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تیار االنغماس، : بـ " محمد صدقي الدجاني"التیارات الفكریة النشطة في الساحة الثقافیة العربیة، تیارات ثالثة یصطلح علیھا من 
صوت یجمع بین "وتیار االنكماش، وتیار االستجابة الفاعلة، وال مراء في أن الغذامي أقرب ما یكون إلى تیار االستجابة الفاعلة، فھو

ألصیلة التي نـھل من معینھا القراح دون أن ینكفئ علیھا، والثقافة الغربیة الحدیثة التي خاض غمارھا دون أن ینجرف الثقافة العربیة ا
بین حّد األصالة وحّد المعاصرة في تولیفة سویة وبـھیة، مجّسدا بذلك نموذج المّثقف العربي ] جامعا. [في تیارھا أو یقع في إسارھا
األثیرة لدى ) *(لّریاح اللواقح، دون أن یقتلع من مكانھ أو یغیب عن زمانھ، حسب المقولة الطاغوریة المتفتح الذي یشرع نوافذه ل

ُم الشيُء ُیْغَتَذُم َغْذَما َواْغتَذَم الشيَء أََكَلھ ِبَنْھَمة، َوَغِذَمُھ َغْذَما أََكلَُھ ِبشّدة وإفراط وشھوة، َوتَ :الَغْذُم لغة"فـَ . )1("الباحث مَ ُیَغذَّ : الشيَء َغذَّ
، والغذامي ھوكّل ذلك؛ القارئ النھم للتراث )2(َكثیرُة الَماِء : ُھو َیْغَتِذُم ُكلَّ َشيء إَذا َكاَن َكثِیَر األَْكَل، َوِبئٌر ُغَذَمٌة : اْغَتَذَمُھ َویَقالُ 

.والحداثة، التراث كبئرال تنضب، والحداثة كشھوة ال تشبع

.)3(" ْئَت أَْي في ُرْحِب َصْدِرهَوأَْلِق في َغِذیمِة فُالِن َما شِ "

النقدي إلى صدره الرحب كأحد األقطاب المؤسسین لفكراالختالف في ثقافتنا العربیة، "الغذامي"وسنلقي بـھذه التساؤالت حول مشروع 
والحداثي بامتیاز، ، وھ)**(" النص المضاد"فتكون أسئلة على األسئلة، وما إخاُل الدكتور الغذامي إالّ فاسحا صدره للرأي اآلخر و

إذا كان : "ففي مقاربتھ لوجھ أمریكا الثقافي قال الغذامي ). 4(بمنأى عن كّل تزمت أو تعنت )***(" ثقافة األسئلة"والمنافح عن 
إن أفضل شيء في أمریكا ھو أّننا نستطیع أن نسيء : "، فإّنني أقول "إن أفضل شيء في أمریكا ھو أّننا نفھمھا: "یقول " بریخت"
، حتى وإن كان سوء الفھم "أجمل ما في الغذامي ھوأّننا نستطیع أن نسيء فھمھ، وال نقع في سوء الفھم"، ولعل )5(."ھمھا، وال نخافف

طریقا إلى الفھم

لیس من السھل على أیة مقاربة نقدیة اإلحاطة بمشروع الغذامي النقدي، ویعزى ذلك إلى عدید األسباب، منھا ما یتعلق بالمشروع 
، ومنھا ما یتعلق بالناقد في حد ذاتھ، فالمشروع ظل یتنامى من النقد األلسني إلى النقد الثقافي، ویتجدد من الداخل في كل یظن أنھ نفسھ

، وتجاور التنظیر والتطبیق في معظم ما أنجز )أربعة عشر مؤلّفا(أصابھ الكساد وأوشك على اإلفالس، ھذا فضال عن اتساع رقعتھ 
.صنوین ال یفترقان الناقد حتى أضحیا 

، ولن تكون ھذه األسباب )****(زد على ذلك تشابك مشروعھ الثقافي مع تحوالت العولمة بكشوفاتـھا المعرفیة وفتوحاتـھا العلمیة 
مشجبا یعلّق علیھا فشل الدراسة، بل یسعى صاحبھا إلى تتبع مواطن الھّنات والعثرات المنھجیة في تمثل منجز النظریة النقدیة 

دیثة، وتبیان مدى نجاح الناقد في التوفیق بینھا وبین المنابع التراثیة، خاصة وقد تفرق أھل النظروالمعرفة حول تصنیف المشروع، الح
أقرب ما فأكد فریق أنھ بدأ بالنقد األلسني وانتھى إلى النقد الثقافي، وقال ثان إنھ بدأ بالنقد الثقافي وانتھى إلیھ، وأقر ثالث أن ما أنجز 

.ن إلى النقد الموضوعاتيیكو

وجیل دولوز، فبقدر ما نـھل الغذامي من إنجازات الناقد Roland Barthesوأّما الناقد فھو رحالة دؤوب على شاكلة روالن بارت
بدایة النقدیة فقد شابـھھ في تنقالتھ بین مختلف المدارس النقدیة والتیارات الفكریة، Roland Barthesالفرنسي روالن بارت 

، ووصوال إلى النقد )*****() جماعة ییل(أو األمریكیة ) البارتیة أو الدریدریة(بالتراث والنقد األلسني، مرورا بالتفكیكیة الفرنسیة 
الذي یقول عنھ جون أبدیك Roland Barthesشأنھ في ذلك شأن روالن بارت . الثقافي وإفرازات النظریة النقدیة زمن العولمة

John Updike :" انتقل روالن بارت من الوجودیة والماركسیة إلى التحلیل النفسي للماھّیات وإلى النظریات اللسانیة لفردیناند دي
SAUSSUREسوسیر F.DE6(" ، ومؤخرا التحق باإلناسة الجدیدة لكلود لیفي ستروس(.

