املادة :النقد املوضوعايت

د .سالف بوحاليس
لكية الآداب واللغات
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عنوان ادلرس :حتليل نصوص من :شعرية املاكن ،التحليل النفيس للنار
لغاس تون ابشالر
عنارص ادلرس
 .1اخللفية الفلسفية واملعرفية ملوضوعاتية ابشالر
 .2ممزيات النقد املوضوعايت عند ابشالر
 .1اخللفية الفلسفية واملعرفية ملوضوعاتية ابشالر:
هناك مؤثران لعبا دورا همام يف منحى غاس تون ابشالر  :الفرويدية والظاهراتية ،لكن رسعان ما انفصل
ابشالر عن الفرويدية ،أما الظاهراتية فلقد تركت فيه أثرا أمعق ،فبفضلها توصل ابشالر جزئيا اىل مفهومه
عن الصور  imagesوحمل اليقظة  rêverieوهو مزجي بني اذلات واملوضوع "أان أحمل العامل ،فالعامل اذا
موجود كام أحلمه"
وتتحالف املقاربة الظاهراتية عند ابشالر مع انسانية مبدعة متنح قمية لاكفة الظاهرات املتعلقة ابلوعي ،اذ يرى
أعىل درجاته يف الدب وبصورة خاصة يف الشعر اذلي ارتبط به دون سواه .
يضم اخليال عند ابشالر اكفة الوظائف النفس ية لالنسان الوظيفة البداعية والاجرائية ،ويرجعنا ابشالر
لتأسيس هذا احلدس اىل درس الشاعر الملاين نوفاليس  Novalisاذلي يرى أن الشعر "فن ادلينامية
النفس ية" ،ويعد ابشالر يف ذكل وريث ومتابع الفكر الرومنيس الملاين .
ومن هنا فللصورة اذا دور وجودي مؤسس.
يقول ابشالر يف كتابه "شعرية املاكن":
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"الصورة ويه النتاج اخلالص خليال مطلق ظاهرة وجود واحدى الظواهر اخلاصة ابلاكئن الناطق".
فالصورة ليست اذا خطااب تفسرياي ول تريم اىل الزخرف ،وتفرتض هذه القناعة تصورا للخيال ل يتفق
واخلطاب التحلييل النفيس ،وابلرمغ من أن التحليل النفيس قد اس امتل ابشالر مامث يظهره
عنوان ادلراسة اليت كرسها خليال النار فهو رسعان ما ختىل عنه ،فقد حل امس يونغ تدرجييا حمل الحاةل اىل
فرويد.
 .2ممزيات النقد املوضوعايت عند ابشالر:
يعرب فكر ابشالر عن ظاهراتية للتخييل توهجها جتربته كقارئ وقد قاده هذا الجراء املرن والتجرييب عىل
التوايل اىل أخذ اخليال يف تركيبته "املادية " ومن مث يف صورته "احلركية".
معل ابشالر اذا عىل حتديد أمناط حمل اليقظة الانساين ابملادة واظهار كيفية حتمكه ابلكتابة كتجربة مادية للعامل
عند الشعراء بصورة خاصة.
وقد اقتبس ابشالر من أرسطو متيزيه بني العنارص الربعة اليت ستتحمك يف مفصةل فكره بدءا من "التحليل
النفيس للنار " ،ول شك أن اهامتم ابشالر ابلكميياء القدمية اليت أمل هبا عن طريق يونغ اكن حمددا لهذا
اخليار.
