا محمد عبد المطمب لكي تبيف الخطوات 
 اإلجرائية لمقراءة الثقافية: 

 .متابعة المنتج الثقافي عمى مستوى السطح المغوي لتحديد السياقات الثقافية التي أنتجتو.ٔ" 

 . مبلحظة التراكـ الذي تسمط عمى السياقات واألنساؽ.ٕ
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 . تحديد األقنعة الجمالية لكشؼ خمفيتيا الثقافية. ٖ

 ية. . متابعة الشخوص والمكاف والزماف والبيئة، وربط كؿ منيا بمرجعيتو الثقافٗ

 . النظر في التناص بوصفو ظاىرة ثقافية مركزية. ٘

 . تحديد المكوف الشعبي والسمطوي واليامشي والمتني ومرجعية كؿ منيا ثقافيا. ٙ

 في القراءة لؤلساطير والخرافات والرموز الشعبية. عطاء عناية . إٚ

االجتماعية المتنوعة . التركيز عمى الطقوس الحياتية في المأكؿ والمشرب والممبس والعبلقات ٛ
 وعبلقات السمـ والحرب واألخذ والعطاء الثقافي. 

 ٔ. اىتماـ القراءة بمتابعة عالـ الحيواف والجماد والطبيعة الساكنة والمتحركة."ٜ

إف تحديد عبد المطمب لمصطمح القراءة الثقافية ومف ثـ آليتيا وأدواتيا يشير إلى 
ف كاف أ خرجيا مف دائرة النقد إلى القراءة لتتجنب أحكاـ القيمة، اكتماليا منيجيا بالنسبة لو، وا 

يصدر أحكاما بالبراءة واإلدانة، وىو ما ال  -حسب وصفو–التي يتحوؿ فييا الناقد إلى شرطي 
 يميؽ بالثقافة. 

إف قبولو لمقراءة الثقافية يشير إلى مرونتو في التعامؿ مع المناىج الطارئة، ومحاولة 
العربي، فبالرغـ مف أنو تبنى المنيج النقدي المغوي الذي يعتمد المغة تطويعيا لواقع النص 

ا عكمدخؿ إلى النص، باعتبار النص كيانا شبو منغمؽ عف اإلحاالت الخارجية، فإنو لـ يجد مان
مكانية احتواء ىكذا قراءة  مف مدّْ آفاؽ النص ليكوّْف عبلقة تفاعمية مع أنساؽ الثقافة المنتجة، وا 

 منيجو المغوي بالكمية.تبدو مضادة ل
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 ثالثا: إشكالية التراث والحداثة في التوجيات النقدية العربية المعاصرة

، واجو النقد إشكالية التنازع بيف التراث في العالـ العربي ككؿ مياديف العموـ اإلنسانية
لنقد أف ، فإذا كاف المنتج اإلبداعي العربي قد تأثر بالمنتج الغربي، فسيكوف عمى اوالمعاصرة

تناسب المنتج الجديد وتراعي خصوصيتو الثقافية والمغوية؛ ألف تأثره ليطور أدواتو النقدية 
باإلبداع الغربي ال يعني انمحاء ىويتو العربية بالكامؿ، فيو ال زاؿ بحاجة إلى أدوات خاصة 

 تناسب ىذه الخصوصية التي ال تزاؿ تميزه.

جيؿ الرواد، وجيؿ النقاد الجدد لنقاد إلى: حاجة يقسـ عبد المطمب اوبناء عمى ىذه ال
مف الشباب، وبالموازاة مع ىذا التقسيـ ثمة تقسيـ آخر فيما يتعمؽ بتأثر النقد العربي بالمناىج 

 الوافدة، وىو: مرحمة النقؿ، مرحمة اإلنتاج، مرحمة العودة إلى النقؿ مجددا.

نقاده ومراحمو، أف ثمة جيؿ يرى عبد المطمب أثناء رصده لمواقع النقدي العربي وفئات 
 عبد الدكاترة" أمثاؿ ف، وىـ مالعظيـ الحداثية مف النقاد الرواد الذيف وصفيـ بأنو جيؿ نقاد

 الممؾ وعبد عصفور وجابر فضؿ وصبلح إسماعيؿ الديف وعز عياد وشكرى، المسدي السبلـ
، العربى الشرؽ إلى الغرب مف الحداثة ثقافة نقؿ ميمة تحمموا وىؤالء، ديب أبو وكماؿ مرتاض
 ٔي."النظر  الجانب في إنجازاتيـ معظـ وكانت

انتقؿ ىؤالء الرواد إلى مرحمة جديدة بعد مرحمة النقؿ، وىي مرحمة اإلنتاج والتطبيؽ 
 غير نص مف مستمدة الحداثة نقد أدوات ألفعمى النص العربي، غير أف الميمة لـ تكف سيمة "

 مف النص ىذا لتبلئـ األدوات ىذه تطويع إلى حاجة يف يالعرب النص عمى وتطبيقيا، يعرب
 أنيـ أي، أخرى ناحية مف األدوات ىذه استقباؿ مف ليتمكف يالعرب النص وتطويع، ناحية

 عمى الريادة جيؿ أقدـ ثـ ومف، يالعرب والنص الوافد المنجز بيف تطبيقية مصالحة يعقدوف
 فقدـ، الثقافة ىذه( إنتاج) إلى( النقدية الثقافة نقؿ) مف التحرؾ وىى، األىمية بالغة خطوة
 أساليب) :كتابو يف الشعرية تطبيقاتو فضؿ صبلح وقدـ، الشابي عمى التطبيقية دراساتو يالمسد

 جابر وقدـ( الحديثة الرواية يف السرد أساليب) كتابو يف السردية وتطبيقاتو( المعاصرة الشعرية
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 والنقد الثقافية اليوية) كتابو ثـ( المعاصرة الشعرية عوالـ) كتابو يف الشعرية تطبيقاتو عصفور
 دراستو ديب أبو كماؿ وقدـ( الشوقيات)عف دراستو يالطرابمس يالياد محمد وقدـ( األدبي

 ٔ"(.يوالتجم الخفاء جدلية)

ويبدو أف عبد المطمب، وبالرغـ مف اختبلفو مع كثير مف النقاد الذيف ذكرىـ في فئة 
وعمى العكس –الرواد، كاف راضيا عف ىذه الفئة وما قدمتو في مرحمتي اإلنتاج والنقؿ، لكنو 

 نقؿ مرحمة إلى عادوايبدو غير راٍض عف الجيؿ الجديد مف النقاد الجدد، إذ يرى أنيـ " -تماما
 ىذا يف ولعميـ ،يالماض القرف سبعينيات يف ترددت يالت النقدية المقوالت يجتروف، الثقافة
 خصوصية تعطييـ القطيعة ىذه أف ظنا، الريادة جيؿ مع قطيعة إلى يسعوف كانوا التراجع

 بؿ، فحسب السابؽ الجيؿ مع قطيعة إحداث بيدؼ يكف لـ التراجع ىذا أف ويبدو، واستقبلال
 وجد الجيؿ ىذا ألف، يالعقم الكسؿ مف نوع ىناؾ كاف القطيعة يف الرغبة مع أنو: أرجحو الذى
 وبخاصة، الستقباليا مييئا يكف ولـ، بيا عيدٌ  لو يكف لـ وتطبيقية نظرية إنجازات أمامو

 ٕ"(.عاداه شيئا جيؿ مف: )التراثية لممقولة تحقيقا الرفض فآثر( الثقافية التحميبلت)

واعتمادىا عمى المنجز النقدي الغربي بالكامؿ، ال عمى ويفصؿ في وصؼ ىذه الفئة 
مقوالت النقاد العرب، فيرى أف النقاد الجدد أوقفوا مسيرة النقد العربي، وعادوا بو إلى الوراء حيف 
أخذوا "يستعيدوف مرحمة النقؿ مرة أخرى، أي أنيـ )أنتجوا ما أنتج(، وىذا أيسر عمييـ مف 

حت مقوالتيـ المنطوقة والمكتوبة، تردد مقوالت باختيف وتودروؼ ممارسة اإلضافة النقدية، وأصب
 ٖوبارت وفوكو، وسواىـ مف أعبلـ الحداثة."

وفي موضٍع آخر، يعيد تقسيـ فئات النقاد إلى ثبلثة فئات: الرواد، والوسط، والجدد، 
عادة إنتاجيا، ب ينما اكتفى والرواد ىـ السابقوف لجيؿ الوسط الذي تكفؿ بنقؿ الثقافة الغربية وا 

النقاد الرواد بالصمت تجاه ىذه المتغيرات الثقافية المتبلحقة التي ظيرت مبلمحيا في النص 
 أدواتيـ إطار وعف النقدية محفوظاتيـ إطار عف خارجٌ  الجديد بداعاإل"األدبي أوال، ألف 
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 صراحة، يرفضوه لـ لو، صالحة تعد لـ أدواتيـ ألف يقاربوه، لـ أو منو، يقتربوا لـ فيـ التحميمية،
نما   ٔ."ضمنا رفضوه وا 

وىذا االنقطاع الذي سبَّبو جيؿ النقاد الجدد جعؿ النقد أماـ مفارقٍة حادة، إذ ىو بيف 
خياريف اثنيف؛ "األوؿ: أف يمفظ ىذا اإلجراء النقدي الذي يتعامؿ معو بأدوات لـ يألفيا، بؿ ربما 

 -طبيا–اف ما يمفظو ألنو غير مييأ لـ يعرفيا، فيي بمثابة زرع عضو غريب في الجسد، سرع
الستقبالو. اآلخر: أف يتقبؿ النص ىذا اإلجراء النقدي الغريب عميو، فيستحيؿ إلى كائف مشوه 

 ٕليس لو ىوية، وىذا ما نبلحظو في بعض الدراسات النقدية المتأخرة."

متنافرة، لـ  ونتيجة لذلؾ، فقد تولد لدينا تياراف نقدياف مختمفاف، شكَّبل معا قطبي ثنائية
تمنح المنجز النقدي شيئا، بقدر ما أدخمتو في معارؾ دونكيشوتية،  عديمة الجدوى، وقد تشكمت 

 ىذه الثنائية في اتجاىيف اثنيف:

 األول: أصحاب الخطاب النقدي الحداثي الخالص

تزعـ –وىذا الخطاب تمثمو الدراسات التي يصفيا عبد المطمب بقولو أنيا "دراسة 
تدور حوؿ نص مف ىذه النصوص، فبل أكاد أستوعبيا، واألخطر: أف متعتي بالنص  -الحداثية

ذا كاف ىذا حاؿ إنساف ميموـ باإلبداع والنقد،  ذاتو تأخذ في االىتزاز، بؿ ربما في التبلشي، وا 
الحداثة، فما بالنا بحاؿ المتمقي العادي الذي أشفؽ عميو كثيرا مف ىذا التيار النقدي الذي يدعي 

كممة حؽ أريد بيا باطؿ، ألنيا حداثة )النقؿ(، ال حداثة التطور الصحيح، إنيا –والحداثة عنده 
حداثة األخذ، ال حداثة )األخذ والعطاء(، ويزداد األمر فداحة عندما يوغؿ أصحاب ىذا التيار 

ما تسمع يا في الرطانة والعجمة، حتى يصدؽ فييـ ما قالو أحد األعراب لؤلخفش عندما سألو: 
 ٖأخا العرب؟ قاؿ: أراكـ تتكمموف بكبلمنا في كبلمنا بما ليس في كبلمنا."
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 الثاني: الخطاب المنغمق عمى التراث

وىو التيار الذي " لـ يكتِؼ بالوقوؼ السالب إزاء ىذا اإلبداع الطارئ بكؿ تجاوزاتو 
لرفض التي تند عف معارفو عموما، ومعارفو النقدية خصوصا. بؿ تصدى لو با

المطمؽ...والمؤسؼ أف أصحاب ىذا التيار لـ تسعفيـ أدواتيـ النقدية في مواجية اإلبداع 
الشعري الذي فاجأىـ عمى غير توقع، فمجأوا إلى شيء قبيح ال يمجأ إليو إال كؿ عاجز، وىو 

وحدة اتياـ الشعراء بالكفر، واتياـ شعرىـ بالمروؽ واإللحاد، ألنو ال شعر عندىـ إال الذي يمتـز ب
 ٔالوزف والقافية، وكؿ خروج عمى ىذا االلتزاـ ىو انتياؾ صريٌح لمديف والعروبة."

ووجود ىذيف التياريف معا أدى إلى تراجع عمى المستوييف: النقدي واإلبداعي؛ إذ إف 
اإلبداع الجديد لـ يجد نقادا يفصحوف عنو ويكشفوف جمالياتو، كما أف النقد لـ يعد قادرا عمى 

 السميمة التي تجعؿ المسيرة النقدية العربية تستمر في التوجو إلى األماـ. خمؽ منيجيتو

وخارج مسألة التقسيمات الفئوية لمنقاد، ومراحؿ النقد مف اإلنتاج والنقؿ، يعمد عبد 
المطمب إلى تقسيـٍ آخر بناًء عمى  انتماءات النقاد إلى أطر سمطوية معينة، تحولت فييا الثقافة 

 اتجاىاتيا تخدـ ثقافة ليا تنشئ اآلف السمطةاج اإلبداعي ربما إلى سمطة؛ إذ "النقدية أو اإلنت
 جدا، ميـ شيء إلى )ينظروف( ونيابدعي التي النصوص في اآلف المبدعوف. عمييا وتسيطر

 يكتب فيو لؤلسؼ، العربية الثقافة يرفض الذي النص يترجـ؟ الذي وما يترجـ، أف لنصو يريد
  ٕ."لمترجمة يصمح نصا

وبالنسبة لمنقاد فيـ ينقسموف بحسب انتمائيـ إلى السمطة الثقافية إلى: نقاد أكاديمييف، 
 ونقاد خارج السمطة األكاديمية.

أما حمقة النقاد التي تنتمي إلى السمطة األكاديمية، والتي يتخذ منيا عبد المطمب موقفا 
منطقة العولمة، فساعدت سمبيا، فقد "وقفت بساؽ في منطقة الرفض، ومدت الساؽ األخرى إلى 

عمى خمخمة السمطة الثقافية، وأحدثت فييا نتوءات وخروقا، وعددت مداخميا ومخارجيا، فتارة 
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يكوف المدخؿ إلى السمطة الثقافية مف باب التراث، وتارة يغمؽ ىذا الباب لفتح أبواب الحداثة وما 
الخادع الذي جسدتو القوى بعدىا، وىي في ىذا وذاؾ ال تحوؿ بصرىا عف التطمع إلى اإلبيار 

العظمى، عمى المستوى التكنولوجي واالقتصادي والعسكري، ولـ يدرؾ المتطمعوف أف ىذا التقدـ 
العممي بكؿ تقنياتو يمكف مواجيتو واإلفادة منو، لكف ما يتعمؽ بالثقافة أمر فوؽ التقدـ العممي 

كف لساف حاؿ ىؤالء كاف يقوؿ: ذاتو، وال يسمح ألصحابو باالستسبلـ عمى ىذا النحو المحزف، ل
ما دمنا غير قادريف عمى المحاؽ بيذه القفزة العممية والتكنولوجية، وما دمنا غير قادريف عمى 
المواجية، فبل مفر مف الميادنة أوال، ثـ االستسبلـ ثانيا، فربما كاف لنا نصيب مف الفائدة، حتى 

 ٔلو كانت محرمة  أو مشبوىة."

 المؤسسة في النقدلى السمطة األكاديمية، يرى عبد المطمب أف "وكواحٍد مف المنتميف إ
 ٕ."العشريف القرف منتصؼ إبداع عند يتوقؼ يكاد كميا العربية األكاديمية

وال يتوقؼ عبد المطمب عند نقده لممؤسسة األكاديمية، فالمبدعوف عمى الطرؼ اآلخر 
ذا كاف ثمة سمطة  يتحمموف أيضا جزءا مف المسؤولية تجاه األزمة الحاصمة بيف النقد واإلبداع، وا 

أكاديمية ينتمي إلييا النقاد، فإف ثمة "سمطة إبداعية" ينتمي إلييا المبدعوف، "وقد أخذت ىذه 
السمطة تجمياتيا خبلؿ أفراد بعينيـ، يظيروف ىنا وىناؾ، وخبلؿ أحبلٍؼ بعينيا تظير بيف 

ت التجريبية المنفمتة، وممتمئة بنوع الحيف واآلخر، وكانت ىذه المبلمح مشبعة ببعض المغامرا
ي يتعالى عمى الواقع الحاضر بكؿ ركائزه )األصولية(. ومف الواضح أف ىؤالء ذمف التمرد ال

األفراد، وتمؾ األحبلؼ واجيت رفضا حادا مف الواقع اإلبداعي والنقدي، وكاف صوت الرفض 
ؿ الفردية إ لى الجماعية التي رفعت )الحداثة( أعمى مف صوت التمرد، لكف اإللحاح والمثابرة حوَّ

شعارا ليا، ثـ أتبعتيا بشعار )ما بعد الحداثة(، وىي شعارات باطمة أريد بيا حقا، إذ سرعاف ما 
 ٖظير المستيدؼ األصيؿ )العولمة(."
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 الخالصة:

يقؼ عبد المطمب موقؼ المتوسط الذي ال ينغمؽ عمى القديـ، وال ينفتح عمى الوافد -
بانبياٍر أعمى، وىو ليس موقفو مف النقد فحسب، بؿ ىو موقؼ تأسيسي لديو، يمتد إلى كؿ 
اإلشكاليات الثقافية التي نواجييا في العصر الحديث، ففي موقفو مف "تجديد الخطاب الديني" 

، لمتجديد القابؿيجب أف يميز الخطاب " الخطاب ديدجت، يرى عبد المطمب أف عمى سبيؿ المثاؿ
 التجديد ليذا قابميف غير يوالنبو  ياإللي الخطابيف أف يالبدى ومف، يقبمو ال الذى والخطاب

نما ،ومضمونا شكبل  القابؿ أما، المقدسيف الخطابيف ليذيف نحف فيمنا ىو لمتجديد القابؿ وا 
 ال الفرعيات أو، المتوف ال اليوامش يف تكوف وقابميتو(، البشرى الخطاب) فيو لمتجديد
 ٔ."األصوؿ

ال يرى عبد المطمب ضيرا مف قبوؿ التطور النقدي الحاصؿ في الغرب، والذي  -
أنتجتو مرحمة الحداثة وما بعدىا، غير أنو يشترط في ىذا القبوؿ أف يكوف المنتج النقدي الغربي 

أرضية مفاىيمية ثقافية عربية، ال أف يكوف منقطعا عنيا، وعف النص  قادرا عمى الوقوؼ عمى
 العربي نفسو. 

يقسـ عبد المطمب مراحؿ تفاعؿ النقد العربي مع المناىج الغربية إلى ثبلثة مراحؿ:  -
النقؿ، واإلنتاج، والعودة مرة أخرى إلى النقؿ، وىذه األخيرة ىي المرحمة التي يحمميا عبد 

 مة الحاصمة بيف النقد واألدب. المطمب وزر األز 

أزمة التخبط في قراءة النص وعدـ وجود رؤية عربية واضحة لقراءتو، يتحمؿ  -
 مسؤوليتيا طرفاف معا، وىما:

. الناقد المنتمي إلى السمطة األكاديمية، وىو الذي يعتمد المراوغة وعدـ الوضوح في ٔ
قطيعة مع التراث ال تجديده، وفي حيف خطابو؛ ففي حيف يدعو إلى التجديد، يكوف منيجو ىو ال

ف درسو  يدعو إلى قبوؿ النص الحديث، فيو يخرج النص الحديث التجريبي مف دائرة درسو، وا 
 .(المغوية عمى األقؿ) فيو يطبؽ عميو أدواٍت ال تراعي خصوصيتو
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. األديب الذي أصبح باحثا عف ثقافة السمطة، فصار يكتب النصوص التي توافؽ ٕ
لمترجمة، وخاضع لمقياٍس جمالّي  و ىو كتابة نص  قابؿٍ العالمية، وجوائزىا، وأصبح ىمُّ الشروط 

لشرط األدب العالمي، وىو شرط أوروبي بالطبع، وىذه أحد  غريب عف واقعو، لكنو موافؽٌ 
 مظاىر العولمة التي يرفضيا عبد المطمب. 

ة الثقافة النقدية في عمى الرغـ مف وجاىة الطرح  الذي يقدمو عبد المطمب عف أزم -
الوطف العربي وتخبطيا في اتجاىات ال حصر ليا، إال أف ثمة ما يمكف التعميؽ بو حوؿ ىذا 

 الطرح:

. التعميـ الذي يعتمده عبد المطمب في تصنيفو لفئات النقاد حسب المراحؿ الزمنية، ٔ
؛ إذ ال ُيعقؿ مثبل أف أو انتماءاتيـ األكاديمية وغيرىا، يجعؿ طرحو قمقا مف الناحية الموضوعية

جيبل كامبل مف النقاد يتسـ بالصفات ذاتيا، خاصة وأف عصر الحداثة وما بعدىا ىو عصر 
 "الفردية"، ال السمات الجماعية. 

إف النظرة التعميمية ربما أنتجيا الواقع المحيط لعبد المطمب في دائرتو األكاديمية 
متابعة النتاج النقدي في الدوؿ العربية وواقعو المصري، فمف المستحيؿ تخيؿ مقدرتو عمى 

جميعيا، وىذا يعني أف طرحو  سيكوف موضوعيا في دائرة محددة مرتبطة بتجربتو المصرية، 
َـّ تقديميا بيا ، وىنا تظير ورحمتو األكاديمية، لكنيا ال يمكف أف تكوف شمولية بالطريقة التي ت

  أحكامة التعميمية في بعض األحياف. يفسر )تحاممو(، و  -بشكؿ واضح–ظبلؿ تجربتو الذاتية 

. ال يمكف تحميؿ مسؤولية األزمة التي يعاني منيا النقد العربي ألطراؼ محددة؛ ٕ
ذلؾ أف تحميؿ المسؤولية ألطراؼ محددة يعني أف ثمة بديبل يحؿ األزمة حبل جذريا قد كاف 

الجدد ىو الذي سبب حيف يرى أف جيؿ النقاد  -بالفعؿ–مطروحا، وىو ما يتخيمو عبد المطمب 
 األزمة، ولـ يكمؿ الخط التطوري لمنقد العربي، والذي كاف متجيا لؤلماـ. 

والحقيقة أف تخيؿ سير الحركة النقدية بشكؿ خطي ثابت يتوجو إلى األماـ ىو تخيٌؿ 
عبد المطمب مثَّؿ مع زمبلئو النقاد توجيا جديدا في النقد، فإف الزمف  فإذا كافمثالي بقدٍر ما، 

 .يمكنو التوقؼ عند توجيات بعينيا، بغض النظر عف صحتيا أو خطئيا ال
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إف التغير ىو  السنة الوحيدة الثابتة تاريخيا، وكما نقؿ عبد المطمب عف األسموبية،  
سيأتي جيؿ جديد وينقؿ عف التفكيكية أفكارىا، ويحاوؿ زرعيا في نطاؽ عربي، ولف يستطيع 

ذلؾ أف الثقافة العربية  ؛أحٌد إيقاؼ ىذه الدائرة المستمرة مف النقؿ، ومحاوالت التحديث المستمرة
مميا تعاني أزمة ما، ىي انعكاس ألزمة السياؽ الحضاري األوسع، وىذا ما يقرُّه عبد بمج

 بينما، والثقافي الحضاري لمتحوؿ فعؿ رد الغرب تحوالت" أف المطمب بالفعؿ، حيف يقوؿ
 في التحوؿ مراحؿ أف كيؼ ذلؾ لنا يفسر وربما، الغرب لتحوالت نقؿ مجرد العربية التحوالت

 الزمنية المساحة متابعة إلى يدعونا ما وىو، الغرب في زمنيا انتياء بعد إال تبدأ لـ العربي العالـ
 ٔ".مبتكريف ال نقمة كنا أننا مقولة لتوثيؽ وىناؾ ىنا التحوالت ليذه

دعوة لمبدء مف حيث انتيى اآلخروف تبدو صحيحة  ةوليذا السبب بالذات، فإف أي
عف  -بدوره -بذات قدر مثاليتيا؛ حيث سيظؿ الناقد العربي في سباٍؽ مع الغرب الذي ال يتوقؼ

 إنتاج مناىجو التي ىي حصيمة تغيرات مشيده الثقافي. 

يا، جذرية ألزمة النقد تخيبل مثال حموؿٍ  ؿَ يبدو تخيُّ  -وبكثير مف التشاـؤ–لذا؛ فإنو 
وبكثير مف الواقعية، ربما يتوجب عمينا استيعاب ما تفرزه األزمة النقدية، وقبوليا كانعكاس عف 

 األزمة األكبر، وىي أزمة السياؽ الحضاري.
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 المبحث الثاني 

 المعاصر آراء محمد عبد المطمب في قضايا الشعر

في القرف العشريف، ومع التغيرات المعرفية الحاصمة التي انعكست عمى األدب 
الجدلية التي أثارت حوليا ردود فعؿ النقاد  اإلشكاليات النصيةظيرت بعض لنصية، اوعوالمو 

متابعة كؿ ما ينتجو  يقبوال ورفضا وتجاىبل، أما محمد عبد المطمب فقد رأى أف وظيفة الناقد ى
ُر  األدباء مف نصوص متابعًة تحميميًة كاشفة؛ فحتى رفض الناقد لبعض الظواىر النصية ال يبرّْ

 لو صمتو عنيا، فإف لـ يقبميا، عميو أال يتخمى عف الميمة الوصفية التحميمية لمنقد.