ا في التراث العربي تارة، وتنھل من حاضر یشكل الجھاز اإلجرائي فسیفساء نقدیة وخلیطا من األدوات المنھجیة تضرب بأطنابـھ
النظریة النقدیة الحدیثة تارة أخرى، فكان المنھج بالنسبة لھ مفتاح خرائط النصوص الذي بفضلھ یمكن تحدید تضاریسھا، بل قل 

واإلطار وألن المشروع یتوزع بین اإلطار المرجعي واإلجراء المنھجي والمنظومة المصطلحیة مبضعا یشّرح أجساد النصوص، 
الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، نقد لنموذج إنساني "التطبیقي، فإننا سنحاول البدء بأول إصدارات الناقد، كتاب 

".معاصر

:ـ الخطیئة والتكفیروأغلوطة الموضوعیة النقدیة 01

، "لبنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج معاصرالخطیئة والتكفیر من ا"ُولَِد الغذامي ناقدا مع باكورة إنتاجھ النقدي كتاب 
، وقد عّد الكتاب آنذاك من قبیل العمومیات التي كان الوسط الثقافي )م1985(والصادر في منتصف العقد التاسع من القرن العشرین 

. لحداثة وما بعدھا في المجال النقديالعربي یتقبلھا، وقد استطاع من خاللھ الناقد تلّقف آخر المنجزات النقدیة وعرض أجد مبتكرات ا
ولعل ما بذلھ ـ ویبذلھ ـ من جھود یشّكل حلقة ضمن سلسلة جھود نقادنا األوائل إلرساء معالم تلك النظریة المنشودة، النظریة التي ظل 

بنیویة عربیة، وھو األكادیمیون العرب ینتظرون بشغف كبیر وضوح معالمھا منذ بّشر الناقد الیمني عبد العزیز المقالح بمشروع
یقارب جھود الناقد المصري كمال أبي دیب في قراءة الشعر العربي القدیم، وفي قراءة الغذامي لنصوص أخرى من العصر الحدیث 
استمرار لمشروع قراءة تراثنا الشعري الذي بدأ مع طھ حسین وتواصل مع أدونیس وكمال أبو دیب، وال یعني ذلك أن مشروع قراءة 

.شعري مدار الحدیث واحدّي الرؤى واآللیات اإلجرائیة التي اختلفت من ناقد آلخرالتراث ال

یمثل عنوان الكتاب ثنائیة تحكم شعر حمزة شحاتة ـ من وجھة نظر صاحب المشروع ـ وقد تضمن الكتاب دعوة صریحة إلى القطیعة 
ة بتمییز جّید النصوص من ردیئھا، فكان أن فّصل الناقد مع النقد السائد آنذاك، وتركیز الجھود على الوظیفة الشعریة للغة الكفیل
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الذي Tzvetan Todorovفي الرسالة األدبیة، وتزفیتان تودوروف Roman Jakobsonالحدیث حول آراء رومان جاكبسون 
.)7(عّمم مصطلح الشعریة، وروالن بارت الذي مارس البنیویة قبل أن یھجرھا إلى التفكیك والنقد اإلبداعي 

المصطلح في أصل وضعھ بكلمة الشاعریة، ، فالغذامي أّصلPoeticدراإلشارة ھنا إلى ذلك الخرق النقدي في تأصیل مصطلح وتج
ینصرف إلى حضور المبدع، بما یتعارض تماما مع مبدأ النظریة الفلسفي الذي أرسى قواعده رومان : "مما جعل المصطلح البدیل

.)8(" فیھ القول محمد عبد المطلب بربط الشاعریة بالمبدع والشعریة بالصیاغةوھو ما فّصل Roman Jakobsonجاكبسون

مصطلح النحویة، وجعل Jacques Derridaویعثرالقارئ للكتاب على منظومة مصطلحیة بدیلة، فقد أطلق على منھج جاك دریدا
صطلح األثر الذي خصھ الناقد بحدیث مسھب یعّبر األثر بالمفھوم الدریدي بدیال لإلشارة عند سوسیر، والتكراریة بدیال للتناص، فم

.Fفھو تارة بدیل لإلشارة لدى دي سوسیر "بجالء عن االضطراب المفاھیمي،  DE SAUSSURE وتارة أخرى التشكیل الناتج ،
سابق على النص عن الكتابة، وھو تارة ثالثة لغز غیر قابل للتحجیم، ولكنھ ینبثق من قلب النص كقوة تشكل بـھا الكتابة، كما أنھ 

.)9(" والحق بھ ومحاین لھ، وھو فیما یحسبھ الناقد سحر البیان الذي أشار إلیھ القول النبوي الشریف

وسیلحظ القارئ البون الشاسع بین داللة تلك المصطلحات في أرض النشأة وبین تلك البدائل التي قدمھا الناقد، فما عالقة األثر بالمفھوم
، إعجابا منھ بقصیدة عمرو بن األھتم یا "إن من الشعر لحكمة وإن من البیان لسحرا: "صلى هللا علیھ وسلم ـالدریدي بقول الرسول ـ 

