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نحو فمسفة نقدية لعممنة مناهج الدراسات النقدية العربية
في ضوء معطيات عمم النص والخطاب

الكممات المفتاحية( :فمسفة نقدية -مناهج الدراسات النقدية -النقد والخطاب)
أ .حسين عمر دراوشة
كمية اآلداب :فمسطين
جامعة غزةّ :
hussien2013333@hotmail.com
أ .عبد الكريم حسين الشرعة
جامعة آل البيت  :األردن
abdalkareem.shra@yahoo.com
الممخص
يدعو ىذا البحث إلى إيجاد فمسفة نقدية لعممنة مناىج الدراسات النقدية العربية في ضوء
معطيات عمم النص وتحميل الخطاب ،ورسم رؤية وبناء مقترح لتحقيق فمسفة نقدية
استراتيجية تخدم الدراسات العربية بصورة أو بأخرى ،وذلك من خالل تسميط الضوء عمى
مفيوم النص والخطاب النقدي ،والكشف عن العالقة بين النص بين المؤلف والناقد،
والحديث عن مناىج قراءة النصوص في الدراسات النقدية بين القدماء والمحدثين ،وبيان
انعكا سات المناىج النقدية في الدراسات العربية عند القدماء والمحدثين عمى النص المبدع،
ومن ثم توضيح معالم فمسفة عممنة النقد في الدراسات النقدية العربية في ضوء معطيات عمم
النص وتحميل الخطاب ،ومن ثم إطالق توصيات من شأنيا أن تسيم في إيجاد فمسفة نقدية
استراتيجية لعممن ة المناىج في الدراسات النقدية

العربية في ضوء معطيات عمم النص

وتحميل الخطاب ،ثم نتائج البحث وتوصياتو ،وحواشي البحث ،وفيرس لممصادر والمراجع.
المقدمة
يرتبط النقد في ميمتو األساسية بتذوق األشياء والحكم عمييا وفق أصول عممية صحيحة
وسميمة ،تسيم في الكشف عن القيم الجمالية والفنية والموضوعية الكامنة في ثنايا النص،
فالنص يتكون من ألفاظ وكممات وعبارات وتراكيب وصور وأساليب مختمفة ،فعمماؤنا األوائل
كانت ليم وسائميم اإلبداعية ومناىجيم النقدية في سبك النصوص وقراءة مدلوالتيا ،أما في
العصر الحديث وفي ظل متغيراتو ،أتيح لمناقد والمتمقي إمكانات فريدة وأدوات عديدة لقراءة
النص وسبر مدلوالتو ،ومن ىنا ظيرت استراتيجيات قرائية تحمل مسميات كثيرة توحي
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بالفوضى والتيو الذي تشيده الساحة الثقافية والنقدية في عصر السرعة واالنفجار المعرفي
والثورة المعموماتية ،وفي ظل ازدياد التالقح الفكري واتساع صدام الحضارات واتصاالتيا
المتنامية ،لذا جاء ىذا البحث ليرسم تصور مقترح

حول فمسفة نقدية لعممنة مناىج

الدراسات النقدية العربية في ضوء معطيات عمم النص وتحميل الخطاب ،وذلك من خالل
المباحث التي ستأتي تباعا.
وتتمثل أىمية البحث في أنو يضع أفقا ويرسم تطمعات ويطمق توصيات من أجل إيجاد
فمسفة نقدية لعممنة مناىج الدراسات النقدية العربية في ظل تطور عمم النص وتعدد فروعو
وتطبيقاتو ،وييدف ىذا البحث إلى رسم مقترح وطرح رؤية نقدية لعممنة مناىج الدراسات
النقدية العربية في ضوء معطيات عمم النص وتحميل الخطاب ،واضافة دراسة جادة جديدة
لمكتبة مناىج النقد في الدراسات النقدية العربية ،وتوضح كل ما سبق بالوصف والتحميل
والدراسة ،وأسأل اهلل السداد في القول والتوفيق في العمل.
المبحث األول :النص والخطاب النقدي
لغويا متراكما ،تشترك في إنتاجو
يرتبط النص بالخطاب ارتباطاً وثيقاً ،يجسد في مجممو بناء ّ
واعادة خمقو وتكوينو أقطاب الدائرة اإلبداعية وتفاعل في ثناياه؛ ويمكن بيان العالقة بين
النص والخطاب النقدي في النقاط اآلتية:
المطمب األول :الخطاب والنص
يرى كثير من الباحثين أن الخطاب والنص مصطمحان مترادفان ،فيما بمعنى واحد ،ويدالن
عمى مفيوم واحد ،أذكر عمى سبيل التمثيل :زيميخ ىارس ،فيو في تحديده لمفيوم الخطاب
لم يفرق بين الخطاب والنص ،فقد نظر إلى الخطاب عن طريق النظر إلى النص ،وقد سبق
ذكر ذلك ،وكذلك روبرت شولز ،وبنفنست ،ويذكر سعيد يقطين ":أن كل السرديين الذين
يقفون عند الحد المفظي لمحكي (جينيت-تودروف -فاينريش) ال يميزون بين الخطاب

والنص"(ٔ) ،وكذلك "جاىن كوىن" في كتابو بينية المغة الشعرية إذ يستعمميما بمعنى واحد(ٕ)،

ويذىب فريق آخر إلى التفريق بين النص والخطاب ،عمى أساس فمسفي يصل إلى درجة
الغموض واإلبيام في كثير من األحيان؛ ومن ىؤالء بول ريكور الذي يرى أن الخطاب إذا

ثبت كتابةً يصبح نصاً ،يظير في قولو ":أال فمنسم نصاً كل خطاب ثبتتو الكتابة"(ٖ) ،ونتيجة
ليذه المقولة اندفع لتأسيس نظرية لمحدث الكتابي تميزه عن طريق معرفة ما إذا كانت الكتابة
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سابقة عمى الوجود بالفعل بشكل افتراضي لحيوية الكالم ،ودفعو ىذا االفتراض إلى التساؤل:

وبناء عمى
ماذا عن العالقة بين النص والكالم؟(ٗ) ،إن الكالم عند ريكور سابق لمكتابة،
ً
ذلك ،فالخطاب أسبق من النص ،إن المسألة عند ديكور مسألة زمنية شكمية ال غير.
فإن "فان ديك" قد ربط التفرقة بين
إذا كان ريكور قد ربط بين النص والخطاب بالكتابةّ ،
النص والخطاب باالتجاه البراجماتي ،فالخطاب عنده" ىو في آن واحد فعل اإلنتاج المفظي

