منهج النقد الموضوعاتي
في البحث عن الن غم الضائع
د .جوزف لبُّس*
تتضمن النغمات األساسيّة اليت تقوم عليها
تفردها حلناّ ،
«إ ّن أيسر رغباتنا شأنا ،وعلى الرغم من ّ
حياتنا» .مارسيل بروست

1

مفهوم الموضوع والنقد الموضوعاتي
ي موضوعاتيّا نسبة إىل موضوع  /تيمة (.2)Thème
املنهج النقد ّ
ُسّي ُ
املوضوع ،يف لسان العرب ،اسم مفعول :ما أ ِ
ُضمر ومل يُتكلَّم به3؛ ويف محيط المحيط،
ُ
حسيّة»4؛ ويف المعجم
هو «الشيء الذي عُ ِّي للدلالة على املع،ى ،وال ُـمشار إليه إشارة ّ
الوسيط« ،امل ّادة اليت يبين عليها املتكلّم أو الكاتب كالمه».5

األديب ،وأدب
يوسف  -بريوت .له مؤلّفات يف اجلماليّة ،والنقد
*
ّ
متخصص باآلداب العربيّة .أستاذ يف اجلامعة اللبنانيّة ،وجامعة الق ّديس ُ
ّ
السرية ،وأدب الرحلة ،وتاريخ األديان....

1

 2لفظة  Thèmeمن ٍ
أصل يوناينّ ،تعين فكرة،

Marcel Proust, Albertine disparue )Paris, Gallimard, 1992(, p. 206.
يتم التفكري فيه إلنتاج خطاب .أنظرLe Petit Robert (Paris, 2003), p. :
مع،ى ،اقرتاحا ّ

2605 ; Le Petit Larousse illustré (Paris, 2001), p. 1006.

بعلبكي (بريوت،
 3إبن منظور ،لسان العرب (بريوت ،دار صادر ،ط396/8 ،)1994 ،3؛ ويف جمهرة اللغة ،تأليف ابن دريد ،حتقيق رمزي
ّ
دار العلم للماليِي ،ط« :905/2 ،)1987 ،1امرأة واضع ،إذا ألقت قِناعها».
 4بطرس البستاينّ ،محيط المحيط (بريوت ،مكتبة لبنان ،)1998 ،ص.974
 5جممع اللغة العربيّة ،المعجم الوسيط (القاهرة ،ط ،)2004 ،4ص.1040

متشعب األشكال ،متع ّدد التعابري ،كثري
األديب ،فاملوضوع ِخيار
ّأما يف النقد
وجودي ّ
ّ
ّ
التحولات ،أي إنّه جمموع الوجوه البالغيّة والصور البيانيّة واملشاهد الوصفيّة واملواقف
التنويعات و ّ

الداخلي ،وتشكيل أناه اخلالقة
السيكولوجيّة واألشياء اليت يستعملها الكاتب لبناء عامله
ّ
متغريات النص .6ويف تعر ٍ
يف آخر :املوضوع هو
(املبدعة) ،وهو يتح ّدد وفق تكراره وثباته عرب ّ
ّ
كل آفاق
األثـ ُر الذي ختلّفه إحدى ذكريات الطفولة يف ذاكرة الكاتب أو الفنّان وتلتقي فيه ّ
7
خزان املاء الذي يروي حقول
العمل
الفين ؛ قال أحد املوضوعاتيِّي« :ليست الطفولةُ ّ
ّ
األديب أو ّّ

الكشف
الراشد حيث تنضج سعادتنا فحسب ،ولكنّها قد تكون بدورها عمال فنّـيّا ،ينبغي علينا
ُ
عن خمطَّطه ومآربه ومؤلّفه» .8ويف تعر ٍ
حسيّة عالئقيّة
املع،ى،
دات
ح
و
من
حدة
و
هو
:
ثالث
يف
ّ