ترى؟، ألیس مصطلح األثر بالمفھوم الدریدي وشیج الصلة بالتراث الیھودي كسائرالمصطلحات الدریدیة األخرى، التشتیت، االنتشار، 
..االختالف، الھوة 

الذي حاول التوفیق بین : "Jacques Lacanبین البنیویة والسیمیولوجیا والتفكیكیة عّرج باتجاه جاك الكان وبقدر ما جمع الناقد 
السیمیولوجیا والقراءة النفسیة، مؤكدا أن النص بنیة الشعوریة، وألتوسیر الذي خلط بینھا وبین الفكر الماركسي، وجاك دریدا الذي 

. )10(" وعة ال متناھیة من لحظات الحضور والغیاب، نافیا ـ في الوقت نفسھ ـ أولویة المعنىأنكر وجود البنیة، مؤكدا أن النص مجم
وھذا ما یدفع إلى التساؤل عن مشروعیة الجمع بین البنیویة كاتجاه حداثي أسس لمقولة النسق المغلق وبین السیمیائیة والتفكیكیة 

النسق وتـھشیمھ، ألم یقع في ما یعرف بالتوفیق التلفیق والحلول الترقیعیة كاتجاھین من اتجاھات ما بعد الحداثة الداعیة إلى تقویض
وأنصاف الحلول التي كثیرا ما ركن إلیھا الفكر النقدي العربي، شأنھ في ذلك شأن كمال أبو دیب الذي حاول عبثا التوفیق بین بنیویة 

.شتراوس وبنیویة غولدمان، وقد جاءت الثانیة لتتجاوز األولى؟

، نتساءل مرة أخرى عن مدى مراعاة الغذامي )11(" إن طبیعة النّص ھي التي تفرض المنھج: "استندنا إلى مقولة الجابري الشائعةوإذا 
لطبیعة النصوص التي اختارھا لتكون اإلطار التطبیقي لمشروعھ، وھل استدعت نصوص حمزة شحاتة ذات الطابع الفني الخالي من 

د األلسني الذي ھو حصیلة المزج بین البنیویة والسیمائیة والتشریحیة؟، وھل وفق في الجانب التطبیقي كما الرمزیة ما سماه الناقد بالنق
.وفق ـ على حد رؤیة إبراھیم محمود خلیل ـ في الجانب النظري ؟

بنیویة، لكنني بعملي وأنا شخصیا في كتاب الخطیئة والتكفیر اعتمدت التشریحیة، وھي مدرسة جدیدة جاءت وأعقبت ال: "یقول الناقد 
أقوم بمزج ما بین البنیویة والسیمیولوجیة والتشریحیة، مستعینا على ذلك بالمفھومات العربیة الموجودة عند ابن جني والجرجاني 

وال ، فالناقد یقر بأّن التفكیكیة أعقبت البنیویة وجاءت لتتجاوزھا إن على مستوى المرجع أو المصطلح أو اإلجراء، )12("والقرطاجني
یعني أن المزج كإستراتیجیة منھجیة غیر مشروع بل إن غیر المشروع ھو المزج بین المتناقضات، ولم یقف عند تركیب ما یسمیھ 
بالنقد األلسني، ولكن تعّداه لیمزج ویركب بین النقد األلسني وما سماه المفھومات العربیة الموجودة عند ابن جني والجرجاني 

ینھما وال نقع في التلفیق والتباین بین التراث والحداثة أجلى من نار على علم ؟، فالجرجاني بالنسبة للناقد والقرطاجني، فكیف نوفق ب
بنیوي تارة عرف البنیة وأسس لھا قبل شتراوس ودي سوسیر وجاك الكان، وتارة أخرى تفكیكي أسس لالختالف قبل جاك دریدا، 

.یعھ ككمال أبي دیب أم تفكیكي من الدرجة األولى كما أكد ھو؟فھل یا ترى كان الجرجاني بنیویا كما أكد من شا

وبقدرما استفاد الناقد من جھود بارت البنیویة، إال أن المدونة النقدیة بینھما اختلفت، فطبق الغذامي منھجھ على الشعر العربي الحدیث
القصصیة ألسباب تدخل في صمیم عملھ النقدي أو بینما انشغل بارت طیلة حیاتھ تقریبا بالكتابة عن فنون النثر، وخاصة الفنون 

.)13(الكتابي، بینما كان الشعر العمودي مدّونة في باكورة أعمالھ على وجھ التحدید 

ومن خالل اإلطار التطبیقي یقف القارئ على سمتین بارزتین ھما االنطباعیة واالنتقائیة، فقد حلم الناقد بالموضوعیة فسقط في 
أن یفید النقاد أو الباحثین ذوي "یل الذي مارسھ على النصوص ال یكاد یجاوزحدود الوصف واالنطباع، فھو یمكن االنطباعیة، فالتحل

.)14(" النزعة االنطباعیة الشكلیة أو النزعة التفكیكیة، أما الباحثون والنقاد ذوو النزعة العلمیة التفسیریة فال یجدون ھذه الفائدة

الناقد في االنطباعیة اعتماده في بعض األحیان على أشیاء من خارج النّص یدلل بـھا على ما ذھب ومن األمور التي تؤكد على سقوط
إلیھ، كحیاة حمزة شحاتة الشخصیة، فالناقد وھو بصدد تبریر حكمھ المتعلق بانتھاء الصراع بین قطبي الخطیئة والتكفیر، الصراع 

