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همجي -يف العصر التكنو-   املعاصراألدب متاهات
                         اعـــــــــداد

                               أمحد الزعبي.د

 =المتاهات العشر لدى األديب والناقد  والنص = 
 (...والشمس خمفي....كأني أسابق ظّمي )

: مدخل
الفكر مع غروب شمس القرف العشريف و شروؽ شمس قرف جديد، بدأت مسارات 

المعارؼ اإلنسانية تتسع وتتشعب وتتداخؿ، ودخؿ كثير منيا في أنفاؽ المعاصر وحقوؿ 
مظممة وغدت مفاىيـ العمـو والتكنولوجيا واآلداب والثقافات وكثير مف القيـ اإلنسانية 

 تندفع في متاىات غائمة ال معالـ تحددىا، وال أنساقًا  تنتظميا  وال مرجعيات ()الثابتة
وطالت ىذه المتاىات الكاتب والكتابة والمكتوب .... تعيدىا مف ىذه المتاىات المظممة 

 .(المتمقي)إليو 
ومف ثـّ موت النص ثـّ موت ...     فمنذ احتجاجات روالند بارث عف موت المؤلؼ   

 ..النص ..الكاتب) االبداعية إلى غير ذلؾ مف جنازات لمثمث العممية (3)... القاريء
 ...منذ ذلؾ الوقت...وغيرىـ كثير  (4)... وشطحات فوكو ودريدا  والكاف ،  (القاريء

 واليدؼ مف كؿ تمؾ االحتجاجات ىو ...واسئمة بقاء  األدب أو فنائو  تطرح ىنا وىناؾ
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عند غياب  (حسب مصطمح الشيئية)او إلى شيء...ااّل يتحوؿ اإلنساف المعاصر إلى آلة
 .الجانب االبداعي والروحي والجمالي في عصر رقمي آلي فضائي

     وكاف النقد األدبي المعاصر واحدًا مف ىذه المعارؼ التي ازدادت فوضاىا 
اصطالحًا وتحمياًل وتأويال، وانفرطت أنساقيا تنظيرًا وتطبيقًا، فخرجت المدارس النقدية 
عف مساراتيا المنطقية الجادة، وتاىت في اجتيادات وتأويالت وصراعات ال مبّرر ليا، 
فما أف يبدأ اتجاه نقدي حتى يتموه ألؼ اتجاه يمزقو، وما أف يظير مصطمح نقدي حتى 

تتبعو مصطمحات أخرى تيدمو وتتجاوزه، وفي كؿ األحواؿ نرى أنو ال االتجاه الذي ُمّزؽ 
فال مفاىيـ الحداثة مثاًل، وما بعد . قد ُمّزؽ فعاًل، وال المصطمح الذي ُىدـ قد ىدـ فعالً 

الحداثة، وما بعد بعد الحداثة قد ُىدمت وُتجوزت، وال السيميائية أو التأويمية 
وغيرىا قد دفنت وماتت، فكؿ ىذه المفاىيـ والمصطمحات واالتجاىات ما  (اليرمنوطيقاً )

تزاؿ تسود الدراسات النقدية المعاصرة، وتصبغ التحميؿ والقراءة واإلبداع بصبغاتيا 
 .وسماتيا العامة في األدب المعاصر في كؿ أرجاء الدنيا

     وأبحر النقد المعاصر في متاىات ال نياية ليا ، ليس عمى الصعيد الفكري 
نما عمى الصعيد الذاتي تبعا لميوى  اتفاقا أو ..حبا أو كرىا ...واإليديولوجي فقط ، وا 

عجابا ...فإف تناوؿ عمال أدبيا يستيويو.اختالفا  ..صعد بو إلى  عناف السماء مدحا وا 
ف تناوؿ عمال عمى غير ىواه خسؼ بو سابع أرض والناقد الحقيقي ال يخسؼ وال ...وا 

نما يستبطف عالـ النص فنيا وموضوعيا  سمبا أو – يصعد بالنص األدبي بيذا الشكؿ ، وا 
ال ىوائية أو ذاتية أو ..وفؽ معايير نقدية عممية وجمالية وموضوعية– إيجابا 

 . إيديولوجية
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وسبب ذلؾ ، ولكف بنسب متفاوتة ...والكتابة عموما في مأزؽ في كؿ بالد الدنيا 
، انحسرت فيو الثقافة الجادة ... راجع بالدرجة األولى إلى عصر سريع متقمب ممزؽ داـ

حّد الغياب والتغييب ، وتراجع فيو األدب إلى ذيؿ القائمة مف اىتمامات اإلنساف 
والمشوش ... المحاصر بالخوؼ والقمؽ والطمع والفقر والجيؿ .... المعاصر

بالصراعات والحروب وجنوف التكنولوجيا المحّرفة  المنحرفة عف خدمة البشر لتيوي إلى 
المشوه بالزيؼ والدجؿ  والقتؿ ... (ىمجي-أو كما أسميو عصر التكنو)...إبادة البشر 

. والمراوغة واألحالـ الكاذبة
فالدراسات النقدية بعامة، العربية والعالمية ،تعاني وضعا محبطا  وأزمة خانقة 
،وىي األزمة نفسيا التي تعانييا اآلداب والفنوف والثقافة بشكؿ عاـ  في عصر وّجو 

مساره العاـ نحو مخترعات العصر وصراعاتو االقتصادية  والسياسية والدينية ومبتكراتو 
إلى غير ذلؾ ،ولـ يكف االبداع أو الكتابة ...االعالمية وبذاءات التواصؿ االجتماعي