وربما كاف شعر الحداثة ىو أبرز ما أنتجو القرف العشريف مف قضايا نقدية، فما مفيوـ شعر 
 الحداثة؟

مفيوـ الحداثة ىنا، والسبب أف كثيرا مف الدارسيف حاولوا تعريؼ لف نتطرؽ إلى 
الحداثة، لكنيـ لـ يستطيعوا في النياية أف يحددوا الحدود التي تحصر ىذا المفيوـ في إطارىا، 
بؿ إنيـ تاىوا في تفريعات اصطبلحية حولو، ووسعوا دائرتو بمحاولة تعريفو أكثر مف القياـ 

 أنو ديْ بَ  ،باستمرار ذاتو يمغي ممغوـ عائـ مفيوـ الحداثة مفيوـ فّ إبتضييقيا، ويمكف القوؿ "
 البلَّ  الدعاية بيف ،واالنبيار االرتكاس بيف نادرا وتوترا ،متناقضة ردودا فينا يخمؽ أف استطاع
، وىذا ىو ما يمكف قولو باختصار: إنو يمغي نفسو باستمرار، ولديو ٔ"المبـر لرفضاو  مشروطة

قوٌة لتفكيؾ ذاتو عمى الدواـ، وكأفَّ التفكيؾ المستمر في ظؿ السيولة الشاممة لممعنى ىو المممح 
 الوحيد الذي يختزؿ مقولة الحداثة ومفيوميا وخطابيا. 

 عر الحداثة؟وعميو فإننا سنتجاوز مفيـو الحداثة إلى شعرىا، ما ىو ش

ميما تعددت رؤى المدارس النقدية لمشعر مف حيث الوظيفة والشكؿ؛ فإف ثمة ما نتفؽ 
انعكاس التجربة عف طريؽ المغة، أيِّا كانت ىذه التجربة،  -في جوىره–عميو بخصوصو وىو أنو 

و سواء أكانت مستمدة مف الواقع الفعمي أو محاكاة لممثاؿ، وسواء أكانت مستمدة مف الخياؿ أ
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مف البل خياؿ والبل واقع والبل منطؽ؛ ألف الشعر سيظؿ تعبيرا عف موقؼ الشاعر مف الوجود 
والذات والواقع، وكؿ مذىب نقدي يعتمد في رؤيتو لمشعر مف حيث وظيفتو وشكمو إلى موقفو 
 ، مف ىذا الثالوث: الوجود و الذات والواقع، حيث قد يتطرؼ أحد ىذه الرؤوس فيكوف رأس اليـر

 يبقى اآلخراف طرفي قاعدتو، وقد ينيار ىذا الثالوث بأكممو ساقطا في حالة عدمية شاممة. بينما

وألف الشعر ىو ىذا الموقؼ اإلنساني، فإف مجموعة الظروؼ والتحوالت الفكرية 
والسياسية واالجتماعية التي مر بيا الوطف العربي قد انعكست عمى حالتو األدبية، و"في ظؿّْ 

ثٍر حافز مف ثقافة الغرب وحداثتو، تطمع الشاعر العربي إلى شعٍر يستجيب ىذه الظروؼ، وبتأ
ليذه الظروؼ ويستوعبيا، ويستوعب في الوقت نفسو، ىذه الثقافة الحديثة التي اكتسبيا، 
ويوظفيا توظيًفا واعيا فاعبل في التعبير عف واقعو، فكاف شعر الحداثة ىو ما انتيى إليو وما 

ير )شكمّي وكيفّي معا( يجسد ىذا الواقع المتغير، ويرسـ أبعاده وأعماقو حسبو كفؤا لمنيوض بتعب
 ٔويقرأ تحوالتو ومستجداتو."

تختمؼ اآلراء حوؿ النشأة الفعمية لما يمكف أف نطمؽ عميو شعر الحداثة، وعف رواده 
وممثميو مف االتجاىات األدبية؛ "ففي حيف يرى بعضيـ أف محاوالت شعر المياجر األمريكي 

ـ، كما يرجعيا ٜٛٗٔالبداية، يرى آخروف أف البداية ىي في حركة الشعر الحر في العراؽ ىي 
 ٕـ."ٜٙ٘ٔآخروف إلى حركة مجمة "شعر" المبنانية في أواخر 

وثمة رموز ليذا الشعر الذي وصؼ بالحداثّي، مثؿ "الشاعر السوري أورخاف ميسر 
ربعينيات، وأنو خرج عمى لغة الحياة الذي وصؼ بأنو كاف )طميعة االستقصاء والتجريب( في األ

اليومية ليركز عمى األنا الداخمية وعمى البل شعور، ومثؿ جبراف خميؿ جبراف الذي يعده أدونيس 
المؤسس لرؤيا الحداثة والرائد األوؿ لمتعبير عنيا. وما يبدو أف أكثر الباحثيف يتفقوف عميو، ىو 

يكاد الدارسوف يتفقوف عمى أنيا ظيرت عمى يدي ، التي أف حركة الشعر الحر، أو شعر التفعيمة
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ىي إرىاص لمحداثة الشعربية العربية. أو مفتاح –نازؾ المبلئكة وبدر شاكر السياب في العراؽ 
 ٔ"ليا كما تقوؿ سممى الجيوسي.

وأيا كانت ظروؼ ىذه النشأة وروادىا فقد أنتجت نمطا معينا مف الشعر، يتميز بسماتو 
يقاعو وطريقة استعمالو المغة ومضمونو ومعانيو، وقد كاف التجمي األبرز الفنية التي تتعمؽ بإ

ليذا الشعر، حيف وصؿ إلى قمة اكتشافو لشعريتو الخاصة، والتي تمثمت في "قصيدة النثر" التي 
كمة التي كاف لعبد المطمب موقفو شْ سنركز الحديث عنيا في ىذا المحور مف القضايا النقدية المُ 

 منيا. النقديُّ الخاص 

 :البنية المتمردةقصيدة النثر، -

 محفوفة مغامرة بؿ شاقة، حمةيصؼ عبد اهلل ابراىيـ قصيدة الحداثة بأنيا "ر 
 معرفة، دوف ابيوشعا الداللة أودية في األماف، عوامؿ مف عامؿ أدنى ليا يتوفر وال بالمخاطر،

 الداللة، حمقو جماعية، غيرية، ال فردية، ذاتية، وكشوفات واضحة ضوابط ودوف دليؿ دوف
  تخصيب إلى يقود وىذا المغيب، ستحضارا أي القراءة مف ما بنمط المقترف المدلوؿ وتعويـ
 ٕ."الداؿ قراءات تعدد بحسب لممدلوؿ مستمر

 ذاوبي سمطة، لكؿ نفيٌ وىي بمعنًى ما تحقؽ الصيغة الجديدة لمكتابة التي ىي  "
 البحث دائـ خبّلقا فعبل النص يتجّمى ثـ ومف ليبدأ ينتيي ولكنو لينتيي، النص يبدأ ال المعنى

 ٖ".والبّلمحدود ائينيالبلّ  إلى تواقا وانفتاحو، سؤالو عف

وقد جاءت قصيدة النثر كتتويٍج لمغامرات التجريب التي قاـ بيا شعراء الحداثة، حيث 
 العروض، قوالب عمى والتمرد المُّغة تقاليد مف التحرر في عميقة رغبةمثمت والدة قصيدة النثر "

 الشعر تحرير الشعراء حاوؿ لذلؾ النص، شعرية بمفرده، يحدد، كاف الذي انيلطغيا حد ووضع
 ٗ("الشعر نظـ فف) ىو خارجي بقيد ارتباطو مف أوال
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وفؽ بعض -لـ تكف قصيدُة النثر استجابًة لرغبٍة في التمرد الشكمي فقط، بؿ ىي 
 أفكار أماـ أنو الشاعرالجديدة؛ حيف أدرؾ " جاءت استجابة لمتعبير عف المضاميف -الرؤى

 األفكار ىذه بعض في ما ولعؿَّ  جديدة، أشكاال أو أطرا ليا يوجد أف بد ال جديدة ومضاميف
 ىذا إلى الحاجة  أيقظ ما أبرز مف ىو الشعراء، نفسيات عمى انعكست تعقيدات مف والمضاميف

 ٔ".الجديد الشكؿ

إلى والدِة قصيدٍة تكاد تختمؼ كميا عف القصيدة وقد أدى ىذا التمرد في االتجاىيف 
السابقة ليا، حتى تمؾ القصيدة التي تـ اعتبارىا خروجا عف القصيدة الكبلسيكية، كانت قصيدة 

 خطيا في مترابطة متماسكة ةمَ محكَ ؼ عنيا شكبل ومضمونا، حيث ال تبدو بنيتيا "مالنثر تخت
 كانت كما ظاىرة عضوية وحدة ذات حيةَ  بنيةً  وال الكبلسيكية، القصيدة كانت كما األفقي

نما الرومانسية، القصيدة  ٕ".روابطيا وغياب اتيبفراغا  متشذرة متشظية مخمخمة بنية تبدو وا 

 نموذجا األساسي، التأثيرفإف الرافد الفرنسي يمثؿ " عمي جعفر العبلؽوحسب 
 الحاج وأنسي أدونيس شعر في يتجمى كما العرب، مف النثر قصيدة شعراء عمى ،ومفيوما
 كاف لكنو انتشارا، أقؿ ظؿ فقد لمتأثير ألنكموسكسونيا المصدر أما تحديدا، الخاؿ ويوسؼ
 جبرا إبراىيـ جبرا ىما حرا شعرا بؿ نثر قصيدة يكتبانو ما يسمياف ال شاعريف نتاج في واضحا
  ٖ".الصائغ وتوفيؽ

ونبلحظ أف عبد الرحمف القعود قد جعؿ نشأة "قصيدة النثر" نشأة أوروبية تماما، ال 
 تمت بصمة لمواقع العربي وتراثو، فماذا كاف رأي عبد المطمب في ىذا التوجو؟ 
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 قصيدة النثر: النص المشكل

ردود فعؿ النقاد قد تفاوتت قبوال ورفضا وتجاىبل لقصيدة النثر، فإف محمد إذا كانت 
وىما: )شعراء السبعينيات  كتابيف لدراسة ىذا النص -بشكؿ رئيس–ر بد المطمب قد سخَّ ع

  وفوضاىـ الخبلقة( و)النص المشكؿ(.

يبدأ عبد المطمب رحمتو مع قصيدة النثر مف منطمقو األثير وىو "التراث"، فيؿ ُوِجدت 
 قصيدُة النثر في المنجز التراثي النقدي؟ 

يبدو السؤاؿ غريبا، ومفروغا مف إجابتو التي ستنفي أية صمة بيف قصيدة النثر 
والتراث، خصوصا ألولئؾ الذيف رأوا أف نشأة قصيدة النثر كانت بتأثير غربي  خالص، أما محمد 

 عبد المطمب فقد كاف لو رأي آخر. 

ا لمحديث يعود عبد المطمب إلى مصطمح "اإلشكاؿ" عند ابف فارس، ويجعؿ منو منطمق
عف النص الحديث، الذي سيدعوه نصا "ُمْشِكبل" بإيحاء منو؛ فقد تناوؿ ابف فارس "ظاىرة 
)اإلشكاؿ( بنوع مف التفصيؿ الكاشؼ عف أسبابيا عمى مستوى الصيغة، أو عمى مستوى  إنتاج 

. أف يتضمف ٕ. غرابة المفظ ٔالداللة، إذ رأى أف المشكؿ يأتيو اإلشكاؿ مف خمسة أمور: 
.أف ٗ. أف يكوف الكبلـ في شيء غير محدد ٖبلـ إشارة إلى خبر لـ يذكره قائمو عمى جيتو الك

 ٔ. أف تكوف ألفاظو مشتركة."٘يكوف وجيزا في نفسو 

وبناء عمى ىذه المحاور التي حددىا ابف فارس والتي تجعؿ النص مشكبل، يرى عبد 
بو ابف فارس كاف نوعا مف  المطمب أف ")اإلشكاؿ( ليس صفة ذـ عمى اإلطبلؽ، وأف ما قاـ

المتابعة الوصفية لمببلغة في مستوياتيا المختمفة عندما تميؿ إلى االنكشاؼ الكامؿ حينا، 
واإلشكاؿ الجزئي أو الكمي حينا آخر، ويبدو أف المعيب ىو بموغ اإلشكاؿ مرحمة معيا تنغمؽ 

 ٕية والمقالية."الداللة تماما  بحيث ال تجدي المصاحبات السياقية أو القرائف الحال
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وبقراءٍة متوسعة لمنص الحديث، يرى عبد المطمب أف اإلشكاليات ذاتيا ىي التي 
 -اإلحالة عمى شيء غير مذكور -ُأِخَذت عميو، وقد حصرىا عبد المطمب في: غرابة المفظ

 ٔالدواؿ المشتركة. -الوجازة البالغة -الكبلـ في شيء غير محدد

أف ابف فارس قد تجاوز زمنو ليصؼ استشكاالت ىذا بؿ إنو يتجاوز ىذا الربط، ليرى 
الزمف، إذ "عندما تحدث ابف فارس عف الخصيصة الثالثة مف خواص )اإلشكاؿ( كأنو كاف 

ليصؿ إلى حداثتنا الشعرية التي اعتمدت اعتمادا مبدئيا عمى )الكبلـ في شيء  يخترؽ الزمف
 ٕكمـ في )غير محدد(."غير محدد( أو لنقؿ إنيا لـ تعد تتكمـ في شيء، إنما تت

وال بدَّ أف التأسيس التراثي لقصيدة النثر سيواجو اعتراضات موضوعية ومنطقية، فإذا 
كاف ثمة رأي نقديّّ البف فارس حوؿ اإلشكاالت التي تواجو الناقد أثناء قراءتو لقصيدة ما، يمكف 

وسعتو الستيعاب أف ُيوسَّع ليضـ تحت إطاره إشكاالٍت مشابية، فإف ىذا الرأي ال يمكف ت
السياقات الحضارية التي تتناقض، والتي أفرزت إشكاليات تنتمي إلى واقعيا، وال تنتمي إلى 

ف كاف مف الممكف إدخاليا في الدائرة التراثية عف طريؽ تشابو عرضي.   التراث، وا 

واالعتراض السابؽ اعتراٌض وجيو، يتداركو عبد المطمب بالقوؿ إف التواصؿ بيف 
حديث، ال يشترط فيو أف يكوف تواصؿ موافقة، بؿ يمكف أف يكوف تواصٌؿ بالمناقضة، القديـ وال

حيث "إف المبدعيف لـ يكِفيـ مجموع ىذه الخواص )المشكمة( التي عرضنا ليا، بؿ أضافوا إلييا 
مف ظواىر اإلشكاؿ ما لـ يخطر عمى باؿ القدامى، وىو أمر تفرضو طبيعة المخالفة بيف القديـ 

نما )المغايرة التواصمية(. حتى والحديث، و  المحدث، ونقصد المخالفة التي ال تعني االنقطاع، وا 
 ٖولو كاف التواصؿ بالمناقضة."

وربما أبرز مثاٍؿ عمى ىذا التواصؿ بالمناقضة أنو إذا كانت الببلغة القديمة ىي 
تعقيد، وغياب ببلغة "اإلفصاح" و"الوضوح"، فإفَّ ببلغة القصيدة الحديثة ىي ببلغة الغموض وال

رجائو.  المعنى وا 
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لذا فإف قصيدة النثر ىي النص المشكؿ الحديث بالنسبة لعبد المطمب، كما كانت ثمة 
 قصائد لممتنبي وأبي تماـ مشكمة بالنسبة لنقاد عصورىـ.

وليس ىذا االعتقاد بأف قصيدة النثر مؤسسة عمى مفاىيـ تراثية اعتقادا عابرا صادؼ 
لو في آراء تراثية متفرقة، بؿ ىو اعتقاد يقيني سيدافع عنو عبد  عبد المطمب لمحات خاطرة

المطمب بأف "التراث كاف مصاحبا )لقصيدة النثر(، إذ أف الوعي التراثي أدرؾ وجود منطقة 
مشتركة تجمع بيف الطرفيف: )الشعر والنثر(، وأظف أف ىذا اإلدراؾ ىو الذي أتاح لقصيدة النثر 

لـ اإلبداع، صحيح أف الروافد األجنبية قد تدخمت تدخبل واضحا أف تحتؿ مساحة محترمة في عا
في إنتاج ىذه القصيدة، لكف ىذا التدخؿ لـ يقتصر عمى قصيدة النثر، بؿ يكاد يكوف موازيا 
لتاريخ الشعرية العربية في القديـ والحديث عمى السواء، لكف ىذا التدخؿ متذبذب صعودا 

 ٔى، لكنو ال يغيب نيائيا."وىبوطا، يزيد في مرحمة، ويقؿ في أخر 

وبذات الحماس الذي يدافع بو عبد المطمب عف وجود جذور تاريخ لمنطقة مشتركة 
تجمع بيف الشعر والنثر، فإنو يقر بتأثير الواقع الخارجي عمى التغيرات األدبية، ويرى أنو "ميما 

أف تعزؿ تحوالت أوغمت مناىج الحداثة في عزؿ النص عف ىوامشو الخارجية، فإنيا لف تستطيع 
عف تحوالت الواقع المحيط بيا، إذ إف ىذه التحوالت جاءت استجابة حتمية  -جممة–اإلبداع 

لموارد الخارجي بكؿ تفاعبلتو الصاعدة أو اليابطة، الناعمة أو الخشنة، نقصد مف ىذا أف نقوؿ 
ارات الصريحة إف قصيدة النثر كانت استجابة لزمنيا، وىذه االستجابة كانت مسبوقة ببعض اإلش

 ٕحينا، والضمنية حينا آخر."

وخبلفا لمنيجو الذي يعامؿ فيو النص كبنية شبو منغمقة عمى ذاتيا، مدخميا الصياغة 
في تفسير "الظواىر اإلبداعية " بمجمميا، ال  ال يرى ضيرا عبد المطمب فإفأوال وأخيرا، 

ة النثر إنما ىي استجابة النصوص المفردة، باإلحالة إلى السياؽ الحضاري، فيرى أف قصيد
ـُ منذ بدايات القرف العشريف، باإلضافة إلى ما حققتو  لمسياؽ الحضاري الُمَعوَلـ الذي يعيشو العال
العولمة مف عممية  توسيع لمساحة المشترؾ بيف األجناس الفنية الذي  كاف نوعا مف "التجاوب 
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مكف أف نسميو )أدبيات العولمة( التي مع )سيولة العالـ( وذوباف الحدود الفارؽ، ومعيا ظير ما ي
لى العمؽ الفردي مف ناحية أخرى، وىو ما يعني أف  تحتكـ إلى الطاقة العقمية مف ناحية، وا 
الحضارة التكنولوجية تحتاج إلى حضارية أدبية توازييا، حيث تجمع الفردية والجماعية، وبيف 

أصبحت  -في ىذا السياؽ–فالقصيدة  المحمية والعالمية، بيف جاذبية التراث وعصرية المشاىدة،
)لونا عمميا( بجانب كونيا )لونا أدبيا(، وىو ما أتاح ليا أف تضيؼ إلى الشعرية جديدا لـ يكف 

 ٔليا مف قبؿ."

، فإف ةوعمى كؿ األحواؿ؛ وميما كانت تأثيرات الحداثة والعولمة والسياقات الحضاري
النثر، ويرى أنو إذا كاف تمييز العرب  عبد المطمب يظؿ معتقدا بوجود أسس تراثية لقصيدة

ذا كانت بدايات  لمشعر يقـو عمى أساس مقارنتو بالنثر، عمى أساس التفرقة بالوزف واإليقاع، وا 
الشعر الحقيقية مجيولة، "فإف ظيور ما يسمى )قصيدة النثر( ليس أمرا غريبا، وليس ضد 

ركائز تراثية مف ناحية،  منطؽ اإلبداع المتجدد عموما، إذ إف ىذا الظيور مؤسس عمى
 ٕومستجيب لمغامرات الحداثة مف ناحية أخرى."

والحقيقة أنو ال وجود إلشكالية كوف  قصيدة النثر جاءت استجابة لزمنيا، لكفَّ 
اإلشكالية تظير في إثبات التأسيس التراثي لقصيدة النثر في التراث األدبي والنقدي العربي، وىو 

اسة قصيدة النثر وبنيتيا بشكؿ عاـ، ومتابعة الحجج التي تنفي ما دفع محمد عبد المطمب لدر 
وجود أسس تراثية ليا بشكٍؿ خاص، لذا؛ فإننا سنورد أىـ مبلحظاتو حوؿ قصيدة النثر في ىذه 

 الصفحات.
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 أ. اإليقاع في قصيدة النثر

العروضي: إف أوَؿ حجٍة يقوؿ بيا الرافضوف لقصيدة النثر تتعمؽ بخموّْىا مف الوزف 
ذا كانت تخمو مف الوزف العروضي فإف ىذا يعني أف الحاجز  سواء نظاـ البحر أو التفعيمة، وا 
الذي يقؼ بينيا وبيف النثر قد سقط، وىو ما يخرجيا مف الجنس الشعري تماما إلى المنطقة 

 النثرية، ويرد عبد المطمب عمى ىذه الحجة بدليميف اثنيف:

وض ىو الشعرة الفارقة بيف فني الشعر والنثر، فإف بأف العر  -جدال–. لو سممنا ٔ
العروض لـ يكف في حالتو المثالية دائما، إذ "انتياؾ اإليقاع الخميمي قد الـز الشعرية في 
مسيرتيا المغرقة في القدـ، وال شؾ أف ما رصده الخميؿ مف ظواىر الزحاؼ والعمة والشطر 

لمثالي لمبحور لحساب الشعرية الحقة، بطبيعتيا والجزء والنيؾ، ىي نماذج لمعدواف عمى النسؽ ا
المتمردة عمى القيود والقوانيف سابقة التجييز. وىي قيود كانت تؤدي إلى صداـ حاد بيف البنية 
العروضية والبنية الصرفية، ثـ بينيما وبيف عممية إنتاج المعنى، ومف التزيُّد أف نرصد ىنا 

 ٔر الشعراء وصغارىـ في القديـ والحديث."التجاوزات العروضية التي أقدـ عمييا كبا

وبحسب ىذه النظرة فإف كؿ ما ورد في كتب العروض مف صوٍر أخرى لمتفعيبلت 
األصمية، لـ تكف بمثابة الصور المثالية األولية، بؿ كانت انتياكات لممثاؿ المكتمؿ  ذىنيا في 

ذا تخيمنا أف ىذه االنتي اكات قد وجدت قديما، فإنو كاف تكرار الصورة األصمية فقط لمتفعيمة، وا 
ىذا اإليقاع المعتمد عمى انتياء  يتوقعمف المتوقع لمف استشرؼ التاريخ التطوري لمبحر أف 

تكويف الوحدات الصوتية المكونة مف السواكف والمتحركات عبر عممية االنتياؾ المستمرة ليا، 
 فتكوف قصيدة النثر النياية الطبيعية ليذه الحرية الشعرية. 

. الذيف يرفضوف قصيدة النثر لخموىا مف اإليقاع، يحصروف اإليقاع في الوزف ٕ
؛ فميس اإليقاع ىو التناغـ -بحسب عبد المطمب–العروضي المعروؼ، وىذه ليست حقيقة 

وتكرارىا بشكٍؿ منتظـ، بؿ ىو مساحٌة تمتد إلى  السكنات والحركاتالصوتي الناتج عف تناسب 
ؿ ببنية الكبلـ والمغة، فيرى عبد المطمب أف ")قصيدة النثر( لـ ما ىو أوسُع مف ذلؾ مما يتص
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نما معناه أف لمحداثييف مناطقيـ  تيجر اإليقاع تماما، ولـ تبعده عف منطقة عنايتيا نيائيا، وا 
اإليقاعية األثيرة، وىي مناطؽ تندمج مع البنية المغوية والداللية اندماجا كميِّا، وفي ىذه المناطؽ 

الصوتي ليكوف بديبل لئليقاع المحفوظ. وىذا الحس يعتمد )الحرفية( مدخبل يتدخؿ الحسُّ 
لئليقاع، وال شؾ أف التراث كانت لو مغامراتو مع ىذه الحرفية، لكف مغامرة الحداثييف ليا 
خصوصيتيا المفارقة، حيث أصبح )الحرؼ( عندىـ أمة قائمة بذاتو، الحتمالو كثيرا مف الرموز 

 ٔباإليقاعية حاؿ تردده عمى نحٍو منتظـ." واإلسقاطات، وامتبلئو

وحيف يتحدث عف شعراء السبعينيات، يكوف رفضيـ لؤلوزاف الخميمية مجرد رفٍض 
مشابو لكؿ عناصر البنية الشعرية األخرى، وىو يتبلءـ مع ىذه الحالة الشاممة مف التمرد الذي 

نما  السبعينية لـ تكف ردَّ اعترى قصيدة الحداثة، وليس مخصوصا لذاتو؛ إذ "الشعرية  فعؿ، وا 
كانت فعبل، ومف ثـ لـ يكف رفضيا لمعروض مجرد رغبة في مغايرة السابقيف، بؿ إف الرفض 

استيمؾ نفسو في تكرارية رتيبة، لـ  كاف مؤسسا عمى عقيدة إبداعية، ترى أف ىذه الموسيقى بناءٌ 
و اإلطبلؽ، بؿ إنيـ يروف أف تعد مف ىميـ، لكف ليس معنى ىذا أنيـ رفضوا اإليقاع عمى وج

لكؿ إبداع أف يختار اإليقاع الذي يناسبو، والتناسب مشروط بأف يكوف ىذا اإليقاع شديد التبلحـ 
 ٕبالبنية الصياغية والداللية، ال سابقا، وال الحقا ليما."

وربما نجد في وصؼ عز الديف اسماعيؿ لموسيقا القصيدة الجديدة توصيفا مناسبا 
ر، فإذا كانت قد تخمت عف الوزف العروضي التقميدي، فإنيا لـ تتخؿَّ عف الموسيقا إليقاعيا الح

 ذلؾ يتخّمؿ ،تكاد أو واحدا نفساً " أصبحتالمتحققة بعوامؿ أخرى؛ فيرى أف القصيدة الجديدة  
 الفيسيولوجي بالعامميف اإلنساف في ترتبط الوقفات وىذه لممتابعة، منيا بد ال ارتياح وقفات

 فإذا االمتداد، عمى محدودة قدرة لو والزفير الشييؽ بيف المتردد فالنفس السواء، عمى والنفساني
نما النفس ىذا ترىؽ ال بحيث الموسيقية الحركة كانت  في والزفير الشييؽ حركات مع تتماوج وا 
 ٖ."الموسيقى ىذه إزاء بارتياح لئلحساس مدعاة ذلؾ كاف وسيولة يسر
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عمى عدـ ارتباط شعرية اإليقاع بالوزف الخميمي بمجموعة مف األدلة العقمية ويدلّْؿ عبد المطمب 
 نمخصيا في ىذه النقاط:

استشيد عبد المطمب بألفية ابف مالؾ التي اكتممت مف ناحيٍة عروضية، ولكنيا لـ  -
تممس الشعرية باإلطبلؽ، يقوؿ: لو صحَّ أف العروض ىدؼ القصيدة "لكانت)ألفية بف مالؾ( 

ؿ شعري في العربية، فالعروض ميمتو توليد اإليقاع، ومف حؽ الشعرية أف تختار أعظـ عم
أدواتيا التي تحقؽ بيا ىذا اإليقاع، سواء كاف ذلؾ بالتفاعيؿ، أـ بسواىا مف األدوات المنتجة 

 ٔلئليقاع."