ولقد قاد هذا المر ابشالر اىل اعامل فكره يف» موضوعات « يه جتس يد مس بق للموضوعات اليت س مينحها
املوضوعاتيون فامي بعد امتيازا خاصا مثل موضوعات "املياه الرقراقة " و"املياه العاشقة""،املياه العميقة "
و"املاء الثقيل " و "املاء العنيف " يف كتابه "املاء والحالم" عىل سبيل ا ملثال ،وموضوعات» احلمل ابلطريان
«و» السقطة اخليالية « و» الشجرة الهوائية « وغريها يف كتابه» الهواء والحالم«
لقد فتحت هذه التجسدات اجلوهرية لقمي نفس ية أمام التحليل حقال واسعا عىل صعيد اللغة واملفاهمي  ،قام
النقد املوضوعايت بعد ذكل ابستامثرها ،حيث يبرش ابشالر ابلنقد املوضوعايت مع تسلميه بأن اخليال دينامية
منظمة ،والنتيجة اليت اس تخلصها من ذكل عىل مس توى مهنجه النقدي تش به كثريا تكل اليت اس تخلصها
خلفاؤه ،لن دراسة معل أديب ما والتعليق عىل نص ما ان هو ال القيام بقراءة واخضاع اذلات ليعازات
النص ،وترك الصدى اذلي يثريه لينترش يف أنفس نا ،فالمر هو أن نقرأ وأن ندفع اىل القراءة.
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ميكن ادراك حدود القراءة الباشالرية للعامل الدبية ،فالتعليق عىل نص شعري ما يقود اىل درس عام مييل
دوما اىل جعل النص املستشهد به مثال من بني غريه لقانون عام ،واهامتم ابشالر ابخليال
الانساين يف مكوانته الكربى يفوق اهامتمه ابلعامل التخيييل اخلاص بلك اكتب ،ففكره اذا ليس فكرا "نقداي
" ابملعىن ادلقيق لللكمة ،فهذا الفكر ل مييل اىل اجراء مجةل اختيارات واقامة متيزيات أو تصنيفات ،وأولئك
اذلين جسدوا من بعده النقد املوضوعايت أعادوا توازن هذا الجراء عن طريق اعطاء أمهية أكرب خلصوصية
العامل الدبية وتفردها.
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عنوان ادلرس :الفضاء الربوس يت – L’Espace proustienجورج بوليه-
كرس بوليه تأمهل يف املاكن لعامل بروست وهذا التأمل وراء كتابه "دراسات يف الزمن الانساين " وقد
س بق لبوليه أن عرض تساؤهل حول القمية الرمزية لدلللت املاكنية يف كتاب "حتولت ادلائرة".
وحفوى هذا التأمل أن الانسان قد انتقل عرب التارخي من الرؤية الالهوتية اىل الدراك احليس املمتركز عىل
النسان ،ويبني التحول اذلي طرأ عىل ذكل بصورة ممتزية ،ويشري الناقد اىل ذكل بقوهل" :لقد حافظ الفكر
ادليين طيةل القرن السابع عرش عىل العالقة بني "دائرة " الوجود الانساين "القصرية المد " ودائرة الزلية،
غري أن رمز ادلائرة الالهنائية قد فقد مع هناية القرن لك معناه وطاقته وغاب عن اللغة الالهوتية والفلسفية
حبيث حمك عىل ادلائرة الصغرية اليت يتشلك فهيا الفكر الانساين أن تبقى الآن دون روابط ول منوذج وأن
تكشف ابلتايل عن لمعناها " ،وياكد كتاب "حتولت ادلائرة " أن يكون تأرخيا للعقليات من خالل "قراءاهتا
" اخلاصة ذلات الشلك الواحد ،أما يف "الفضاء الربوس يت  «L’Espace proustienفيختلف المر،
فاحلديث هنا عن معل أديب واحد ،حيث حياول الناقد الاحاطة خبصوصيته عرب الشاكل ا ملتعددة اليت
تتحمك بتنظمي املاكن ،ومجيع هذه الشاكل تتعلق بذات التحيزي املاكين للزمن.
ويعد هذا التحول اذلي أشار برغسون اىل ما فيه من طابع خادع ،مربرا عند بروست ابعتبار أنه جزء
من اجراء جاميل متاكمل يربره.