. بعامة مف ىذه المسارات أو األولويات التي تتصدر اىتمامات اإلنساف المعاصر
وسأتوقؼ ىنا عند بعض األوضاع أو الظروؼ أو األزمات أو المتاىات التي 

تعانييا الكتابات األدبية والنقدية  بعامة  ،ثـ نطرح ما يمكف أف يفيد مف مقترحات لتالفي 
نقاذ ما يمكف إنقاذه في العممية األدبية بأطرافيا المختمفة  الكاتب :مثؿ ىذه األزمات وا 

والكتابة والمتمقي مف جية ،ثـ المؤسسات الثقافية والحكومية ودور النشر وتبادؿ 
... فالشعر مثال عاش مف زمف ىوميروس إلى يومنا ىذا .  مف جية أخرى...الثقافات

نما عف أمواجو ..وليذا ال مجاؿ لمحديث عف موت الشعر أو الشاعر أو المؤّلؼ وا 
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... عف انجذاب الناس إليو أو إزورارىـ  عنو ...الصاخبة حينا واليادئة حينا آخر 
... وليذا تشخيص آخر ...فى شّتى مجاالت األدب واالبداع...وىكذا

(: 1)متاهات 
 (الكاتب) 1متاىات 

بعمؽ المعرفة وسعة األفؽ -  إلى جانب الموىبة – يتميز الكاتب المبدع 
ومواكبة حركة اإلبداع المتجددة لكي يبدأ مف حيث انتيى اآلخروف ،وليضيؼ شيئا ما ، 

وبخاصة ... وىو أمر أصبح نادرا في العصر المشّوه الموبوء...ال أف يكرر ما ُكتب فقط
. إلى غير ذلؾ...حيف يريد الكاتب أف يسابؽ الفضائيات واإللكترونيات واإليميالت 

وبيكيت ،  (5)فسارتر كاف يكتب برؤية وجودية ..فالكاتب الحقيقي لو رؤيتو الواضحة 
( 8)و محفوظ برؤية واقعية ،  (7)وغوركي برؤية اشتراكية ،  (6)يكتب برؤية عبثية  

وأفكارىـ بال نسؽ ...فإف رؤاىـ بال مالمح – في الغالب – أما كتّابنا اليـو ...وىكذا...
تتسّرب إلييا فكرة عبثية حينا آخر ثـ تمتزج برؤى ..فقد ترى رؤية واقعية حينا...أو منطؽ

فال تعرؼ لمكاتب أو الكتابة رأيا أو ...دينية أو سياسية أو اجتماعية في أحاييف أخرى
. رؤية أو رسالة في ىذا الخميط األدبي الميميؿ العجيب

 :(المتمقي) 2متاهات 
ويجسد آماليـ وآالميـ ...االبداع يعكس ىمـو األفراد والجماعات بعامة/ الكتابة

،لكف األزمة أو المشكمة التي تعانييا الكتابات الجيدة او الحداثية ....ورؤاىـ وأسئمتيـ 
،  (9)فال أحد يريد أف يقرأ في ىذه األياـ بشكؿ جاد ...تكمف  في قراءتيا أو تمقييا، 

، ذلؾ أف " واقع"والسبب أف العصر أفرز فيما خاطئا أو نتيجة وىمية تحولت إلى 
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- أو تكنو)القراءة لـ تعد تجدي أو تفيد في شيء، وبخاصة في عصر مادي تكنولوجي 
محمـو ،  وتفاقـ ىذا الوىـ وصدقو كثيروف فابتعدوا عف األدب   (كما اسميو...ىمجي

وقراءتو دوف أف يشعروا أنيـ فقدوا شيئا ذا باؿ، فحدث التراجع وعدـ التواصؿ بيف ما 
وحتى القاريء  الجاد أو المتمقي المثقؼ فقد تاه في متاىات الكتابة ...يكتب وما يقرأ

. والكتّاب والعصر الممزؽ
فمدى القاريء اليـو فرصة ذىبية لمثقافة والمعرفة والوعي وّفرتيا لو وسائؿ 

اذ يستطيع اإللماـ بأي موضوع وبأّي ....التي لـ يستثمرىا بعد ...التكنولوجيا الجديدة
– في أيامنا السابقة -  في حيف كنا ...حقؿ مف حقوؿ المعارؼ االنسانية بدقائؽ معدودة

فالقاريء اليـو يستطيع . نقضي عدة أسابيع أو أشير لإللماـ او لمعرفة الموضوع نفسو
أو أشير الفالسفة وعمماء ..أو أشعار العرب كميا..معرفة مسرحيات شيكسبير مثال

إلى آخر حقوؿ المعارؼ ...الفيزياء والذّرة والسياسة والديف والموسيقا والفنوف
بينما كاف يحتاج ىذا ....في ساعة أو عدة ساعات وىو جالس في غرفتو...االنسانية

حيث كاف يجب  االنتقاؿ مف ...األمر قديما عدة أشير أو ربما عدة سنوات إلنجازه
ناىيكـ عف ...ومف مؤسسة إلى أخرى..وربما مف بمد إلى بمد ...مكتبة إلى مكتبة أخرى

فقاريء اليـو أقؿ ثقافة ووعيا ...ومع كؿ ىذا...وىكذا...البريد والرسائؿ وانتظار الردود
وأضيؽ أفقا ومعرفة مف األجياؿ التي سبقتو في مجاالت الفكر االنساني وحقوؿ المعرفة 