لطالما  اتيـ المشركوف القرآف بأنو "قوؿ شاعر"، عمى الرغـ مف عدـ اتباعو لموزف -
وعميو يرى عبد المطمب أف "قصيدة النثر تجمع جنسيف متمايزيف ىما: الشعر  العروضي،

والنثر، وىذا الجمع لـ يكف مفقودا في الموروث العربي، وقد عرضنا الدعاء العرب بشعرية 
القرآف وشاعرية الرسوؿ، وىذا االدعاء  يعني اعتقادىـ بإمكانية إنتاج الشعرية خارج قانوف 

ؾ وجود مقوالت مبثوثة في تضاعيؼ مجموعة مف كتب التراث  تؤكد العروض، ونضيؼ إلى ذل
 ٕإمكانية المزج بيف ىذيف الجنسيف."

يرى عبد المطمب أف عبد القاىر الجرجاني أسقط العروض مف نظرية النظـ، -
تساوي مصطمح الشعرية الحديث، يقوؿ: "ومف يتابع عبد القاىر  -برأيو–ونظرية النظـ 

نظـ التي ألخص ليا في دالئؿ اإلعجاز يدرؾ أف النظـ يوازي مصطمح الجرجاني في نظرية ال
الشعرية في الدرس الحديث، وقد أسقط الرجؿ مف نظريتو اإلطار الخارجي لئليقاع، فالبناء ىيئة 
صورية غير قابمة لبلىتزاز إال في الحدود التي سمح بيا العروضيوف، وبيذا تكوف بعيدة عف 

 ٖىما خصيصتا الشعرية."إمكانات الثبات والتغير، و 
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 يكوف ويخمص عبد المطمب إلى رأٍي متوازف حوؿ اإليقاع العروضي، بأنو يجب أال
ف كاف مف  ىدفا في ذاتو؛ ألف الشعرية واإليقاع كبلىما غير مرتبطيف باألوزاف العروضية، وا 

أخرى تتعمؽ  ـ بو أف وظيفة الوزف العروضي ىي توليد اإليقاع، فإف توليد اإليقاع بطريقةالمسمَّ 
بالصياغة وبنية المغة والداللة مف الداخؿ يبدو ممكنا أيضا، وعميو: يرى عبد المطمب "أف خطأ 

؛ فالنظرة ٔمف يجعموف العروض ىدفا في ذاتو، يوازي خطأ مف يرفضوف العروض لذاتو أيضا."
 الصحيحة لمعروض تتمخص في كونو وسيمة ضمف وسائؿ أخرى لتحقيؽ اإليقاع في القصيدة،

 ال ينبغي رفضو لذاتو، وال تقديسو لذاتو. 

وبيذا الرأي الحيادي تجاه الوزف العروضي يختـ عبد المطمب الجدؿ حوؿ الوزف؛ 
فيرى أف ىذا الجدؿ يجب أف يستبدؿ بالجدؿ المجدي حقيقًة، وىو الجدؿ حوؿ )شعرية( 

منو، فيو السؤاؿ  القصيدة، ال حوؿ ما إذا كانت موزونًة أو ال، يقوؿ: "أما ما يجب الخبلص
الذي ال يفتأ يردده معظـ الرافضيف لقصيدة النثر: ىؿ ىذا النص موزوف أـ غير موزوف؟ أما 
الذي يجب أف  نحرض عميو، فيو السؤاؿ الصحيح مف وجية نظرنا: ىؿ ىذا النص شعر أـ 

 ٕغير شعر؟"
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 ب. المغة في قصيدة النثر:

عناصره الخمسة: المفظ والمعنى والصورة ىو تضافر بيف  الشعري إذا كاف النص
ذا كاف كؿ مذىب مف مذاىب الشعر قد ركز شعرية النص في أحد ىذه  والعاطفة والموسيقا، وا 
العناصر، أو بعٍض منيا، فإف الشعر الحداثي قد جعؿ المغة ىي مركز شعريتو، وفييا تمتقي 

 كؿ وراء إفّ ود إلى القوؿ: "بقية عناصر النص، وبيا تتشكؿ، وىذا ما دفع عبد الرحمف القع
نما شعرا، تصنع ال الخاممة الباردة الساذجة فالمغة لغة، عظيمة قصيدة  المتحركة المغة تصنعو وا 
 العربية الحداثة شعراء يميز ما أبرز مف ولعؿ، اإلبداعية والتموجات بالمنعطفات المميئة

 بيف لتفاعميا الجانب ليذا ثـ فييا، ومكانتيا لمقصيدة وأىميتيا المغة لقيمة إدراكيـ ىو المعاصرة
 ٔ."والمغة الشعر

كما يؤكد عمي جعفر العبلؽ عمى أف المغة ىي مجمع الشعرية بالنسبة لشعر الحداثة، 
 و الشعرية الفاعمية وتجسد وتنعش وتباغت، تصدـ التي الشعرية، اليزة موطف ىي الّمغة إفّ إذ "
 في بالنتيجة، ووضعيا، الشعرية الّمغة لفعؿ إعبلء مف القوؿ ىذا في يكوف ما ورغـ ،اتنتيف

 قصيدة كؿ في مصداقيتو شيء، كؿ رغـ ،دُ جِ يَ  إعبلء أنو إال الشعري لمفعؿ األولى المرتبة
 التأثير عميؽ شاعر لكؿ المترابطة االنجازات سياؽ في  وجاىتو عف يكشؼ كما بارعة،و  ممتمئة

 ٕ".اليومية لغتو في

يحيؿ إلى مفيوـ المغة في المذاىب النقدية السابقة؛ فإذا وحيف نقوؿ "المغة"، فيذا ال 
كانت المغة وسيمة لمتعبير في المذاىب السابقة، فإنيا تكاد تكوف غايًة في نفسيا في شعر 
الحداثة، وىذا يعني أنيا أعادت تشكيؿ ذاتيا في معزٍؿ عف المفاىيـ الجمالية المغوية السابقة؛ 

 األداء جماليات مف يّ صِ القَ  اآلخر الطرؼ في تقع قد الحديثة، الّمغة جماليات" إفّ لذا ف
 أو الفخامة مف جماليا تشتؽ ال قد الحديثة فالقصيدة السحرية، وقوتو الشعر لغة في الكبلسيكي
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 والبلنمو والبلتكامؿ والبلتناسؽ التنافر، يكوف حيث آخر حقؿ مف ربما تستمده بؿ التجانس،
 ٔ"ابي لمشعر عيد ال جديدة  جمالية في حية عناصر واالنقطاع والقبح

ذا كانت ميمة النقد ىي متابعة النص الشعري، فإنو سيكوف مف الواجب عميو أف  وا 
يتابعو مف أىـ منطمقاتو التي اتخذىا ىو لنفسو، ال أف يصرَّ عمى استخداـ أدواتو التي لـ يعد 

المطمب أف نقد الحداثة النص يستجيب ليا بفعؿ تغيرات جوىرية فيو، وعميو يرى محمد عبد 
يجب أف  يمتـز )بالمغوية(؛ "عمى معنى أف المغة صارت وسيمة وغاية، أي أنيا أصبحت ىدفا 
في ذاتو، يصنع المبدع بيا وفييا ما شاء مف تكوينات يتعالى بيا عمى محفوظو القديـ والقريب. 

صاصيا، وأصبح مف حيث يدفع المغة لمتعبير عما لـ تتعوده، ويطوعيا لمياـ لـ تكف مف اخت
توظيؼ المغة لمتعبير عف )معمبات( فقدت شرط الصبلحية. ومف  -عند شعراء الحداثة -العبث

 ٕالعبث توظيؼ المغة شعريا عما يمكف أف يتحقؽ في صيغة نثرية."

إف إشارة عبد المطمب األخيرة إلى اعتماد شعراء الحداثة عمى "المغة" مف أجؿ التمييز 
تي كتعويٍض عف إسقاطيـ الحاجَز العروضيَّ الذي كاف يقؼ حائبل بيف بيف الشعر والنثر، يأ

منطقة الشعرية والنثرية، ولكف ىذا االستبداؿ سيكوف مكمفا جدا ليؤالء الشعراء؛ إذ سيكوف عمييـ 
استخراج طاقات المغة التعبيرية  بشكٍؿ يجعميا قادرة عمى تحقيؽ اإليقاع المفقود عروضيا، مف 

 يا. خبلؿ الصياغة ذات

وألف قصيدة النثر استبدلت شعرية الوزف العروضي، بشعرية اإليقاع المتحقؽ في 
الصياغة، فإنيا عممت عمى تخطي "نموذجية المغة، ومارست كمِّا ىائبل مف المفاجآت التعبيرية 
والداللية التي صدمت المتمقي في ذوقو أحيانا، وفي فكره أحيانا، بؿ في معتقده في بعض 

 ٖتتوقؼ ىذه المفاجآت عمى مستوى الشكؿ أو عمى مستوى المضموف." األحياف، ولـ
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لقد كانت المغة إذف الركيزة األولى لشعرية القصيدة الحديثة بشكؿ عاـ، وقصيدة النثر 
، والتي وجدت فييا تعويضا عف اإليقاع العروضي، لذا سنعرض ىنا ألىـ النقاط صبشكؿ خا

 المغة في قصيدة النثر.التي أثارىا عبد المطمب حوؿ شعرية 

 جوىر المغة في قصيدة النثر: -

إذا كاف تعريؼ ابف جني األشير لمغة بأنيا "أصوات يعبّْر بيا كؿُّ قوـ عف أغراضيـ"، 
فإف شعراء قصيدة النثر يخرجوف عف ىذه الوظيفة التوصيمية لمغة بوصفيا رابطا بينيـ وبيف 

ساد شعرية الشعراء السبعينييف، حيث "تعامموا  د كاف ىذا أحد أسباب الغموض الذيقالمتمقي، و 
مع المغة مف منطمؽ جديد، ألنيـ رفضوا النظر إلييا بوصفيا عنصرا مشتركا يربطيـ بالمتمقي، 
ونظروا إلييا بوصفيا جسدىـ الذي يمتمكونو دوف شريؾ، وبحؽ ىذه الممكية أعطوا أنفسيـ الحؽ 

ربما لـ تألفيا المغة مف قبؿ، بؿ يمكف القوؿ إف في استحداث عبلقات إفرادية وتركيبية طارئة، 
دائـ التعالي عمى المغة  -ما يزاؿ-خطاب السبعينييف كاف عمى نفور مف )النحوية(، وكاف و

  ٔالتي أصبحت ممكية خاصة لو."

وبحسب ىذا التوصيؼ فقد تحولت المغة إلى "ممكية فردية"، أي أنيا ذىبت إلى أبعد 
"، وال نقصد ىنا المواضعة المعجمية فحسب، بؿ المواضعة العبلئقية نقاط التضاد مع "المواضعة

 والنحوية والجمالية. 

وىو ذاتو الرأي الذي يتبناه عبد العزيز حمودة حيف يرصد العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ 
 نطاؽ في تثبيتو يصعب مراوغ شيءٍ  إلى المدلوؿ تحويؿ"في شعر الحداثة، فيرى أنو قد تـ 

 يشير داؿ إلى الجديدة المراوغة العبلقة تمؾ ظؿ في نفسو المدلوؿ تحوؿ إلى بؿ محددة، داللة
 ٕ."ايةني ال ما إلى كذاىو  داؿ إلى بدوره يتحوؿ مدلوؿ إلى

وىو توصيؼ آخر ألسباب الغموض، حيث تحوؿ المدلوؿ إلى داؿ ال العكس، والداؿ 
ي أصبحت ىي بذاتيا دواؿ يسوؽ معو داؿ آخر، أي أننا وقعنا في شبكة مف المدلوالت الت

 جديدة مغرقة في الغموض.
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وليست العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ ىي العبلقة الوحيدة المربكة في ىذا اإلطار، بؿ إف 
العبلقات التركيبية والنحوية ىي األخرى قد داخميا الخمؿ، وىذا ما عبر عنو عبد المطمب بالقوؿ 

)النحوية("، وىو ما يؤكده عبد الرحمف القعود أيضا أف "خطاب السبعينييف كاف عمى نفور مف 
 إرجاء أسباب أحد وتراكيبو النص عناصر بيف العبلقات وانقطاع الروابط، غيابحيف يرى أف "

 يخمؼ مما ىو لمعبلقات االنقطاع أو الغياب ىذا ألف التشتت، أسباب أحد ىو مثمما الداللة
 ٔ"الفجوات ىذه بسد المتمقي نيضي لـ ما مرجأة الداللة وستظؿ النص، في فجوات

 المغة بين التداولي والصافي: -

إف جماليات المغة في شعرية قصيدة النثر، تختمؼ عف جمالياتيا في القصيدة ما قبؿ 
الحديثة، حيث أصبحت األلفاظ "الصافية" التي اختصتيا القصائد بمنطقة الشعرية مشابية لكؿ 

الحداثة، وكبديؿ عنيا، فقد لجؤوا الستخداـ المتداوؿ مف رفضيا شعراء "الصيغ المعمبة" التي 
منطقة الشعرية، بوصفو مبتذال وقبيحا،  إلى الشعراء السابقوف إدخالو األلفاظ، والذي لـ يعتدْ 

ولكنيـ الحظوا "أف ىذا التداولي قد أصابو ما أصاب الصافي، بؿ ربما كاف أكثر منو إرىاقا 
ومية، وجاء الخروج مف ىذا المأزؽ المغوي، بتصعيد التداولي إلى اللتحامو بالممارسة الحياتية الي

أفؽ الصافي، بزرعو في سياؽ يكسبو البكارة المصنعة بميارة، حتى ال يكاد المتمقي بتنبو إلى 
ىذا التصنيع، وكؿ ما يدركو أنو في مواجية إبداع يمتحـ فيو الصافي بالتداولي دوف فرؽ. وفي 

اولي، قاربوا القبيح، وأكثروا مف توظيفو، لكنيـ لـ يستبقوه في سياقو نزوؿ السبعينييف إلى التد
نما صعدوا بو إلى أفؽ الجمالي، عمى نحو ما صنعوه مع التداولي."  ٕالذي قبحو، وا 

لقد كانت تمؾ ىي المفارقة التي قاـ بيا شعراء قصيدة النثر، والقصيدة الحداثية بشكؿ 
افي، والقبيح في اإلطار الجمالي، لقد خمقوا عالميـ عاـ، حيف وظفوا التداولي في إطار الص
 المغوي المكتمؿ بفضائو الشعري الرحب. 
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وقد كانت قضية القبيح والجميؿ في الشعر قد تـ تداوليا سابقا مع ظيور االتجاه 
الرومانسي، الذي أراد فيو العقاد أف يكوف الفف تعبيرا عف الذات والحياة اليومية، وىذا ما تمثمو 

ديوانو "عابر سبيؿ" حيف وصؼ واجيات الدكاكيف وشرطي المرور، وغيره مف مبلمح الحياة في 
اليومية، حينيا كاف السؤاؿ عف إمكانية تحويؿ الشاعر لمموضوع القبيح إلى موضوع جمالي، 
ف يكف ىناؾ خبلؼ شديد بيف  نو وا  وعف الكيفية التي يتـ بيا ىذا التحوؿ، يقوؿ محمد مندور: "وا 

والنقاد حوؿ موضوعات الشعر وما يصمح منيا وال يصمح ألف يكوف مادة ليذا الفف الشعراء 
الجميؿ، إال أف ىناؾ مع ذلؾ إجماعا عمى أف النظـ في موضوع قبيح أو تافو بطبيعتو ال يمكف 
أف يصبح شعرا، أي فنا جميبل، إال إذا استطاع الشاعر أف يضفَي الجماَؿ عمى ما يصؼ، وأف 

تيتز لو النفس أو تطمئف حاسة الجماؿ، وذلؾ إما بفضؿ الصور الشعرية التي ينتزعو منو حتى 
ما  بفضؿ المشاعر الجميمة الخيرة التي  ينحتيا الشاعر مف المغة عند وصفو لشيء تافو، وا 
يضيفيا الشاعر عمى الشيء القبيح أو المؤلـ، أي بفضؿ المشاركة الوجدانية التي تجمع بيف 

 ٔالشاعر وبيف ما يصؼ."

ونبلحظ أف محمد مندور يميؿ إلى تخصيص بعض الموضوعات بمنطقة الشعرية 
ف كاف ال بد مف دخوليا فيكوف عبر أحد بوابتيف: الصورة الشعرية أو  ونفي أخرى مف نطاقيا، وا 
المشاركة الوجدانية، لكف ىذه "الصورة" التي ينحتيا الشاعر مف المغة ال زالت تقبع في منطقة 

العربية، وال تغادرىا، بعكس الصورة والمغة في قصيدة الحداثة التي تتمرد عمى الجمالية الببلغية 
 العرؼ الجمالي الببلغي الموروث. 

 اإلفراد والتركيب في قصيدة النثر: -

في نظرية النظـ، وبعض المناىج الحديثة يتربع "التركيب" عمى عرش الشعرية، فكما 
نما في العبلئؽ فيما اعتقد الجرجاني، وتابعو آخروف، أف المزية ل يست في المفظة المفردة، وا 

المبدع  زية، فاأللفاظ متوافرة لمجميع، أما خمؽ الصبلت بينيا ىي مبينيا، أو ما دعاه النظـ
 وحده، الذي يستطيع االرتقاء بيا مف المستوى العادي لبلستعماؿ إلى المستوى الفني.
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نفوٍر مع النحوية لـ تعِط  لكف قصيدة النثر التي أوضحنا سابقا أنيا كانت عمى
ليدـ التركيبي كاف مسبوقا باغتصاب كثير مف حقوؽ التركيب، االتركيب المكانة ذاتيا، بؿ إف "

عطائيا لممفردة، وكاف الشعراء بيذا الصنيع يقفوف عمى مسافة التحدي مف الموروث المغوي  وا 
ليذا الموروث أف أعطوا المفردة والببلغي المذيف أخرجا المفردة مف دائرة اإلفادة، ووصؿ تحدييـ 

حقوؽ النص الكامؿ، نمحظ شيئا مف ذلؾ عند عبد المنعـ رمضاف الذي أعطى مفردة )حجاب( 
 ٔصفحة كاممة ال يشاركيا فييا إال خطوط لجسد عاٍر."

وىكذا أصبحت المفردة تحتؿ سطرا كامبل، وصفحة كاممة، في إشارة إلى ما يمكف أف 
ركيب النحوي عف إيصاليا؛ ألف المسكوت عنو في قصيدة النثر تحممو مف دالالت يعجز الت

 ح عنو. فصَ مف المُ  اأوقع أثر 

 قصيدة النثر بالغٌة جديدة:-

إف كؿ التغيرات التي أحدثتيا قصيدة النثر في المجاؿ المغوي الشعري، والتي نالت مف 
منطقتي اإلفراد والتركيب، والعبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ، أدت إلى ظيور ببلغة جديدة تخص ىذه 
القصيدة، وتناسب تطمعاتيا، حيث يرى عبد المطمب أف "ىذه الثورة البيضاء التي قامت بيا 

عمى استحداث ببلغة جديدة تيز فييا عبلقة األطراؼ المجازية،  ...نثر قد أسستيا قصيدة ال
وتيز فييا الثنائية المقدسة التي تجمع بيف طرفييا، فيي تؤثر اعتماد المجاز عمى أحادية 

 ٕاألطراؼ التي يكاد يمتحـ فييا المجاز بالحقيقة، أو لنقؿ: إنيا الحقيقة المجازية."

بيف ما ىو مجازي وما ىو حقيقي أصبحت غائبة، وىكذا تكوف إف الحدود الفاصمة 
أىَـّ ثنائيٍة اعتمدت عمييا الببلغة التراثية، وىي: المجاز والحقيقة، قد تحطمت، ليحؿ محميا 

 صورة أحادية يحؿ فييا المجاز بالحقيقة، والحقيقة بالمجاز. 
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 ج. شعرية التمقي في قصيدة النثر:

ُـّ  حتى بدايات القرف العشريفإذا كانت شعرية التمقي  عف طريؽ السماع  كانت تت
مقوف، فإنو بعد ظيور الطباعة توالمشافية؛ بحيث يكوف الشعر نشاطا جميوريا يستمع إليو الم

والكتب أخذ يتحوؿ بشكٍؿ تدريجي إلى كونو نشاطا كتابيا كما ىو نشاٌط جميوري إلقائي، ولكف 
أف قصيدتيا مقروءة ال مسموعة، بؿ إف الكثير مف  قصيدة الحداثة اعتمدت بشكٍؿ أولّي عمى

 تجمالياتيا قد ينمحي في حاؿ ألقيت، والكثير مف معانييا ال يظير إال عبر طريقة توزيع الكمما
 ونثرىا عمى الصفحات، وترتيبيا عمييا.

ـُ يسعى إلى انتزاع  الرضا واإلعجاب مف المتمقي فورا،  لقد "كاف الخطاُب الشعريُّ القدي
د بينو وبيف لحظة اإلبداع ولحظة التمقي توحدا لحقو مف مرحمة الشفاىة والزمو إلى ألنو كاف يوحّْ 

د، معطًيا لنفسو  مطمع الحداثة، لكف خطاب الحداثة سار في اتجاه معاكس رافضا ىذا التوحُّ
 ."الخادعة اإلنشادية( االحتفالية)المظاىر تمؾ عف بعيدا( الوحدة) الحؽ في

خيرة عبارة الفتة، وىي كوف )الوحدة( أصبحت تشكؿ روح القصيدة الحديثة، والعبارة األ
وقصيدة النثر بشكٍؿ خاص، إف ىذه الوحدة تشعُّ أوال وأخيرا عبر االستخداـ )الخاص( لمغة، أو 
استخداميا بمعزؿ عف وظيفتيا التوصيمية، وبتركيز كبير عمى ميمتيا في التعبير عف فردية 

 و لمعالـ الموضوعي مف حولو.المبدع: بذاتو، ورؤيت

وىكذا تحولت الشعرية إلى "شعرية الكتابة، ال شعرية اإلنشاد، كما أنيا شعرية 
)الحرية( التي ال تعترؼ بالحدود الفاصمة بيف المباح وغير المباح، وبيف الخيط األسود والخيط 

ة أو المستحدثة، األبيض، ألنيا حرية ممموءة بكـ وافر مف الشكوؾ في مجموعة القيـ الموروث
النحوية بقدر خضوعيا ليا، وترفض اإليقاعية  حرية ترفض الببلغية بقدر توظيفيا ليا، وترفض

 ٔغامرة الدائمة، والتجريب الذي ال يتوقؼ."مبقدر غوايتيا معيا، ىي حرية ال

 ويكوف السؤاؿ: ىؿ أسقط شعراُء الحداثة المتمقي مف قصائدىـ بالكمية؟ 
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السؤاؿ، ولكي تكوف موضوعيًة، يجب عمييا تصنيؼ المتمقي خبلؿ إف اإلجابة عمى ىذا 
 مرحمتيف:

المرحمة األولى: وىي مرحمة كتابة القصيدة، وفي ىذه المرحمة ُيسقط المبدُع المتمقي 
ال يرغب بمشاركة أية سمطة لو  –وىو الذي أراد التحرر مف جميع السمطات -مف حساباتو؛ ألنو

يعني أنيـ ال يروف لممتمقي حقوقا قبميـ، وليس لو أف يمارس سمطتو  أثناء كتابتو لمقصيدة، و"ىذا
عمييـ تبعا الحتياجاتو الخاصة أو العامة، لكف ليس معنى ىذا أنيـ يسعوف إلى استعادة الزمف 
عطاءىا  الرومانسي بكؿ ذاتيتو المفرطة، ألف ىذا ينافي عقيدتيـ اإلبداعية التي تعتمد النصية، وا 

 ٔو عمى نفوذ كؿ المتعامميف معيا."استقبلال تتعالى ب

المرحمة الثانية: مرحمة ما بعد كتابة القصيدة، ونشرىا، وفي ىذه المرحمة يترؾ المبدع 
ميداف القصيدة لممتمقي، فيكوف عميو قراءة معانييا المؤجمة والمحتممة؛ المقولة والمسكوت عنيا، 

األلفاظ التراكيب، محاوال إيجاد المعنى  وعميو أف يقرأ عبلمات الترقيـ وتوزيع الكممات كما يقرأ
 الذي أراده الشاعر. 

لذا يرى عبد المطمب أف شعرية التمقي في قصيدة النثر تكاد تتقمص "لتسود مرحمة 
ازدواج الشفاىة والقراءة، عمى معنى تحوؿ مساحة االستقباؿ مف األذف  -عمى األقؿ–القراءة، أو 

ة المسموعة بقدر ما أصبحنا في مواجية )الشعرية إلى العيف، فمـ نعد في مواجية الشعري
 ٕالمنظورة(."
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 د. شعرية التجربة في قصيدة النثر:

يرى محمد عبد المطمب أف "المشاعر المألوفة، واالنفعاالت المنسابة، والعواطؼ 
 المبتذلة، واألفكار المستيمكة، والسرد الطريؼ كميا تقع تحت طائمة اإلبداع شعرا ونثرا عمى حد
سواء، ومف ثـ لـ يقبؿ عمييا شعراء الحداثة، ألنيـ يستيدفوف )الخصوصية(، وبموغ مناطؽ 
تستعصي عمى النثرية الخالصة، ومف ىذا المنطمؽ نفرت شعرية الحداثة مف )التجربة( بمفيوميا 
الرومانسي والواقعي، وسعت لمدخوؿ في مناطؽ )األحواؿ والمواقؼ والمقامات( بكؿ مردودىا 

ي... وىي مناطؽ تخمص لمداخؿ دوف انتظار لواردات الخارج؛ ألف ىذه الواردات تعتمد العرفان
 ٔ)المركزية(، والمركزية ذاتيا مرفوضة."