ونتيجتو الممموسة والمسموعة والمرئية"(٘) ،أي أنو سمسمة من األفعال الكالمية كل منيا يمقي

ضوءاً عمى اآلخر(،)ٙأما النص فيو :وحدة مجرد ال تتحدد إال من خالل الخطاب كفعل
تواصمي ،وىذا االتجاه يعني أن النص ىو الوحدة التي ال تتحقق إال عن طريق ربطيا

بسياقيا ،وىذا الربط السياقي يوفره الخطاب؛ ألنو فعل تواصمي( ،)ٚويفرق سعيد يقطين بين
الخطاب والنص السَّرديين باعتبار أن" الخطاب مظير نحوي يتم إرسال القصة ،وان القصة

مظير داللي يتم من خاللو إنتاج المعنى من لدن المتمقي"( ،)ٛىذا التفريق فيو شيء من
الغموض ،كما أنو يركز عمى جانب واحد في كل من النص والخطاب ،وىو المظير النحوي
أو المظير الداللي ،فالخطاب مظير نحوي ،والنص مظير داللي ،وفي الحقيقة نجد

المظيرين معاً في كل واحد منيما .فالعالقة بين النص والخطاب عالقة جدلية تالزمية ،ومن

الصعب الفصل بينيما ،إن الخطاب جزء من النص ،والنص يضم مجموعة خطابات في
الوقت نفسو ،كما أنو يضم مجموعة من النصوص ،والخطاب ىو الذي يشكل النص ،ولوال

الخطاب لما كان النص نصاً أصالً.
المطمب الثاني :الخطاب النقدي

إن الخطاب النقدي يؤسس عمى الخطاب اإلبداعي ،إذا كان النص اإلبداعي انعكاساً

لمعالم الموضوعي ،أو اتصال الذات المبدعة بالموضوع( ،)ٜووظيفتو وظيفة شعرية جمالية،
واحداث المحظة الجمالية عند المتمقي ،نظير ما حدث لدى المبدع لحظة اإلبداع ،فيذا ىو
فإن النص النقدي" ىو انعكاس
الخطاب اإلبداعي ،الذي يكون مجاالً لمخطاب النقديّ ،
النعكاس ،وىو يعني (الفيم) ويؤدي إلى الموضوع المنعكس"(ٓٔ) ،وايصالو إلى المتمقي ،إذ
يقف النقد وسطاً بين الخطاب اإلبداعي والمتمقي ،وخطابو خطاب إيصالي إبداعي في آن

واحد ،وىذا ال يعني السعي وراء المعنى المجدد لمعمل األدبي من جانب النقد بل " بمثابة
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قراءة تأويمية لمعمل اإلبداعي"(ٔٔ) ،وتحميمو من أفكار الناقد وثقافتو ،إلثارة وتنشيط أفكار
المتمقي ،من ثم حممو عمى تذوق العمل وفيمو.
ويمكن القول إن الخطاب النقدي متتالية من الجمل أو مجموعة من العبارات ،تصاحب
الخطابات األدبية ،مييمناً عمييا في التوجو ،ومتعامالً معيا لمكشف عن ىذه البنيات األدبية

والشعرية ،ويكون موجياً إلى كل من األديب والمتمقي ،إليصال الرسالة عمى أجمل وجو

ويقوم بفعل معرفي ،ومن ىنا يندرج ضمن الخطاب األدبي ،ولو أن النقد التقميدي منذ زمن
طويل عمل" عمى تقديس المؤلف وجعمو الفضاء الوحيد الذي يتمحور في فمك الخطاب،

(ٕٔ)
معتب اًر إياه المرجعية األولى لتحميل النص األدبي وسبر أغواره"  ،ولم يكن النص إال تجمياً

لميارة أو عبقرية المؤلف ،ناىيك عن دور القارئ ،الذي لم يدخل ضمن التجربة النقدية إال

مؤخ اًر ،إن النقد بشكمو الجديد يولي اىتماما أكبر إلى النص بوصفو بنية قائمة بذاتيا ،وفد

تحو َل بعد ظيور نظريات القراءة وجماليات التمقي ،عمى يد الناقد األلماني ىانز روببرت
ّ
(ٖٔ)
ياوس ٜٓٔٚم ،في االنطالق" من المعنى والعمل األدبي وموقف المتمقي"  ،كون المتمقي
ىو الذي يقرر الجمالية أو المعنى من خالل تأمالتو لمنص.
المبحث الثاني :النص بين المبدع والناقد
أن النص يرتبط ارتباطاً كمياً بشخصية مبدعو ،فيو
لعل من نوافل القول ال من فرائضو ّ
ينتج شكل نصي ،يعتبر األيقونة األساس التي ترجم فييا شعوره ،فشكل رسالة سامية بحاجة
إلى تحميل يكشف مكنوناتيا وتفسير يسبر دالالتيا الكامنة في ثناياىا وتقويم يبرز ما تحممو
في طياتيا من قيم وآراء واتجاىات تبين الذات المبدعة ،فالنص كرسالة ألقاىا المبدع لممتمقي

الذي يعد عنص اًر بار اًز من عناصر العممية اإلبداعية ،وركناً ميماً في التفكير النقدي(ٗٔ) ،فال
تتحقق فاعمية النص إال بالمتمقي فيو شريك إيجابي في إعادة خمق النص وحيويتو(٘ٔ)،

فالناقد البارع ال بد لو من توثيقيا ومن ثم عرضيا عمى قدراتو وحاستو التذوقية وأدواتو
وأساليبو التي تنطمق من ذات النص وتعمل عمى إعادة شرحو ثم إلقاء النظرة األساسية
المستندة لؤلصول النقدية والمعايير الرئيسة لقراءة نص المبدع ،فالنص في فمسفتو يعتمد
عمى الثقافة التي يتقنيا المبدع ويمتمكيا المتمقي ،فثقافة المتمقي وتفسيراتو وتحميالتو لمنص،
ما ىي إال المحرك الحيوي الذي يبعث عمى إعادة تشكيل النص بفكر ثاقب ومستنير ينم عن
شخصية حضارية متطورة متذوقة خصبة الخيال ودقيقة التعبير ،فالمعنى الذي ينتيي إلى
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المتمقي بعد مجاىدة النفس وكد الخاطر ،واعمال الفكر والشعور وتقمبيما عمى وجوىيما
أثر فييا ،وأقوى ارتباطًا بيا ،فال يغيب عنيا بعد
المختمفة ،يكون أمكن في النفس وأعظم ًا
ذلك؛ ألن الشيء الذي يرد إلى النفس بسرعة ،يعزب عنيا عمى عجل ،والشيء الذي تطمئن
إليو بعد ُألي ومشقة ،ال يذىب إال بعد ىذا القدر أو أكثر( ،)ٔٙفعممية االتصال النقدي يمثل
جوىرىا النص باعتباره ال صمة الرئيسة في الوصل بين المبدع والمتمقي ،فالمبدع ينتج النص
ويترك بصماتو عميو بوىمة األولى فال وزر عميو ،والمتمقي يستمع لمنص أو يقرأه والناقد
كمتمقي وييضم النص ويفسره ويحممو مما يمكنو من إعادة تشكيمو بمون جديد ،فالناقد بحاجة
إلى أن يحسن شيئاً من تجربة األديب الخالق ،واال عجز عن أن يفيم مشكالت الخمق