.  (وىذا لو مجاؿ بحث آخر )....رغـ وجود العالـ حاضرا بيف يديو وعينيو... بشكؿ عاـ
وأخطر ما أفرزتو متاىات القاريء  اليـو ىو حالة الاليقيف والتمّوف والتخّبط ، فقد 

 (وجودياً )وتجده غدا ...لصمويؿ بيكيت (بانتظار غودو)بعد أف قرأ  (عبثياً  )تراه اليـو 
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بعد أف استمع إلى  (صوفياً )ثـّ تراه بعد غد ...لسارتر (الوجود والعدـ )بعد أف تصّفح 
وال مانع أف تراه غارقا في الرومانسية في آخر الميؿ ...خطبة الجمعة لمشيخ فالف الفالني

 (غزاؿ ...بحبؾ يا )ويستيقظ عمى أغنية  ...أـ كمثـو (آىات)وىو يدندف مع 
. ال فرؽ..إلحداىف أو ألحدىـ..(10)

  :(الناقد) 3متاهات 
والمالحظ أف نقادنا منشغموف بشكؿ عاـ باألعماؿ الكبيرة واألسماء المعروفة، 
األمر الذي يجعؿ االىتماـ باألدب المحمي محصورا في نطاؽ ضيؽ ، وأسباب ذلؾ 

أف النقاد ، وأخص األكاديمييف، ينشغموف بدراسات وأبحاث تحتاج إلى : كثيرة، أىميا 
لى وقت طويؿ، وىذا يعني أف العمؿ األدبي الذي يدرسو يفترض أف  جيد كبير وا 

يستحؽ ىذا الجيد والوقت في دراستو، فمثال، قد يقضي الناقد أو الباحث سنة في دراسة 
عمؿ أدبي ما، فالناقد يشعر مسبقا أف العمؿ الذي يختاره يجب أف يستحؽ ىذا الجيد 
المبذوؿ فيو، الذي يحدث أف الناقد يفضؿ أف يدرس عمال لنجيب محفوظ أو محمود 
درويش عف أف يدرس عمال لكاتب محمي، يشعر أنو ال يتساوى أو يتوازى والجيد 

ىذا األمر يجعؿ االىتماـ بكاتبنا المحمي أقؿ مف االىتماـ بالكتاب . المبذوؿ فيو
المعروفيف، وأنا ال أرى ىذا سميما ألف كثيرا مف كتابنا يستحؽ ىذا الجيد الذي يبذؿ في 

فال يشترط أف يكوف لدينا حنا مينو أو الطيب صالح . دراسة بعض األعماؿ المعروفة
نما يشترط أف تكوف ىناؾ أعماؿ مبدعة وغنية وىي بال شؾ  لكي ندرس أدبنا المحمي، وا 

موجودة ، يقـو الناقد بدراستيا دراسة جادة وعميقة لوضعيا في مكانتيا المناسبة عمى 
. الخريطة األدبية في العالـ العربي
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  :(الكتابة) 4متاهات 
 وطبعا أنا ال أعفي األدباء والكتاب مف تقصيرىـ في كثير مف األحياف بسبب 

الكتابة السريعة غير الناضجة في بعض مؤلفاتيـ، التي تبدو أحيانا بال لوف أو طعـ أو 
إذ ينبغي ليـ أف يتميموا قميال ويعرفوا ما ىو إبداعي وما ىو غير إبداعي، ....رائحة

ويقدموا عمى نشر الجيد ويحجموا عف نشر الردئ  لكي ال يختمط الحابؿ بالنابؿ كما 
فقد تستبشر بكاتب ما قدـ عمال مبدعا فتتوقع تطورا تصاعديا . يالحظ في اآلونة األخيرة

في خطو اإلبداعي في أعماؿ الحقة، لكف أممؾ يخيب عندما يستعجؿ النجاح أو الكتابة 
فتأتي أعمالو الالحقة أقؿ إبداعا، فيضيع في متاىات التسرع والميوجة والكتابة مف أجؿ 

أو مف أجؿ سباؽ الفضائيات أو مواقع التواصؿ االجتماعي ...الحضور المستمر فقط 
. وليس مف أجؿ اإلبداع  الحقيقي أو التمّيز الجاد...إلى غير ذلؾ...او الجوائز األدبية 

وقد أخذت منو " يقظة فنيغاف"وكثير منا يذكر قوؿ جيمس جويس عندما كتب روايتو 
عمى القارئ أف يعطيني مف وقتو  الستيعاب ىذا : سبعة عشر عاما  النجازىا،  قاؿ

وليس ما ...وعمى ما في ىذا القوؿ مف مبالغة. العمؿ مثؿ ما أعطيتو مف وقتي لكتابتو
إال أنو ينطوي عمى إشارة ىامة تتعمؽ بجدية المسألة وتقدير اإلبداع سواء كاف ... نطمبو

. ذلؾ مف الكاتب أو مف الناقد
 :(الكاتب والناقد) 5متاهات 

أف غياب اإلبداع يكمف وراء غياب النقد ، وأضيؼ : عمى اية حاؿ ،أنا أردد دائما
ف تعثر األمر قميال وأنا أرى . أف اإلبداع الحقيقي الجاد البد أف يفرز نقدا حقيقيا جادا، وا 