ومازال یعاني ویصبر حتى : "ودة إلى الجنة التي ھبط منھا أول مرة، فیقول عنھالذي ینتھي لصالح التكفیر، حیث یتوق الشاعر إلى الع
وھو ما انتھت إلیھ حیاتھ في آخر عمره، حیث روت لي ابنتھ شیرین أنھ انصرف حینئذ إلى مواله، .. قادتھ فطرتھ إلى جادة الزھد 

.)15(.." ینفق ساعات نـھاره بالعبادة والتسبیح 

حاتة دون غیره تبدو سمة االنتقائیة، فكما سبق وأن ذكرنا أنھ نص خال من األبعاد الرمزیة والدالالت وفي اختیار نّص حمزة ش
اإلیحائیة، تغیب المواءمة بین النص المختار والمنھج المطبق، فكان النص ـ والحال ھذه ـ وسیلة للتدلیل على الكفایة المرجعیة 

أن یضع یدیھ على المبادئ األساسیة التجاھات : " ي إبراھیم الّسعافین ـ قد استطاع واإلجرائیة للمنھج، وإذا كان الغذامي ـ على رأ
النقد األلسني وأصولھا، إال أنھ لم یستطع أن یقنعنا في تطبیقھ ھذه المبادئ على النموذج حمزة شحاتة، إذ أقام منھجھ على اتجاه نقدي 
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ف ما عند الغذامي، فلعل محاوالت الغذامي تذھب بعیدا في االنتقاء، وتكاد لھ أسسھ الفلسفیة،أي أن صاحبھ انطلق من موقع ورؤیة تخال
.)16(" تفصل فصال واضحا بین المنھج والممارسة

وھذا یعني غیاب التفاعل بین اآلراء النظریة وبین الخطوات المنھجیة، ھذا فضال عن اعتبار الناقد مفاھیم وأسس النقد التفكیكي التي 
ینیة وأسالیب رائجة ال تحتاج إلى نقاش أو تطویع أو تعدیل، والتفكیكیة تـھدف إلى تقویض الیقینیات أم ھذا ھو تعامل معھا تصورات یق

.مآل التفكیك الذي یؤسس لدغمائیة بدیلة ھي التفكیك مما یستلزم في النھایة تفكیك التفكیك

ثنائیة الخطیئة والتكفیر كثنائیة ضدیة ھي نتیجة لثنائیات وبنیات صغرى وھي في حقیقة األمر بعیدة كل البعد عن كونـھا نتاج إن 
لیست بنیویة وال سیمیولوجیة وال تفكیكیة وإنما ھي فكرة أخالقیة : " عالقات النص الداخلیة وأنساقھ، بل بنت ثقافة الناقد الدینیة، فھي

ابالت التي عقدھا بین آدم وحمزة شحاتة، وبین المرأة التي یذكرھا في شعره وحواء، مقابالت ال مسّوغ لھا إال القول مع ودینیة، والمق
المرأة زحزحتھ إلى النقد الذي ینّظر لھ، / إدریس جبري بأن ثقافة الناقد، ومرجعّیاتھ األخالقیة والدینیة في التعامل مع ثنائیة الرجل 

.)17("إلى النقد الثقافي

، والتركیز على كشف ھذه البنیة )المرأة/ الرجل (ولعل االحتكام إلى مرجعّیات الناقد األخالقیة والدینیة في التعامل مع ھذه المھیمنة 
االتجاھات التقلیدیة واالتجاھات الحداثیة، إحداث قدر من التوازن بین : " تضع الناقد منذ البدایة فیما یعرف بالموضوعاتیة الساعیة إلى

فھي تحافظ على علمیة النقد، لكنھا تفتق شرنقة النقد الداخلي وتقدر البعد اإلیدیولوجي والنفسي، وتمنح الناقد مساحة من الحریة تبرز 
.)18(" دعیاء النقدقدراتھ الذاتیة بدال من التطبیق األصم لقوالب نقدیة معدة سلفا جعلت ساحة النقد العلمي مباحة أل

وقد یقول قائل إن مطالبتنا الغذامي االلتزام بما تفرضھ القواعد الصارمة للبنیویة في أصلھا الغربي دعوة منا إلى وقوع الناقد في فخ 
فكان المطابقة واالنبطاح، وما مارسھ الناقد ھو اختالف مع اآلخر من خالل استثمار منجزاتھ بما یخدم السیاق الحضاري العربي،

فلغة الخطاب . نجاحھ على مستوى الخطاب، وفشل على مستوى الواقع، فكان تحقق الحداثة الشاملة رھین الخطاب النقدي وعناوینھ
لغة میلودرامیة مارست العبور بتعبیر جوفري ھارتمان من لغة النقد العلمیة المحكمة إلى لغة اإلبداع " النقدي الغذامي في كتابھ 

ة، فكما حجب نص الناقد نص الشاعر حجبت لغة الناقد لغة النص األصلیة على ھدى حجب التلمود للتوراة، الطفولیة المداعب
وأفالطون لسقراط، إن لغة الناقد األصلیة قد طغت على لغة النص األصلیة وطمست معالمھ األساسیة، وشّتتت أبعاده المختلفة تحت 

.)19(" العصر، ال لضرورة علمیة أو فنیة اقتضتھا طبیعة نصوص شحاتةشعار التمسك بالجدید والحدیث، ومواكبة اتجاھات 