الفني( ،)ٔٚفيجب أن يتبين الناقد عوامل التأثير والتأثر بين لغتو القومية وغيرىا من المغات

ومظاىر ىذا التأثير في لغتو القومية( ،)ٔٛفاألرضية الثقافية لفكر المتمقي الذي يتصدى
لمنص تمثل المفتاح األساسي لبيان النص ألن النص بناء لغوي يستغل كل إمكانات المغة
الموسيقية والتصويرية واإليحائية والدالة في أن ينقل إلى المتمقي خبرة جديدة منفعمة

بالحياة( ،)ٜٔفالنص يحمل شيفرات يمقييا المبدع في ثناياه ،والمتمقي يحمل ىذه الشيفرات

ويبحر في طبقات النص وأمواجو ،ويفسرىا من أجل الوصول لمقيم الجمالية المبثوثة في
طياتو.
المبحث الثالث :مناهج قراءة النصوص في الدراسات النقدية بين القدماء والمحدثين
إن الفكر النقدي العربي القديم نجد فيو مرتكزات وأصول لغوية وتساؤالت وقضايا نقدية

متقدمة ،ولكنيا ال ترت ِ
ق إلى منيج أو نظرية نقدية خالدة شأنيا في ذلك شأن المناىج النقدية
التي تتسم بالتغير والتقمب الرتباطيا بالحالة اإلبداعية التي بدورىا ترتبط بالحالة الثقافية
وتتأثر بتطوراتيا وانحطاطيا ،إن النقاد القدماء ركزوا عمى النص وعمومو فنراىم تارةً يحممونو
ما ال يحتمل وتارةً يمجدونو باعتباره الشيء المقدس في القراءة التفسيرية والتأويالت التحميمية

واألحكام الذوقية ،فتحدثوا كثي اًر عن متعمقات النص وما يقترن بو من مفردات ووقائع
وأحداث ،وكل ذلك بغية معرفة المعنى الصادق والتأويل الصحيح وفق أسموب ومنيج عممي
نابع من الثقافة التي يكتنزىا الناقد والمتمقي واألدوات القرائية التي تحوي في طياتيا كثير
من اإلجراءات التحميمية التي قد تسيم في إعادة تشكيل النص وبمورة أفكار نقدية حولو تسيم
في خمقو من جديد.
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إن المزوجة النقدية والتذبذب بين القدماء والمحدثين يوحي بحالة من التيو النقدي والتخبط

الثقافي بين األجيال العربية ،ولعل ذلك فقدان التواصل الحضاري والفكري مع التراث العربي
المركوز بين ألوان الثقافات في ظل تطورات العصور وما يرافقيا من تغيرات عمى مختمف
ألوان الحياة المعيشية وضروبيا المتعددة ،أثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة عمى قراءة النص
وتفسيره وتحميمو وتأويمو ،فانتشار المذاىب األدبية واالتجاىات النقدية واألساليب القرائية
كالبنيوية واألسموبية والتفكيكية ...وغيرىا ،وما ارتبط بيا من قضايا وآراء كفكرة موت المؤلف

لبارت(ٕٓ)  ،وما ليا من تبعيات عمى النص وعممية النقد ،وما رافقيا من حالة عدم استقرار

نقدية يدلل عمى غياب استراتيجية نقدية عربية موحدة تجمع الشمل العربي بما يسيم في
بمورة مشاريع نقدية وتنفيذ أفكار إبداعية وابتكار أساليب أدبية ،تعزز الثقافة العربية وتعمل

ٍ
شخص آلخر ومن
عمى تنميتيا بما يحقق األمن النقدي ليا ،وندرك أن النقد يختمف من

مدرسة ألخرى ،ولكن يجب أن نعمل جاىدين عمى استشفاف استراتيجية عربية موحدة ،تقوم
عمى عدة نظريات قرائية لنصوص العربية تنطمق من تراثنا وتستفيد من عالمنا الحديث ،بما
يضمن تحميل أوفى وتفسير أدق يسبر مدلوالت النصوص ويبين معانييا ،ويساعد عمى إيجاد
أساليب ووسائل تسيم في تحميل النصوص بطريقة سيمة تُؤدي الغرض وان كانت متباعدة
ومختمفة من ناقد آلخر ومن أسموب إلى أسموب ومن نظرية إلى نظرية ،فالنص في ُعرف

القدماء والمحدثين واحد ومناىجي م غير مستقرة وأساليبيم متغيرة ،وىذا يعكس حقيقة النقد

وفمسفتو ،ويتضح أن مناىج النقد التي تصدر عن مفكرين أو فالسفة تكون أكثر نضجاً من

إن مناىج النقد التي تصدر عن مبدعين
مناىج النقد التي تصدر عن دراسات مؤرخين ،كما ّ
متفوقين واعين تكون أكثر اتصاالً وأنضج تطو اًر وأبعد امتداداً من تمك التي تصدر عن

مؤرخين ليس غير ،ذلك أن الفالسفة أو المفكرين والمبدعين حين يجنحون إلى النقد والتقويم

يمغون المسافة بينيم وبين قمب النص ونبضو وايقاعو وعروقو ،وىم يتوحدون مع اإليقاع
الداخمي لمنص قبل أن يصدروا أحكاميم ،بينما المؤرخون يشتطّ بيم المنحنى التاريخي ويبعد
بيم عن قمب النص ،فتقوم بينيم وبين النص مسافة كبيرة تخل بكثير من األحكام وتخل

بأساس كبير من أسس العممية النقدية.
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المبحث الرابع :انعكاسات المناهج النقدية في الدراسات العربية عند القدماء والمحدثين
عمى النص المبدع