ال تقع في إطار الذاتية  -كما يراىا عبد المطمب–إف شعرية التجربة في قصيدة النثر 
تجربة تجعؿ الذات موضوعا ليا، الرومانسية، وال المحاكاة الكبلسيكية، وال واقعية الواقعية، إنيا 

وتجعؿ الموضوع ذاتيا بحتا، فيي تيدـ الحواجز الفاصمة بيف الثنائيات التي قامت عمى أساسيا 
شعرية التجربة سابقا، فمـ تعد ثنائية الذات والموضوع قائمة، وال ثنائية الفيزيقي والميتافيزيقي، 

ب السيولة الشاممة لممعنى، وىو ما جعؿ وال الطبيعة واإلنساف، لـ يعد ىناؾ حدود فاصمة بسب
 القصيدة ترشح بالنفس العرفاني عمى الدواـ. 

يرى عبد المطمب أف "ىذا التوجو الصوفي يكاد يأخذ طبيعة سيادية في إنتاج شعرية 
الحداثة، حتى يمكننا أف ندعي أنو لـ يعد أداة إنتاج، بؿ أصبح مستيدفا إنتاجيا في ذاتو، حيث 

( موازية )لمتصوؼ( بكؿ بعده الباطني الغنوصي، وبعده الخارجي في الشطح. تصبح )الشاعرية
إف امتبلؾ الشعرية ليذه الطبيعة اإلدراكية جعؿ مف رؤيتيا لمعالـ نوعا مف التجريد الذي يتحوؿ 

حتى تأتي لحظة الخبلص النيائي منو،  -مؤقتا–إلى )الخواء( الداخمي الذي يستبقي الشكؿ 
 ٕطمؽ( بجوىريتو التي ال تقبؿ التغير."سعيا إلى بموغ )الم

إف التجربة في قصيدة النثر ىي تجربة "التجريد" الشامؿ، تجريد المغة مف مظاىر 
البيرجة واالنضباط، وتجريد اإليقاع مف االنتظاـ التكراري الذي يتخذه عبر نظاـ التفعيبلت، 
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ز، ليتداخبل معا في سيولة وتجريد الصور مف حضور ثنائية الببلغة القديمة: الحقيقة والمجا
شاممة، وتجريد المعنى مف جماليات الشعر الكبلسيكية إلى الوعي الوجودي والذاتي لمحقيقة 

 والواقع والطبيعة.

غير أف ىذه الذاتية والخروج مف كؿ سمطة ال يعني التقائيا بشعرية التجربة الذاتية 
بيف شعرية الحداثة والتجربة يعود  لدى المذىب الرومانسي، حيث يرى عبد المطمب أف "التنافي

إلى أف الرومانسية تدعي لنفسيا اإلخبلص المطمؽ لمداخؿ النفسي، وىو ادعاء ال تقبمو الحدود 
المعرفية لمتجربة ذاتيا، بؿ إف ىذه الحدود تيز ىذا االدعاء ىزا عنيفا، مف حيث كانت التجربة 

 ٔاغي موافؽ لو تماـ الموافقة."انفعاال بموقؼ معيف انفعاال عميقا ينعكس في ناتج صي

 ه. شعرية المعنى في قصيدة النثر:

حاجة إلى التجديد الشكمي فحسب، بؿ إف بمما ال شؾَّ فيو أف قصيدة النثر لـ تكف 
لـ تعد القصيدة بشكميا القائـ قادرًة عمى  معافٍ لشكمي كاف نتيجة مترتبة عمى ظيور التجديد ا

 أو أطرا ليا يوجد أف بد ال جديدة ومضاميف أفكار أماـ أنو الشاعر أدرؾ؛ فقد "التعبير عنيا
 نفسيات عمى انعكست تعقيدات مف والمضاميف األفكار ىذه بعض في ما ولعؿ جديدة، أشكاال

 ٕ".الجديد الشكؿ ىذا إلى الحاجة  أيقظ ما أبرز مف ىو الشعراء،

ذا كانت القصيدة ما قبؿ الحداثية قد اتخذت ليا بعدا مركزيا  تستند إليو، سواء في وا 
الصورة الببلغية الجمالية أو التجربة أو العاطفة، فإف قصيدة النثر قد أسقطت المركز، واستبدلتو 
بحالة عامة مف ")الشؾ( )التأجيؿ( أو )االحتمالية( التي ال تعرؼ أقنعة الحسـ الزائؼ عمى 

شعرية الحداثة عموما،  مستوى المدرؾ العقمي، وعمى مستوى الواقع الموازي لو، وليذا حمقت
وقصيدة النثر خصوصا في آفاؽ المجرد والفراغ وتعالت عمى قيود الزماف والمكاف، وحمت في 

 ٖدوائر المطمؽ والمجيوؿ والمحاؿ."
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ىذا الشؾ والتأجيؿ واالحتمالية جعمت مف قصيدة النثر "نصا مفتوحا" عمى الدواـ، ال 
ص كاف يريد قوؿ كذا، إف التأجيؿ يفتح الباب يمكف إغبلقو بقراءة جذرية تقوؿ بثقة أف الن

 لمتأويؿ المتعدد غير المنتيي.

لقد ربط عبد المطمب بيف النص المفتوح كمصطمح نقدي حديث وبيف "المعاني 
–الثواني" عند الجرجاني، فرأى أف "الناتج الداللي في النصوص المفتوحة يكوف عمى )التوىـ( 

عبد القاىر الجرجاني )المعاني الثواني(، ذلؾ أف المعنى ونقصد بالناتج ىنا ما سماه  -غالبا
األوؿ يكاد يكوف حرفيا ليس في حاجة كبيرة إال إلى الكفاءة المغوية، أما المعاني الثواني فإنيا 
مبلزمة لمتأويؿ، وكؿ تأويؿ يتصؿ بما سبقو مف تأويبلت، ويميد لما يميو منيا، أي أننا في 

مف التأويبلت التي تنظر في النص بوصفو مجموعة مف  النص المفتوح نصير إلى مجموعة
الطبقات الداللية المتآزرة، والتي يرفد بعضيا بعضا، ذلؾ أف ميمة المعنى األوؿ اإلشارة إلى 

وال شؾ أف مثؿ ىذه اإلشارة تتجدد مع تجدد الزمف  -عبد القاىر -المعنى الثاني كما يقوؿ
 ٔوالمكاف والمتمقيف."

ذا اعتبرنا قصيدة النثر مف ضمف النصوص المفتوحة، فإف داللتيا النيائية تبقى  وا 
ا مشكبل، وليذا؛ يرى عبد المطمب أف النص الحداثي نصّّ مرىؽ ال  مؤجمة، وىذا ما يجعميا نصِّ
تسيؿ متابعتو عمى المستوييف: الشكمي والمعنوي، فالواقع الشعريّّ "مزدحـ بكـ  وافٍر مف 

التي تسمطت عمى أبنيتو الشكمية ونواتجو الداللية... حتى التعارضات والمفارقات المرىقة 
أصبحت المتابعة غير قادرة عمى مبلحقة ىذا الكـ اليائؿ مف المجاوزة التي وصمت إلى إىماؿ 
)الجمالية( إىماال يكاد يكوف كامبل، وىي المظير الذي قدستو الكبلسيكية، وحافظت عميو 

ىذه الجمالية المحفوظة حاضرة مع بدايات الحداثة  الرومانسية، كما التزمتو الواقعية، ظمت
الشعرية، ثـ أخذت في االنحسار والتراجع مع اإليغاؿ في ىذه الحداثة، وبخاصة مع جيؿ 

 ٕالسبعينييف، ومف تبله مف أجياؿ الشعر."
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إف الغرض مف الكتابة بالنسبة لممبدع الحداثي يتجاوز ميمة التوصيؿ أو التعبير عف 
 وىـ عمىكتابة قائمة " إلىكرة أو العاطفة التي تتخذ مف المغة وسيمة لمتحقؽ، التجربة أو الف

 نقوض، ،دـني كأننا نكتب، فأف ،إطبلقا شيء ال عمى قؿ أو وىمية حقيقة عمى قؿ أو حقيقي
 السابقة، الكتابة ىدـ فالكتابة الكتابة، نستطيع لـ المبني عمى حافظنا فإف مبنيا، كاف ما دـني

 يأبونو و التقويض، عمى وفيستعفُّ  فالذيف ولذلؾ أنقاضيا، عمى وىمي بنياف إقامة ليا، تقويض
 ٔ".األقؿ عمى باؿ ذا شيئا أو البتة، شيئا يكتبوا أف عف الغالب في سيعجزوف إباء،

ىذا )البل شيء(أو )التقويض( الذي تسعى إليو الكتابة بحسب عبد الممؾ مرتاض، 
الحداثية المتطرفة في الخروج عف مركزية المعنى، ونمطية الشكؿ، يقود إلى مغامرات التجريب 

فمقد "تسمط ىذا التجريب عمى النص بوصفو لغة قابمة لبلنتياؾ ال لمقداسة، وبحكـ حميمة الرغبة 
في االنتياؾ، فإنو مف المحاؿ التنبؤ بمبلمح النص الحداثي نتيجة إلىدار كؿ المراجع الوضعية 

ساب الشعرية. ثـ وصؿ اإلىدار إلى )التوصيؿ(. فمـ يعد مف المطموب أف والواقعية والعرفية لح
يقوؿ النص شيئا ما، بؿ المطموب رصد كيفية إنتاج ىذا المقوؿ. أي أف )الموضوع الشعري( لـ 

 ٕيعد مف بيف اىتمامات الشعراء، إنما االىتماـ أصبح منوطا بأدوات اإلنتاج وتقنيات التعبير."

عممية التشكؿ اإلبداعي لـ يعد وظيفة النقد فحسب، بؿ إف  وىذا يعني أف مبلحقة
الشاعر ذاتو أصبح واعيا بالعممية اإلبداعية ويتابع ذاتو، مدركا لكيفية تشكؿ القصيدة، ال مجرد 

 كاتب ليا، فيو أيضا يفكر باإلجابة عمى سؤاؿ "كيؼ يقوؿ"، وليس فقط "ماذا يريد أف يقوؿ".

قة أدى إلى تميز قصيدة النثر بأنيا "تكاد تكوف إف إئتبلؼ جميع العناصر الساب
منغمقة عمى نفسيا، دوف أف ينفي ذلؾ احتواءىا عمى أنساؽ اجتماعية وأخبلقية وفمسفية 
وتاريخية، وىذا االنغبلؽ ىو الذي حماىا مف الترىؿ بمثؿ االعتراض واالستطراد، حتى تظؿ 

 ٖمحافظة عمى انغبلقيا األثير."
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 من شعرية شعر الحداثة، وقصيدة النثر بشكل خاص:و. موقف عبد المطمب 

في شعر الحداثة عموما، وقصيدة النثر خصوصا، سادت حالٌة مف التمرد عمى جميع 
السمطات التي أحكمت قبضتيا عمى الشاعر، سواء أكانت السمطة النحوية أو الببلغية أو 

حالة مف التمرد كحالة الجمالية أو حتى سمطة المتمقي، وقد رأى محمد عبد المطمب ىذه ال
فوضى، لكنيا الفوضى الخبلقة، وىذا يعني أنو لـ يكف ضد تجريب الحداثة الشعري، ولـ يتخذ 
موقفا سمبيا منو، ولـ يتجاىمو، بؿ التـز بوظيفتو النقدية التي  تممي عميو المتابعة الوصفية 

عؿ ابف فارس مع نصو لجميع النصوص التي يفرزىا الواقع، ميما كانت درجة إشكاليتيا، كما ف
 المشكؿ. 

ػنو "مف البدىي أف تبدأ ىذه الفوضى فاعميتيا التنفيذية أيرى عبد المطمب 
)بالتدمير(تدمير النموذج السائد والمسيطر، سعيا إلى بناء النموذج الجديد عمى مستوى الشكؿ 

 ٔبلؼ شعراء السبعينيات."حوعمى مستوى المضموف، وفؽ الشروط التي آمنت بيا أ

"ونقوؿ إنيا خبلقة  أما عف سبب وصفو ليذه الفوضى )التدميرية( بالخبلقة، فيقوؿ:
ألنيا كانت معنية بتحويؿ السمب إلى إيجاب، والقبح إلى جماؿ، والتشتت إلى انتظاـ، عمى 

 ٕمعنى أف الفوضى الخبلقة يمكف أف تسعى إلى )النظاـ الخبلؽ(، فيو وليدىا الشرعي."

مطمب يقؼ موقفا وسطيا مف شعر الحداثة، وينتقد تحوؿ وكالمعتاد، فإف عبد ال
المبدعيف أنفِسيـ إلى نقاٍد قساة في كؿ مرحمة مف مراحؿ التطور الشعري، وىو ما أدى إلى  
نشوب ")حرب أىمية( بيف المراحؿ الشعرية مف ناحية، وبيف شعراء كؿ مرحمة مف ناحية أخرى، 

ثـ رفضوا النموذج الرومانسي البلحؽ عمييـ، فاإلحيائيوف رفضوا النموذج السابؽ عمييـ، 
وبالمثؿ: رفض الرومانسيوف اإلحيائييف، ورفضوا النموذج التفعيمي البلحؽ ليـ، ثـ جاء 
التفعيميوف ليرفضوا الرومانسييف السابقيف عمييـ، ثـ اتجيوا إلى رفض)قصيدة النثر(، وفي الدفاع 

السابؽ عمييـ، حتى إف بعضيـ ضـ عف النفس، قاـ شعراء قصيدة النثر برفض النموذج 
التفعيمييف إلى مرحمة الشعر الجاىمي. وفي ىذه )الحرب األىمية( رفع السبعينيوف شعار القطيعة 
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واالنقطاع، وقاؿ بعضيـ: إننا جيؿ ببل أساتذة، وال يمكف أف نعمـ الحكـ في ىذا السياؽ، فيناؾ 
ؿ الذي يتقبؿ ما سبؽ متحفظا، ويرفض استثناءات ىنا وىناؾ، تقدـ رؤيتيا في شيء مف االعتدا

 ٔمتحفظا أيضا." -إذا رفض–

وبشكٍؿ عاـ؛ فإف محمد عبد المطمب لـ يرفض أي نتاٍج أدبي حقيقي أفرزه الواقع 
والسياؽ الحضاري، وحاوؿ أف يمد بينو وبيف التراث عبلئؽ التواصؿ ما استطاع إلى ذلؾ 

قديـ والحديث تواصؿ "نقٍض" ال "توافؽ"، وىو سبيبل، حتى إنو قبؿ أف يكوف ىذا التواصؿ بيف ال
في ىذا يدعو إلى "شعرية التراكـ ال االنقطاع، وبرغـ أف كؿ مرحمة تضـ )الغث والسميف(، فإف 

 ٕحضور الغث ليس مدعاة لنفي مرحمتو أو آنيتو."

 أـإنو يقبؿ بتوازف، ال ييـ إذا كاف النص موزونا أو ال، ما ييمو ىؿ ىو شعري حقا 
 ال.  ـأ -حتى ولو بالنقض-ىو قادر عمى التواصؿ مع جذوره الثقافية  ال، وىؿ
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 المبحث الثالث

 في قضايا نقد السردآراء محمد عبد المطمب 

ـُ محمد عبد المطمب بقضايا نقد السرد اىتماما قديما، بؿ  لـ يكف ومقارنًة –اىتما
عمى مسيرتو النقدية؛ وىو ما يقرُّه في يعد اىتماما حديثا  -باىتماماتو النقدية في مجاؿ الشعر

استغرقتني قراءة الشعر حتى أبعدتني ، إذ يقوؿ: "ٕٔٓٓكتاب )ببلغة السرد( المنشور في عاـ 
عف خطاب إبداعي لو حضوره الكثيؼ الذي ينافس حضور الشعر ويزاحمو في مكانتو بوصفو 

ثير، كما أدركت أنني لـ أظمـ أنو قد فاتني الشيء الك –عند ذاؾ  –)ديواف العرب(... وأدركت 
نما ظممت نفسي؛ ألنني حرمتيا مف شيٍء  الخطاب الروائي بعدـ إقبالي عميو، قراءة ودراسة، وا 
كثير، ىذا الشيء فيو جانب مف الفف، وجانب مف المتعة، وفيو جانب مف الحياة، وجانب مف 

خطاب الشعري، لكف ليس الخبرة بالوجود البشري وغير البشري، وكؿ ذلؾ أو بعضو قد يقدمو ال
عمى النحو الذي يقدمو الخطاب الروائي، وال يرجع ذلؾ إلى الدرجة المعيارية التي ينتمي ليا 
نما يرجع إلى خصوصية كؿ جنس وقدراتو في إنتاج ىذه الجوانب الخصبة  ىذا أو ذاؾ، وا 

 ٔالثرية."

اٌت حديثة، وليست ىذا يعني أفَّ اىتمامات عبد المطمب النقدية في مجاؿ السرد اىتمام
ممتدة بقدر الدراسات الشعرية، إذ تنحصر في ثبلث كتب حديثة اإلصدار، وىي: ببلغة السرد 

(، وىذا الكتاب األخير قرأت ٕٗٔٓراءة السرد النسوي )(، وقٖٕٔٓ(، والقراءة الثقافية )ٕٔٓٓ)
رة بيذا العنواف عنوانو عبر المواقع اإللكترونية "ببلغة السرد النسوي"، إال أف نسختي المصو 

 "قراءة السرد النسوي".
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 كاف لدى عبد المطمب دافعاف اثناف حفزاه إلى دخوؿ ىذا الميداف النقدي:وربما 

األوؿ: ىو الدعوات التي ُأثيرت حديثا حوؿ تراجع مكانة الشعر لصالح جنس الرواية، 
ذا كاف ثمة فٌف لغويّّ  قريب مف السينما   وأف العصر الحديث ىو عصٌر السينما والدراما، وا 

والدراما وتقاناتيا الفنية فيو الرواية ال الشعر؛ لذا كاف ال بد لعبد المطمب مف المشاركة في ىذا 
 الميداف. 

الثاني: يتعمؽ بما قد ُيوجو إلى محمد عبد المطمب مف النقد بسبب تجاىمو لفٍف أصبح 
و النقدي، وُيْمِمح إلى أف الببلغة لو حضوره الكثيؼ في العصر الحديث، وىو نقٌد ُيْضِعُؼ تاريخ

العربية، والتراث العربيَّ النقدي، المذيف قضى عبد المطمب حياتو النقدية في الدفاع عنيما 
ثبات صبلحيتيما لتشكيؿ منيجية نقدية عربية، غيُر صالحتيف لمخطاب النثري، وىذا عجٌز  وا 

ف دراسة الرواية في مسيرتؾ النقدية؟"، يخؿُّ بدفاِعو عنيما، وقد وجو لو ىذا السؤاؿ بالفعؿ: "أي
وكانت إجابتو أنو "دارس لمببلغة العربية، والشعر أقرب أجناس القوؿ ليذه الببلغة؛ ألنو كمؼ 
بتوظيؼ أدواتيا في إنتاج جماليتو. الببلغة ىي التي قادتني إلى الشعر، والشعر ىو الذي يردني 

 ٔإلى الببلغة."

نو قد أدرؾ "وىف ىذا التعمؿ، وأنو مف ضرورة األمور إلكنو في مرحمة الحقة يقوؿ 
استكماؿ المسيرة النقدية باإلقداـ عمى الخطاب الروائي وممارسة مجموعة مف اإلجراءات 
التحميمية التي أفيد فييا مف ممارساتي التحميمية عمى الخطاب الشعري، وصح العـز مني عمى 

مدخؿ  –إلييا بوصفيا محاولة لتجاوز )المدخؿ(  اإلقداـ، فكانت ىذه القراءات التي يمكف النظر
  ٕأللج إلى غرفيا ودىاليزىا، وأجوس خبلؿ أبيائيا وأفنيتيا." –الرواية 

 ، لبياف منيجو في قراءة النص السردي.بإيجازوفي ىذا المبحث سنتناوؿ كتبو الثبلثة 
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 (2001كتاب بالغة السرد ) -

د المطمب النقدية، أنو سيكوف مف الصعب ربما سيبدو أليّْ متابٍع لمسيرة محمد عب
بينيما  ةعميو االنتقاؿ مف التحميؿ الشعري إلى التحميؿ السردي؛ ذلؾ بسبب االختبلفات النوعي

مختمفيف، وما يقتضيو ىذا االختبلؼ مف اختبلٍؼ في المنيج واألدوات، وىذا  أدبييفكجنسييف 
 بداية رحمٍة نقديٍة جديدٍة مع السرد.  يعني أنو سيتجاوز تاريخا نقديا كبيرا، ليؤسس لنفسو

في كتابو –غير أف ىذا التوقع لف يكوف في محمو، إذا عرفنا أف عبد المطمب سيتبع 
ذات األسس المنيجية التي اتَّبعيا في تحميمو الشعري، مع مراعاة  -األوؿ )ببلغة السرد(

منيجيتو النقدية قد تخالؼ  خصوصية الخطاب السردي، وتقاناتو، وىو في ىذا الكتاب يقرُّ بأفَّ 
الخطاب النقدي العربي أو العالمي، بؿ إنو قد سعى سعيا حثيثا إلى "تجنب ىذه اإلجراءات 
المحفوظة التي مارسيا النقد في مراحؿ سابقة، ووصؿ فييا إلى إنجازات الفتة، لكنيا ... لـ 

، ومف ثـ فيو في خطاب لغوي بالدرجة األولى –عموما  –تكف كافية، ألف الخطاب األدبي 
حاجة إلى إجراءات تحميمية تكشؼ عف لغويتو، ودور ىذه المغوية في إنتاج النصية الروائية. 

 –صالحة ألف تمتد  –بوصفيا فنا لغويا  –وىذا يعني أف اإلجراءات التي مارستيا عمى الشعرية 
متواضعة إلى ما  إلى الخطاب الروائي، ومف ثـ يمكف اعتبار ىذه القراءة إضافة –بكؿ فاعميتيا

 ٔسبؽ أف قدمو الخطاب النقدي عف الرواية عموما، والسرد عمى وجو الخصوص."

واعتمادا عمى ىذا المدخؿ المغوّي لمنص السردي، يرى  عبد المطمب أف الزمف الذي 
قضاه في قراءة الشعر "لـ يكف زمنا ضائعا بالنسبة لمرواية، بؿ يمكف النظُر إليو بوصفو مقدمة 

رت لي اإلقداـ عمى قراءة الرواية بأدوات الشعرية وتقنياتيا الجمالية، مع فضؿ يسَّ تمييدية 
إضافات فرضتيا الخصوصية النوعية لمرواية، لـ أستطع منيا فكاكا، برغـ يقيني بانكسار 

 ٕالنوعية، أو عمى األقؿ: اىتزازىا."

 

                                                           
1
 11-9بالغة السرد،  
4
 11بالغة السرد،  



482 
 

ألدوات تحميؿ يقر عبد المطمب باالختبلؼ الذي فرضو جنس الرواية عمى استخدامو 
الشعرية، غير أف ىذا االختبلؼ يكاد ُيْستوعب بمبرر "انكسار حواجز النوعية"، وىو ما سيجعؿ 

منطقية، ألف ىذه  دراسة  النص مف مدخمو المغوي، ال اعتمادا عمى خصوصيتو النوعية، دراسةً 
بداية )التداخؿ( الحواجز النوعية لـ َتُعْد قائمًة بوضوح؛ إذ "مع زيادة انكسار النوعية تجمت 

النوعي عمى نحو محدود حينا، وغير محدود حينا آخر، ومف ىذه التجميات التداخمية عبور 
الرواية إلى القصة في بعض النصوص، وعبورىا إلى )السيرة( في بعضيا اآلخر، ثـ )المذكرات 

ت إلى اليومية( في البعض الثالث، بؿ إف الروائية قد قفزت فوؽ أسوار )المسرحية(، ثـ عبر 
 ٔ)الشعرية( عبورا موسعا."

يعتمد عبد المطمب عمى "النصية" كمنيجية شاممة في قراءة العمؿ السردي، بداية مف 
العنواف، ومرورا بالشخصيات واألحداث، وليس انتياء بالصراع والحؿ، والنصية عنده "ليا حقوؽ 

ف يكتب نفسو، عمى أف يكوف النص منتجا لذاتو، وفي مقدرتو أ"شرعية، وأوؿ ىذه الحقوؽ: 
حؽ ىذه المقدرة فإنو يسعى لمتعبير عف مكنوناتو بمعنى أف النص ىو القائؿ، أي فاعؿ القوؿ، و 

الداخمية ورؤيتو الخارجية، وتشكيؿ مواقفو المتوازية والمتنافية، والتعبير عف أحوالو العامة 
 ٕرؤيا، وجوىر المشاىدة."والخاصة، وتحديد العوالـ التي يطؿ عمييا، وزاوية اإلطبلؿ، وطبيعة ال

ويشرح ىذا المنيج النصاني توضيحو آللية تعاممو مع النص الروائي مف حيث ىو 
نص لغوي؛ فيؤكد أنو يتعامؿ مع "الروائية بوصفيا بنية لغوية بالدرجة األولى، وكؿ ما قدمتو 

ائمة عف النصية، والنوعية، والراوي، والسرد، والحدث، والشخوص، ال يمكف أف يقع تحت ط
القراءة إال مف خبلؿ المغة، ومف ثـ فإف متابعة النصوص الروائية تحتاج إلى النظر في ركيزتيف 
لغويتيف: اإلفراد والتركيب، أو لنقؿ: )العبلقات االسبتدالية، والعبلقات التوزيعية(، وىذا النظر 

عرضا، المزدوج ىو القادر عمى كشؼ النظاـ الصياغي، وتحديد خيوطو التي تذىب طوال و 
 ٖمة البناء النصي بكؿ محتوياتو السابقة."مشكّْ 
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وىذا يعني أفَّ عبد المطمب لـ يفارؽ منيجو في القراءة الشعرية بالفعؿ، ولسنا ىنا 
بصدد التمثيؿ عمى كؿ عنصر مف عناصر السرد، وكيؼ قاـ عبد المطمب بتحميمو اعتمادا عمى 

مدخؿ لمتحميؿ، لكننا سنضرب مجموعة مف منيجو "النصاني" الذي يعتمد المغة أوال وأخيرا ك
 األمثمة الشارحة ليذه المنيجية: 

 أوال: قراءة العنواف قراءة نصية

 الرصدية أف المبلحقةصخب البحيرة"، يقوؿ عبد المطمب في تحميمو لعنواف رواية "
بيف المتابعة اإلحصائية والمبلحظة الكيفية، والمبلحظة الكيفية تقوؿ: إف الداليف ترددا " تجمع

كميا ترددا غير متوازف، فقد تردد الداؿ )صخب( اثنتي عشرة مرة، بينما تردد داؿ )البحيرة( مائة 
ع بيف وأربع عشرة مرة، فالتناسب الكمي منعدـ بينيما، كما أف المبلحظ أف المتف الروائي لـ يجم

الداليف عمى النحو الذي جاءا عميو في العنواف، مما يعني أف العبلقة بينيما لـ تكف عبلقة 
، فانعداـ التناسب  يشير إلى ناتج لو أىميتو، وىو أف النص  -ثانيا–والتبلـز  -أوال–تبلـز

 يستيدؼ بسرده عالـ )البحيرة( بمكوناتو الذاتية، ومواصفاتو الثابتة، أكثر مف استيدافو
لممواصفات الطارئة )كالصخب(، لكف ىذا المستيدؼ قد امتد إلى ما يحيط بعالـ البحيرة مف 
كائنات بشرية، بوصفيا امتدادا لمبحيرة عمى نحٍو مف األنحاء، وبوصفيا قابمة لفاعمية )الصخب( 

 كالبحيرة تماما. 