وهكذا يبني الناقد أمهية "تذبذب " ا ملاكن و املسافة اليت تفصل بني الاكئنات والش ياء يف رواية
"البحث عن الزمن الضائع " ويضع الك مهنا مضن منظوره املتفرد.
وابختصار يبني الناقد أمهية"المتوضع" يف املاكن اذلي غالبا ما يتفق وهوية الاكئنات ،ولهذا السبب يأخذ
"الانهبار الربوس يت" يف معظم الحيان شلك "حمل يقظة يتصل بأسامء الماكن والعائالت النبيةل ،وغالبا ما
تكون هذه الماكن منفصةل لن ا ملاكن اكلزمن ليس متصال.
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ان املسافة يه املاكن لكهنا املاكن جمرد من أي اجيابية أي يه ا ملاكن اذلي ل قوة هل ول فعالية واذلي ل
ميكل القدرة عىل التنس يق والتوحيد ،وعوضا عن أن يكون املاكن رضاب من الزتامن العام
يمنو يف اكفة الاجتاهات ليدمع وحيوي ويصل الاكئنات جند ا ملاكن هنا جمرد ل قدرة هل عىل تشكيل نظام
يتبدى من لك هجة يف لك أش ياء العامل.
ل ميكن أن تكون املسافة اذا عند بروست ال مأساوية ،ويه مبثابة ادلليل الظاهر املدون يف املدى ا
ملمتد عىل مبدأ الانفصال اذلي يصيب ويبتيل البرش.
وهكذا يزدوج البحث عن الزمن الضائع عند بروست اذ يضاف اليه "السعي لس تعادة "املاكن الضائع" ،ول
يمت مع ذكل التوصل اىل الوحدة املاكنية ال من خالل الرحالت والتنقالت اليت تمتزي عىل ادلوام بيشء من
"السحر " ومعها يتبدى لك يشء يف صلته مبواقع ممكنة ل متناهية متر هبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مارس يل بروست :روايئ فرنيس عاش يف أواخر القرن  19وأوائل القرن  ،20يف ابريس ،من أعامهل :سلسةل
رواايت "البحث عن الزمن الضائع" واليت تتألف نت س بعة أجزاء نرشت بني عايم 1913و ،1927
وتس تعرض تأثري املايض عىل احلارض ،اكن بروست انقدا ومرتجام واجامتعيا أيضا.
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عنوان ادلرس :حتليل نصوص جون س تاروبنسيك :الشفافية
اهمت جون س تاروبنسيك بنقد العامل الروائية والقصصية واليت من بيهنا دراس ته لرواية "هولويز
اجلديدة" جلون جاك روسو ،حيث تناول بنياهتا النصية ابلتحليل مع صعوبة فصلها عن الس ياق اخلاريج لها،
يقول" :حاولنا قدر الماكن أن تكون هممتنا مقترصة عىل املالحظة ووصف البنيات اليت تنمتي اىل عامل جان
جاك روسو ،...وهذه ادلراسة متتاز مع ذكل مبا هو أكرث من كوهنا حتليال داخليا ،لنه من البدهييي أننا ل
نس تطيع تأويل نتاج روسو دون أن نأخذ بعني الاعتبار العامل اذلي يقف ذكل النتاج يف مواهجته".
تعمتد دراسة س تاروبنسيك لــ"هولويز اجلديدة" عىل تمية (موضوع) أساس ية يفرس هبا مجموع العمل يه
صفة الشفافية ،ويتلمس الناقد هذه التمية من خالل مجيع املواقف واملشاعر اليت تعرب عهنا الرواية سواء يف
مواهجة الطبيعة أو عند سامع املوس يقى أو الحساس ابملايض أو حىت مواهجة املوت ،وخيتلف الحساس هبا
ابختالف املواقف.