إن العرب لم يكونوا أول من تحدثوا عن النقد ،وانما بذل عمماء المغة في النقد العربي
ّ
القديم جيوداً كبيرة في تفسير النصوص ونقدىا بما يتوافق مع فطرتيم وسميقتيم المغوية

الفصيحة ،فنراىم ينتقدون النص وألفاظو وعباراتو وتراكيبو وبيان مدلوالتو ،ولعل الناظر في

ذلك يجد أنيم اتسعوا في مجاالت النقد التطبيقي ،والتي ثاروا من خالليا أصوالً نقدية
ٍ
وتأويالت نصية فريدة في وقتيا ومتقدمة في زمانيا ،تنم عن وجود حس
ومعايي اًر تحميمية

نقدي وذوق أدبي في غاية الدقة والروعة في الجمال ،فالناقد العربي بثقافتو المتقدمة في

عصره العارف ب أسرار وسيتمو والخبير بأدواتو التي يستخدميا من أجل فيم النص واستيعابو
بما يحقق االنسجام ويبرز القيمة األدبية والجمالية لمنصوص ،رسم الخطوط العريضة
لالستراتيجيات القرائية لمنصوص في الثقافة العربية األصيمة ،ويتضح ذلك من خالل
تساؤالتيم النقدية التي تمس النص وصاحبو ،ومن ذلك حديثيم عن نظرية عمود الشعر
العربي والتي تتمثل في مجموعة من التقاليد الفنية ،التي كان يسير عمييا الشعراء الكبار
األقدمون ،وكذلك حديثيم عن قضية المفظ والمعنى ،وقضية الطبع والصنعة والوحدة ،وقضية
الكثرة في القصيدة ،وقضية الصدق والكذب في الشعر ،وقضية المفاضمة أو الموازنة بين
شعرين أو شاعرين ،وقضية السرقات الشعرية ،وقضية العالقة بين الشعر واألخالق أو

الشعر والدين(ٕٔ) ،وقضية المضمون والشكل ،وقضية األسموب والنظم والصورة األدبية،
وقضية الموسيقى واإليقاع ،وقضية العاطفة والخيال ،وقضية الذوق األدبي ،وقضية الجمال
والحالوة والجالل ،ونظرية النظم،

وىذا يوحي بامتالكيم وسائميم الخالقة في معرفة

أساسيات اإلبداع وربطو بحالة االبتكار ،وتفسير النصوص من داخميا مع مراعاة ما يتصل
بو في العالم الخارجي المرافق لو -بالطبع بصورة أو بأخرى-ميما حمق المبدع وانعتق من
ربقة الحاضر فإن سمة من سماتو ال بد أن تعمق بالنص ،وتبقى شوائب من ألوان الحياة
ماكثة حولو ،وتأويالتيم الثقافية ومناقشاتيم المعرفية التي تستميم من فصاحتيم وسميقتيم
المغوية أصوليا ومعاييرىا وضوابطيا ،وأبرز ما ساعد النقاد العرب عمى ذلك الثقافة
المجتمعية الحضارية التي كانت سائدة في وقتيا ،كانتشار األسواق األدبية ،والتالقح الفكري
مع الثقافات األخرى في العصور األدبية المتالحقة ،وامتزاج العموم والفنون واآلداب
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والمعارف في المجتمعات ،والظروف السياسية التي دعمت الحركة األدبية وما رافقيا من

قراءات نقدية استشرافية لمنصوص العربية.
أما في النقد العربي الحديث فإن ساحتو تعج بكثير من المناىج النقدية والنظريات التأويمية،
والتي تطمع بين الفينة واألخرى ،والتي تمفظيا عمينا الثقافات األخرى التي باتت تغزونا في
عقر دارنا ،ال نستطيع أن نتجاىميا أو نغض الطرف عنيا ،فنجد نقاداً تعصبوا ليا ،ونجد

آخرين وازنوا بينيا وبين األصول النقدية في تراثنا ،ونجد فريقاً انغمس فييا انغماساً كمياً

وكأنو يريد النقد العربي قطعة من النقد الغربي وأخذ ُينادي بأدوات انقضت آجاليا في بمدانيا
جرت الكثير من التعسفات عمى النقد
المنشأة ليا ويمجدىا ألبعد الحدود ،فيذه إشكالية كبيرة ّ
العربي والتعدي غير المسبوق عمى ألفاظو ومصطمحاتو ،وىذا يدلل عمى حالة التيو النقدي

والتخبط الثقافي لمفكر العربي المعاصر الذي يعد النقد البوصمة األساسية الموجو لو
والضابطة لفنونو وتطبيقاتو ،أقول العنصر الثقافي لمنقاد ىو السالح المعرفي بألوانو كافة
وض روبو المتطورة في ظل الثورة المعموماتية وانعكاساتيا عمى الروح اإلبداعية في النصوص
العربية وتحميالتيا ،فيبرز أثر االستراتيجيات القرائية لمنص في الخطاب النقدي العربي عمى
تفسير النص وتحميمو ولكن بطريقة غير منتظمة من ناحية أدائية؛ ألنيا تفتقد لنظرية
والستراتيجية ،ونجد في الغالب األعم أن الخطاب النقدي المعاصر ُمتأثر بالنقد الغربي ،وان
كان ىناك أصواتاً تُنادي بنظريات جديدة تنطمق من عموم المسان العربي والمسانيات الحديثة
واإلقرار بعموم جديدة وأفرع معرفية معاصرة ،كنحو النص الذي ظيرت فيو دراسات جادة

جديدة ،وكذلك المسانيات العربية الحداثية التي أغنت الثقافة النقدية بسيل عرم من الوسائل
واألدوات وأغدقت عمييا كثير من التقنيات والتطبيقات المغوية ،فوجب استثمارىا من أجل
تنمية نقدية بشقييا النظري والتطبيقي ،تُراعي األصول النقدية في العربية التي ابتكرىا القدماء
والمحدثين من عمماء العربية.
المبحث الخامس :فمسفة عممنة النقد في الدراسات النقدية العربية في ضوء معطيات عمم
النص وتحميل الخطاب(رؤية ومقترح)

من ُّ
النقاد َم ْن حاول الجمع بين القديم والجديد ،فحذق من القديم متانة األسموب ،وطالوة
العبارة ،ووضوح الغرض ،وأخذ من الجديد حسن العرض ،وطرافة الموضوع ،أما الفكرة فتارةً

يأخذىا من ىنا ،وتارةً يأخذىا من ىناك(ٕٕ) ،إن التخبط النقدي الذي تشيده الساحة العربية،
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في ظل تطور التقنيات النقدية مع االنفجار المعرفي وانفتاح النصوص في دالالتيا وتعدد
التأويالت القرائية ليا ،يحتم عمينا إيجاد نظرية نقدية عربية كبرى تستند إلى فمسفة استراتيجية
نقدية تستمد أصوليا من المعايير النقدية الموجودة في تراثنا المغوي العتيد ،والتي استفاض
عمماؤنا في مناقشتيا مناقشات متنوعة ،واالستفادة من الثورة المعموماتية واالنفجار المعرفي

الذي شمل مناحي الحياة كافةً ،وىذا أثر عمى المبدع وانتاجاتو ،وعمى القارئ وأدواتو
االستيعابية ،وعمى الناقد وتحميالتو وتأويالتو وأحكامو.