أف ىناؾ أعماال مبدعة جادة في ساحتنا المحمية وأرى كذلؾ بعض الدراسات الجادة التي 
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تواكبيا، ولكني آمؿ أف تتسع حمقة اإلبداع وتنضج أكثر فأكثر لتتسع بدورىا حمقة النقد 
الكتاب : وىذا مرىوف بقطبي المسألة. والمتابعة واالىتماـ األشمؿ واألعمؽ أكثر فأكثر

والنقاد، فعمى الكاتب أف يجر الناقد رغما عنو إلى كتاباتو ، وذلؾ مف خالؿ أعماؿ 
أيضا إلى ىذه األعماؿ ما دامت جادة ومتطورة " ينجر"وعمى الناقد أف . مقنعة متطورة 

وأصيمة شكال ومضمونا، لتصبح المسألة خدمة لمواقع الثقافي والفكري وتطويرا لو ال 
. تثبيطا أو تحديا بيف الطرفيف

 :(الكاتب والنص)  6متاهات 
وأسيـ في تفاقـ أزمات االدب الحداثي المعاصرة أساليب الرمز الصعب 

والغموض المفرط الذي يمجأ إليو بعض الكتاب ،الذيف يروف أف ذلؾ ضرورة فكرية 
وفمسفية لمواكبة  عقمية اإلنساف المعاصر وتعقيداتو وتقمباتو ،مف ناحية ،  كما أنيا 

ضرورة فنية لتوظيؼ عالـ الالوعي والتداعي وتراسؿ الحواس واألقنعة، ودالالت األزمنة 
حاالتيا المفتوحة مف ناحية ....وىكذا...واألمكنة وتداخميا ، وانزياحات المغة وترميزاتيا وا 

.   أخرى
 :(المصطمحات) 7متاهات 

.. وتثار أزمات كثيرة حوؿ المصطمحات األدبية والنقدية ،وبخاصة المترجمة
 ( ..Deconstructionالتفكيكية )إذ يكفي أف نجد أربع أو خمس ترجمات لمصطمح 

ومثؿ ذلؾ مسألة الحجـ . والتشريحية والتفكيكية وغيرىا مرات أخرى...  فيي اليدمية مرة
والطوؿ والقصر في مصطمح القصة والقصة القصيرة والرواية والرواية 

فبعض القصص تطوؿ لتقارب الرواية ، وبعض الروايات . وىكذا ..(Novella)القصيرة
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. وىكذا... وبعض القصص ال تتجاوز الصفحة. .تقصر لتتوازى مع القصة القصيرة
وتظؿ مسألة الطوؿ والقصر حكما معقوال في  القصص التقميدية بينما المعاصرة ال يوجد 

 ...ما يحددىا، أنيا لغة شعرية مختصرة، وفييا عالقات منظمة، أو غير منظمة
. وفضاءات مفتوحة متداخمة

فنجيب محفوظ الذي كانت رواياتو بمئات الصفحات ، لجأ في الفترة األخيرة إلى 
وكاف ىذا إدراكا لمساحة القراءة التي تضيؽ في عصر سريع .روايات قصيرة  بالمقارنة 

وىذا جعؿ القارئ المعاصر يضيؽ .يعج بقضايا كثيرة قمصت وقت القراءة المطموب 
بالوصؼ واإلنشاء ولزـو ما ال يمـز في كثير مف الروايات المطولة ألنو يحس أنو في 

مرحمة اإليحاء والتمميح والتكثيؼ في الكتابة، فأنت ال تحتاج إلى مئة صفحة لتقوؿ ألحد 
إلى آخره، في حيف تستطيع أف ... الناس إنؾ مشتاؽ إليو وقد قتمؾ الحنيف واليجر والبعد

اشتاؽ إليؾ، اشتياؽ األرض الجافة إلى المطر، مثاًل، وىذا ال يعني، في آخر : تقولو لو
األمر أال تكوف ىناؾ روايات طويمة، فقد تكوف ىناؾ ضرورات موضوعية وفنية تقتضي 

. ذلؾ، وليذا حديث آخر
 :(...الكاتب والعالم ) 8متاهات 

أو .... الشائع أال يكوف ىناؾ اتفاؽ ما بيف األدب والواقع السياسي أو االجتماعي
يقاعاتو المتقمبة مف حولو وىذا الالتفاؽ يزداد أو ينقص بحسب ... تناقضات العالـ وا 

فنحف ال ...األزمات السياسية أو االقتصادية أو الفكرية التي تمر بيا المجتمعات واألمـ 
نعرؼ عمى وجو التحديد عصرا سياسيا حظى بتأييد الكتاب والفنانيف عمى وجو 

عف – مف جممة ما يبحث – اإلطالؽ، وىذا ربما يعني أف األدب يبحث دائما 
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، بمعنى أنو يريد حرية مطمقة، وصدقا مطمقا وأمنا ...أو األفضؿ أو األرقى..المطمؽ
وىكذا، وحتى لو جاء نظاـ سياسي يحقؽ جزءا مف ىذه الحرية وىذا األمف، … مطمقا

الخ ، والقصد مف ىذا أف .. كؿ األمف.. فإف الكاتب يأمؿ دائما في تحقيؽ كؿ الحرية
الواقع السياسي لو مساربو وأىدافو، والواقع األدبي لو مساربو األخرى وأىدافو المختمفة، 

. ويبدو أف ىذه المسارب قمما تمتقي في العصور المختمفة وفي األماكف المختمفة
إذ الواقع السياسي يفرض – فتمؾ ىي المسألة – أما في عالمنا العربي  بعامة 