ف ىذه ولـ تقتصر فاعمية داؿ )البحيرة( عمى حضوره الصياغي في مجمؿ السرد، بؿ إ
الفاعمية قد نشرت نفوذىا في المتف، وأثرت تأثيرا بالغا في عممية اختيار الدواؿ حتى إف 

 ٔقد بمغت تسعمائة وثبلثا وعشروف مفردة." -عموما–المفردات التي تنتمي لحقؿ الماء 

 والحقيقة أف ثمة تساؤال حوؿ تحميؿ عبد المطمب لمعنواف بيذه الطريقة: 

ا  ينتمي إلى دائرة الشعرية، يعني أنو يصمح ألف يكوف عنوانا إف  العنواف المختار ىن
لقصيدة، فالصخب والبحيرة، والتعميؽ بينيما باإلضافة، يجعميما كتركيب ينتمياف إلى دائرة 
الشعرية، فماذا لو تخيمنا عنوانا ال ينتمي إلى الشعرية كرواية "الجيؿ" لميبلف كونديرا، وىو 
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وال ُيذكر الداؿ نفسو في متف الرواية سوى مراٍت معدودة ال  عنواف يتكوف مف كممة واحدة،
تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وفي سياقات عادية، كيؼ يمكف أف نتابع عنوانا ىو عبارة عف 

 لفظة مفردة، أو نتابع حضوره في المتف بأدوات الشعرية والمنيج اإلحصائي النصاني ذاتو؟

لكنو ال ينتمي إلى دائرة الشعرية، بؿ إلى المستوى وماذا لو كاف العنواف مركبا بالفعؿ، 
العادي مف الكبلـ، بمعنى أنو ال يحتوي الكثافة الجمالية لتركيب شعرّي؟، كيؼ نقرأ عنوانا مف 
قبيؿ "الحب في زمف الكوليرا"، حيث ال تشغؿ الكوليرا كحدث سوى مساحة زمنية معينة عمى 

تغير في عبلقة حب، وال مألنو كاف الوقت الجوىري لالخط الزمني ألحداث الرواية، ويأتي ذكره 
 إيحاءات أكثر مف ذلؾ، ما فائدة المتابعات اإلحصائية حينيا؟

 الضمائر كمدخؿ لقراءة النوعية الروائيةقراءة ثانيا: 

يقوؿ محمد عبد المطمب: "إف متابعة النصية عندما تتعدد الخواص لمنص الواحد، 
موعة الضمائر التي آثرىا النص، وأىمية ىذه الضمائر ال تقتضي أف تتوجو القراءة إلى مج

تقتصر عمى دورىا في استحضار مراجعيا، كما ال تقتصر عمى الوظائؼ المغوية التي تؤدييا، 
نما أىميتيا في أنيا تتدخؿ   –مف حيث التخفيؼ أو االختصار الصياغي كما يقوؿ المغويوف، وا 

في االتجاه بالنص إلى ىذا أو ذاؾ مف أجناس  –قؿ عمى األ –في تحديد النوعية، أو  –أحيانا 
 القوؿ.

والمبلحظ أف الروائية تميؿ إلى التعامؿ مع )ضمير الغائب(، أو لنقؿ إلى أف ىذا 
الضمير ىو الذي يرجح انتماء النص لمروائية، حتى إف بعض الببلغييف والنحاة أسموه )ضمير 

امؿ مع الضميريف اآلخريف )ضمير المتكمـ( الحكاية(، وال ينفي ىذا أف السرد ال يرفض التع
و)ضمير المخاطب(، لكف ىذا اإليغاؿ في التعامؿ معيما يعدؿ قميبل أو كثيرا في النوعية، إذ 

  ٔالمبلحظ أف الشعرية تميؿ إلى ضمير المتكمـ."
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وىو ما يؤكده في كتاب "القراءة الثقافية"، حيف يرى أف الضمير يفرض حضوره 
ية في بناء السرد، بؿ ىو عنصر أساسي في تحديد النوعية، فالضميراف )أنا "بوصفو أداة مركز 

لى منطقة )السيرة( حينا آخر،  – نحف( وتوابعيما، يقوداف النص إلى منطقة )الشعرية( حينا، وا 
نما يكوف حضورىما عبلمة واضحة عمى توحد المؤلؼ بالراوي  وربما ال يكوف ىذا وال ذاؾ، وا 

 الداخمي.

مخاطب )أنت( وتوابعو، فإنو يقود النص إلى دائرة )الحوار( المسرحي أما ضمير ال
، والمبلحظ أف ىذا الضمير لو صمة حميمة بمناطؽ التوتر والصداـ، سواء  عمى وجو العمـو

 أكاف صداـ مواقؼ، أـ صداـ شخوص.

معنى ىذا أف ضمائر )التكمـ والخطاب( ليست مف األبنية األثيرة في السرد، إذ إف 
لديو، ىو )ضمير الغياب( ىذا الضمير الذي أسماه الببلغيوف القدامى )ضمير األثير 

 ٔالحكاية(."

ونتوقؼ أيضا لمتعميؽ عند ىذا الحكـ بكوف ضمير الغائب ىو ضمير )الحكاية(، وىو 
ح النتماء النص لمرواية، بينما ضمير المتكمـ ىو ضمير )الشعرية(، وىو توصيؼ قد  المرجّْ

كبير مف الصحة في حالة استقرائية، ولكنو ال يمكف أف يكوف ذا قيمة في  يوافؽ يكوف لو نصيبٌ 
حاالٍت أخرى؛ فالشعرية الحديثة ليست شعرية الذات بقدر ما تجعؿ الذات موضوعا، وىو يعني 

 أنيا تتخمى في كثير مف األحياف عف ضمير المتكمـ إلى ضمير الغائب أو المخاطب.

ذا كانت الرواية ظمت لفترة طويم ة تعتمد عمى "الراوي العميـ" الذي يروي بضمير وا 
الغائب، فإنيا اليوـ تمجأ إلى رواة آخريف يستعمموف ضمير المتكمـ، وأحيانا: يحدثوف أنفسيـ 
بضمير المتكمـ عمى سبيؿ االفتراؽ عف الذات، ىذا يعني أف الضمائر متداخمة أشد التداخؿ، 

ف كاف مف باب ويبدو أف الحكـ بكونيا مدخبل لتمييز األجناس  األدبية ليس حكما موفقا، حتى وا 
 الترجيح.
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 ثالثا: الوظيفة النحوية في تقدير فاعمية الشخوص

أف نطرح وظيفة سردية قد ال  –في ىذا السياؽ  –يقوؿ محمد عبد المطمب: "وييمنا 
ية(، ييتـ ليا كثير مف المتمقيف، أو أنيـ ييممونيا إىماال كامبل، ونعني بذلؾ )الوظيفة النحو 

ومتابعة نص )االبنة فاتف( تؤكد تدخؿ ىذه الوظيفة تدخبل حاسما في بناء الشخوص ومنتجاتيا 
 –مف األحداث، بؿ ىي التي تحافظ عمى مسار الحدث وعبلقتو بالشخصية، فشخصية )فاتف( 

تكاد تستولي بحضورىا خبلؿ اسميا العمـ )فاتف( عمى  –وىي الشخصية المحورية في النص 
، حيث بمغ تردد ىذا العمـ ثبلثمائة وثبلثة وثبلثيف ترددا، فإذا كانت صفحات النص معظـ السرد

الخالصة لمطباعة تبمغ مائة وسبعا وخمسيف صفحة، فإف معدؿ التردد يكوف داليف لكؿ صفحة 
 تقريبا، أي إف فاتف حاضرة في كؿ دفقة نصية عمى وجو العموـ.

لفاعؿ( مائة وخمسا وثمانيف مرة، بينما لكف المبلحظ أف ىذا )العمـ( قد وقع موقع )ا
وقع موقع )المفعوؿ( ثبلث عشرة مرة، ثـ تنوع التردد بيف الوظائؼ األخرى خاصة وظيفة 

 ٔ)المجرور(."

 رابعا: بنية الحاؿ

كما تابع عبد المطمب البنى النحوية والصرفية في قراءتو الشعرية، فقد تابعيا أيضا 
نية )الحاؿ( فإف توظيفيا يتأتى عندما تكوف رؤية اإلبداع لعالمو في قراءتو السردية، يقوؿ: "أما ب

رؤية حضورية مف ناحية، وغير ثابتة مف ناحية أخرى، ذلؾ أف ميمة ىذه البنية ميمة كيفية 
أكثر منيا نوعية، ثـ إف بنية )الحاؿ( تؤثر الحموؿ في منطقة )المعارؼ(، وىي منطقة بحاجة 

النوعية، إذ إف النوعية تقتضي التحديد بطبعيا، ويمكف متابعة إلى كشؼ الكيفية أكثر مف بياف 
عندما ذىبت الست فتحية لبلطمئناف عمى  –مثبل  –وظائؼ البنية في نص )االبنة فاتف( 

 عزيزة، قالت ليا:

  "كيؼ حالؾ اليوـ يا عزيزة؟

 أجابتيا عزيزة )ممتنة(:
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 الحمد هلل يا ست فتحية سألت عميؾ العافية"

بنية الحاؿ ىنا )ممتنة( متوافقة مع سعي الست فتحية لمعرفة )حالة( حيث جاءت 
عزيزة. ويطوؿ بنا األمر لو رحنا نتابع ىاتيف البنيتيف في مجموع النصوص الروائية التي 
قرأناىا، وىو ما أرجو أف أفرغ لو في قراءة مستقمة، لكشؼ وظائفيا اإلنتاجية المتعددة، والمؤثرة 

ؿ ىذه القراءة سوؼ تعدؿ مف بعض المقوالت النحوية حوؿ )العمدة( في النصية، ذلؾ أف مث
و)الفضمة(، فكثير مما أطمؽ عميو النحاة )فضمة( ىو مف العمد األساسية في إنتاج النصية، بؿ 
إف النصية ال يمكف أف تعترؼ بيذه القسمة الظالمة لؤلدوات المغوية بيف العمدة والفضمة، أي 

 ٔبيف األساسي واليامشي."

والحقيقة أف تعميقا مف ىذا النوع ال يضيؼ كشفا تحميميا لمنص السردي، وربما سيكوف 
 إضافة جيدة في حاؿ كاف النص شعريا. 

 خامسا: عبلقة الداؿ بالمدلوؿ

يقوؿ عبد المطمب في بياف مدلوالت داؿ العطش: "ويبلحظ أف داؿ )العطش( كاف 
)الظمأ( الذي يبالغ في )شدة العطش(،  يخرج مف السياؽ ليستحضر داال آخر يؤدي ميمتو ىو

ف ماؿ داؿُّ الظمأ إلى إنتاج مبلزمة بيف متعة الحب ٕٙٙوعندىا يحؿ "يقيف الظمأ" صػ ، وا 
 .ٕٚٓومتعة الجسد، صػ

إلى  –عمى نحو مطمؽ  –إف أىمية تردد الداليف مجتمعيف أو منفرديف، أنيما ينتمياف 
طش، وليذا فيي دائمة البحث عف االرتواء، وىو الذات الراوية، فيي مستقر اليقيف، ومحؿ الع

. عمى معنى أف )العطش( ىو الحقيقة التي ال يمكف الخبلص منيا. ٖٖٓبحث ال نياية لو صػ
أما رامة فيي ال تمتمؾ نصيبا مف ىذا اليقيف، وال تمتمؾ قدرا مف ىذا العطش، ألنيا كائف يعمو 

 ٕياتي."عمى قوانيف الوجود، برغـ إغراقيا في وجودىا الح
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تحميٌؿ مغرٌؽ في الشعرية، وقد ال يتناسب مع طبيعة النص السردي، إال إذا  وىذا
كانت المغة الشعرية سمة مف سماتو، وىو ما ال ينطبؽ عمى النصوص السردية كميا، وىذا يعني 
صبلحية النصية التي يقترحيا عبد المطمب لقراءة ىذا النوع مف الروايات التي تعتمد المغة 

 ة، ال لقراءة السرد بشكؿ عاـ.الشعري

والسؤاؿ الحقيقي الذي يجب أف ُيطرح حوؿ ىذه المنيجية التي اتبعيا عبد المطمب في 
قراءة السرد، والتي أقرَّ فييا بأنو تعامؿ مع النص السردي بنفس أدوات  تحميؿ الشعرية مع 

ع الحدود الفارقة قف عبد المطمب سمفا بتمييو اختبلؼ بسيط يفرضو اختبلؼ األجناس، التي ي
 بينيا، السؤاؿ ىو : ىؿ الشعرية عمـ لمشعر أـ عمـ لؤلدب؟ 

"لقد انتيت المعالجة إلى أف الشعرية عمـ األدب بوصفيا تبحث عف قوانيف الخطاب 
األدبي في كؿ  مف الشعر والنثر، وبوصؼ ىذيف األخيريف ينطوياف عمى خصائص أدبية عمى 

نما ىي تقرير ضروري، فمكي تبمغ  حد سواء، غير أف نياية المعالجة ليست تقريرا حتميا، وا 
الشعرية تكامبل ما، ال بد ليا مف أف تكوف شاممة لؤلدب، وبيذا فيي تتجاوز النظرة التجزيئية إذا 

واقع قائـ، فنحف نتوفر عمى  -ىنا–ما قصرت استكشافيا في نطاؽ الشعر فقط. فاالحتراز 
رية عمـ األدب، بؿ إنيما تعالجاف الخطاب الشعري مف نظريتيف بارزتيف ال تسمماف بأف الشع

دوف الخطاب النثري، وىما نظريتا روماف جاكوبسوف، وجاف كوىف، وىنا ال بد مف فحص 
األساس المستند إليو في البت، في أف الشعرية عمـ الشعر أـ عمـ األدب، والمسألة كميا تتعمؽ 

 ٔفي إقامة ثنائية تضع فارقا بيف الشعر والنثر."

ذا كانت الشعرية وفؽ بعض النظريات عمـ الشعر ال عمـ األدب، فكيؼ يمكف أف  وا 
ذا عممنا  أف عبد المطمب كاف قد فرؽ  -مسبقا–نعالج بأدوات الشعرية النص السردي؟ خاصة وا 

بأف الشعر ىو الشعرية ال الوزف، وكانت  -في سياؽ دفاعو عف قصيدة النثر -بيف النثر والشعر
 ـبأف السؤاؿ الذي يجب أف يسأؿ ىؿ النص شعر أـ ال، وليس: ىؿ ىو موزوف أكممتو الفاصمة 

 يعني أنو جعؿ الشعرية ىي الحد الفاصؿ في التمييز بيف النثر والشعر. وىذا ال، 
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وىذا نفسو منطؽ النظريات الرافضة لكوف الشعرية عمما لؤلدب، حيث تقيـ ىذه 
عر وطبيعتيا في النثر، فقد "أكد شموفسكي عمى النظريات حدودا فاصمة بيف طبيعة المغة في الش

امتياز لغة الشعر مف لغة النثر في محسوسية تركيب األولى، فضبل عف محسوسية مظيرىا 
الصوتي والتمفظي والداللي، وقد عرض ياكوبنسكي تمييزا آخر ... يتعمؽ بموضوع اإلحالة في 

يؿ إال إلى نفسيا، إنيا لغة )ذاتية حالمغة، فقرر أف لغة الشعر تحظى بقيمة مستقمة، فيي ال ت
الغائية( )إنيا المغة المختزلة إلى ماديتيا وحسب، إلى أصوات أو أحرؼ، إنيا المغة التي ترفض 

في الطرؼ النقيض لمغة النثر ذات  -بوصفيا ذاتية الغائية–المعنى( وسوؼ تتموقع لغة الشعر 
 ٔالغائية العممية التي تنصب عمى االتصاؿ."

، يقوؿ: الرؤية التمييزية التي سيتبناىا عبد المطمب في كتاب "القراء الثقافية"وىذه ىي 
"تناولنا الراوي ووظائفو ومواقعو في بناء السرد، سواء احتفظ السرد بخصوصيتو التوصيمية، أـ 
تخمص منيا تخمصا محدودا أو مؤقتا ليرتفع إلى أفؽ الشعرية، حيث تكوف الصياغة ىدفا في 

 ٕ."ذاتيا

وبناء عمى ىذا التمييز يبدو أف قراءة النص السردي، بنفس أدوات النص الشعري  
رة، تقوـ عمى الكثير مف فقداف الوظيفة الجوىرية لمغة النثر وىي: االتصاؿ، والتي قراءة مغامِ 

 األحياف. ترتفع ارتفاعا )مؤقتا( إلى أفؽ الشعرية، في بعض
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 (2013كتاب القراءة الثقافية )-

ا الكتاب يبدأ عبدالمطمب الفصؿ المخصص لمسرد، بتعريفو كأحد عمـو ذفي ى
)عمـ الرواية( وتابعو )عمـ السرد( تأسيسا عمى أف ىناؾ الحداثة، فيقوؿ أنو قد ظير ما ُسمَّْي "

مف النصوص األدبية، التي حصرت وظيفتيا في إعادة إنتاج الواقع بمجموع وقائعو نوعا 
لتي تربطيـ، ثـ تقديـ ىذا المنتج في لغة توصيمية ذات مواصفات وشخوصو، والعبلقة الجدلية ا

 ٔأدبية."

وقد تابع ظيور ىذيف العمميف، ظيور مصطمحاٍت نقدية خاصٍة بيما،  مثؿ ")الحوار 
الداخمي( مف كونو حوارا مباشرا أو غير مباشر، ومثمما ىو األمر مع بعض األبنية الصياغية، 

الربط( وبعض األبنية الداللية، مثؿ )المناجاة( و)التداعي )كالضمير( و)اإلشارة( و)أدوات 
الحر(، ثـ رصد بعض تقنيات الفنوف البصرية، كالمونتاج والسيناريو والفضاء النصي وغيرىا 

 ٕمف التقنيات."

وقد اتجو النقاد الجدد إلى ىذه المصطمحاِت محاوليف تطبيقيا عمى النص العربي، 
يبيـ الزائد، مرجعو أف ىذه التقنيات قد أراحتيـ مف عناء قراءة غير أف عبد المطمب يرى أف "ترح

النصوص قراءة جمالية حينا، أو ثقافية حينا آخر، إذ يكفي الناقد أف يجمس أماـ النص، ويضع 
عبلمات مميزة عمى المناطؽ السردية التي يمكف أف تنطبؽ عمييا ىذه التقنية، فيقوؿ: ىنا 

تباؽ، وىنا مشيد، وىناؾ موقؼ، وىنا حوار داخمي، وىنا منطقة استرجاع، وىناؾ منطقة اس
حوار حر، وىناؾ حوار غير حر، إلى آخر ىذه التقنيات التي أحصيتيا، فوجدت أنيا تتجاوز 

 ٖالخمسيف تقنية."

ويبدو أف عبد المطمب لـ يتحمس كثيرا الستخداـ ىذه المصطمحات، بؿ ورأى خطورة 
ذه التقنيات لـ يكتفوا بالمناطؽ التي استكشفوىا في النص، في تطبيقيا، ذلؾ أف " المتعامميف بي

ورأوا أنيا مما يدخؿ في نطاؽ تقنية بعينيا، بؿ تجاوزوا ىذا الكشؼ إلى محاولة إرغاـ النص 
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عمى تقبؿ ىذه التقنية أو ذاؾ، عمى الرغـ مف أف ىذه النصوص السردية تتوفر فييا المناطؽ 
التقنيات، وخطورة ىذا كمو أف النصوص كميا تحولت إلى الصالحة لمدخوؿ في دائرة نفوذ ىذه 

نص واحد، فما يقولو الناقد عمى ىذا النص ينقمو حرفيا إلى نص آخر، وأصبح النقد عممية آلية 
  ٔيسيرة، يمكف لمناقد مف خبلليا أف يمارس نقده كؿ يـو عمى نص جديد دوف عناء."

ومصطمحاتيا الكثيرة التي أنتجيا  ولسنا ضد موقؼ عبد المطمب مف التقانات الحديثة،
و بصنعة البديع أحيانا، لكف يبدو أف عبد المطمب قد أشبالنقد الحداثي، والذي قد يكوف فعبل 

بالغ كثيرا في مسألة ربط السرد بالتراث، واالعتقاد بأف تقانات السرد الحداثي قد وجدت في 
التراثي بمجممو لـ يشيد فنِّا قصصيا  السرد التراثي )ألؼ ليمة وليمة كنموذج(؛ فإذا كاف األدب

مكتمبل، أو فنا قصصيا بيذا المعنى المعروؼ حديثا، فكيؼ لو أف يمتمؾ التقانات الحداثية 
 لمسرد؟

يقوؿ عبد المطمب: "وأنا عمى يقيف أف مف يعاود التأمؿ في الميالي، سوؼ يكتشؼ أف 
يات ىذه الميالي، سواء في ذلؾ تقنية كثيرا مف تقنيات الحداثة السردية تمتد بنسب متيف إلى تقن

الحوار أو الوصؼ، أو تقنية قطع الحدث، وتخميؽ الفجوات )بالحذؼ( الذي يغيب بعض 
األحداث أو المعمومات، أو الحذؼ الذي يغيب مساحة زمنية قصيرة أو طويمة، أو تخميقيا 

لحذؼ وظيفتو عمى )باالختصار( الذي يكاد يؤدي وظيفة الحذؼ عمى نحو داللي، بينما يؤدي ا
نحو مادي. وىذه الفجوات بوسائميا المتعددة، تعمؿ عمى كسر قانوف السبب والمسبب الذي 
يحيط النص الروائي بأسوار المنطؽ، وىو ما ينشط )قانوف التداعي( بكؿ ما فيو مف عشوائية، 

( إلى غير ويتيح لمسرد أف يقدـ قفزا فيما سمي )باالستباؽ( أو يتراجع فيما سمي )باالسترجاع
 ٕذلؾ مما جاءت بو تقنيات الحداثة."

وىذا االرتداد إلى التراث فيو كثيٌر مف المبالغة؛ إذ كيؼ نقرف تداعي "جيمس جويس" 
في روايتو "عوليس" بحكاية مف حكايات ألؼ ليمة وليمة؟، وكيؼ نربط تداخؿ األصوات واألزمنة 

 في "مداـ بوفاري" لفرجينبا وولؼ بيذه الحكاية؟ 
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ويوضح عبد المطمب غايتو مف ىذا الربط، فيقوؿ "نيدؼ مف ىذا اإليجاز حوؿ 
مصطمحي )السرد والقصة( ربطيما بالمرجعية المغوية التراثية، وىو األمر الذي نحرص عميو في 
معظـ ما نتناولو مف مصطمحات الحداثة إلكسابيا قدرا مف صبلحية التعامؿ مع النص 

 ٔالعربي."

يس في محمو، ألنو يتجاىؿ ىذه المرة ليس السياؽ الحضاري غير أف ىذا الربط ل
فحسب، بؿ أوليات عمـ السرد كما قاؿ بو أعبلمو في الغرب، فيو يقرُّ بأنو تعريفو لمسرد "قد 
يكوف مغايرا بعض المغايرة لما يقوؿ بو المنجز النقدي الوافد، وبخاصة عند جيرار جنيت الذي 

السرد بالترتيب الفعمي لؤلحداث  داخؿ النص الروائي، أما  فصؿ بيف السرد والحكاية، حيث ربط
  ٕالحكاية فيي التتنابع الذي وقعت بو األحداث بالفعؿ."

ح الحكاية في حاؿ وجود بذور رو ووفقا لمفيوـ جنيت يكوف األدب العربي أميؿ إلى 
الحديث، ليذا لمفف القصصي في تراثو، لكنو لـ يعرؼ النص السردي بتقاناتو التي يعرفيا األدب 

فإف عبد المطمب يقدـ تعريفا آخر لمسرد يتوافؽ مع الجذور العربية، وال يتفؽ مع المنجز النقدي 
الوافد، فيقوؿ إف السرد ىو "المادة المحكية بمكوناتيا الداخمية مف الحدث والشخوص والزماف 

 ٖرحة والمعمقة."والمكاف، وىي مكونات أنتجتيا المغة بكؿ طاقتيا الواصفة والمحاورة والشا

لقد ناؿ مصطمح )السرد( حظوة في العصر الحديث، فاستخدـ "عمى نطاؽ واسع 
لمداللة عمى معنى خاص محدد بوصفيا أحد األساليب التي يمجأ إلييا القاص لرواية قصتو، أي 
أنو النشاط المغوي الذي يضطمع بو الراوي وىو يروي حكاية ويصوغ الخطاب الناقؿ ليا. وفي 

سياؽ توضع كممة السرد إزاء كممتي الحوار والوصؼ، أما المعنى العاـ لكممة سرد فمداره ىذا ال
عمى نمط مف أنماط الخطاب قائـ عمى تعاقب األفعاؿ، ومف شأف ذلؾ أف يجعمنا نرى أف السرد 
نما يوجد في مجاالت أخرى كالديف والسياسة والتاريخ والرحمة  ال ينحصر في األدب، وا 

 ٗداث اليومية."والصحافة واألح
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عمى –وبيذا المفيوـ الجديد، يرى عبد المطمب أنو قد قدـ مفيوما حديثا "لو انتماٌء 
فإذا كاف المتكمـ ىو منتج الكبلـ عمى نحو "بمفيـو )القصة( في التراث العربي،  -نحو ما

، فإف أبا ىبلؿ العسكري يصمو بمنتج القصة "القاص"، ومف يجري مجراه مف أىؿ الجد ؿ العمـو
 ٔعمى وجو الصناعة، ثـ يصمو بإنتاج القصص الذي يطوؿ مف األحاديث عف السمؼ."