إن الناقد الحق يمزمو بناء فمسفي واضح حتى يستطيع أن يقوم بميمة الحكم عمى العمل(ٖٕ)،

فيذه االستراتيجية التي يندرج تحتيا أساليب ونظريات نقدية مستوحاة من عمق الثقافة النقدية
العربية وفمسفتيا وتطبيقاتيا ،يجب أن تنطمق من النص باعتباره جممة من العبارات ليا
دالالتيا التي تشكل تراكيب ترتبط بالحالة اإلبداعية وتتزامن معيا بطريقة مباشرة وغير
مباشرة قد ال يشعر بيا األديب عند عممية الخمق اإلبداعي ،وعدم تجاىل جو النص الذي
يكشف عن وقائع ميالد اإلبداع والحالة الشعورية التي يمر بيا المبدع عند ابتكار النص،
وليس معنى ذلك تحميل النص ما ال يحتمل ،إنما ىذه ىي الصورة الحقيقية واألصيمة التي
فييا تم مخاض النص ولحظة والدتو ومن ثم إخراجو ،فيذا يسيم في رسم المالمح الرئيسة
لعممية قراءة النص بالمناىج واالستراتيجيات التقميدية والحديثة المختمفة  ،بغض النظر عن
فمسفتيا ،فيي في النياية طريقة لقراءة النص وسبر مدلوالتو وبيان قيمو الجمالية ومميزاتو
وعيوبو ،ولعل المعول األصيل في ذلك ىو ثقافة الناقد المتذوق وواسع االطالع ،ممماً بكامل

أدوات الصنعة والصياغة التي يستخدميا األديب في إبداع النص(ٕٗ) ،الذي يتولى بيان

ٍ
معان ،وما تشممو في طياتيا من أفكار وقيم واتجاىات،
جماليات النصوص وما تكتنزه من
فوجب التركيز عمى إعداد الناقد الذي يتحصن بثقافة وافرة تجمع شتى العموم وضروب
المعارف

وأنواع الفنون ومختمف اآلداب ،وترتبط ىذه الفمسفة االستراتيجية باإلجراءات

األساسية ألصول النقد األدبي ،التي يجب عمى الناقد اإللمام بيا ومعرفتيا وسبر أغوارىا،
وذلك وفق األساليب النقدية اآلتية:
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المطمب األول :أساليب نقد النصوص في االستراتيجية التي ُنريدها

إن النقد يعتمد عمى تذوق النص ،فمتى امتمك الناقد الذوق السميم استطاع أن يق أر النص قراء
فاحصة مستبصرة لرموزه وعباراتو وألفاظو وتراكيبو ،نود اإلشارة إلى أن ىذه الطرق
واألساليب ال تعدو في كونيا نابعة من وحي عمميات النقد ،ويمكن بيانيا فيما يأتي:
ٔ .توثيق النص إ قامتو في صورتو الصحيحة بعناصره الفنية والموضوعية ،وشكمو السميم
غير المبتور وال المشوه ،وأن يبقى كما ىو عندما يصدر عن المبدع بدون تحريف
وتصحيف وتغيير ،ليتمكن الناقد من تحديد جنسو الذي ينتمي إليو ،وفصيمتو التي
اشتق منيا.
ٕ .تفسير النص ،إن عممية التفسير التي يقوم بيا الناقد تكشف لمقارئ عن كل ما يمكن
أن نسميو إمكانات العمل األدبي ،وميمة عممية التفسير التي يقوم بيا الناقد ىي أن

تخمق صمة بين العمل األدبي والقارئ ،وأن تقربو من نفسو(ٕ٘) ،تحميل النص وتفسيره
وقراءة بالمناىج النقدية المتاحة التي تعتمد أساساً عمى ثقافة الناقد المستمدة من تراثنا
المغوي والنقدي العتيد ،ال أن يعتمد اعتماداً كمياً عمى المنتجات النقدية الغربية التي

تمثل روح ثقافة تمك المجتمعات -وأن يكون مستيمكاً معنوياً -بل وجب التركيز عمى
التراث العربي واستشارة عيونو وكنوزه واستخراج صدفو ولآللئو ،ونأخذ من أدوات النقد

الغربي ومناىجو ما يتوافق مع فقينا المغوي وأعرافنا النقدية؛ ألن عصرنا الحالي اتّسم
باالنفتاح الحضاري عمى مختمف األمم والشعوب ،فتعددت تقنياتو وتنوعت برمجياتو
المغوية وأصبحت المعرفة وضروبيا في كل مناطق العالم كافةً ،فوجب استثمار

المعرفة والثقافة في حقول النقد العربي ،والتدرب عمى كيفية إدارة المعرفة النقدية بما
يسيم في بمورة استراتيجية نقدية تحقق النظرة الشاممة لمنص العربي.

ٖ .النظر إلى النص عمى أنو يشكل وحدة كبرى متكاممة ،تقوم عمى عناصر مجتمعة،
تتمثل في الترابط والتماسك واالنسجام.
ٗ .إعادة التشكيل وبناء ا لنص من جديد ،وليس معنى ذلك خمق النص من ذي قبل،
وانما ىذه طريقة تأويمية ونظرية من نظريات التمقي ،تنم عن وجود حس أدبي وتفاعل
تمام مع النص واندماج واضح مع عباراتو مما ينمي الذوق ويرىف الحس ويخصب
الخيال ويوسع آفاق النص وتأثيراتو.
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٘ .تقويم النص واصدار األحكام النقدية لو ،فالنقد الصريح الصحيح يحتاج إلى شجاعة

أدبية قوية من الناقد ورحابة صدر من المنقود( ،)ٕٙكما أنو يحتاج لثقافة ومعرفة

بفنون العربية والعموم األخرى.
إن الفمسفة النقدية العربية حول قراءة النصوص عند القدماء ،ركزت عمى النص سواء
أكان ذات النص أم جوه ،فكل ىذا متعمق بالنص ،فاتجو المحدثون إلى اتخاذ النص
المنطمق األساس لعممية النقد ،فنستطيع القول بأن الفمسفة النقدية العربية يجب أن تنطمق
من المقومات الرئيسية لمعمل النقدي في الكشف عن بنية النصوص ودالالتيا وما تكتنزه

ِ
معان وقيم وأفكار ،والمتمثمة في التحميل والتفسير والتقويم
من

()ٕٚ

مع االستفادة من

اإلجراءات النقدية المتوفرة في الثقافة العربية واستشارة كنوز تراثيا وفكرىا القديم
والحديث ،وتطويع الفكر الحضاري في ظل االنفجار المعرفي والثورة المعموماتية في
مناحي الحياة كافةً.