أما القوة التأويلية اليت متتلكها تمية الشفافية وفق تصور س تاروبينسيك مفنبعها صفة ذاتية ميتلكها جون
جاك روسو ذاته فهيي ل تأتيه من العامل اخلاريج بل يس بغها هو عىل هذا العامل اخلاريج ،يقول
س تاروبنسيك" :تبدو لنا هولويز اجلديدة يف مجموعها مثل حمل من أحالم اليقظة ،حيث يعطي روسو
اس تجابة للنداء التخييل اذلي يطلب الصفاء بعد أن مل يعد جيده يف العامل الواقعي ول جممتع البرش ،يعطي
سامء أكرث صفاء وقلواب أكرث انفتاحا وعاملا أوسع وأكرث شفافية".
ان اس تغالل س تاروبنسيك هنا حلمل اليقظة يف التأويل يقربه كثريا من النقد املوضوعايت عند ابشالر.
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عنوان ادلرس :املوضوعية البنيوية دراسة يف شعر الس ياب
لعبد الكرمي حسن
يعد كتاب "املوضوعية البنيوية -دراسة يف شعر الس ياب "-لعبد الكرمي حسن فاحتة عهد اخلطاب
النقدي العريب ابملوضوعاتية ،وهو –يف الصل -أطروحة دكتوراه انقشها صاحهبا يف جامعة الرسبون بباريس
س نة  ،1980وأرشف علهيا غرمياس وأندري مياكل.
يضم النقد املوضوعايت اجتاهني اثنني هام:
الاجتاه الول :ميكن تسميته ابملوضوعاتية البنيوية وتعكسه املامرسات النقدية جلون بيار ريشارد حيث تنحو
حنوا بنيواي ظاهرا ،وذكل ابلوقوف عند تفرعات املوضوع من خالل الاملام بتواترها يف بنية النص ،والتعويل
يف سبيل ذكل عىل الحصاء ،ويعد الناقد عبد الكرمي حسن رائد هذا الاجتاه يف الوطن العريب.
الاجتاه الثاين :وميكن تسميته ابملوضوعاتية اجلذرية ،وتعد املامرسات النقدية لــ ج ب ويرب أحسن ما ميثل هذا
الاجتاه حيث تستند لفرضيات مدرسة التحليل النفيس ،وبذكل خيتلف املوضوع/اجلذر عن املوضوع/الفكرة
الظاهرة.
ينطلق عبد الكرمي حسن يف تعريفه للموضوع من قاعدته اللغوية  ،فاذا اكن ريشار يرى أن املوضوع
"مبدأ تنظميي حمسوس"  ،فان عبد الكرمي حسن ،يقول "ان العائةل اللغوية يه حد املوضوع" ،حيث يستند
عىل هذا املفهوم يف تفريع النص اىل مجموعة من العائالت اللغوية لك عائةل لغوية تضم مجموعة من اللفاظ
املشرتكة ،واليت تسمل بنا يف الهناية اىل حتديد املوضوع .
ويعمتد الناقد يف ذكل عىل مبادئ البنيوية املعروفة اكحملايثة ادلاخلية والوصف السانركوين والتفكيك
والرتكيب ،ويس تعني ابلحصاء والعد والتوارد اللفظي واملعجمي والتكرار اللغوي.
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فالفرق بني موضوعاتية ريشار وموضوعية عبد الكرمي حسن ،أن موضوعاتية الول مضمونية ،أي حديث
عن الفاكر واملوضوعات يف الدب ،بيامن موضوعاتية الثاين يه الانتقال من املضامني اخملتلفة اىل الشاكل
الثابتة والقواعد الصارمة.
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د .سالف بوحاليس
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قسم اللغة والدب العريب
عنوان ادلرس :النقد املوضوعايت لسعيد علوش

يعد كتاب "النقد املوضوعايت" للناقد سعيد علوش من أ مه ادلراسات املوضوعاتية العربية ا مليت تنطلق من
تصورات مهنجية دقيقة وحممكة ،وقد صدر س نة  ،1989وينصب حول دراسة "قصيدة
خلفية فلسفية و م
احلرب" لــ"ايسني طه حافظ" حيث وقف صاحبه عند دللت موضوعاتية الصوت والعني والوجه..