مسارب وغايات ال تتوافؽ ورؤى الكتاب وأىدافيـ، وليذا نرى ظاىرة الخالؼ ما بيف 
الفناف وواقعو السياسي، وما نسميو مسمسؿ التشظي أو التيو أو التقّمب  في الواقع 

السياسي يفرض تشظيا أدبيا كما يالحظ، وىذا أمر طبيعي، إننا نتفؽ في اليدؼ البعيد 
ولكننا نختمؼ في كيفية تحقيقو، إننا نتفؽ عمنا عمى حماية اإلنساف وفكره ومنجزاتو، 

وىكذا الفناف أو ... ونقتؿ ىذا اإلنساف وننخر فكره وندمر منجزاتو في قرارات أخرى
إال أنو مف جية أخرى، ..  فإنو يحمـ بعالـ مستقر وبإنساف آمف وحرية مسؤولة.. األديب

يشعر باإلحباط ويغرؽ في متاىات التيميش لفشؿ  ىذا الحمـ  ووضع الفكر الحالـ 
. برمتو في ذيؿ القائمة مف اىتمامات اإلنساف المعاصر

 :(النص والترميز) 9متاهات 
إّف تقنيات الكتابة  المعاصرة وأساليبيا المعقدة وترميزاتيا المراوغة الغامضة 

واألدب أو اإلبداع أو الكتابة .أحدثت نوعا مف القطيعة بيف الكاتب  والقاريء  العادي 
ف  في كؿ آداب الدنيا ىي، بشكؿ أو بآخر،  آداب واقعية ،أي عف الواقع اإلنساني وا 

فكاتب الالمعقوؿ ال يتحدث عف واقع آخر . ارتدت مختمؼ األثواب والتيارات واالتجاىات
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غير واقعنا، وكذلؾ األمر عند كتاب العبث والتجريد وغيرىـ، فيـ في أي شكؿ يخترعونو 
يبتدعونو، فإنيـ يتحدثوف عف الواقع اإلنساني، وليذا نرى أف الكتابة " جنوف"وبأي 

الجديدة أو القديمة ،و المدارس الغريبة أو المألوفة، كميا تنبع مف الواقع وتصب فيو 
ميما اختمفت في تقنياتيا وأساليبيا وغموض دالالتيا، اإلشكالية أف ىناؾ خطيف 

يتطوراف في آف واحد، خط تطور الفنوف مف جية، وخط تطور العقمية البشرية مف جية 
أخرى، األدب يواكب الخطيف بالضرورة، فيو ال يستطيع أف يتراجع أماـ التطور 

الطبيعي لحركة الفف وعميو أف يواكبو في تطوره الحتمي، وال يستطيع أيضا أف ييمؿ 
التطور العقمي أو الحضاري لإلنساف المعاصر، وليذا فإف قصة اليـو بأساليبيا المختمفة 

ألف الفنوف تطورت وعمى .. ال يمكف أف تعود إلى العصر الكالسيكي أو الرومانسي
القصة أف تواكب ىذا التطور وتساىـ في ارتياد اآلفاؽ الجديدة والرؤى الجديدة لتضمف 

.  البقاء واالستمرار
 :(الناقد والكاتب والنص) 10متاهات 

خفاقو  إف النقد األدبي يواكب اإلبداع األدبي ويكشؼ جمالو وتميزه أو رداءتو وا 
الشعر والرواية والمسرحية والقصة ويعمقيا وينظميا : ويدرس النقد عناصر الفف األدبي

ويستخرج منيا ظواىر فنية وفكرية ومناىج نقدية مختمفة يفيد منيا القارئ والكاتب والناقد 
وال تخمو الكتابة اإلبداعية أو النقدية مف الموىبة وااللياـ واالطالع والتواصؿ المعرفي 

والثقافي مكانيا وزمانيا إضافة إلى التجربة والمراف وأي مصدر مف مصادر الكتابة 
األدبية، ولكف اإلبداع عادة يسبؽ النقد والنقد الفاعؿ المؤثر يتصؼ بعمؽ الرؤية 

واإلحاطة بمقومات اإلبداع في األثر األدبي وكشفيا وتحميمييا وتوجيييا مع الخروج مف 
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. دائرة اليوى والكتابة المزاجية التي ال تكوف ذات قيمة أو فائدة
   فالكاتب المبدع يسحب الناقد سواء كاف أكاديميا أـ غير ذلؾ إلى الكتابة عف إبداعاتو 

والنقاد يكتبوف باستمرار عف أعماؿ إبداعية عربية وأجنبية وال يستثنوف األدب األدب 
نما ينتظر بعضيـ أف تكوف األعماؿ المحمية بالمستوى العربي أو  المحمي لغرض ما وا 

العالمي ليكتب عنيا، فال أظف أف النقد يقصر حيف يكوف اإلبداع أصيال، أما نقد 
المجامالت والشممية فإنو عمى الرغـ مف حتمية سقوطو واندثاره فنيا وتاريخيا بمرور 

. الكاتب والناقد والقارئ والكتابة: الوقت فإنو مضر بأعمدة اإلبداع
  :مالحظة أخيرة

مسألة العالمية في األدب طاؿ حوليا الجدؿ إلى حد االستيالؾ، أريد فقط 
التذكير ببعديف مف أبعاد ىذه المسألة، األولى أف القوة السياسية والقوة الحضارية تفرض 
قوة أدبية في المقاـ األوؿ، بمعنى أف حضارة اإلغريؽ والحضارة العربية، وقوة انجمترا 