ٍ
منوا شبكيّا إشعاعيّا أو خطوطيّا أو جدليّا أو
مشهود هلا خبصوصيّتها عند كاتب ما ،تنمو ّ
منطقيا ،فتبسط العامل اخلاص بالكاتب .9ويف تعر ٍ
املستمر لفكرةٍ ما ،أو
الرتدد
يف رابع« :هو ّ
ّ
ّ
ّ
تنظيمي وحمسوس أو ديناميكيّة
صورةٍ ما ،يف ما يشبه لازمة أساسيّة وجوهريّة ،تتّخذ شكل مبدأ
ّ
ُّ
بالتشكل والامتداد» .10ويعرتف جان بيار ريشار
داخليّة ،أو شيء ثابت ،يسمح للعامل املصغّر
6

Daniel Bergez et al., Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire (Paris, Dunod, 1995), p.
96.
وعلى سبيل املثال :احلشرة موضوع ( )Thèmeأي فكرة متسلّطة أو هاجس يف شعر غارسيا لوركا ،وظاهرة واضحة تتعلّق مبفردات اللغة؛ ّأما

احلسيّة ( )Motifsيف نصوصه فهي احلرير ،والشرنقة ،والطبيعة ،وما ميكن أن ترمز إليه من مواسم العطاء والنضوب
تنويعاهتا الضمنيّة وتش ّكالهتا ّ
والزمن املتج ّدد واملتآكل ...وجمموع هذه املوضوعات تش ّكل موضوعاتيّة ( )Thématiqueالكاتب أو الشاعر ،أي ما يرتبط باملوضوع ويستند
املرتددة عند ستندال السجن املرتفع ،والربج العايل ،وقـُبّة األجراس
إليه (جان بول ﭬيبير يف تكوين العمل الشعري) .ومن عناصر التش ّكل ّ
الشاهقة (مارسيل بروست يف السجينة) .ومن عناصر التش ّكل عند بروست الزهر والسمك واملصباح والناقوس ...ذلك أل ّن وعي اإلنسان
مسبوق دائما بظهور األشياء ،موضوع الوعي (جان بيار ريشار يف بروست والعالم المحسوس).
9

Jean-Paul Weber, La psychologie de l’art (Paris, PUF, 1960), p. 91, 121.
Ibid., p. 136.
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املؤسسة
من حديث جان بيار ريشار يف اإلذاعة الفرنسيّة ،ذكره عبد الكرمي حسن يف كتابه النقد الموضوعي  -نظرية وتطبيق (بريوتّ ،

احلس ّي؛ اللحظة األوىل
احلسيّة ( )Sensationفهي حلظة تفتُّح الوعي ،وإدراك العامل ّ
اجلامعيّة للدراسات والنشر ،ط ،)1990 ،1صّ .39أما ّ
حل
األديب ،واليت يلمح فيها املبدع نفسه ،ويبنيها بنفسه ،يف احتكاكه ّ
احلس ّي بإبداعه ،بوساطة اللغة ،فيكتسب عامله مع،ى ،وتن ّ
يف عمليّة اخللق ّ
مشكالته .أنظرJean-Pierre Richard, Poésie et profondeur (Paris, Seuil, 1955), p. 9. :
 10سعيد علّوش ،النقد الموضوعاتي« ،وضعيّة النقد املوضوعاتّ» .من موقع د .سعيد علّوش:

http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/index.htm

بأنّه «لا شيء أكثر ضبابيّة وهروبيّة من املوضوع» ،11ولا أكثر منه غموضا ومراوغة ،وكأنّه رسالة

يف زجاجة ،وحماولة تعريفه واإلمساك به إحبار بال بوصلة.