:نحو نواة نقد موضوعاتي : ـ تشریح النص 02

یربط الناقد السابق بالالحق عن طریق مصطلح التشریح الذي " تشریح النص، مقاربات لنصوص شعریة معاصرة " وفي كتابھ 
لك فقط ما یربط بین الكتابین، بل إن الناقد حاول ربط مجالھ التطبیقي بعضھ ببعض الغربي، ولیس ذارتضاه الناقد بدیال للمصطلح

مع سائر ) الحیاة الموت(، وثنائیة "إرادة الحیاة"مع نص الشابي ) الحاضر، المستقبل(من خالل استمرار تلك الثنائیات، ثنائیة 
جعلت من إرادة الحیاة (..) والمستقبل ترات بین الماضيأي إن ھذه التو: "النصوص األخرى، وعن ذلك یقول محمود إبراھیم خلیل

التي ال تبتعد بنا كثیرا عن ثنائیة ) الحیاة، الموت(نصا مترعا بالحركة، وتستوقفھ قصیدة الكلمة الدارجة توظیفا جمالیا لثنائیة 
.)20(" في كتابھ السابق) الخطیئة، التكفیر(

اع شاعر كما حصل مع حمزة شحاتة في الخطیئة والتكفیر، بل یسعى ھذه المرة إلى القبض ویبدو أن الناقد ال یبحث عن بنیة تحكم إبد
على نسق عام یحكم الشعر العربي الحدیث، فبعد أن یصل الناقد إلى تعیین شفرة معینة تحكم قصیدة كل شاعر، یحاول إیجاد النسق 

لثاني ال یوفق الناقد في الوفاء آللیات منھجھ اإلجرائیة، فقد حلم في العام كمحصلة نـھائیة الجتماع تلك الشفرات، وفي كتابیھ األول وا
الخطیئة والتكفیر بالبنیویة فوقع في االنطباعیة، وبالتشریحیة ـ كما یفضل أن یصطلح علیھا ـ في كتابھ تشریح النص فسقط في االتجاه 

قاد األسلوبیین البنیویین في تناولھم ألزمان األفعال، فال نكاد خطى الن: "األسلوبي البنیوي كما نظر لھ میشال ریفاتیر، فاقتفى الناقد 
).21" (نظفر بتحلیل أسلوبي لقصیدة من القصائد دون أن یعرض فیھا المحلّل لذلك

على الرغم من أن تشریح النص الذي تمت طباعتھ بعد سنتین : "ویذھب الناقد یوسف حامد جابرـ في سیاق تقویمھ للكتابین ـ إلى القول
، كما نلمح جوانب مضیئة لم )الغذامي ( ن الخطیئة والتكفیر یشّكل تطورا مقبوال في فھم أدوات البنیویة ومفاھیمھا وطرائقھا عند م

تمثل التیمة المسیطرة في كتابھ تشریح ) الحیاة، الموت(، فثنائیة )22("تستوف حقھا من البحث، وتصلح لكي تكون نواة لنقد موضوعاتي
.ة تذكرنا بثنائیة الخطیئة والتكفیرالنص، وھو ثنائی

:ـ الموقف من الحداثة والمغالطة التأصیلیة 03

یعد كتاب الموقف من الحداثة مراجعة شاملة للنقد األدبي في الوسط الثقافي آنذاك، فحوى حدیثا عن فكرة موت المؤلف التي تنسب 
:فعاد بـھا إلى بیت المتنبي لروالن بارت، إذ حاول الناقد تأصیل المقولة في التراث العربي،

ویسھُر الخلُق جّراَھا ویختصمُ أناُم ملء جفوني عن َشوارِدھا

ونعرف أن الشاردة دائما ھي التي تعدو بعیدا عن صاحبھا، ولوأمسكت بـھا لم تعد شاردة، : "فمارس لًیا لعنق البیت الشعري قائال 
ر على اإلمساك بـھا، وتفننت عقلیة المتنبي عن أن نّصھ الشعري یمثل شوارد، وتظل خیوال سائبة، لكنھا تظل شاردة ألنك غیر قاد

والناس فرسان یجرون وراءھا كي یمسكوا بـھا، ولكنھم لن یستطیعوا، ویسھر الخلق جراھا ویختصم، ویظل االختصام علیھا من 
.)23(.." دأ دور القارئ الناس، ولكنھ ھو ینام ملء جفونھ، أي ینتھي دوره كمنشئ، ویب
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والحقیقة أن الناقد یحاول أن یجد شرعیة التوجھ إلى الحداثة وتبریر ذلك من خالل العودة إلى التراث والتنقیب فیھ عما یؤید فكرتھ في 
لغیاب صراعھ مع أنصارالنقد التقلیدي ومعارضي التجدید، ویمكن القول إن مدافعة الشاعر عن الحداثة واالختالف إنما نتیجة 

الحوارالثقافي واالختالف في وسط الناقد الثقافي، فإیراده لنماذج استحسن فیھا المحافظون إبداع المجددین ھو ارتداد للتوفیق بین 
.التجدید ومعارضیھ عبر صفحات التراث العربي

إلى المخاض الفلسفي الغربي، إن فكرة موت المؤلف التي یقر الناقد نسبتھا إلى الناقد الفرنسي روالن بارت، ترجع في أصلھا 
وبالتحدید لمقولتي موت اإللھ عند فریدریك نیتشھ، وموت اإلنسان عند فوكو، موت اإللھ بإعالن نـھایة الوثوقیة وتقویض الحقیقة 