ولسنا ضدَّ تشكيؿ مفاىيـ جديدة فرضيا الواقع النصي الجديد، لكننا ضدَّ أف يكوف 
تحوير المفاىيـ مف أجؿ خمؽ نقاط اتصاؿ مع آراء تراثية ضعيفة، أو ال يمكف أف تشكؿ جذورا 

ذا كاف ىذا المفيوـ صاحب نشأة غربية  شبو منقطعة عف التراث لممفيوـ المعاصر، خاصة  وا 
 العربي. 

وخير دليؿ عمى ذلؾ ما ، "في التراث العربي السرد ونحف ال  ننكر وجود مبلمح
وصمنا مف نصوص عربية تنتمي إلى حقب زمنية بعيدة، إال أف السرد العربي كمفيوـ جديد 

بو إال في السنوات األخيرة، حيث صار واحدا مف وطرح حديث لـ يشرع في دراستو واالىتماـ 
أىـ القضايا التي أخذت تستقطب اىتماـ الباحثيف والدارسيف العرب، وذلؾ استجابة لممتغيرات 
والتطورات التي شيدتيا الساحة النقدية األدبية في العالـ، األمر الذي ولَّد رغبة في إيجاد مفيـو 

 ٕديمة التي كانت تفتقد إلى الدقة والتحديد."جديد ليحؿ محؿ المفاىيـ العربية الق

إف المأزؽ الذي يقع فيو عبد المطمب في ىذا الربط ىو "تجاىؿ السياؽ الحضاري" 
ذا كنا قد رأينا أف تجاىؿ السياؽ الحضاري كاف مفيدا في التعامؿ مع  المنِتج لمنص السردي، وا 

واتيا التحميمية، فإننا ال يمكف أف نرى المناىج الوافدة، وربطيا بالتراث، إذ أمكننا استغبلؿ أد
صوابيًة في تجاىؿ السياؽ في مجاؿ النصوص؛ فالحذؼ الحداثي غير اإليجاز الحكائي 

، وكسر أسوار المنطؽ في الرواية ببلغية، ال فمسفية لدواعٍ ف عميو و جبر المبدعالببلغي الذي يُ 
زيقيا، واختبلؽ عوالـ موازية مف الحديثة ىو نتيجة سيولة عامة في المفاىيـ، وغياب الميتافي

الحمـ والخياؿ والبل منطؽ في العالـ الروائي، كما أف التداعي الحر وغير المنظـ لؤلفكار ىو 
تقانة صوتية بالدرجة األولى جاءت كمممٍح حداثي ىو باألصؿ نتاُج ثقافة ترتد لتفسير الوعي 
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المثالية؛ سواء كانت ىذه اإلحاالت  والداخؿ، أكثر مف االكتراث باإلحاالت المرجعية الخارجية
 لمعقؿ أو الميتافيزيقيا. 

 :في كتاب القراءة الثقافية منيجية عبد المطمب في قراءة النص السردي

يبدو أف محمد عبد المطمب قد شعر بشيٍء مف القصور في منيجو النقدي القائـ عمى 
ال يعني تراجعو عف منيجو إغبلؽ النص عمى بنيتو المغوية سواء في الشعر أو النثر، وىذا 

يعني أنو لـ يعد قادرا عمى تجاىؿ  والمغوي، وعف كوف الصياغة ىي المدخؿ إلى النقد، لكن
المناىج الجديدة التي عادت إلى فتح النص عمى اإلحاالت الخارجية، واعتماد القراءة التأويمية 

 في محاولة الكشؼ عنو، خاصة في مجاؿ السرد. 

القراءة عمى المادة المغوية ببعدييا: الكمي والكيفي، وجانبييا فقد رأى أف "اعتماد 
اإلفرادي والتركيبي، يكاد يغمؽ النص عمى ذاتو، وىذا ما أصابو اىتزازا كبيرا في المرحمة الثقافية 
األخيرة التي لـ تعد تستريح لمتعامؿ مع النص حاؿ انغبلقو، ذلؾ أف المنجز النقدي في زمف ما 

ؿ كثيرا عمى مثؿ ىذا االنغبلؽ، ألنو ضد طبيعة النصية ذاتيا. إذ ال يكاد عوّْ بعد الحداثة ال ي
يفمت نص روائي أو غير روائي مف االنفتاح عمى سواه مف النصوص القديمة والحديثة، وال يكاد 
يفمت نص مف امتصاص أنساؽ الثقافة المحمية أو اإلنسانية، فالزمف أصبح زمف انفتاح النص، 

  ٔ"ال زمف انغبلقو.

ومف أجؿ الموازنة بيف منيجيتو النصية، وىذه التيارات التأويمية التي تعتني بردّْ النص 
إلى الواقع، فقد اعتمد توصيؼ )قراءة( لئلحاالت الثقافية، وتوصيؼ )نقد( لمكشؼ المغوي 

 المحايد، وبيَّف الفرؽ بيف التوصيفيف كما أوضحنا في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ. 

المطمب متابعة المصطمحات النقدية المثيرة لمجدؿ، التي تجاوزت مرحمة يحاوؿ عبد 
األسموبية والبنيوية والمناىج النصانية المرتبطة بعمـ المغة بشكٍؿ عاـ، والتي ظيرت مؤخرا في 
أوروبا، ومف ثـ قاـ الجيؿ الجديد مف النقاد العرب بترجمتيا وقراءة النصوص بناء عمييا، ومف 
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التداولية، والحجاج والحوارية، والتي سنطرح رؤية عبد المطمب ليا في ىذه ىذه المصطمحات: 
 الصفحات.

 التداولية: -

قبؿ أف نطرح تعامؿ عبد المطمب مع مصطمح التداولية، نورد لمحة عف طبيعتيا، 
وىي في جوىرىا منح أطراؼ عممية التواصؿ دورا رئيسا في فيـ الخطاب؛ "فتيتـ بالمتكمـ 

ناء الخطاب، كما تيتـ بالظروؼ أثمحرّْكا لعممية التواصؿ، وتراعي حاؿ السامع ومقاصده، بعده 
واألحواؿ الخارجية المحيطة بالعممية التواصمية، ضمانا لتحقيؽ التواصؿ مف جية، ولتستغميا 

 ٔفي الوصوؿ إلى غرض المتكمـ وقصده مف كبلمو مف جية أخرى."

نظرية التي ترى أف عمميات المعرفة وقد عرفيا )ديوي( في قاموس القرف بأنيا: "ال
ومواردىا إنما تتخذ في حدود االعتبارات العممية أو الفرضية، فميس ىناؾ محؿ لمقوؿ بأف 

 ٕالمعرفة تتحدد في حدود االعتبارات النظرية التأممية الدقيقة، أو االعتبارات الفكرية المجردة."

)التداولية(، كاف رد فعؿ  ويرى عبد المطمب متابعا لنقاد آخريف أف "صعود مصطمح
لما أقدمت عميو البنيوية مف إغبلؽ النص عمى نظامو الداخمي، وقطع عبلقتو بما حولو، ومف 
حولو، واعتمدت كؿ تحميبلتيا عمى العبلقات التركيبية بيف المفردات، وبيف الجمؿ، وجاءت 

( ببعده الحياتي، مف محاولة التداولية لكسر ىذا االنغبلؽ، وفتح لغوية النص عمى )االستعماؿ
 ٖناحية، وكيفية سموؾ أفراد البيئة المغوية في إنتاج الكبلـ مف ناحية أخرى."

كما  –إذا كانت المناىج النصانية قد انتصرت لمغة التي ىي طرؼ ثنائية مع الكبلـ 
ة؛ فإف التداولية تأتي لتحويؿ المركز مف "المغة" إلى "الكبلـ" في ىذه الثنائي -أقرىا دي سوسير

إذ "الركيزة المركزية في التداولية ىي )االستعماؿ( أو )السياؽ االستعمالي لمغة( حيث تتحوؿ 
)المغة إلى كبلـ(، وركيزة االستعماؿ شطرت الدرس المغوي الحديث شطريف، أحدىما: )عمـ 
الداللة( الذي يدخؿ في اختصاصو الكممة المفردة، ثـ دخوؿ الكممة في التركيب، وعبلقتيا 
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ضع المغوي. أما الشطر اآلخر، فيو الذي يتجاوز مرحمة المواضعة، ليخمص دخوؿ الكممة بالو 
  ٔوالجممة في )االستعماؿ(."

وكما قاـ عبد المطمب بالبحث عف أساس تراثي لجميع المفاىيـ النقدية الغربية، فقد 
، بؿ ليكوف بحث عف تأسيس لمتداولية في التراث، ىذا التأسيس ال ليكوف جذرا لممصطمح الجديد

في موضع الندية معو، يقوؿ: "الحؽ أف الثقافة العربية، ىي )ثقافة االستعماؿ السياقي( ونظرة 
موجزة إلى أقدر العموـ العربية )النحو( توثؽ ىذه الحقيقة، إذ إف النحاة األوائؿ أخذوا سبيميـ إلى 

اؿ، حيث يتمقونيا البوادي، محتمميف أقسى المتاعب لكي يجمعوا المغة مف سياقات االستعم
شفاىة بالنطؽ وطريقة الكبلـ، فمما صح ليـ ما جمعوه، عكفوا عميو، ودونوه، مبلحظيف الحاالت 
الكبلمية التي تختمؼ مف بيئة ألخرى، ومف قبيمة ألخرى، بؿ تابعوا التطور الزمني وعبلقتو 

 ٕباالستعماؿ."

يمكف اعتبارىا  ويوضح عبد المطمب محاولتو ليذا البحث في التراث عف سياقات
تداولية بأنو "ليس المقصود مف تقديـ الوعي التراثي )باالستعماؿ المغوي( أف نجعمو بديبل عف 
نما معناه أف نعطي ىذه التداولية إضافة تكسبيا بعض الشرعية في مقاربتيا  منجز التداولية، وا 

لتراث جمع توفيؽ لمنص العربي، وبمعنى آخر: ىي محاولة لمجمع بيف منجز التداولية ومنجز ا
ال جمع تمفيؽ، وىذا الجمع التوفيقي لف يكوف عائقا أماـ تقديـ رؤيتي الخاصة في )النظرية 

، وىذا ما جعمنا نقوؿ إف البحث ٖالتداولية( وما بداخميا مف سمبيات تحتاج إلى إعادة نظر."
ف يكوف المنجز التأسيسي ىنا ليس بحثا عف الجذور، بقدر ما ىو مقاـ ندية، يمكف مف خبلليا أ

 التراثي قد تبلفى بعض سمبيات المصطمح الحداثي. 

ولـ يكف عبد المطمب سابقا في ربط التداولية بالببلغة، بؿ كانت ثمة دعوات سابقة 
إلعادة البعد التداولي لمببلغة، وتحدثنا عف ىذا األمر عند دعاة الببلغة العامة، وتجربة ىنريش 

 بميت، وترجمة محمد العمري ليا.
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ويرى باديس ليويمؿ أف "لمببلغة وشائج قربى مع نظرية االتصاؿ والمسانيات 
التداولية، فإذا كانت ىذه األخيرة، في أوجز تعريفاتيا )ىي دراسة مناحي الكبلـ، أو دراسة المغة 
حيف االستعماؿ، فإف الببلغة ىي المعرفة بالمغة أثناء استعماليا.( فالببلغة تنطمؽ مف المتكمـ، 

مف كبلمو، وما يجب أف يتوفر فيو مف شروط حتى يكوف بميغا، لتتجو نحو المستمع وقصده 
باعتباره المقصود مف الخطاب، فتراعي مقتضى حالو، إضافة لعنايتيا بالرسالة في حد ذاتيا 

 ٔفتضع ليا شروطا لكي تصير خطابا بميغا ناجحا، يختمؼ عف خطاب العامة."

منو الببلغة، وجؿ عموـ المغة العربية، ىو مبدأ وىذا يعني أف "المبدأ الذي انطمقت 
وظيفي تداولي يقوـ عمى رصد خصائص تراكيب المغة في عبلقتيا بمقامات إنجازىا مف جية، 
وأغراضيا التواصمية التي وضعت ألجميا مف جية أخرى، كما أف تمؾ الوظائؼ مف تقييد 

بي، تعد وظائؼ تداولية في وتوكيد وتخصيص، التي درستيا الببلغة العربية والنحو العر 
صميميا، فالتقييد مثبل وظيفة يسعى المتكمـ مف ورائيا إلى )توضيح قصد المتكمـ والكشؼ عف 

 ٕمراده(، مف خبلؿ إضافة مكونات لنواة الجممة."

وعمى الرغـ مف ىذا التقبؿ لعممية ربط مصطمح التداولية بالببلغة، إال أف عبد 
ة بكؿ ما فيو، بؿ كانت لو مآخذ عميو، وكاف أبرز مآخذه "أف المطمب لـ يقبؿ مصطمح التداولي

التداولية تعمؿ عمى كسر السياؽ الداخمي الذي يعمؿ عمى إحكاـ عبلقة المفردات بعضيا 
ببعض، مف خبلؿ احتراـ قواعد المغة مف ناحية، وعبلقة التجاور بيف الدواؿ والجمؿ مف ناحية 

الي لكي تتوافؽ معو، دوف أف تخضع لو، إذ إف ىذا أخرى، وىذه وتمؾ تنتظر السياؽ االستعم
السياؽ األخير ىو الذي يخضع لقوانيف المغة وتقاليدىا، وأي محاولة لمخبلص مف ىذه العبلقة، 
ىي محاولة لتغميب الكبلـ عمى المغة، والكبلـ ليس إال ابنا شرعيا ليذه المغة. ومع ىذا التغميب 

الجمالية )المجاز( حيث يستحيؿ في التداولية إلى أبنية مفرغة التعسفي تفقد األدبية أىـ مكوناتيا 
مف الطاقة التخيمية، وبعيدة عف إثارة الدىشة والغرابة الجمالية، أو لنقؿ: إف التداولية تسعى إلى 

".   ٖإنتاج خطاب خارج سمطة الببلغة عمى وجو العمـو
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ف كاف رأى  لخروج مف بنية ضرورة ا -بشكؿ ضمني–وىذا يعني أف  عبد المطمب، وا 
النص قميبل إلى السياؽ، فإنو ال يعني أف ىذا الخروج يجب أف يكوف خروجا مضادا بالمطمؽ، 
بؿ أف يكوف خروجا محدودا، ال ينفي سمطة النص الجمالية والببلغية، وال يقع في عبلقة تنافٍر 

 معيا.

تطاع أف لـ يرفض عبد المطمب التداولية بالمطمؽ، ولـ يقبميا بالمطمؽ، ولكنو اس
يدخميا في شبكة تأسيس تراثية، مع تعديميا بما يتوافؽ مع شبكة المفاىيـ الجمالية العربية، 
بحيث ال يتغوؿ الكبلـ عمى المغة، وال تغمؽ القراءة الباب عمى السياؽ، وتنحصر في المغة، وىو 

في مستوييف:  ما خرج في النياية باسـ "القراءة الثقافية"؛ وىي القراءة المزدوجة التي تترتب
 الجمالي، والسياقي.  

ومف التداولية يختار عبد المطمب أداتيف مف أدواتيا، وىما الحجاج والحوارية، ليسمط  
 عمييما الضوء، وبياف صمتيما بالتراث.

 الحجاج والحوارية-

في تتبعو التاريخي لمحجاج والحوارية يرى عبد المطمب أف "البلفت أف السائد في 
وربية االىتماـ بالظواىر الببلغية واألسموبية، وعدـ إعطاء الحجاج االستداللي عصر النيضة األ

أىميتو التي يستحقيا، عمى الرغـ مف أف السائد آنذاؾ كاف االحتكاـ لممنطؽ، وأسس 
الرياضيات، دوف االىتماـ بالحجاج القائـ عمى تقنيات المغة وطرائؽ التعبير، وىو ما سوؼ 

 ٔنشير إليو فيما بعد."

ما بالنسبة لتتبعو لممصطمح في الببلغة العربية، فيرى أف "الببلغييف قد تنبيوا إلى أ
تقنية الحجاج، ورصدوا وظائفيا الصياغية والداللية والكبلمية، كما تنبيوا إلى طبيعتيا الثنائية 

مف التي تجمع بيف طرفيف أو أكثر يتبادلوف الكبلـ المغمؼ بالمنطؽ تارة، وبالجماؿ تارة أخرى، و 
 ٕثـ استحدثوا أشكاال ببلغية تنتمي إلى دائرة )الحجاج(."
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ثـ يعرض بعض ىذه األشكاؿ الببلغية التي يمكف إدراجيا تحت تقنية الحجاج 
الحديثة، فيرى أنو "مف األشكاؿ الموغمة في تقنية )الحجاج( شكؿ أسماه ابف األثير: 

الي فحسب، بؿ إنو يقدـ )نكتة( )االستدراج(، والحظ فيو أنو ال يقدـ النسؽ الببلغي الجم
حجاجية دقيقة، ىي: استدراج الخصـ إلى اإلذعاف والتسميـ، ومف ثـ فيو في حاجة إلى 
خصوصية تعبيرية تحقؽ لو ىدفو الحجاجي، وىي خصوصية اإليجاز التي تدفع الخصـ إلى 

 ٔإلقاء يده مستسمما، وصاحب ىذا االستعماؿ يكوف مف )أىؿ الجدؿ( غالبا."

ينتقؿ إلى مصطمح الحوارية، ويرى أنو مف "مف يتابع باختيف في ىذا  ومف ثـ
المصطمح، فسوؼ يمحظ دخولو في تعقيدات وتفريعات شبيية بما صنعو الببلغيوف العرب في 
)عمـ البديع(، ففي الحوارية يأتي )الحوار المباشر وغير المباشر( و)الحوار الحر المباشر وغير 

خمي والخارجي(، )الحوار األحادي والثنائي( إلى غيرىا مف التقنيات المباشر(، ثـ )الحوار الدا
الفرعية التي جاوزت الخمسيف تقنية، وىو ما يحوؿ النص إلى آلة معقدة التركيب، ال يدركيا 

 ٕحؽ اإلدراؾ إال مف صمميا وصنعيا."

غة وفي المقابؿ، فإنو يرتد إلى الحوارية في التراث الببلغي العربي، ليرى أف الببل
العربية قد تنبيت إلى "تقنية )الحوار(، وكيؼ يكوف حوارا داخميا، وكيؼ يكوف خارجيا، وجاء 
تنبييـ لمحوار الداخمي في عدة أبنية، نذكر منيا بنية أسموىا: )عتاب المرء نفسو(، واستشيد 

 ابف أبي اإلصبع لو بقوؿ دريد بف الصمة:

 لقـو شيديض وأصحاب عارض * ورىط بني السوداء واعار نصحت ل

 وقمت ليـ: ظنوا بألفي مدجج * سراتيـ في الفارسي المزرد

 ٖفمما عصوني، كنت منيـ وقد أرى * غوايتيـ، وأنني غير ميتد"
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ويرى عبد المطمب أف "التراث العربي كاف عمى وعي بتداخؿ تقنية الحجاج والحوار، 
ومف ذلؾ ىذا الحوار  وبخاصة في المقامات والقصص الخرافية، والقصص عمى لساف الحيواف،

الحجاجي الذي رواه الميداني، "قالوا: إف األرنب التقطت ثمرة، فاختطفيا الثعمب، فأكميا. فانطمقا 
يحتكماف إلى الضب. فقالت األرنب: يا أبا الحسؿ )الحسؿ ولد الضب(، فقاؿ سميعا دعوت، 

اؿ: في بيتو يؤتي الحكـ، فقالت أتيناؾ نختصـ إليؾ، قاؿ: عادال حكمتما، قالت: فاخرج إلينا، ق
قالت: إني وجدت ثمرة، قاؿ: حموة فكمييا، قالت: فاختمسيا الثعمب، قاؿ: لنفسو بغي الخير، 
قالت: فمطمتو، قاؿ: بحقؾ أخذت، قالت: فمطمني، قاؿ: حر انتصؼ، قالت: فاقض بيننا، قاؿ: 

فقدت طابعيا  قد قضيت". وقد ذىبت كؿ ىذه األقواؿ أمثاال تتردد عمى األلسنة، ومف ثـ
 ٔالحواري، وما فييا مف روح حجاجية، لكف األصؿ مازاؿ يحتفظ بياتيف التقنيتيف عمى التداخؿ."

أف كبل مف "الحجاج" والحوارية" مصطمحيف حديثيف يحتاجاف إلى دراسة  والحقيقة
موسعة إلقرار فيما إذا كاف بينيما وبيف الببلغة العربية صمة، خاصة إذا ما عرفنا أنيما شديدتا 
الصمة بمصطمح الخطاب، والخطاب مصطمح حداثي يعني بو "كؿ تمفظ سواء كاف مكتوبا أو 

باث ومتمٍؽ )متكمـ ومخاطب(، ويكوف لمطرؼ األوؿ نية التأثير شفويا، يقتضي وجود طرفيف: 
في الثاني بصورة مف الصور. يقوؿ بنفينيست إنو ُيقصد بو أوال مختمؼ الخطابات الشفوية ميما 
يكف نوعيا ومستواىا، مف المحادثة المبتذلة إلى الخطبة البالغة التزويؽ،  والخطاب أيضا ىو 

وي أو يستعير أساليبو ومراميو: شأف المراسبلت والمذكرات كؿ مكتوب يعيد إنتاج خطاب شف
والمسرح والمصنفات التعميمية، وبإيجاز ىو كؿ األجناس التي يتوجو فييا شخص إلى آخر، 

 ٕفيتمفظ بوصفو متكمما، وينظـ ما يقولو صمب مقولة الشخص."

 ليس حداثياويجب اإلشارة ىنا إلى أف عبد المطمب يرى أف مصطمح الخطاب  "
وقد ردده كثير مف الببلغييف القدامى، يقوؿ خالصا، بؿ ىو مصطمح تراثي مغرؽ في تراثيتو، 

بالجممة اإلسمية، وىذا نحو قولؾ: زيد قد فعؿ، وأنا فعمت، وأنت  (الخطاب)في توجيو : "العموي 
ف فعمت، ومتى كاف واردا عمى جية اإلسمية، فإنو ينقدح فيو معنياف، المعنى األوؿ: أف تريد أ
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الفاعؿ قد فعؿ الفعؿ عمى جية االختصاص بو دوف غيره. والمعنى الثاني: أال يكوف المقصود 
نما المقصود التحقؽ، وتمكيف ذلؾ المعنى في نفس السامع."  ٔاالختصاص، وا 

وىذا النقاش حوؿ مصطمح الخطاب نقاٌش متسع، سيمتد إلى كثير مف القضايا المغوية 
مذاىب مما ال يتسع ليا المقاـ، وربما نستطيع العودة إليو والسردية التي اختمفت حوليا ال

 ومناقشتو في دراسة منفصمة موسعة. 

بقي محوٌر ثالث يتعمؽ بالنثر تناولو عبد المطمب في كتاب "القراءة الثقافية" ، وىو: 
محوٍر خاص يتعمؽ بالنقد النسوي، والذي تناولو عبد  وىو ما سنناقشو فياألدب النسوي ونقده، 

 (.ٕٗٔٓمطمب بشكؿ موسع في كتابو البلحؽ "قراءة السرد النسوي" )ال
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 قضية السرد النسوي: -

ظير مصطمح النقد النسوي كأحد نواتج النقد الثقافي الذي يعنى باألنسقة الثقافية، ففي 
زمف ما بعد الحداثة تكاثرت الكتابة حوؿ ما يسمى )األدب النسوي( و)النقد النسوي( بوصفيما "

ناتجيف مف منتجات النقد الثقافي الذي ىبط إلى )األدب التداولي( متجاوزا األدب الرسمي الذي 
ا اعتمدتو المؤسسة وحواشييا وتوابعيا، وفي ىذا اليبوط ضـ كؿ األشكاؿ السمعية والبصرية، كم

نقد لفكر المجتمع بعيدا  –في حقيقتو  –ضـ كؿ أدوات ووسائؿ المعرفة، ذلؾ أف النقد الثقافي 
عف المفاىيـ الساكنة، سواء أكانت مفاىيـ تربوية أـ ميتافيزيقية، فالحرية ىي األساس الذي 
يحتكـ إليو ىذا النقد مع االبتعاد عف اإلطبلؽ، واالنحياز لمنسبي، وبعيدا عف سيطرة الثنائيات 

 ٔالراسخة، مثؿ: ثنائية )الذكورة واألنوثة(."

د المطمب عمى مثؿ ىذه المغامرة، فإنو يوضح إدراكو لحقيقة وقبؿ أف يقدـ عب
االختبلؼ حوؿ مصطمح النقد النسوي، أو األدب النسوي، فيو يعرؼ أف "كثيرا مف المبدعات 
والمبدعيف ليـ تحفظات عمى ىذه الثنائية، ففي رأييـ: أف  ىناؾ سردا واحدا، دوف نظٍر إلى مف 

أف ىذه المعرفة ال تمنعو مف إكماؿ قراءتو، إذ يبدو غير  ، غيرٕأنتجو، أو نظٍر إلى محتواه."
 مقتنع بالحجج التي تنفي وجود أدب خاص  بالمرأة دوف الرجؿ. 