كثريا ما حييا املوضوع يف مجيع أعمال الكاتب الواحد ،12ويتكرر ببِ
متنوعة وعناصر
ة
فني
،ى
ّ
ّ
ّ

تش ّكليّة خمتلفة ،ويتّخذ دور اخلليّة أو النواة اليت تنقسم على ذاهتا صانعة أقساما جديدة
كأّنا رباط الدم بِي األش ّقاء ،وكاألصداء أو
وتفاصيل ترتبط يف ما بينها بعالقات قويّة وعميقة ّ

ايل حيث امليلوديا الرئيسيّة
األول ،و«كالتجويق
الدوائر اليت تنداح من املصدر ّ
املوسيقي األوركسرت ّ
ّ
هي حصيلة نقرات منفردة ومتع ّددة ،تتآلف وتتواكب لتعطي إيقاعا أوركسرتاليّا واحدا» .13هذه
النص  /النصوص .وكأّمنا األدباء لا
ال ُقرىب لا تبدو على سطح العمل ،بل تعمل يف أعماق ّ
يكتبون يف ّناية املطاف سوى ٍ
أديب واحد ،ولا حيدوهم عليه ّإلا وسواس أو هاجس واحد.
عمل ي
إ ّن «املبدع مهما تناثر من نايه من أحلان ،فإ ّن هذه األحلان خترج من فُـو ٍ
هة واحدة».14

ّأما النقد املوضوعاتّ فهو املسار الذي يأخذه البحث لاكتشاف املوضوع ،وكذلك الكشف
األديب .وقد وصل إىل أوِجه يف
عن أشكال التجلّيات اليت يتّخذها هذا املوضوع يف العمل
ّ
ٍ
مرحلة كانت تسيطر فيها جمموعة من املناهج النقديّة ،كالنقد
ستينيّات القرن العشرين ،يف
11
لي» ،ترمجة سعيد علّوش.
م .ن« ،.مق ّدمة عامل مالارمه التخيّ ّ
12
صوف يف أعمال بنت الشاطئ ،واجللجلة يف أعمال
على سبيل املثال :العمى يف أعمال طه حسِي ،والصراع يف أعمال توفيق احلكيم ،والت ّ

عواد ،واليُتم يف أعمال ليلى عسريان .أنظر كتابنا :الحب والموت من منظور السيرة الذاتية
ميخائيل نعيمه ،واجلوع يف أعمال توفيق ُ
يوسف ّ
بين مصر ولبنان (بريوت ،دار املشرق ،طِ .)2009 ،1
تنفك جتلّياهتا تدور يف
ومن الباحثِي من درس الشعراء انطالقا من «تيمة أساسيّة» لا ّ
إطارها ولا خترج عن مدارها ،وهذه التيمة هي مفتاح هذا الشاعر أو ذاك ،كالضمري املتكلّم يف شعر عنرتة ،وضمري املتكلّمِي يف شعر عمرو بن
كلثوم ،وصيغيت األمر والنهي يف شعر أيب نواسِ ،
وصيغ التسوية يف شعر أيب العالء ،واملفارقة بِي املاضي واحلاضر يف شعر صالح عبد الصبور،
احلي ،مفاتيح كبار الشعراء (القاهرة ،بلنسية للنشر والتوزيع ،ط،)2006 ،1
ورفض استنساخ املاضي حاضرا يف شعر أدونيس .أنظر :أمحد عبد ّ
ص.12-11
 13راجع حماورة ريشار وفؤاد أيب منصور يف النقد البنيوي الحديث (بريوت ،دار اجليل ،ط ،)1985 ،1ص.189
 14عبد الكرمي حسن ،م .س ،.ص.71

لوجي مع لوسيان غولدمان
لوجي مع شارل مورون ( ،)1966-1899والنقد السوسيو ّ
السيكو ّ
(.)1970-1913
روافد النقد الموضوعاتي ورواده
لعل أمهَّها :الرومنسيّة ،والظاهراتيّة ،والوجوديّة،
النقد املوضوعاتّ مدين لروافد كثريةّ ،
والنفسيّة ،واألسلوبيّة.
الشعري تعبريا عن أنا الشاعر ،ويف اخليال عصب الكيان
رأى الرومنسيّون يف العمل
ّ
هوسرل ( )Husserlأ ّن الوعي إّمنا هو وعي
الشعري ،وعنهم أخذ املوضوعاتيّون .وأخذوا عن ّ
ّ
كل من سقراط وديكارت) ،أي إ ّن
الذات ملوضوعها لا وعي الذات لذاهتا (كما كان يقول ّ
اإلنسان ليس جزيرة أو سجنا أو شرنقة ،ووعيه لذاته إّمنا يتح ّدد بطريقته يف إدراك العامل،