.تنبيوتأسیسا على ذلك فإنھ ال لقاء بین مقولة موت المؤلف وبین بیت الم. المطلقة، وموت اإلنسان بسیطرة البنیة على اإلنسان

الدریدیة ) الحضور والغیاب(ولیس ھذا فقط ما یدفع للتساؤل بل إن ربط الناقد بین حدیث الرسول ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ وبین ثنائیة 
باعث جدید للتساؤل عن وشائج الصلة بینھما، فالثنائیة المذكورة بنٌت بارةٌ ونتاج طبیعي لعالقة التلمود بالتوراة في الفكر الیھودي، 

.تلمود كنص ثاني والتوراة كنص أصلي، أو التوراة كنص ثاني والتلمود كنص ثالثال

ویضاف إلى ذلك إعادة الناقد لقضایا عدیدة سبق لھ أن تناولھا في كتابھ الخطیئة والتكفیر، كالحدیث عن الداللة والدور الجمالي للغة، 
ین اإلسقاط واإلیحاء، وأشار في نـھایة المقال إلى أنواع المعاني في سیاق توضیحھ للداللة الضمنیة یضطرأن یكررالتفرقة ب: " فھو

.)24(" السبعة التي تّوصل إلیھا فنسنت لیتش، وواحد منھا فقط یمثل الداللة الصریحة، بینما الستة األخرى تمثل الداللة الضمنیة 

جاءت ردا ) ست مقاالت(الحدیث، فنصف الكتاب وفي رده على األلسني المتورط محمود أمین العالم ذكرنا الغذامي بمعارك النقد 
، كاتـھامھ البنیویة بإغفال المعنى والتركیز على الشكل فقط، "ثالثیة الرفض والھزیمة " على ما نعتھا دعاوي األستاذ العالم في كتابھ 

داللة الصریحة والداللة الضمنیة، مما حتم على الناقد إعادة بعض فقرات كتابھ الخطیئة والتكفیر المتعلقة بموقف روالن بارت من ال
.ومفھوم السیاق عند جاكبسون

ولم یكتف الناقد بذلك بل مارس ما سماه علي حرب بالنفي المتبادل وإمبریالیة المشاریع، عبر محاولتھ كشف التنافر بین المفاھیم 
إبراھیم، فأكد الناقد أن تلك الممارسات إسقاطات النظریة لممارسات األستاذ العالم النقدیة وبین مدّونتھ التطبیقیة، روایات صنع هللا

.مفروضة على المدونة

:میالد النقد الثقافي : ـ الكتابة ضد الكتابة 4

یحاول الغذامي تحقیق التماسك لمشروعھ النقدي في كتبھ السابقة الخطیئة والتكفیر، وتشریح النص، والكتابة ضد الكتابة، من خالل 
ببعض األفكار عن " كمھیمنات أو تیمات، سواء أصنف الناقد ألسنیا أم موضوعاتیا ؟، ففیھ یتم التذكیر استمرار حضور الثنائیات

.)25(" المرأة، وأنـھا رمز الغوایة التي تسلّم إلى الشیطان، وأحیانا ترمز إلى السعادة التي البد منھا

نة یضعھا الناقد في بناء صرح ما اصطلح علیھ بالنقد النسوي، والمتمعن فیما یمكن أن یخلص إلیھ الكتاب من نتائج یدرك أنھ أول لب
على وضعیات المرأة في المخیال الجماعي العربي العام الذي قد یتمرأى في نص شعري تقلیدي " فالكتاب یمثل أول إطاللة جدیة 

حداثي المبنى والرؤیة والداللة لحسین سرحان، أو في نص تفعیلي حدیث لغازي القصیبي، لكنھ ال ینكسر ویتحول بعمق إال في نص 
.)26(" كنص محمد جبر الحربي 

فالمرأة في نص محمد الحربي تتمرد على تاریخھا الطویل، تمرد على مستوى النص ال على مستوى الواقع، وانتقال من الالّفاعلیة مع 
وم على بعد أسطوري یضع المرأة بحیث نموذجا یق: "قصائد غازي القصیبي إلى الفاعلیة مع نص الحربي، إن ھذا األخیر قدم لنا

تتحرر من شروط النماذج السابقة، لتتحقق داخل صورة مختلفة المرأة " خدیجة"یستمد منھا قوى تجعلھ قادرا على الفعل،أي قصیدة 
.)27(" جدیدة ال تدفن تحت قدمي الرجل فتموت، وال تكتفي بدور المعشوقة المدلّلة فتھّمش

لنقد النسوّي اعتماده المنھج في كتابھ ھذا، بل إن الناقد ظل یرى في النقد األلسني منھجا تفرضھ طبیعة وال یعني تمھید الناقد ل
أما ما تبقى من . النصوص محط الدراسة، على الرغم من انطالقھ المسبق من منظور نقدي معین یمزج ویركب فیھ بین المتناقضات

.الكتاب فقد تضمن تعقیبات مؤلفي تلك النصوص

:ثقافة األسئلة والتكفیر عن الخطیئة ـ05

المزج بین التنظیر والتطبیق، بادئا كما فعل من قبل بالتنظیر الذي تخلّلتھ دعوة إلى األخذ " ثقافة األسئلة"یواصل الغذامي في مؤلفھ 
بأدوات إجرائیة تجمع بین ، متخذا ھذه المّرة من نصین لمحمود درویش مدونة تطبیقیة، متوسال)النظریة النقدیة الحدیثة(بالجدید 