المطمب الثاني :توصيات من أجل إيجاد فمسفة استراتيجية نقدية

إن الفمسفة تمكن النقاد من تحديد الرؤية التي يطمحون إلييا وتسيم في رسم استراتيجية
تحوي المناىج واألساليب التي تتوافق مع أىدافيا ورسائميا ومساعييا ،وىذه توصيات من
أجل المساىمة الفاعمة في دعم إيجاد فمسفة نقدية عربية ،وذلك عمى النحو اآلتي:
ٔ .الناقد في محاولة تحميل العمل وتفسيره يرتبط بالنص ارتباطاً مباش اًر وأساسياً ،فيجب
أن تكون تحميالتو وأحكامو ومعاييره النقدية مستمدة من ذلك النص في لغتو وبناءه

وشكمو ورموزه دون تعسف في التفسير والتأويل(.)ٕٛ

ٕ .ضرورة التعمق في تحميل النصوص من داخميا مع مراعاة متعمقات النص ،فالنقاد
القدماء كابن سالم وابن قتيبة و اآلمدي والقاضي كانت كتاباتيم النقدية متفاوتة،
تكتسب قيمتيا كمما اقتربت من النص وانطمقت منو.
ٖ .تضافر الجيود النقدية والعمل بشكل جماعي ال فردي ،واالستفادة من عصر السرعة
وما فيو ومن تطبيقات إلكترونية وبرمجيات حاسوبية ومبتكرات حداثية وانجازات
حضارية ومعارف ثقافية ،واإلحاطة بالمدارس النقدية ومناىجيا وأساليبيا وأدواتيا
ووسائميا وأسسيا واتجاىاتيا ومظاىر تأثرىا ببعضيا.
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ٗ .ضرورة استثارة عيون التراث العربي والذخائر النفيسة التي يحوييا ،والكشف عما
تكتنزه في ثناياىا وافراده بدراسات متعمقة حديثة تستخدم األساليب العممية المتطورة
في البحث المعرفي ،ألن مكانتنا بين األمم مرتبطة بحفاظنا عمى ىويتنا النقدية التي
تعبر عن وجية نظرنا ،فقصور ىممنا اتجاه التراث يعيق تحقيق التنمية النقدية لمفكر
العربي ،فمو تواصمنا مع تراثنا؛ ألصبح لدينا منيج عربي في تحميل النصوص
وتفسيرىا بدالً من "الترقيع" الذي يعتمد عمى االقتباس من االتجاىات األجنبية دون

أن تجد ىذه المقتبسات تربة مالئمة الستنباتيا وتنميتيا وتالحميا مع النسيج العربي،

فتبقى ىذه المقتبسات أجساماً غريبة في جسم الثقافة العربية(.)ٕٜ

٘ .التركيز عمى التنمية المغوية وصقل مواىبيا وقدراتيا ،وذلك من خالل التوسع في
القراءة واإلطالع المستمر عمى ما استجد من أنواع المعرفة والعموم والفنون واآلداب.
ٍ
بحاجة إلى وضوح الشخصية الثقافية واستقالليا وتميزىا؛ ألن ىذا يتيح لنا
 .ٙنحن
معرفة ما يمكن قبولو وما ال يمكن قبولو ،وما يالئم وما ال يالئم ،فالثقافات ذات
الشخصية المستقمة يتجاوب بعضيا مع البعض اآلخر ،وتفيد كل منيا من األخرى،
وعندما تستفيد شيئاً تيضمو وتصبغو ب صبغتيا ىي ويصبح من مميزاتيا ،وكل ذلك
يؤثر عمى عممية نقد النصوص في خطاباتنا العربية.

 .ٚتفعيل عممية تعريب العموم الحديثة وترجمتيا من خالل التنسيق بين المجامع
والمؤسسات والجمعيات والييئات والمجان والمراكز المغوية الرسمية واألىمية ،وذلك
لمنيل من الثقافات األخرى -ال سحقيا -واالستفادة من عموميا وفنونيا وآدابيا.
 .ٛتنمية الذوق العام لممجتمعات العربية ،وذلك بنشر عموم المغة العربية ودعميا ،وفتح
اآلفاق أمام الجميور العربي ،لممشاركة في تشكيل الفكر الثقافي لؤلمة والعمل عمى
نشره بين أبناء المجتمعات األخرى.
 .ٜإعداد برامج ورسم خطط واجراء دراسات مسحية نقدية ألصول التفكير الناقد في
المجتمعات العربية ،لمتمكن من التعرف عمى العوامل المؤثرة في النقد العربي في
الخطاب النقدي.
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ٓٔ.

توفير الدعم المادي والتشجيع المعنوي ألصحاب اإلبداع في المجاالت كافة،

وتبني قدراتيم ،مما يسيم في تحقيق حركة نقدية عربية ،تتولد من خالليا نظريات
وقواعد ومبادئ تقود إلى رسم مالمح نقدية جديدة.
ٔٔ.

تنظيم حمالت تثقيفية توعوية في كل المجاالت وعمى مختمف المستويات،

وفق استراتيجية وطنية يسير العالم العربي وفقاً ليا ،مع تقييميا من وقت آلخر،

لمعرفة نتائج وقائعيا لنسج االستراتيجية النقدية التي تعتمد اعتماد كمي عمى العقل
الذي يخاطب األفكار والعواطف التي تناجي الذوق الجمالي.