حجتو في استمراره بيذه القراءة بناء عمى الرؤية التي تعتمدىا القراءة الثقافية؛ ويقدـ 
رأة كما انعكس في حيث قراءة ىذا األدب بشكؿ خاص ىو تتبع لمنسؽ الثقافي الخاص بالم

النص السردي، أو كما أعاد النص السردي إنتاجو، وىي حمقة مغمقة تدور بيف األنسقة الثقافية 
 واألدب مف حيث التأثير والتأثر. 

يرى عبد المطمب وفؽ قراءة ثقافية لمنص السردي أف السقؼ التاريخي الذي يحصر 
بي األنثوي كما وكيفا، فالخطاب الشعري المرأة في دورىا الطبيعي "ظؿ مسيطرا في الخطاب األد

% مف المنتج الشعري في القديـ والحديث، ونفتقد المؤلفات األنثوية في ٙاألنثوي لـ يتجاوز 
النقد التراثي تماما، ولـ تظير ىذه المؤلفات إال في القرف العشريف مع ظيور أسماء محددة، 
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ف، ونازؾ المبلئكة، ويمنى العيد. كما لـ أمثاؿ: مي زيادة، وسيير القمماوي، وعائشة عبد الرحم
 ٔيظير المنتج األدبي النسائي بالمعنى المكتمؿ إال في القرف العشريف أيضا."

الفصؿ النيائي المطمب يكوف حريصا عمى عدـ وانطبلقا مف النقطة السابقة، فإف عبد 
رد النسوي، يوضح أف ما استخمصو "مف تقنيات لمس في أدوات التحميؿ اإلجرائي لمنص؛ حيث

ليست محصورة فيو، لكنيا حاضرة  –عمى نحو أدؽ  –ليست مخصوصة بالسرد النسوي، أو 
النسوي تكتسب بعض خصوصية  كاف أـ نسويا، إنما ىي في السردفي السرد عموما، ذكوريا 

مفارقة، ومف ثـ جعمتيا مف مميزات ىذا السرد، عمى معنى أننا لو وضعنا ىذه التقنيات في كفة 
الذكوري، ثـ في كفة السرد النسوي، فإف الكفة األخيرة سوؼ تميؿ بعض الميؿ، وبيذا السرد 

التفسير نتفادى الحد الفارؽ في ثنائية )الذكر واألنثى( السردية، وىي ثنائية عمييا تحفظ كبير 
 .ٕمف المبدعيف والمبدعات

دية، فإنو وقبؿ أف يوضح عبد المطمب خصوصية النتاج األدبي النسوي، وتقنياتو السر 
 :ٖيقؼ عمى عبلقة المرأة باألدب، ويصنؼ ىذه العبلقة ضمف ثبلثة مواقع، وىي

الموقع األوؿ: تحتميا المرأة بوصفيا منتجة لمنص األدبي، وفييا يكوف النص مشبعا بروح الثورة 
 والتمرد عمى السمطة الذكورية بكؿ عمقيا الزمني.

معا، ألف األنثى تكوف فيو "موضوعا أدبيا"،  الموقع الثاني: وىو موقع يتسع لمذكر واألنثى
 واألنثى التي أنتجيا اإلبداع عموما، ليا ثبلث مسارات:

أ. ىذا المسار  يستعيد النمط األوؿ عف األنثى المتمردة الراغبة في تعديؿ كفتي ميزاف )المذكر/ 
 المؤنث( لصالح المؤنث.

آلة األنوثة نقصا، كما ال تمثؿ آلة الذكورة ب. ىو مسار إنتاج األنثى البيولوجية، وفيو ال تمثؿ 
تفوقا، ويتميز ىذا المسار باتكائو عمى )الجسد األنثوي(، وىو اختزاؿ يتحفظ عميو عبد المطمب 

 سواء أكاف المنِتج: ذكرا أـ أنثى.
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ج. يقدـ ىذا المسار األنثى الثقافية، وىي التي تستمد مف الثقافة عناصر انحياز الذكوري ضد 
 عرضة لئلقصاء والتيميش. -وفيو تصبح المرأة بوصفيا موضوعا أدبيا األنثوي،

الموقع الثالث: وتكوف المرأة متفردة فيو كما الموقع األوؿ، ويكوف في )منطقة التمقي(، وىناؾ 
 ثبلث مستويات لمتمقي األنثوي: 

 أ. المتمقية النموذجية التي تمتمؾ حؽ اختيار ما تقرأ، وىي قميمة

 سيرة، وىي أسيرة القيود االختيارية التي فرضتيا عمى نفسيا، أو القيود الخارجية.ب. المتمقية األ

ج. المتمقية الرافضة، وىي التي تمتمؾ شجاعة رفض ما تقرأ، وتقدـ مبرراتو، وىي قميمة 
 كالمستوى االوؿ.

مف خبلؿ ىذه المواقع يتضح أف عبد المطمب لـ يحصر مسألة األدب النسوي في 
النتاج النسوي فقط، بؿ أدخؿ في الموقع الثاني الرجؿ إلى جانب المرأة؛ فحيف تكوف المرأة 

 موضوعا لؤلدب، فإف ىذا ال يشترط كوف المنتج رجبل، فقد يكوف رجبل أو امرأة. 

لسرد النسوي، يتوصؿ إلى ىذه التقنيات، والجدير وعبر عممية تتبع ألبرز تقنيات ا
بالذكر أف بعض ىذه التقنيات ال تصنؼ كػ)تقينات( سرد بقدر ما ىي )ثيمات(؛ فاستحضار 

ألف التقنية مصطمح يشير إلى آليات الخطاب السردية،  القير الذكوري ىو ثيمة وليس تقنية،
لى المضموف، والموضوع الذي يتناولو وىو أقرب إلى المجاؿ الشكمي، أما الثيمة فيي أقرب إ

 الخطاب.

في  عمى كٍؿ؛ نمخص ىذه التقنيات )مع التحفظ عمى التوصيؼ( التي توصؿ إلييا عبد المطمب 
 ٔالنقاط اآلتية:

عبلئو عمى سواه مف األصوات السردية.ٔ  . انحياز السرد النسوي إلى الصوت النسوي، وا 

                                                           
1
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لذكوري المسمط عمى األنثى، وىنا تتكاثر السمطات . غواية السرد النسوي الستحضار القير إ
 الذكورية صاحبة السمطة القيرية.

.التقنية الثالثة تأتي كرد فعؿ عمى التقنية السابقة عمييا، وىو ما يعني أف السرد قد حوؿ القير ٖ
والعدواف المسمطيف عمى األنثى إلى مواجية مف الطرفيف ، أي رد العدواف بمثمو، أو بما ىو 
أقسى منو، وىذا الرد يكوف بالسمب حينا، وباإليجاب حينا آخر، حيث يكوف السمب بتشويو 
صورة الذكر جسديا ونفسيا، أما اإليجاب فيكوف بإيقاع األذى بو مباشرة، أو عمى نحو غير 

 مباشر.

. تنحية الذكر عف مكانو ومكانتو التي احتميا غصبا لينوب عف األنثى في التعبير عف ٗ
 الجسدية والنفسية والعاطفية. كينونتيا

 . تقنية األنثى في صداـ مع السمطة االجتماعية وليس الذكر فحسب.٘

 . ميؿ السرد النسوي لبلرتداد إلى الماضي، سواء الستعادة مواقؼ مريحة، أو مؤلمة.ٙ

 فؽ الشعرية ، وتحوؿ المغة إلى ىدؼ في ذاتيا.أ. اندفاع المغة السردية الى ٚ

 قراءات عبد المطمب الثقافية لبعض الروايات النسوية:  ونمثؿ لنماذج مف

. ال تقتصر القراءة الثقافية عمى تحميؿ النص السردي، بؿ تمتد لتفسر ظاىرة مثؿ ٔ
قمة اإلنتاج العربي مف السير الذاتية بشكؿ عاـ، والسير النسوية بشكؿ خاص، فيرى أف السبب 

كامبل ومتكامبل لراوييا نفسيا وعقميا وجسديا  أف السيرة "تقدـ رصدافي ىذه الندرة يرجع إلى 
وسموكيا، عمى معنى أف السيرة، أو الترجمة الذاتية مرآة مف نوٍع خاص، ليا قدرة إظيار 
الشخصية ظاىرا وباطنا عمى صعيد واحد. ويبدو أف الثقافة العربية سمحت لمذكر بقدٍر محدود 

عمى األنثى يحوؿ بينيا وبيف ىذه  -نياضم–مف الصراحة في ترجمة ذاتو، بينما فرضت تحريما 
 ٔالصراحة أو المصارحة، ويحوؿ بينيا وبيف تقديـ خبرتيا اإلنسانية."
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. يقوؿ في تحميمو لمشخصيات النسوية وردود فعميا حسب الواقع األنثوي في ٕ
المجتمعات العربية في رواية )الفخ( لمكاتبة نواؿ مصطفى: "وبرغـ ىذا التفاوت الثقافي 

والبلفت  -باستثناء انجي–واالجتماعي، فقد وقعت كؿ النساء في )الفخ( المنصوب ليف سمفا 
، لكف الثقافة المركوزة في البلوعي وفي الوعي، قد قادتيف إلى ىذا أنيف كف واعيات بيذا الفخ

الوقوؼ تحقيقا لقيمة ثقافية، ىي أف الذكورة ىي األصؿ، واألنوثة ىي الفرع، ومف طبيعة الفرع 
 ٔأف يعمؿ عمى المحاؽ باألصؿ، والخضوع لو."

لرواية: "لقد . ويطمؽ حكما ثقافيا عمى المجتمع الذكوري في قراءتو لفعؿ ريري في اٖ
اصطحبت ريري مدحت معيا إلى بيروت، موىمة إياه أنيا مجرد سياحة، وأىدتو في الرحمة 

معبأة بالجواىر، وقد أحضر العمبة معو إلى القاىرة دوف أف  -في الحقيقة–)عمبة سيجار(، وىي 
يعرؼ الحقيقة، وقد أمسكت بو الشرطة في المطار بتيمة التيريب، وسكت النص، فمـ يفضح 
أف ريري ىي التي أبمغت عنو، لتكوف ىذه نياية الذكورة في قمة عفونتيا، حيث يمحؽ مدحت 

 ٕبأبيو الذي سبقو إلى السجف." 

. ويقرأ ظمـ المجتمع لممرأة، وتمييزه بيف أخطائيا وأخطاء الذكر في رواية)الصفعة ٖ
الراوية التقديرية( في القديمة( لمكاتبة عفاؼ السيد: "كانت الدمعة األولى التي سقطت مف عيف )

زمف الصبا بسبب عدوانية )األنثى عمى األنثى( فقد صفعتيا )أـ حسيف( عندما رأتيا مع ابنيا 
مشترؾ بيف ذكر وأنثى، فإف  -إف كاف ىناؾ خطأ–في لحظة تقارب خاطفة، وبرغـ أف الخطأ 

فساد، وقد تتابعت العقاب نزؿ باألنثى وحدىا، ألف المعتقد الثقافي يجعميا مصدر الغواية واإل
تقاليد المجتمع وأعرافو عمى ترسيخ ىذا المعتقد، وتحوؿ أفراد كؿ أسرة إلى رجاؿ شرطة ميمتيـ 
نزاؿ العقاب إذا كاف متاحا، وىذا ما فتح ذاكرة  حماية األنثى تحت سمطة التحذير والتيديد، وا 

ا أميا، ومتاريس مدببة الرواية عمى )تحذيرات جدتيا، وتقاليد منقوشة برعونة عمى أسوار شيدتي
مف أوامر رجولية بحتة، لـ تَر فييا إال كونيا كومة لحـ معروضة، في مناطؽ ممتيبة بحجـ 

 ٖالرغبة، ومعرضة لمتمؼ(."
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ونبلحظ في ىذه النماذج غمبة الجانب الثقافي عمى القراءة الجمالية، التي نكاد ال نممح 
ت ورودىا في النص، والداللة الثقافية ليذا ليا أثرا إال عبر إحصاءات ألسماء الشخصيات ومرا

التردد، قؿ أو كثر، كما أف ىناؾ إحصاءات لتكرار بعض األلفاظ، وىو مسخر أيضا لصالح 
 القراءة الثقافية. 

ولكننا سنمحظ غياب قراءة المغة عمى مستوى اإلفراد والتركيب، خضوعا لمتطمبات 
 روايات النسوية أيضا. القراءة الثقافية، التي تطمبت نوعا خاصا مف ال

 خالصة: -

إف انشغاؿ عبد المطمب بالسرد جاء بعد أف قطع شوطا طويبل مع الشعر، وشعر -
الحداثة بوجو الخصوص، وقد يكوف ىذا التوجو "الجديد" بالنسبة لمسيرتو النقدية، استجابة لواقع 

استجابة لضرورة النص العربي الذي أخذ النص السردي فيو ينافس النص الشعري مف ناحية، و 
استكماؿ اقتراحو لممنيج النقدي العربي الذي يجب أال يقتصر عمى النص الشعري، دوف 

 السردي، خاصة بعد أف أثبت األخير مكانتو عمى خارطة اإلبداع العربي. 

في أوؿ قراءة موسعة لمنص السردي في كتاب "ببلغة السرد"، رأى عبد المطمب أف  -
تطبيقو عمى النص السردي، كما تـ تطبيقو عمى النص الشعري، مع  المنيج النصاني ذاتو يمكف

وجود اختبلفات اقتضتيا طبيعة االختبلؼ بيف النوعيف األدبييف، فاستخدـ أدوات تحميؿ الشعرية 
عمى مستوى اإلفراد والتركيب، والمنيج اإلحصائي األسموبي في قراءة النص السردي، الذي كاف 

مفة، يمس موضوعات مختمفة، وقد تميزت الروايات التي تـ متنوعا مف بيئات عربية مخت
بمغة سردية عالية، وباستخداـ التقانات الحديثة في  -كموضوع لمدراسة–اختيارىا في ىذا الكتاب 

 السرد، وارتفاع مواضيعيا إلى آفاؽ الفكر والفمسفة. 

كانت مواجية عبد المطمب الثانية مع النص السردي في كتاب "القراءة الثقافية"؛  -
حيث شكمت قسما مف الكتاب في الجزأيف: التنظيري، والتطبيقي،  وقد كانت عمى عكس الدراسة 
األولى تنتيج القراءة الثقافية واألنسقة التي أنتجت النص، ال مجرد البعد الجمالي الذي ركز 

 المغة السردية فقط. عمى قراءة 
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في الكتاب الثالث )قراءة السرد النسوي(، خصصو عبد المطمب لقراءة روايات  -
نسوية، وركز تحميمو عمى  قراءة  النسؽ الثقافي الذي أنتج صورة المرأة، وكيفية رد المرأة عمى 
تـ ىذا النسؽ مف خبلؿ األدب الذي تنتجو، وقد كانت الروايات موضع الدراسة مصرية، تي

 بقضايا المرأة كميزة، ال بتفوؽ لغتيا السردية.
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 الخاتمة

لقد حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عف سؤاؿ المنيجية التي اتبعيا محمد عبد المطمب 
في سبيؿ تكويف رؤية نقدية عربية واضحة، قادرة عمى تحميؿ النص العربي، واكتشاؼ جمالياتو 

 التي تنبع مف خصوصية لغتو، وواقعو الذي يعيشو. 

حولو عبد المطمب، في سبيؿ وقد كانت الببلغة العربية ىي محور االىتماـ الذي دار 
تكويف ىذه الرؤية، فجعميا المرجع الذي ُيرجع إليو في محاولة التأصيؿ لممنيج، وجعؿ أشكاليا 
الجمالية التي أنتجتيا عموميا الثبلثة ىي األدوات المستخدمة في قراءة النص عمى مستويي: 

 اإلفراد والتركيب. 

المطمب المناىج النقدية الحديثة، بؿ ظؿ وأثناء ىذه العودة إلى التراث لـ يغفؿ عبد 
يتردد في حركة مزدوجة بيف التراث والحداثة، مع ميمو الدائـ لفكرة التأصيؿ لموافد، وعدـ استقبالو 
استقباال غير مشروط؛ فاالستقباؿ مشروط بصبلحيتو ألف يكوف متواصبل مع التراث الببلغي 

 ية أخرى.النقدي مف جية، ومع النص العربي بخصوصيتو مف ج

شكمت ويمكف القوؿ إف ىذه المحاولة التوفيقية التي تجاوزت التنظير إلى التطبيؽ 
تطورا ميما، ومتوازنا في ذات الوقت، في تاريخ الحركة النقدية العربية، يجب االستفادة منيا 

 وتطويرىا، وتجاوز إشكالياتيا. 
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 النتائج والتوصيات

 أوال: النتائج

 الرؤية الوسطية لمحمد عبد المطمب: .1

التمفيؽ  التوفيؽ الواعي، ال وىي وسطية ،يةطَ سَ وَ  عبد المطمب رؤيةٌ محمد   إف رؤيةَ 
لممنجز عمى تصوٍُّر عقمي  مكتمؿ  رؤية منطقية مبنيةٌ إنيا أو التجميؿ سواء لمحديث أو التراثي، 

ه المحاولة التوفيقية منيجا بامتداداٍت ، وقد أنتجت ىذالتراثي الببلغي، والمنيج النقدي الوافد
 عربية، تستفيد مف التوجيات المنيجية الحديثة، وتراعي تطورات النص. 

 النشأة العممية ليا أثر واضح في التوجو البالغي لمحمد عبد المطمب: .2

لقد بدأ محمد عبد المطمب مشواره البحثي مع الببلغة العربية، فأثرت دراستو في  
عمى توجياتو البحثية؛ مما أسس لعقمية واعية استوعبت  ،األزىر، ثـ كمية دار العموـمعيد 

المنجز التراثي استيعابا كامبل، جعؿ مف قراءة عبد المطمب لو قراءة مختمفة، قائمة عمى الوعي، 
 ومعايشة التراث ومحاورتو، ال مجرد إعادة االقتباس منو، واالستشياد بمقوالت أعبلمو. 

محمد عبد المطمب البحثية ركزت عمى الدرس البالغي العربي والمنيج النقدي جيود  .3
 الحديث، وخمق الصمة بينيما:

خاض غمار ومنجزاتو، بؿ  التراثيّ  مطمب بالوقوؼ عمى الوعيِ عبد ال يكتِؼ محمدلـ  
الحديثة، محاوال التوفيؽ بيف الببلغة العربية، وما يتناسب معيا مف ىذه المناىج النقدية 

 ، مف نواٍح متعددة:إلى الببلغة العربية المناىج أقرب ىو المناىج، وقد وجد المنيج األسموبي

 .. عممية الببلغة العربية، وموضوعية المنيج األسموبيأ

 . النقدية مدخبل لمقراءة الصياغة. كبلىما يتخذ مف ب

 وت المؤلؼ، فبل تقوؿ بمأطراؼ االتصاؿمف بقية  تطرفا. ال تقؼ األسموبية موقفا مج
، فرغـ قوليا بكوف الصياغة ىي )كنظريات التمقي والتأويؿ( ، وال بأولوية المتمقي)كالبنيوية(
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الشعراء تميزوا المدخؿ لمقراءة النقدية، إال أنيا تصؿ األسموب في النياية بمبدعو، أو بجيؿ مف 
متمقي، وىذا ال يعني أف الحتماؿ الداللة لدى ال بوابةً  ، كما تترؾ الصياغةُ بسماٍت أسموبية معينة

اتجاىات األسموبية قد توافقت جميعا عمى ىذا النحو، غير أف األسموبية الببلغية التي قدميا 
محمد عبد المطمب كاقتراح منيجي كانت عمى ىذا النحو مف المرونة في التعامؿ مع أطراؼ 

ية في كونيا ببلغة مراعاة السياؽ، وىذا ما يتوافؽ مع الببلغة العربالتواصؿ: المبدع، والمتمقي، و 
 الحاؿ والمقاـ بالدرجة األولى. 

 :ربط محمد عبد المطمب البالغة العربية باألسموبية ربٌط ينبني عمى أسس عممية مشتركة. 4

توافقت الببلغة العربية مع األسموبية )التي يقترحيا عبد المطمب( ال مف حيث المنيج 
صطمحات األساسية التي قامت عمييا كبل مف ورؤية أطراؼ التواصؿ فقط، بؿ مف حيث الم

ظواىر صياغية كاالنزياح  الببلغة واألسموبية؛ فإذا كانت األسموبية تميز األسموب مف خبلؿ
قد  -والمنبيات التعبيرية، فإف الببلغة العربية، ونظرية النظـ بشكؿ خاص النمطي والتكرار

كشفت ىي األخرى عف ظواىر جمالية مشابية في عموميا الثبلثة، كالعدوؿ واألشكاؿ البديعية 
التي تعتمد في عمقيا عمى التكرار، والتماثؿ والتقابؿ، والمجاز، والمنبيات البلفتة التي تبرز مف 

 ات النحوية. خبلؿ اإلمكان

عودة عبد المطمب لقراءة جوىر البالغة وفمسفتيا النحوية بعد شعوره بتغول المناىج . 5
 الحداثية عمييا:

طرح محمد عبد المطمب في كتاب "الببلغة  قوبؿ بوالذي  االحتفاءعمى الرغـ مف 
عمى الكشؼ عف عة، تعتمد سَّ وَ مُ  واألسموبية"، إال أنو عاد مرة أخرى لمببلغة العربية بقراءةٍ 

وقد كانت إعادة قراءتو لمببلغة العربية تعتمد عمى أساس فكرة "النحو جوىرىا وفمسفتيا، 
س لو عبد القاىر الجرجاني في نظرية النظـ، وعمى أساس فكرة النحو الجمالي" الذي أسَّ 

الجمالي تتحوؿ التراكيب إلى مجموعة مف اإلمكانات التعبيرية، ليا بنيتاف: عميقة وسطحية 
ثواني )حسب تعبير الاني معالظاىرة و ال نيمعاالأو )حسب تعبير المدرسة التحويمية والتوليدية(، 

 الجرجاني(.
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وى اإلفراد فيي تخضع لشروط الفصاحة التي حددىا العرب، وىو شروٌط أما عمى مست
يثبت عبد المطمب صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى الشعر الحديث، ولكنو تطبيؽ مخالؼ، فإذا كاف 
تنافر األصوات مما يدخؿ األلفاظ في الخمؿ،ػ فيو سمة مف سمات اإليقاع الجمالي في الشعر 

 شروط، بالذوؽ الجمالي الذي يختمؼ مف عصٍر آلخر. الحديث، ويبرر ىذا االختبلؼ في ال

 العقمية الرياضية: .6

جمالية لمببلغة -لقد برزت العقمية الرياضية لعبد المطمب خبلؿ ىذه القراءة النحو 
ت النحوية، والحتماالت التحوؿ العربية؛ إذ ىي قراءة عممية جادة تيتـ بالتأسيس البنيوي لئلمكانا

، وتعيد قراءتيا جماليا، حيث تساعد تحوالت البنية مف بعيدا عف النمط المثالي التي تصيبيا
 في نمو الداللة. (الفني) النمط المثالي إلى غير المثالي

كما يدؿ عمى ميؿ عبد المطمب إلى العممية، اعتماُده عمى المنيج اإلحصائي بشكؿ 
، ئية الجافة الخالية مف روح اإلبداعكبير خبلؿ دراساتو التطبيقية، لكنيا ليست العممية اإلحصا

 رة مف أجؿ كشؼ جماليات النص وخباياه المستترة وراء الصياغة.العممية المسخَّ بؿ 

 :إعادة التداخل بين البالغة والنقد .7

إف النقد والببلغة يفترقاف مف حيث الماىية، لكنيما يتفقاف في منطقة عمؿ واحدة،  
األدوات، والنقد صاحب ميمة القراءة )التقييمية أو غير وىي أرضية النص، فالببلغة تمنح 

؛ لذا فإف عبد المطمب لـ يعزؿ الببلغة عف النقد، وأعاد ىذا التداخؿ التراثي؛ حيث التقييمية(
وىذه كانت ميزة الدراسات التطبيقية  شتغاؿ القديـ لمنقاد بالببلغة، واشتغاؿ الببلغييف بالنقد،اال

 مب، حيث الببلغة والنقد معا يساعداف في الكشؼ عف النص وقراءتو. انشغؿ بيا عبد المطالتي 

 المرونة البحثية لدى محمد عبد المطمب:. 8

اتسمت الروح البحثية لعبد المطمب بالمرونة والتجدد المستمر، الذي ال يتجمد عند 
لثقافية وعمـ جمالية، إلى القراءة ا -مرحمة بعينيا، فمف الببلغة واألسموبية، إلى الببلغة النحو

 وكؿ ىذه المنعطفات كانت استجابة لمواقع األدبي ومستجداتو. السرد ومصطمحاتو، 
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فالربط بيف األسموبية والببلغة العربية جاء استجابة لمحضور الكثيؼ لممناىج النقدية 
كمنجز يجب االستفادة منو، أما العودة إلى الببلغة وقراءتيا نحويا، فقد كانت في سياؽ الدفاع 

لممناىج الوافدة؛ لذا فإف آراء عبد المطمب حوؿ عف الببلغة ضد محاوالت تيميشيا انتصارا 
 يات الببلغة تفاوتت في الكتابيف بناء عمى السياؽ الذي جاءتا فيو.إشكال

أما التوجو إلى القراءة الثقافية فقد كاف استجابة لحضور المناىج ما بعد النصية، أي 
ال تنغمؽ عمى النص، وال تبدأ مف الصياغة، بؿ تمؾ التي تعتني بالوظيفة التوصيمية لمغة: التي 

؛ وىذه المناىج كانت أكثر ارتباطا بعمـ السرد، يمستواىا التداولإبداعية أـ في  سواء أكانت
 وأجناسو األدبية، وأوليا: القصة والرواية.

لقد رفض عبد المطمب مصطمح )النقد الثقافي(، لكنو لـ يرفض المنيج نفسو، وأقر 
 "القراءة الثقافية" كمصطمٍح بديؿ، والتي برزت بأوضح صورىا في قراءاتو لمسرد النسوي. 