في أزماف مختمفة قد فرضت عالمية األدب والفف، وأنت تعرؼ .. وسيادة أميركا وروسيا
أف أدب العرب قد كاف عالميا عندما كاف العرب أمة قوية وىذا ال يحتاج إلى طوؿ شرح 

إلخ، وىذا البعد معروؼ تاريخيا واجتماعيا ونفسيا كما يرى .. ،وكذلؾ األدب اإلغريقي
ابف خمدوف، مف حيث تقميد الضعيؼ لمقوي وانجراره وراء معطياتو الثقافية والحضارية، 
فيو نفسيا يعتقد أف ىذا التفوؽ لألمة الغالبة قد جاء لتفوقيا في أمور كثيرة منيا األدب 
والفف، فيحدث التقميد واالحتراـ واالنبيار، أما البعد الثاني في مسألة العالمية فيو بعد 
المؤسسات ودور النشر والترجمات واإلعالـ ودور الثقافة والجامعات وغيرىا التي ترفع 

إدوارد سعيد ليطمعؾ عمى أبعاد كثيرة خافية عف " استشراؽ"أدبا وتخسؼ آخر، اقرأ 
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شاعتيا  الناس حوؿ ىذه المسألة ودور المؤسسات المختمفة في فرض وجيات نظر وا 
بغض النظر عف حقيقتيا أو مطابقتيا لمواقع التاريخي أو الحضاري، فمعرفة الغرب 

ببعض الكتاب العرب ناتج عف المؤسسات ومعاىد الدراسات الشرقية التي تدرس ىذا 
األدب وتتعامؿ معو، إذ مف غير المعقوؿ أف تدرس في معاىد الدراسات الشرقية في 

الغرب األعماؿ األدبية الغربية، بؿ تدرس اآلداب العربية، ولكنيا تظؿ في الدرجة الثانية 
أو الثالثة قياسا إلى آدابيـ، وما دمنا نذىب ىناؾ لدراسة آدابنا، فإننا نعترؼ ضمنيا 

بأنيـ األقوى واألجدر واألوعى في معرفة أدبنا وىذا غير صحيح في واقع األمر، لكف 
. ىذا ىو الذي يحدث

وكؿ ىذا يحتـ عمينا أف نيتـ بالمبدعيف المتميزيف بيننا ،عف طريؽ التعريؼ بيـ 
محميا وعالميا ،سواء مف خالؿ نشر ابداعاتيـ وتسويقيا وترجمتيا إلى لغات أخرى ،أو 

ووسائؿ اإلعالـ والتبادؿ الثقافي  (*)عف طريؽ المؤتمرات والندوات الجادة 
 .إلى غير ذلؾ...والتكريـ

 (:2)متاهات 
 غربة المؤسسات األكاديمية عف الساحة الثقافية

 : أسباب ليذه الظاىرة3ىناؾ 
انشغاؿ األكاديمييف بدراسات وأبحاث متخصصة تنشر في مجالت جامعية أو  -1

دوريات عممية أو كتب تخصصية ال تناسب غالبًا الصحافة اليومية أو األسبوعية، 
وىذه حالة تجعؿ أساتذة الجامعات والمؤسسات األكاديمية بعيدة نسبيًا عف اإلسياـ 
 .في اإلعالـ اليومي أو المالحؽ الثقافية أو حتى األنشطة اإلبداعية إلى غير ذلؾ
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وقد . انشغاؿ القارئ المعاصر بثقافات سريعة مدىشة، فييا اختصار وانبيار وغرابة -2
لّبت ىذه الرغبة وسائؿ اإلعالـ المبيرة وبعض الصحؼ والكتب والمنشورات الممونة 

فابتعد القارئ عف الدراسات األدبية المتأنية أو العميقة أو ... الفاخرة المثيرة
 .التخصصية

إف كثيرًا مف الدراسات األكاديمية تغرؽ في الجدؿ والصراع والتعمية والتالعب  -3
األمر الذي ينتيي إلى عزوؼ القارئ عف الدخوؿ ... المغوي واإلحصائي والتصنيفي

في سفسطات ومياترات ىو غير مضطر أصاًل لمخوص فييا، إضافة إلى دراسات 
أخرى تغرؽ في كيوؼ الماضي دوف ربطيا بالزمف الحاضر أو اإلنساف المعاصر 

 .وقضاياه الممحة وانيياراتو المتالحقة، فضاًل عف مصيره المجيوؿ أو الميدد
ولموصوؿ إلى حالة التوازف الثقافي والمعرفي بيف المؤسسات األكاديمية والساحات 

 :الثقافية واإلبداعية، فإني أرى أنو البد مف
بناء جسور عممية بيف المؤسسات األكاديمية والمؤسسات الثقافية، فُيجذب : أوالً 

األكاديمي جذبًا إلى الساحة الثقافية، مثمما يجذب القارئ جذبًا إلى الدراسات 
 .المتخصصة

االرتقاء بالمالحؽ أو الصفحات الثقافية واإلبداعية في صحفنا ومجالتنا العربية، : ثانياً 
بحيث تعكس صورة جادة عف الثقافة المعاصرة، تنتقي السميف وتتجنب الغث لتضمف 