أن الصوتیم ھو النواة التي : " النظر األسلوبي والتحلیل النفسي إلى جانب التحلیل السیمیولوجي، والتراث النقدي والبالغي، وفیھ یكرر
نة بین نصین یقوم علیھا النص، وھو العنصر المھیمن، وإلى جانب تقسیم القصیدة إلى وحدات ثنائیة متضافرة نجده یلجأ إلى المواز

.)28(" وذلك للكشف عن التطور األسلوبي في لغة درویش(..) للشعر

من مراجعة ونقد وتكفیر عن خطایا ارتكبھا في كتبھ السابقة، "الموقف من الحداثة " وفیھ أیضا یعود الناقد إلى ما كان قد بدأه في 
، وتناول الوظیفة األدبیة في دراسة سّماھا "موت المؤلف"ول للفكرة المتداولة في النقد البنیوي ح: " فخصص المقاالت األخیرة 

كسرالثنائیات، وتحدث في إحدى مقاالت الكتاب عن تفسیرالشعر بالشعر، وفي آخر تحدث عن النصوصّیة، أما ما یعرف بالنقد 
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من صخر التراث وتغرف وفي كل ذلك ما فتئ یلّح على ضرورة إرساء دعائم نظریة نقدیة تنحت. )29(" األلسني وتداخل النصوص
من بحر النظریة الغربیة الحدیثة، وھو بذلك ال یقّر بالفوارق الحضاریة بین اإلبداع اإلنساني، فالحداثة بالنسبة لھ لیست خصوصیة 

.أوروبیة بل إرث إنساني، فما یناسب األدب الغربّي یناسب األدب العربي ونقده

ف والحوارالثقافي بین التیارات النقدیة السائدة في وسطھ الثقافي، نستعید معارك الناقد مع وبقدرما نستعید مع الناقد دعوتھ إلى االختال
وفي الماضي البعید الذي .. النقد التقلیدي وتصوراتھ البالیة التي تزعم أن األسئلة واإلجابات األھم طرحت وأجیب عنھا من قبل

.فقطأصبحت ثقافتھ مثال أعلى تنبغي محاكاتھ أو القیاس علیھ 

:المشاكلة واالختالف والبحث عن شرعیة للحداثة ـ 06

بعد أن فّصل الغذامي الحدیث عن النظریة النقدیة الحدیثة وحاول التأصیل لمنظومتھا المصطلحیة وأقلمة مفاھیمھا في كتبھ السابقة، 
لنقدي والبالغي، مواصال لما كان قد بدأه من ، یركز ھذه المرة جھوده النقدیة في قراءة التراث العربي ا"الموقف من الحداثة"خاصة 

والكتاب أي المشاكلة واالختالف مؤلّف من بابین؛ األول مختص بما یجعل الملفوظ الكالمي نصا أدبّیا، . البحث عن شرعیة للحداثة
، والثالث حول )ربينسبة إلى عمود الشعر الع(تندرج تحتھ ثالثة فصول، أحدھا عن نظریة المعنى في النص واآلخر عن العمودیة 

وروالن بارت، بینما كان الباب الثاني تطبیقا لما "أمبرتو إیكو"النص المغلق والنص المفتوح أو النص المقروء والنص المكتوب عند
یوي تارة تناولھ في الباب األول، وبقدر ما أعجب الناقد أشد اإلعجاب بعبد القاھرالجرجاني ال لشيء إال ألنھ الناقد الحداثي بامتیاز، بن

وفي قراءتھ للنقد العربي القدیم حاول أن یضبط معاییر النقد البالغي . وتفكیكي تارة أخرى، یصفھ بالتناقض لجعلھ اللفظ تابعا للمعنى
إلى ما یجعل النص نصا عاطال من الشاعریة أو الشعریة التي سبق المشاكلة واالختالف، وانتقل في الفصل الثالث: في مفھومین ھما 

.تحدث عنھا مطّوال في الخطیئة والتكفیر باعتبارھا معیارا وحیدا ألدبیة األدبوأن

أن البون شاسع بین مفھوم الخالف لدى عبد القاھر الجرجاني ومفھوم االختالف لدى جاك دریدا، " ویؤكد الباحث شجاع مسلم العاني 
أو النقیض، وعبارة المعنى وخالفھ، تعني كما نرى المعنى وغیره أوالحقیقة والمجاز، وال تعني فھو عند الجرجاني ال یعني الّضد 

.)30(" وبـھذا فإن داللة مصطلح االختالف لدى الجرجاني تختلف اختالفا بّینا عنھا لدى دریدا أو التفكیكیین. النقیض حصرا

قابل أّولھما البنیویة ویقابل ثانیھما التفكیكیة، فالجرجاني انطالقا من ذلك والتیاران النقدیان المذكوران عند من یحسن تأویل الحدیث ی
بنیوي ھجر البنیویة إلى تحلیل الخطاب، مما یجعل تصوراتھ النظریة قریبة إلى توجھات ما بعد الحداثة في النقد األدبي، وھذا یعني 

.النص المفتوح من منظور إیكوأیضا أن الجرجاني أسس لمفھوم النص المكتوب من المنظور البارتي أو

:في البدء كان التشكیك : ـ القصیدة والنص المضاد07

تنقل الغذامي في كتابھ ھذا بین موضوعات عدیدة، بدایة بالشعر الجاھلي وروایتھ، حیث عاد بنا الغذامي إلى مسائل ترجع إلى ابن 
و بما ذھب إلیھ أقرب إلى طھ حسین منھ إلى ابن سالّم، إذ سالم الجمحي وطبقات فحول الشعراء، وطھ حسین والشعرالجاھلي، وھ