وينقسم هذا الكتاب اىل الاهامتمات الآتية:
 احلديث عن مصطلح املوضوعاتية الارهاصات الوىل للنقد املوضوعايت يف العامل العريب تمية احلرب يف شعر ايسني طه حافظ وعالقهتا ابلصوت والعني والوجه.ويس هتدي حتليل سعيد علوش ابملهنج املوضوعايت اذلي سار عليه جون بيار ريشارد يف دراس ته لشعار
مالرميه ،مزاوجا بني القراءتني املصغرة واملكربة ،وقد جاءت دراس ته احصائية تعمتد عىل جرد التاميت وما
يتفرع عهنا ،وياكد تفتيت النصوص الشعرية يتحول اىل دراسة معجمية ملعظم مفردات النص الشعري اليت
يراها داةل عىل الصور واملعاين وأحياان عىل تداعيات لشعورية مثلام هو احلال ابلنس بة للمدلولت العميقة
لتمية الصيحة يف هذا ادليوان.
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عنوان ادلرس :كتاب حسر املوضوع حليد حلداين
يندرج كتاب "حسر املوضوع –عن النقد املوضوعايت يف الرواية والشعر "-للناقد املغريب محيد حلداين
مضن ادلراسات اليت جتعل من نقد النقد جمال اش تغالها ،وبعد أن يعرض عىل مدار مخسة وعرشين صفحة
من الكتاب املهنجية العامة لنقد النقد ،ينتقل للحديث عن النقد املوضوعايت من خالل حتديد ما يقصد ابملهنج
املوضوعايت ،بعض أسسه الفلسفية ،انفتاح النقد املوضوعايت عىل املناجه الخرى ،املوضوعات اليت تشلك
منطلق التحليل عند املوضوعاتيني ويه :مشلكة املصري ،املشلكة ادلينية ،ومشلكة الطبيعة ،ومشالكت
تدور حول اجملمتع والرسة وادلوةل.
ويف هناية هذا الفصل خلص اىل أه املمزيات اليت حتدد طبيعة النقد املوضوعايت.
أما القسم الثاين من الكتاب فقد خصصه للنقد املوضوعايت يف العامل العريب ،وقسمه بدوره اىل قسمني:
اجلانب النظري من هذه ادلراسات واجلانب التطبيقي ،واخملصصني لنقد الرواية ونقد الشعر.
يتحدث يف قسم نقد الرواية حول دراسات ملؤلفني أمثال محمد مصايف يف مؤلفه "الرواية العربية اجلزائرية
احلديثة بني الواقعية والالزتام" وكذا يوسف الشاروين يف "الروائيون الثالثة" ،عيل الراعي يف "دراسات يف
الرواية املرصية" وغريه ،أما ما تعلق بتطبيق املوضوعاتية يف دراسة الشعر فيقف عند مؤلف "عبد الكرمي
حسن" ،وكذا بعض كتاابت "عيل شلق".
غري أن ما يؤخذ عىل دراسة حلداين أن بعض هذه املامرسات املبكمرة ظهرت أص اال قبل ميالد النقد
املوضوعايت  ،اذ ظهرا م
لك من كتايب عيل الراعي وغايل شكري يف س نة واحدة 1964
والمر عينه ينطبق عىل بقية املامرسات املوضوعاتية الخرى املذكورة حيث جندها ظهرت ما بني
 1960و  ، 1980ويه الفرتة ماليت مل يكن يس َمع خاللها ابملوضوعاتية ال خاصة اخلاصة من النخبة الدبية
الغربية ،ذلكل فهو حيمل هذه املؤلفات ما ل حتمتل من احلمك علهيا ابنامتهئا دلائرة النقد املوضوعايت.
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