جذب القارئ واألكاديمي ػ مف جية ػ وترتقي بالذائقة اإلبداعية والثقافية الحقيقية مف جية 
 .أخرى
ما داـ أف الثقافة ال تستطيع منافسة طوفاف الفضائيات ومبتكرات التكنولوجيا : ثالثاً 
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وصراعات االستيالؾ، فالبد أف تبتكر الثقافة أساليب جديدة ووسائؿ حديثة مناسبة 
وفاعمة تضمف مف خالليا مكانًا فاعاًل بيف ىذه السباقات حتى ال تبقى عمى اليامش أو 

 .في آخر قائمة اىتمامات اإلنساف المعاصر
 (:3)متاهات 

 -نقد النقد نموذجاً     - فوضى المصطمحات النقدية
إذا كاف مصطمح نقد النقد ُيعنى بالناقد مف حيث دراساتو النظرية أو التطبيقية      

ساءة فيمو وخمؿ تطبيقو قد أفقده الرؤية الفمسفية  لمنص األدبي، فإف فوضى المصطمح وا 
 .والفكرية والجمالية التي نشأ وأسس مف أجميا

فمنذ العصور القديمة، وفي كؿ آداب الدنيا كاف النقاد يتعرضوف لنقاد سبقوىـ      
فيتفقوف مع رؤاىـ وتحميالتيـ وتنظيراتيـ لمنصوص اإلبداعية ومفاىيميـ النقدية، أو 

واستمرت ىذه العالقة الحتمية بيف المبدع . يختمفوف معيـ في ىذه الرؤى والمفاىيـ
 .وىكذا إلى يومنا ىذا... والناقد، ثـ الناقد الذي يميو

وكانت ىذه العالقة والدراسات المتنوعة اتفاقًا أو اختالفًا، كانت في أغمبيا تثري      
النص األدبي اإلبداعي مثمما تثري المفاىيـ النقدية، فتحفز المبدع عمى التجديد وتالفي 

الينات في كتاباتو، كما تحفز الناقد عمى تطوير إدواتو النقدية واالستفادة مف الرأي 
 .اآلخر أو النقد الذي يتعارض مع رؤيتو أو فيمو أو تحميمو لمنص اإلبداعي أو النقدي

ومع انفتاح اإلبداع والنقد في عصرنا عمى حقوؿ المعارؼ المختمفة ومجاالت      
النشاط العقمي البشري في العمـو واإلنسانيات، اختمط الحابؿ بالنابؿ، واختمط األدب 

والنقد واإلبداع بعمـو الفيزياء والرياضيات والفمسفات والمسانيات والبنيويات والسيميائيات 



  

 

 

 

 

 67 2017أكتوبر       ( 1 )العـــــــدد 

 اجملــلة العربيـــة مــــــــــداد

إلى غير ذلؾ مف خمط ىجيف بيف ما يصح وماال يصح في العممية األدبية التي ليا 
 .إلى غير ذلؾ. مجاالتيا المرتبطة بالموىبة واإلبداع والخياؿ

حصائيات       شارات وا  فمف ىذا الخمط تحوؿ النص األدبي والنص النقدي إلى رموز وا 
ولوغيرتمات أخرجت األدب والنقد مف طبيعتو ودوره الفكري والجمالي الذي يعتمد عمى 

االرتقاء باإلنساف نحو الكماؿ والنقاء والسمو، وأمثمة ذلؾ كثيرة شائعة في نصوص أدبية 
كثيرة، ليس فييا مف األدب شيء، وفي نصوص نقدية، ليس فييا مف النقد الذي يكشؼ 

 مواطف الجماؿ والقوة أو الضعؼ في النص األدبي شيء أيضا
وطاؿ ىذا الخمط مصطمح نقد النقد الذي جاء استجابة لتعدد القراءات في النص      

األدبي، والختالؼ المفاىيـ في تفسير النظريات النقدية، وكؿ ىذا يصب في إثراء النص 
والنقد ألف تعدد القراءات ورصد زوايا النظريات النقدية مف وجيات نظر عديدة، البد أف 
يكشؼ مواطف القوة أو الضعؼ أو اإلبداع أو اإلقناع أو المنطؽ أو الجماؿ في النص 

 .األدبي أو النص النقدي
والفوضى التي اجتاحت مفيـو نقد النقد في الدراسات المعاصرة إنو أخذ عمى مآخذ     

زعيـ  (بيكيت)االختالؼ ليس ألي مفيـو فكري وال ألية قيمة جمالية، فإذا قاؿ ناقد أف 
، فإف ناقدًا  (بانتظار غودو)مدرسة الالمعقوؿ يستحؽ جائزة نوبؿ مثاًل بعد مسرحيتو 

ذا قاؿ ناقد إف أدونيس كاف رائد الحداثة والتجديد في . آخر يرد أنو ال يساوي شيئاً  وا 
.. ، وال يساوي شيئاً (اليفيـ شيئاً )الشعر المعاصر والنقد المعاصر رد عميو آخر بأنو 

نما ىو عبث أو جدؿ  وىكذا، وبالتأكيد ىذا ليس المقصود بالنقد عمى النقد أو نقد النقد، وا 
 .أخرج األدب والنقد عف مجاليما
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وخمط آخر شاع وذاع في مفيـو نقد النقد وىو أف يياجـ الناقد ناقدًا آخر درس       
،إذ ...شوقي مثال أو نجيب محفوظ أو محمود درويش أو شكسبير دراسة فنية أو نفسية