وفي الختام ىذا البحث أطمق إضاءات من شأنيا أن تسيم بصورة أو بأخرى في إيجاد
فمسفة نقدية لعممنة النقد العربي عمى أساس ثقافي بحث ،فاألزمة التي نعاني منيا أزمة
ثقافي ة في فكرنا الحديث ،فتوفرت لنا إمكانات فريدة مع وجود تحديات كبيرة ،توجب عمينا
أن نكون واعين أشد الوعي في رسم حدود العممية النقدية ومتعمقاتيا ،وعمى ذلك لم يعد
لمتفكير الفردي سبيل مؤثر بدرجة كبيرة في ظل متغيرات العصر الحديث ،الذي يعد
إحدى سماتو البارزة التفكير الجماعي الواعي.
النتائج والتوصيات
توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،وذلك عمى النحو اآلتي:
ٔ .امتمكت العرب ناصية الخطاب النقدي ،وتعددت عندىم وسائل استقراء النصوص
وطرق التحميل المبنية عمى قواعد أساسية في التعامل مع جماليات النصوص
ومدلوالتيا.
ٕ .يعتمد النقد األدبي عمى تذوق النصوص والكشف عن مضامينيا الجمالية ورسائل
نصوصيا وعناصر اإلبداع فييا من خالل أنسجتيا وتراكيبيا المغوية التي تحوي في
طياتيا كثير من الشيفرات الداللية المركوزة في أبنية النصوص ،وذلك وفق منيجية
نقدية تمبي حاجات العصر ومتطمباتو.
ٖ .عممنة النقد األدبي ترتبط بعمميات عممية معرفية مبنية عمى أسس واضحة تعبر عن
فمسفة نحتاج إلييا في ظل التخبط النقدي في التعامل مع النصوص وتحميالتيا ،وىذه
العمميات ىي التحميل والتفسير والتقويم متداخمة في بعضيا البعض.
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ٗ .تحتاج عممنة النقد إلى توفير ثقافة معرفية متنوعة لمن يتصدى لعممية النقد ،لذا
وجب عمى الناقد أن يتسمح بالثقافة والمعرفة في ظل االنفجار المعموماتي والثورة
الرقمية التي لم تعد حك اًر عمى أحد.

٘ .االستراتيجيات النقدية المطروحة عمى الساحة العربية واألجنبية ،ال تعدو عن كونيا
استراتيجيات وطرق ومناىج قرائية لمنصوص ومشكالتيا األساسية ،فما نحن بصدده
ونرجو العمل الجدي في تحقيقو ،ىو بناء نقدنا عمى أسس عممية واضحة تعبر عن
قيم شخصيتنا القويمة وأساليب تعابيرىا الخالقة.
 .ٙتنمية النقد في ظل المتغيرات المعاصرة التي لحقت بنصوص العمل اإلبداعي ،تحتم
عمى من يتصدى لمنقد أن يكون متمكناً من إدارة المعرفة والثقافة الوافدة وضبطيا
وفق معايير ثقافتنا العربية وأخذ ما يناسبنا منيا ،ونكون بذلك أنتجنا ثقافة معاصرة

تستحق االىتمام وجمعت بين األصالة والحداثة.
 .ٚتعزيز التعاون والتنسيق وتوحيد الجيود المبذولة عمى الساحة النقدية في العالم العربي
من أجل بناء استراتيجية لنظرية عربية كبرى تكون واضحة المعالم والرسوم ،تعمل
عمى استقطاب األعمال اإلبداعية والنقدية في مختمف الثقافات وصبغيا بثقافتنا
العربية واإلسالمية.
 .ٛضرورة إنشاء مجمع نقدي عربي ييتم بمناقشة القضايا اإلبداعية ورعاية األعمال
واألبحاث والدراسات النقدية.
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science and analysis of the discourse, drawing a vision and building a
proposal to achieve a strategic monetary philosophy that serves Arab
studies in one form or another by highlighting the concept of text and
critical discourse, The relationship between the text between the
author and critic, and talk about the methods of reading texts in the
critical studies between the ancients and modernists, and reflect the
implications of the monetary curricula in the Arab studies of the
ancients and innovators on the creative text, and then clarify the
features of the philosophy of secularism criticism in the Arab
monetary studies in Z The study aims at developing a strategic critical
philosophy for the secularization of curricula in Arab monetary
studies in the light of textual and speech analysis data, research
results and recommendations, research notes, and a catalog of
sources and references.

الهوامش
(ٔ)انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي ،طٔ ،بيروت ٜٜٔٛم ،صٕٔ.

(ٕ ) بنية المغة الشعرية ،كوىن جان ،ترجمة :محمد الولي ومحمد العمري ،دار توبقال ،الدار البيضاء
ٜٔٛٙم ،صٖ.ٔٚ

(ٖ) مقاالت في األسموبية ،منذر عياشي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ٜٜٓٔم ،صٖٕٔ.

(ٗ) بالغة الخطاب وعمم النص ،صالح فضل ،الشركة المصرية العالمية -لونجمان ،ومكتبة لبنان
ناشرون ،طٔ ،القاىرة و بيروت ٜٜٔٙم ،ص .ٖٓٚ

(٘) انفتاح النص الروائي ،مرجع سابق ،ص.ٔٙ
() ٙ

تحميل الخطاب الشعري(إستراتيجية التناص) ،محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربي،طٔ ،الدار

البيضاء ٜٔٛٙم ،ص.ٔٗٙ

( )ٚانفتاح النص الروائي ،مرجع سابق ،ص.ٔٙ
( )ٛانفتاح النص الروائي ،مرجع سابق ،صٖٔ.

( )ٜمسألة النص ،ميخائيل باختين ،ترجمة :محمد مقمد ،مجمة الفكر العربي المعاصر ،مركز اإلنماء
القومي ،بيروت ٜٗٔٛم ،ص٘ٗ.

(ٓٔ) المصطمحات األدبية الحديثة ،محمد عناني ،الشركة العالمية لممصرية  ،طٖ ،مصر ٖٕٓٓم،

صٗٗ.

88

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٔٔ)األسموبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحميل الخطاب ،فرحان الحربي ،المؤسسة الجامعية،
طٔ ،بيروت ٖٕٓٓم ،ص.ٗٙ

(ٕٔ) التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر ،بشير تاوريرت وسامية راجح ،دار رسالن ،دمشق
ٕٓٔٓم ،صٗٗ.

(ٖٔ) فمسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة بحث في آليات تمقي الشعر الحداثي ،عبد
القادر عبو ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ٕٓٓٚم ،صٖ.ٜ

(ٗٔ) مناىج تحميل النص األدبي ،إبراىيم السعافين وآخرون ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،طٔ،
عمان ٖٜٜٔم ،صٕٗ.