 اىتمام محمد عبد المطمب بدراسة الشعر الحداثي:. 9

محمد اىتمامات  األكبر مف بشكٍؿ خاص، النصيبُ  لقد كاف لمشعر، والشعر الحداثي
 .عبد المطمب التطبيقية

. االىتمام بالنص السردي في بحث محمد عبد المطمب جاء الحقا، وأقل توفيقا من 10
 قراءاتو الشعرية:

 أولى، السيادة إلى النص السردي في المنتج اإلبداعي العربياستجابة لواقع تحوؿ 
دراستيف، حاوؿ في األولى استخداـ أدوات تحميؿ يا الرواية اىتمامو، فعقد حول عبد المطمب

 بسبب اختبلؼ المغة الشعرية عف السردية. -برأيي–الشعرية ذاتيا، وىي محاولة غير موفقة 

في قراءة النص السردي النسوي قراءة ثقافية، وقد كانت أكثر أما الثانية فقد كانت 
ير أف نوعية الروايات التي كانت محؿ الدراسة لـ تكف بالجودة غنضجا مف ناحية منيجية، 

المطموبة، وبرأيي: فإف أداء محمد عبد المطمب في النص الشعري كاف أفضؿ منو في النص 
 السردي. 
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 ا النقدية المعاصرة:المشاركة الفاعمة في القضاي. 11

في القضايا النقدية اإلشكالية المثارة في لقد كانت لمحمد عبد المطمب مشاركٌة فاعمة 
بقضايا الشعر،  ـالعصر الحالي، سواء أكانت ىذه القضايا تتعمؽ بالنقد ونظرياتو ووظيفتو، أ

 .السردو 

ثبات شعريتيا:12  . دفاع محمد عبد المطمب عن قصيدة النثر وا 

حاوؿ عبد المطمب تقنيد حجج المعارضيف لقصيدة النثر، خاصة فيما يتعمؽ بمسألة 
ؿ لدفاعو ىذا تأصيبل تراثيا، يعتمد عمى أف إيقاع القصيدة ال  فقدانيا الوزف العروضي، وأصَّ
ينحصر في "وزنيا العروضي"، بؿ قد يتولد مف خبلؿ طرٍؽ صياغية أخرى، وأكد رأيو ىذا 

 لمقنعة. بالشواىد المنطقية ا

 التأصيل التراثي لمعظم مصطمحات الحداثة التي أتى محمد عبد المطمب عمى دراستيا:. 13

إف محمد عبد المطمب لـ َيُخْض في أية مسألة نقدية حديثة دوف العودة لمتراث 
الببلغي، وخمؽ صمٍة بو، وال يشترط في ىذه الصمة أف تكوف صمة توافؽ، فحتى لو كانت صمة 
تناقض، فإنو يستوعبيا مبررا إياىا بقضية "الذوؽ الجمالي" الذي يقر بتغيره مف مرحمة لغوية إلى 

 أخرى. 

القطيعة يجية محمد عبد المطمب ىي التواصؿ التراثي، والتراكـ المعرفي واإلبداعي، ال اإف من
 واالنعزاؿ عف اليوية الثقافية واإلبداعية. المعرفية، 

نتاج نظرية عربية بحتة:14  . أزمة نظرية النقد العربي بين متابعة المناىج الغربية، وا 

تطرحو خبلصة تجربة محمد عبد المطمب التوفيقية، ويتعمؽ  اجوىري إشكاالإف ثمة 
بكوف النظرية النقدية العربية ستظؿ متعمقة بالدرس النقدي الغربي، تتغير بتغيراتو، وتبحث في 
تراثيا عف ما يتوافؽ مع ىذه التغيرات، فقد وافؽ محمد عبد المطمب بيف األسموبية والببلغة في 
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والنزعة المركزية العممية في السياؽ الحضاري األوروبي، ثـ في مرحمة صعود المناىج النصية، 
آخر كتاباتو توجو إلى النقد الثقافي، وبدأ بالتأصيؿ لبعض مصطمحاتو بالرغـ مف اعتراضو 

 الجزئي عمييا. 

لكف، وميما يكف مف أمر االعتراض أو مقدار التوافؽ، تبقى اإلشكالية في تعمؽ 
في مرحمة التابع ال األصؿ، فبرغـ كؿ  -دائما–ربية، وكأنيا النظرية العربية بالنظرية الغ

المحاوالت التي اجتيد عبد المطمب مف خبلليا لعممية تأصيؿ  الفكر النقدي العربي، إال أف 
 المبلحقة المستمرة لممناىج الغربية تجعؿ المحاولة كميا موضع تساؤؿ واختبار. 

في جديتيا أو جدواىا، بؿ يعني  وفي كؿ األحواؿ ال يعني ىذا التساؤؿ التشكيؾ
محاولة محاورتيا مف جديد، ألف عبد المطمب ذاتو كاف قد دعا إلى االنتقاؿ مف عممية النقؿ 

ت في سبعينيات القرف الماضي، إلى عممية إنتاج الثقافة النقدية، وأف يكؼَّ النقاد الجدد التي تمَّ 
نقاد العرب الذيف عنوا بمرحمة إنتاج عف االستشياد ب"بارت" و "باختيف" إلى االستشياد بال

 الثقافة النقدية، كمططفى ناصؼ، وصبلح فضؿ، وغيره مف النقاد العرب. 

لكف مثؿ ىذه الدعوى ال تجد صداىا إذا كاف محمد عبد المطمب نفسو حتى عاـ 
، لـ يكؼَّ عف االستشياد ببارت وباختيف، ولـ ينتقؿ كميا إلى مرحمة جديدة مف النظرية ٖٕٔٓ

 مة عربيا. نقدية المؤصَّ ال

وأعتقد أف اإلشكاؿ الحقيقي يتركز في كوف النص العربي ظؿَّ متأثرا، عمى مستوى 
ذا كاف النقد  تقاناتو الشعرية والسردية وثيماتو الموضوعية، بالنص الغربي ومذاىبو الفنية، وا 

تطمباتو ىو اآلخر، معايشا لمنص اإلبداعي، فإف النقد سيستمر في كونو متأثرا بالنقد الغربي وم
 وىنا تتحقؽ ىذه اإلشكالية المستمرة في مسيرة النقد العربي. 

إف الخيارات المتاحة أماـ الناقد العربّي ستظؿ صعبة،  وُمْشَكمة في ذاتيا كحموؿ 
اضطرارية، فبل تجاىؿ المنيج النقدي الوافد يحؿ أزمة النص الذي يحتاج إلى أدوات جديدة، وال 

مى المناىج النقدية الوافدة يحؿ مسألة اليوية الثقافية، والتأصيؿ لنظرية نقدية االعتماد الكمي ع
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بالنص الغربي   تأثُّره في حاؿعربية تراعي خصوصيتو المغوية والثقافية التي لف تنفؾ عنو، حتى 
 وتوجياتو عمى صعيد الشكؿ والمضموف.

نظرية، غير أنو ويبقى الخيار الذي طرحو عبد المطمب خيارا نموذجيا مف ناحية 
سيظؿ يواجو إشكالية التبعية لممناىج الغربية، ميما كاف موقفو منيا: قبوال أو رفضا،  وىنا 

 نطرح السؤاؿ الرئيس: 

صورة(؟ وىؿ سينجو مف محاوالت التمفيؽ؟ وىؿ  ىؿ يصبح التراث في ىذه الحالة )قاببل كؿَّ -
قطيعة مع سياقاتو الحضارية التي وجد ي نالتي تعا ةسيكوف قادرا عمى استيعاب المناىج الجديد

 فييا؟ 
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 ثانيا: التوصيات

التي طرحيا محمد عبد المطمب، بؿ  كافة إلى تتبع القضايا ىذه الدراسةلـ تيدؼ 
ىدفت إلى الخروج بفكرة كمية عف منيجو وأىـ القضايا التي أثارىا وموقفو منيا؛ لذا فإنيا تفتح 

 :، ومنياالقضايابعض الباب ألسئمة ذات مغزى تتعمؽ ب

 .بيف الحداثة والتأصيؿ شرعية قصيدة النثرو محمد عبد المطمب . ٔ

 .(مقدمة لنظرية نقدية نصانية عربية)في الببلغة العربية  الجمالي البعد النحوي.ٕ

 بيف الحداثة والتراث.البعد التداولي في الببلغة العربية  .ٖ

 . نظرية النقد العربي بيف المتابعة الغربية، والتأصيؿ اليوياتي.ٗ

والتوصية األخيرة تتعمؽ بكوف محاولة عبد المطمب راىنت عمى مقدرة التراث عمى 
االستيعاب، والمواءمة، وعدـ الجور عمى أحد الطرفيف، وىو ما كاف بالفعؿ في بداياتيا، غير أف 
كتبو األخيرة تظير وكأف ىذه العممية مف المبلحقة المستمرة تبدو ىي األخرى محؿَّ نظر، وىذا 

شكاؿ الذي ندعو الباحثيف إلثارتو بتوسع في دراسة مستقمة تركز السؤاؿ عمى كتب ىو االست
عبد المطمب األخيرة، ومدى مقدرتيا عمى االستمرار بالحماس نفسو لعممية الربط بيف التراث 

 والمناىج النقدية. 
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 1المراجعالمصادر و 

 واآلداب والفنوف لمثقافة الوطني المجمس القعود، الرحمف عبد الحداثة، شعر في اإلبياـ .ٔ
 .ٕٕٓٓ الكويت، ،(ٜٕٚ المعرفة، عالـ سمسمة)

 ـ.ٕٜٜٔ، ٕالقاىرة، ط ،(ناشر دوف) مصطفى، إبراىيـ النحو، إحياء .ٕ

 .ٕٓٓٓ البيضاء، الدار لمنشر، توبقاؿ دار بمقاسـ، خالد الصوفي، والخطاب أدونيس .ٖ

 دار شاكر، محمد محمود فير أبو: عميو وعمؽ قرأه الجرجاني، القاىر عبد الببلغة، أسرار .ٗ
 .ٜٜٔٔ جدة، المدني،

 النحوي دار النحوي، عدناف باإلسبلـ، الممتـز واألدب العممانية بيف واألسموبية األسموب .٘
 ـ.ٜٜٜٔ الرياض، والتوزيع، لمنشر

 ـ.ٜ٘ٛٔ بغداد، آفاؽ، دار الديف، سعد كاظـ ترجمة ىوؼ، غراىاـ واألسموبّية، األسموب .ٙ

 النحوية، الظاىرات ببعض األسموبية الخصائص عبلقة في تطبيقية دراسة: والنحو األسموب .ٚ
 ـ.ٜٛٛٔ اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر لمطبع الدعوة دار جبر، اهلل عبد محمد

 النيضة مكتبة الشايب، أحمد األدبية، األساليب ألصوؿ تحميمية ببلغية دراسة: األسموب .ٛ
 ـ.ٜٜٔٔ، ٛط،القاىرة المصرية،

شكالياتيا، األسموبية .ٜ  ـ.ٕٕٓٓ خريؼ ،ٗعدد ثقافات، مجمة عياشي، منذر وا 

 .ٖط تونس، لمكتاب، العربية الدار المسدي، السبلـ عبد واألسموب، األسموبية .ٓٔ

 المصرية الدار شرؼ، العزيز وعبد فرىود ومحمد خفاجي محمد العربي، والبياف األسموبية .ٔٔ
 ـ.ٕٜٜٔ القاىرة، المبنانية،

                                                           
1
 اتبعت المنهج العربً بالبدء باسم الكتاب، والجمع بٌن المصادر والمراجع دون تفرٌق. 
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، ٕط ،حمب الحضاري، اإلنماء مركز عياشي، منذر: ترجمة جيرو، بيير األسموبية، .ٕٔ
 ـ.ٜٜٗٔ

 ـ.ٜٜٛٔ، ٖط القاىرة، وىبة، مكتبة اهلل، عبد حسف محمد الببلغية، النظرية أصوؿ .ٖٔ

  ـ.ٜٜٜٔ اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار الصاوي، مصطفى العربية، الببلغة أوساط .ٗٔ

 ـ.ٖٜٜٔ اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة عيد، رجاء وتراث، معاصرة: األسموبي البحث .٘ٔ

 ـ.ٕٜٛٔ بغداد، لمنشر، الجاحظ دار منشورات مطموب، أحمد العرب، عند الببلغي البحث .ٙٔ

(. ٕٗٔٓ، يناير ٔ. )ٔج المطمب عبد محمد. د الكبير الناقد حموده، أحمد حوار، برنامج .ٚٔ
https://www.youtube.com/watch?v=tizbCq3Caj8. 

(. ٕٗٔٓ، سبتمبر ٕٓ األىراـ،) )مقاؿ( المطمب، عبد محمد ،(ٔ) الحداثة بعد ما بعد .ٛٔ
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/326864.aspx. 

 ـ.ٕٔٓٓالقاىرة، الثقافة، لقصور العامة الييئة المطمب، عبد محمد السرد، ببلغة .ٜٔ

 -لمنشر العالمية المصرية الشركة المطمب، عبد محمد أخرى، قراءة: العربية الببلغة .ٕٓ
 ـ.ٜٜٚٔ القاىرة، لونجماف،

 القاىرة، والتوزيع، لمنشر موسى سبلمة موسى، سبلمة العربية، والمغة العصرية الببلغة .ٕٔ
 ـ.ٜٗٙٔ

 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٜط القاىرة، المعارؼ، دار ضيؼ، شوقي وتاريخ، تطور الببلغة .ٕٕ

 محمد: ترجمة بميت، ىنريش ،(النص لتحميؿ سيميائي نموذج نحو) واألسموبية الببلغة .ٖٕ
 ـ.ٜٜٜٔ البيضاء، الدار الشرؽ، أفريقيا العمري،

 لونجماف، -لمنشر العالمية المصرية الشركة المطمب، عبد محمد واألسموبية، الببلغة .ٕٗ
 ـ.ٜٜٗٔ القاىرة،
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 ـ.ٜ٘ٚٔ صرية العامة لمكتاب،الييئة الم الصاوي، محمد والفف، التاريخ بيف والنقد الببلغة .ٕ٘

 المعارؼ، دار المطمب، عبد محمد البديعي، التكويف: الحداثة شعر في األسموب بناء .ٕٙ
 ـ.ٖٜٜٔ القاىرة،

(. ٕ٘ٔٓ، يونيو ٕٓ األىراـ،) المطمب، عبد محمد الديني، الخطاب تجديد .ٕٚ
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/406918.aspx . 

 بتاريخ عقدت القاضي، محمد ،(محاضرة) وآفاقو قضاياه: السردي الخطاب تحميؿ .ٕٛ
 . http://fr.slideshare.net/jcdnawal/ss-9187361. ىػٖٔٗٔ/ٕٔ/ٖٓ

 الجزائري، واألدب المغة في أبحاث: المخبر ليويمؿ، باديس العربية، والببلغة التداولية .ٜٕ
 .ٕٔٔٓ، السابع العدد

 المريخ، دار الشيف، الفتاح عبد القاىر، عبد عند الببلغية الوجية مف النحوية التراكيب .ٖٓ
 ـ.ٜٓٛٔ الرياض،

 العربية، الدوؿ جامعة العربية، والدراسات البحوث معيد عوف، حسف النحوي، الدرس تطور .ٖٔ
 ـ.ٜٓٚٔ القاىرة،

 المصرية الشركة المطمب، عبد محمد القديـ، العربي النقد في والتركيب اإلفراد جدلية .ٕٖ
 ـ.ٕٓٔٓ القاىرة، لونجماف، – لمنشر العالمية

 الجزء بدمشؽ، العربي العممي المجمع مجمة أميف، أحمد التجديد، إلى العربية العموـ حاجة .ٖٖ
 ـ.ٕٜٚٔ الثاني تشريف ،ٚ المجمد ،ٔٔ

 لمثقافة الوطني المجمس حمودة، العزيز عبد ،(النص سمطة في دراسة) التيو مف الخروج .ٖٗ
 ـ.ٖٕٓٓ الكويت، ،(ٜٕٛ المعرفة، عالـ سمسمة) واآلداب والفنوف

 والنشر لمطباعة غريب دار درويش، أحمد والتراث، المعاصرة بيف األسموب دراسة .ٖ٘
 ـ.ٜٜٛٔ القاىرة، والتوزيع،
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 زىيرة السيدة ،(ماجستير رسالة) المعاصر العربي النقدي الخطاب في السردي الدرس .ٖٙ
 .الجزائر سطيؼ، عباس، فرحات جامعة بارش،

 المدني، دار شاكر، محمد محمود: عميو وعمؽ قرأه الجرجاني، القاىر عبد اإلعجاز، دالئؿ .ٖٚ
 .ٖط ،ٕٜٜٔ جدة،

 الدار/ بيروت العربي، الثقافي المركز البازعي، وسعد الرويمي ميجاف األدبي، الناقد دليؿ .ٖٛ
 ـ.ٕٚٓٓ، ٘ط البيضاء،

 ـ.ٕٛٓٓ، ٕط القاىرة، لمثقافة، األعمى المجمس المطمب، عبد محمد األدبي، النقد ذاكرة .ٜٖ

 ـ.ٜٛٚٔ بيروت، العودة، دار ،(أدونيس) سعيد أحمد عمي الشعر، زمف .ٓٗ

 المكتبة إسماعيؿ، الديف عز ،(والمعنوية الفنية وظواىره قضاياه) المعاصر العربي الشعر .ٔٗ
 ـ.ٜٜٗٔ القاىرة، األكاديمية،

 القاىرة، لمثقافة، األعمى المجمس المطمب، عبد محمد الخبلقة، وفوضاىـ السبعينات شعراء .ٕٗ
 ـ.ٜٕٓٓ

 العربي، الثقافي المركز زيادة، رضواف القادـ، زمنيا في الحداثة بعد ما الحداثة صدى .ٖٗ
 ـ.ٖٕٓٓ البيضاء، الدار/ بيروت

جراءاتو، مبادئو: األسموب عمـ .ٗٗ  ـ.ٜٜٛٔ القاىرة، الشروؽ، دار فضؿ، صبلح وا 

 ـ.ٖٜٗٔدار نيضة مصر لمطباعة والنشر، ،الزيات حسف أحمد األدب، أصوؿ في .٘ٗ

 مجمس مصموح، العزيز عبد سعد جديدة، آفاؽ: المسانية واألسموبيات العربية الببلغة في .ٙٗ
 ـ.ٖٕٓٓ الكويت، الكويت، بجامعة العممي النشر

 الثقافية الشؤوف دار يوسؼ، إلياس إيشو: ترجمة كاروز، جوف األخبلقية، الرواية في .ٚٗ
 ـ.ٜٙٛٔ بغداد، واإلعبلـ، الثقافة وزارة العامة،
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 ـ.ٜٗٚٔ القاىرة، الكتب، عالـ عيد، محمد ودراستيا، المغة في .ٛٗ

 عماف، والتوزيع، لمنشر الشروؽ دار العبلؽ، جعفر عمي الشعري، النص حداثة في .ٜٗ
 ـ.ٖٕٓٓ

 الممؾ عبد ،(لنظرياتيا ورصد المعاصرة النقدية المدارس ألىـ متابعة) النقد نظرية في .ٓ٘
 ـ.ٕ٘ٓٓ الجزائر، ىومة، دار مرتاض،

 العالمية المصرية الشركة صالح، المعطي وعبد قطب السيد محمد سيد نقدية، قراءات .ٔ٘
 ـ.ٜٜٜٔالقاىرة، لونجماف، - لمنشر

 ـ. ٖٕٔٓالقاىرة ،  لمثقافة، األعمى المجمس المطمب، عبد محمد الثقافية، القراءة .ٕ٘

 االختبلؼ، منشورات خميفة، بف مشري المعاصر، العربي النقد في الحديثة القصيدة .ٖ٘
 ـ.ٕٙٓٓ الجزائر،

بداع، فكر مجمة المطمب، عبد محمد والحداثة، التراث بيف النثر قصيدة .ٗ٘  ،ٕ عدد وا 
 ـ.ٜٜٜٔ

 العالمية المصرية الشركة المطمب، عبد محمد الجرجاني، القاىر عبد عند الحداثة قضايا .٘٘
 ـ.ٜٜ٘ٔ القاىرة، لونجماف، – لمنشر

 ـ.ٕٙٓٓ عماف، الشروؽ، دار البريكي، فاطمة القديـ، العربي النقد في التمقي قضية .ٙ٘

 القاىرة، لونجماف، - لمكتاب العالمية المصرية الشركة المطمب، عبد محمد الشعر، كتاب .ٚ٘
 ـ.ٕٕٓٓ

 الفضؿ أبو ومحمد البجاوي محمد عمي تحقيؽ العسكري، ىبلؿ أبو الصناعتيف، كتاب .ٛ٘
 ـ.ٕٜ٘ٔ القاىرة، وشركاه، الحمبي البابي عيسى العربية، الكتب إحياء دار إبراىيـ،

 القاىرة، لمكتاب، العامة المصرية الييئة حساف، تماـ ومعناىا، مبناىا: العربية المغة .ٜ٘
 ـ.ٖٜٚٔ



242 
 

 واآلداب والفنوف لمثقافة الوطني المجمس ناصؼ، مصطفى والتواصؿ، والتفسير المغة .ٓٙ
 ـ.ٜٜ٘ٔ الكويت، ،(ٖٜٔ المعرفة، عالـ سمسمة)

 ـ.ٖٜٜٔ مراكش، تينمؿ، دار مشروح، إبراىيـ: ترجمة تشومسكي، نعوـ والعقؿ، المغة .ٔٙ

 الجامعية المؤسسة زكريا، ميشاؿ العربية، المغة وتعميـ األلسنية النظرية في مباحث .ٕٙ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٕط بيروت، والنشر، لمدراسات

 العربي، الفكر دار الدروبي، سامي: ترجمة كروتشو، بينيدتو الفف، فمسفة في المجمؿ .ٖٙ
 ـ.ٜٚٗٔ، القاىرة

 لمطباعة العربية النيضة دار الخميؿ، أحمد السيد العربية، الببلغة دراسة إلى المدخؿ .ٗٙ
  ـ.ٜٛٙٔبيروت،  والنشر،

 .عثماف محمد إبراىيـ التحويمية، التوليدية المدرسة .٘ٙ
www.omu.edu.ly/articles/OMU%2520Articles/pdf/Issue25/Issue25-22.pdf&q 

 لمثقافة الوطني المجمس حمودة، العزيز عبد ،(عربية نقدية نظرية نحو) المقعرة المرايا .ٙٙ
 ـ.ٕٔٓٓ، الكويت ،(ٕٕٚ المعرفة، عالـ سمسمة) واآلداب، والفنوف

 المركز وآخروف، إبراىيـ اهلل عبد ،(الحديثة النقدية المناىج إلى مدخؿ) اآلخر معرفة .ٚٙ
 ـ.ٜٜٙٔ البيضاء، الدار/ بيروت العربي، الثقافي

 المركز ناظـ، حسف ،(والمفاىيـ والمنيج األصوؿ في مقارنة دراسة) الشعرية مفاىيـ .ٛٙ
 .ٜٜٗٔ البيضاء، الدار/ بيروت العربي، الثقافي

 فصوؿ، مجمة زيد، أبو نصر أسموبية، قراءة: الجرجاني القاىر عبد عند النظـ مفيوـ .ٜٙ
 .ٜٗٛٔ األوؿ، العدد الخامس، المجمد

 أدبية سيميائية دراسات العمري، محمد الببلغي، الدرس في الشعري والمقاـ الخطابي المقاـ .ٓٚ
 .ٕٗ-ٚ الصفحات ،ٜٜٔٔ، شتاء-خريؼ لسانية،
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(. ٕ٘ٔٓ، مارس ٚ األىراـ،) المطمب، عبد محمد عاداه، شيئا جيؿ مف .ٔٚ
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/365191.aspx . 

 القاىرة، المعرفة، دار الخولي، أميف واألدب، والتفسير والببلغة النحو في تجديد مناىج .ٕٚ
 ـ.ٜٔٙٔ

  ـ.ٜٜٗٔ القاىرة، والتوزيع، لمنشر الشروؽ دار المطمب، عبد محمد الشعرية، مناورات .ٖٚ

 .ٕٙٔٓ يناير، األزىر، المطمب، عبد محمد الثقافية، القراءة منيجية .ٗٚ

 ـ.ٜٜٜٔ القاىرة، الثقافة، لقصور العامة الييئة المطمب، عبد محمد المشكؿ، النص .٘ٚ

 العربي العممي المجمع مجمة مرقص، إدوار وآدابيا، العربية المغة عموـ قواعد في نظرة .ٙٚ
 ـ.ٜٕٜٔ آب ،ٜ المجمد ،ٛ الجزء بدمشؽ،

 القاىرة، لمثقافة، األعمى المجمس راضي، الحكيـ عبد العربي، النقد في المغة نظرية .ٚٚ
 ـ.ٖٕٓٓ

 األكاديمية درقاوي، مختار والمفاىيـ، األسس: التحويمية التوليدية تشومسكي نظرية .ٛٚ
 .ٕ٘ٔٓ، يناير ،ٖٔ العدد والفمسفة، اآلداب قسـ واإلنسانية، االجتماعية لمدراسات

 الجامعية، المعرفة دار خميؿ، حممي: ترجمة ليونز، جوف المغوية، تشومسكي نظرية .ٜٚ
 ـ.ٜ٘ٛٔ اإلسكندرية،

 العربي، الثقافي المركز الغذامي، اهلل عبد ،(العربية األنساؽ في قراءة) الثقافي النقد .ٓٛ
 ـ.ٕ٘ٓٓ، ٖط البيضاء، الدار/ بيروت

 واآلداب والفنوف لمثقافة الوطني المجمس ناصؼ، مصطفى ثانية، نظرية نحو: العربي النقد .ٔٛ
 ـ.ٕٓٓٓالكويت، ،(ٕ٘٘ المعرفة، عالـ سمسمة)

 القاىرة، والتوزيع، والنشر لمطباعة مصر نيضة مندور، محمد المعاصروف، والنقاد النقد .ٕٛ
 ـ.ٜٜٚٔ
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 الييئة المطمب، عبد محمد سبلـ، لرفعت الشعري الخطاب استنطاؽ: النص تكمـ ىكذا .ٖٛ
 ـ. ٜٜٚٔ القاىرة، لمكتاب، العامة المصرية

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 