سرعان ما یتذكر تشكیك عمید األدب في بیتي امرئ القیس اللذین یتحدث فیھما عن الذئب، فیرجح أنـھما من قصیدة المیة لتأبط شرا، 
ل منشغل بثأر ال وقت لھ اللتقاء ووجودھما في معلقة حندج بن حجر بن آكل المرار الكندي ھو من صنع الرواة، فامرؤ القیس رج

:في كتابھ المذكور یشكك من منظور تفكیكي في بیت طرفة بن العبد الذئب وال للحدیث عنھ، و الغذامي

یقولون ال تـھلك أسى وتجلّدوقوفا بـھا صحبي علّي مطّیھم 

، فالبیت بالنسبة لھ غریب )وتجّمل(، وھي في معلقة امرئ القیس )تجلّد(والذي ال فرق بینھ وبین بیت امرئ القیس إال الكلمة األخیرة 
عن معلقة طرفة وال یتماشى مع الوحدة النصوصیة والبنیة المتكاملة التي یتمتع بـھا النص، فھو والحال ھذه من وضع الرواة، وھنا 

نا أننا صرنا ننظر إلى تراثنا نظرة الریب والشك، أال یكفی. تنبري مجموعة تساؤالت عن جدوى العودة للتشكیك في الشعر الجاھلي ؟
.ھل في الشعر الجاھلي ما یمكن أن یكون مطیة للشھرة والذیوع ؟. فیما یرى أعداؤنا تراثھم بنظرة االعتزاز والرفعة ؟

لھانز روبرت یاوس، وھو بذلك یرید أن یدرج نفسھ وفي خاتمة الكتاب یقارب نصا لسعد الحمیدین وفق مفھوم أفق التوقع الذي ینسب 
ال یفصل في طریقة دراستھ لدیوان سعد الحمیدي : " ضمن جماعة كونسطانس التي تؤمن بجمالیات التلقي، والغذامي في حقیقة األمر

ي الغذامي من تفصیل عنوان الدیوان بین النقد القائم على التلقي والنقد القائم على السیمیولوجیة، وما إن ینتھ" وتنتحر النقوش أحیانا "
.)31(" الصوت أو الموت: حتى یصل بنا إلى نتیجة وھي أن نص الحمیدین یستنھض نفسھ من خالل خیار ثنائي 

:ـ خاتمة الدراسة 08

ة الغربیة الحدیثة في قراءة إّن الناقد السعودي عبدهللا الغذامي من النقاد العرب األوائل السباقین إلى اإلفادة من إنجازات النظریة النقدی
، تأصیال وتنظیرا وتحلیال، وھو بذلك یكون قد سلك طریقا مغایرا لجیلھ من النقاد العرب، فھو لم یھتم )شعره ونقده(التراث العربي 

مفاھیمھا وتبیئة بقراءة التراث قدر اھتمامھ بھ كمدّونة یمكن استثمارھا في عملیات تأصیل النظریة النقدیة الغربیة الحدیثة، وأقلمة 
، النظریة التي أضحت مشروعا وھمیا متحققا في لغة الخطاب النقدي "نظریة نقدیة عربیة"مصطلحاتـھا بما یخدم جھود التأسیس لـِ 

مقولة رائجة، تمّثل حلما جمیال وأمال یراودنا، یشبع : "یقول صالح فضل " نحو نظریة نقدیة عربیة"وعناوین المشاریع النقدیة، فـ 
.)32(" ا القومي المحبط، یستجیب آلفاق تطلعاتنا للمستقبل، وھي عبارة مغریة ومثیرة لألشواقحّسن
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وال یعني تتبع المزالق المنھجیة في مشروع الناقد خلو جھده النقدي من المحاسن، كتماسك المشروع، وتحرك الناقد بین التراث 
لموضوعاتي من البدایة لتحاشى كل ذلك الشطط النقدي الذي أثاره مشروعھ، والحداثة بقدرة فائقة، ولوأعلن الناقد وانخرط في النقد ا

بدایة بالتركیب بین اتجاھات نقدیة متباینة المرجع واإلجراء كما حدث مع البنیویة والتفكیكیة، مرورا بلّي أعناق النصوص التراثیة 
بالنسبة للغذامي مرة بنیوي ومرة أخرى تفكیكي، ناھیك عن وجعلھا تدلل على الكفایة المرجعیة واإلجرائیة للنقد الغربي، فالجرجاني

ریح االضطراب واالنتقائیة اللذین میزا المشروع، فقد حلم الناقد في الخطیئة والتكفیر بالبنیویة، فوقع في االنطباعیة، وبالتفكیكیة في تش
في المشاكلة واالختالف فوقع في التلفیق، وھاھو في النص فوقع في االتجاه األسلوبي البنیوي، وحاول التوفیق بین التراث والحداثة 

مشروع النقد الثقافي الذي أعلن من خاللھ موت النقد األدبي، ینقد الطاغیة ویحمل الشعر العربي الضائقة الحضاریة فأسس لنا طاغیة 
تلك المقولة أن تنسب لطاغور، وھو ما یذكره ـ األصل في) *(.جدیدا سمي بالنقد الثقافي، فنقد الدغمائیات ال یولد إال دغمائیات بدیلة
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