(٘ٔ ) التركيب المغوي لؤلدب (بحث في فمسفة المغة واالستيطيقيا) ،لطفي عبد البديع ،دار المريخ،
الرياض ٜٜٔٛم ،صٗ.ٔٚ

()ٔٙالصورة األدبية تاريخ ونقد ،عمي صبح ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة ،صٔ.ٔٚ

( )ٔٚالنقد األدبي ومدارسو الحديثة ،ستانمي ىايمن ،ترجمة :إحسان عباس ،دار الثقافة ،طٔ ،بيروت
ٜٓٔٙم ،ص.ٔٚٚ

( ) ٔٛاتجاىات النقد األدبي من الجاىمية إلى نياية القرن الرابع اليجري ،منصور عبد الرحمن ،المكتبة
األنجمو المصرية ،القاىرة ٜٜٔٚم ،صٓٔ.

( )ٜٔاألدب وفنونو  -دراسة ونقد ،عز الدين إسماعيل ،دار الفكر العربي ،ط ،ٛالقاىرة ،صٕٔ.
(ٕٓ) مناىج تحميل النص األدبي ،مرجع سابق ،صٖٕ.

(ٕٔ) تاريخ النقد األدبي عند العرب ،إحسان عباس ،دار الثقافة ،طٗ ،بيروت ٖٜٔٛم ،صٕٗ و
مناىج النقد األدبي عند العرب ،ىشام ياغي وآخرون ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،طٔ ،عمان

ٜٜٔٚم ،صٖ٘ٔ.

(ٕٕ) في األدب الحديث ،عمر الدسوقي ،دار الفكر العربي ،طٔ ،القاىرة ٕٓٓٓم.٘/ٔ ،

(ٖٕ) األدب وفنونو  -دراسة ونقد ،عز الدين إسماعيل ،دار الفكر العربي ،ط ،ٛالقاىرة ،صٗٗ.
(ٕٗ) موسوعة اإلبداع األدبي ،نبيل راغب ،الشركة المصرية العالمية-لونجمان ،طٔ ،القاىرة ٜٜٔٙم،

ص٘.

(ٕ٘) األدب وفنونو  -دراسة ونقد ،عز الدين إسماعيل ،دار الفكر العربي ،ط ،ٛالقاىرة ،صٕٕ.
( )ٕٙالمعارك األدبية ،أحمد أنور الجندي ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ٖٜٔٛم ،ص.ٕٜٙ

( )ٕٚدراسات في النقد األدبي ،حماد أبو شاويش ،منشورات اتحاد الكتاب الفمسطينيين ،القدس ٜٜٜٔم،
ص.ٛ

( )ٕٛمقدمة في النقد األدبي ،محمد عبد اهلل ،دار البحوث العممية ،الكويت ٜٗٔٚم ،ص٘.ٜ
( )ٕٜالمغة وبناء الشعر ،حماسة عبد المطيف ،دار غريب ،القاىرة ٜٔٛٙم ،صٕٗ.
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المصادر والمراجع

 اتجاىات النقد األدبي من الجاىمية إلى نياية القرن الرابع اليجري ،منصور عبد
الرحمن ،المكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ٜٜٔٚم.
 األدب وفنونو  -دراسة ونقد ،عز الدين إسماعيل ،دار الفكر العربي ،ط ،ٛالقاىرة.
 األسموبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحميل الخطاب ،فرحان الحربي،
المؤسسة الجامعية ،طٔ ،بيروت ٖٕٓٓم.
 انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي ،طٔ ،بيروت ٜٜٔٛم.
 بالغة الخطاب وعمم النص ،صالح فضل ،الشركة المصرية العالمية -لونجمان،
ومكتبة لبنان ناشرون ،طٔ ،القاىرة و بيروت ٜٜٔٙم.
 بنية المغة الشعرية ،كوىن جان ،ترجمة :محمد الولي ومحمد العمري ،دار توبقال،
الدار البيضاء ٜٔٛٙم.
 تاريخ النقد األدبي عند العرب ،إحسان عباس ،دار الثقافة ،طٗ ،بيروت ٖٜٔٛم.
 تحميل الخطاب الروائي(الزمن -السرد -التبئير) ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي
العربي ،بيروت ٕ٘ٓٓم.
 تحميل الخطاب الشعري(إستراتيجية التناص) ،محمد مفتاح ،المركز الثقافي
العربي،طٔ ،الدار البيضاء ٜٔٛٙم.
 التركيب المغوي لؤلدب (بحث في فمسفة المغة واالستيطيقيا) ،لطفي عبد البديع ،دار
المريخ ،الرياض ٜٜٔٛم.
 ال تفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر ،بشير تاوريرت وسامية راجح ،دار رسالن،
دمشق ٕٓٔٓم.
 دراسات في النقد األدبي ،حماد أبو شاويش ،منشورات اتحاد الكتاب الفمسطينيين،
القدس ٜٜٜٔم.
 الصورة األدبية تاريخ ونقد ،عمي صبح ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة.
 فمسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة بحث في آليات تمقي الشعر
الحداثي ،عبد القادر عبو ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ٕٓٓٚم.
 في األدب الحديث ،عمر الدسوقي ،دار الفكر العربي ،طٔ ،القاىرة ٕٓٓٓم.
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 المغة وبناء الشعر ،حماسة عبد المطيف ،دار غريب ،القاىرة ٜٔٛٙم.
 مسألة النص ،ميخائيل باختين ،ترجمة :محمد مقمد ،مجمة الفكر العربي المعاصر،
مركز اإلنماء القومي ،بيروت ٜٗٔٛم.
 المصطمحات األدبية الحديثة ،محمد عناني ،الشركة العالمية لممصرية  ،طٖ ،مصر
ٖٕٓٓم.
 المعارك األدبية ،أحمد أنور الجندي ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ٖٜٔٛم.
 مقاالت في األسموبية ،منذر عياشي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ٜٜٓٔم.
 مقدمة في النقد األدبي ،محمد عبد اهلل ،دار البحوث العممية ،الكويت ٜٗٔٚم.
 مناىج النقد األدبي عند العرب ،ىشام ياغي وآخرون ،منشورات جامعة القدس
المفتوحة ،طٔ ،عمان ٜٜٔٚم.
 مناىج تحميل النص األدبي ،إبراىيم السعافين وآخرون ،منشورات جامعة القدس
المفتوحة ،طٔ ،عمان ٖٜٜٔم.
 موسوعة اإلبداع األدبي ،نبيل راغب ،الشركة المصرية العالمية-لونجمان ،طٔ،
القاىرة ٜٜٔٙم.
 النقد األدبي ومدارسو الحديثة ،ستانمي ىايمن ،ترجمة :إحسان عباس ،دار الثقافة،
طٔ ،بيروت ٜٓٔٙم.
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