، عند شوقي، وال (الحنيف إلى الوطف)بأف الناقد األوؿ لـ يتوقؼ عند : يبدأ اليجـو بالقوؿ
مف األرض  (خروج محمود درويش)عند نجيب محفوظ، وال  (أوالد حارتنا)منع نشر 

كأنو ال عالقة لو ... وىكذا... المحتمة، وال كراىية شكسبير لكؿ مف ىو غير إنجميزي
بموضوع النقد الذي يفترض أف يقتصر عمى جانب معيف لدى الكاتب الذي يدرسو، وىو 

 .أمر يسيء لمناقد نفسو أواًل ولمقارئ ثانيًا ولممنظومة األدبية والفكرية  ثالثاً 
وأخيرا ،فإف الناقد المعاصر الواعي المتميز يدرؾ وظيفة النقد الجمالية والفكرية       

واالجتماعية إدراكا عميقا ومسؤوال، ويتعامؿ مع سابقيو مف النقاد أو معاصريو تعامال 
فكريا أو أدبيا أو جماليا ،وال يسقط في ىّوة الصراعات الضيقة المعروفة وال يقبؿ أف 

أو ...عرقية/ إيديولوجية / تناحرية /شخصية/ عنده إلى حالة ذاتية  (نقد النقد)يتحّوؿ
فقد اضطررنا الستخدامو لشيوعو ...(البطيخية)مع االعتذار عف مصطمح..(بطيخية)

 .كثيرا في ىذا الزمف المتقمب المراوغ
     Deconstruction: A school of philosophy that originated in 

France in the late 1960s, has had an enormous impact on Anglo-

American criticism. Largely the creation of its chief proponent 

Jacques Derrida, deconstruction upends the Western metaphysical 

tradition. It represents a complex response to a variety of 

theoretical and philosophical movements of the 20th century, most 

notably Husserlian phenomenology, Saussurean and French 

structuralism, and Freudian and Lacanian psychoanalysis.  



  

 

 

 

 

 69 2017أكتوبر       ( 1 )العـــــــدد 

 اجملــلة العربيـــة مــــــــــداد

[First paragraph of a seven-page explanation in the Encyclopedia 

of Contemporary Literary Theory (Toronto: University of Toronto 

Press, 1993).]  

Mirror stage[edit] 

Main article: Mirror stage 

Lacan's first official contribution to psychoanalysis was the mirror 

stage, which he described as "formative of the function of the I as 

revealed in psychoanalytic experience." By the early 1950s, he 

came to regard the mirror stage as more than a moment in the life 

of the infant; instead, it formed part of the permanent structure of 

subjectivity. In "the Imaginary order," their own image 

permanently catches and captivates the subject. Lacan explains that 

"the mirror stage is a phenomenon to which I assign a twofold 

value. In the first place, it has historical value as it marks a decisive 

turning-point in the mental development of the child. In the second 

place, it typifies an essential libidinal relationship with the body-

image".
[38]

 

Being and Nothingness 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

Jump to: navigation, search  
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Being and Nothingness 

 
Cover of the first edition 

Author Jean-Paul Sartre  

Original title L'Être et le néant 

Translator Hazel Barnes  

Country France 

Language French 

Subject Ontology  
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Published 

 1943 (Gallimard, in French) 

 1956 (Philosophical Library, in 

English) 

Pages 638 (Routledge edition) 

ISBN  0-415-04029-9 (Routledge edition) 

      Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological 

Ontology (French: L'Être et le néant : Essai d'ontologie 

phénoménologique), sometimes subtitled A Phenomenological 

Essay on Ontology, is a 1943 book by philosopher Jean-Paul 

Sartre.
[1]

 Sartre's main purpose is to assert the individual's 

existence as prior to the individual's essence ("existence precedes 

essence"). His overriding concern in writing the book was to 

demonstrate that free will exists.
[2]

 While a prisoner of war in 1940 

and 1941, Sartre read Martin Heidegger's Being and Time, an 

ontological investigation through the lens and method of 

Husserlian phenomenology (Edmund Husserl was Heidegger's 

teacher). Reading Being and Time initiated Sartre's own 

philosophical enquiry. 

     "The Death of the Author" (French: La mort de l'auteur) is a 

1967 essay by the French literary critic and theorist Roland 

Barthes. Barthes' essay argues against traditionalliterary criticism's 

practice of incorporating the intentions and biographical context of 

an author in an interpretation of a text, and instead argues that 

writing and creator are unrelated. The title is a pun
[citation 

needed]
 on Le Morte d'Arthur, a 15th-century compilation of 

smaller Arthurian legend stories, written by Sir Thomas Malory. 
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The essay's first English-language publication was in the American 

journal Aspen, no. 5-6 in 1967; the French debut was in the 

magazine Manteia, no. 5 (1968). The essay later appeared in an 

anthology of Barthes's essays, Image-Music-Text (1977), a book 

that also included his "From Work To Text". 

 Jonathan Culler, Roland Barthes: A Very Short 

Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2001. 

 Paul de Man, "Roland Barthes and the Limits of 

Structuralism", in Romanticism and Contemporary Criticism, 

ed. E.S. Burt, Kevin Newmark, and Andrzej Warminski, 

Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. 

 Jacques Derrida, "The Deaths of Roland Barthes," 

in Psyche: Inventions of the Other, Vol. 1, ed. Peggy Kamuf 

and Elizabeth G. Rottenberg, Stanford: Stanford University 

Press, 2007. 
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