النص
همة النقد املوضوعاتّ تتمثّل يف القيام بتحليل ّ
وبعالقته بالناس واألشياء .وبالتايل ،فإ ّن ُم ّ
األديب باعتباره وعيا فنيا ميثّل وعي الـم ِ
األصلي الذي
بدع .وأخذوا عن الوجوديّة (سارتر) اخلِيار
ّ
ُ
ّ
ّ

احلريّة حت ّدد
احلريّة ،فإ ّن ّ
اصطنعه الكاتب لنفسه ،وحلياته ،وللوجود؛ فإذا كان الوعي حي ّدد ّ
اخلاصة
همة الناقد يف قراءة العمل
اإلبداعي ّ
بأّنا حماولة جالء املغامرة ّ
املسؤوليّة ،وحي ّدد سارتر ُم ّ
ّ
الفن بالرغبة املكبوتة ،من
باإلنسان الذي دفعه قلقه
الوجودي إىل أن يكون كاتبا .نفسيّا ،يدفع ّ
ّ

طريق اإليهام ،إىل التعبري عن ذاهتا بالصور ،كأّمنا الصورة تسرت العورة .ويف حِي جيهد التحليل
النفسي يف الكشف عن الالوعي والصراعات والعُقد ،يسعى املوضوعاتيّون األدبيّون إىل الكشف
ّ

تنحل فيه املتناقضات كلُّها .15واملوضوعاتيّون كالوجوديِّي ،يرفضون مقولة
عن التوازن الذي
ّ
الالوعيّ .أما األسلوبيّة فقد دفعت بالنقد املوضوعاتّ إىل معاجلة لغويّة مجاليّة متع ّددة ،أل ّن
 15أنظر :نبيل أيّوب ،نص القارئ المختلف (بريوت ،مكتبة لبنان ،ط ،)2011 ،1ص.293-292

أطياف الشعور أو الالشعور تتبلور لغويا بوساطة تراكيب وتعابري وتقني ٍ
النسيج
ات معيّنة ،فيغدو
ّ
ّ
ُ
الفكري املوغل يف الباطنيّة أو املتناثر رموزا على سطح الكتابة.
النسيج
اجلمايل مفتاح
ِ
ّ
ّ
مؤسس الرؤية املوضوعاتيّة؛ ففي كتابه بحثاً عن الزمن الضائع
ويـُع ّد مارسيل بروست ّ
(السجينة) ،يشرح كيف أ ّن كبار األدباء والفنّانِي (دوستويفسكي ،فريمري ،رامربانت) مل يصنعوا
ٍ
سوى ٍ
أوساط خمتلفة مجالا واحدا محلوه إىل العامل.16
عمل واحد ،وعكسوا عرب
ّأما أبرز ن ّقادها ففرنسيّون أو كتبوا بالفرنسيّة:
غاستون باشالر )1962-1884( Gaston Bachelard
فالحا ،وأبوه إسكافيّا؛ ولكنّه كان ِعصاميّا،
نسي يف العلوم ويف الشعر .كان ج ّده ّ
فيلسوف فر ّ
فما كان يتوقّف عن تثقيف نفسه ليال بعد الانتهاء من عناء العمل ّنارا يف إدارة الربيد والربق
حت نال إجازة يف الرياضيّات ( .)1912وصف ليايل الدراسة والكدح والعزلة التأمليّة
واهلاتفّ ،
يف كتابه لهب شمعة ( .)1961درس يف التعليم الثانوي الفيزياء والكيمياء سنو ٍ
ات مديدة.
ّ
ّ
ست سنوات من زواجه ( ،)1920وعاش وحده مع ابنته (سوزان) ووقف نفسه على
ترمل بعد ّ
ّ

اجلامعي ،فحصل على شهادة التربيز يف الفلسفة ( ،)1922وعلى
وظل يوايل صعوده
تربيتهاّ ،
ّ
الدكتوراه يف اآلداب من السوربون ( ،)1927ثّ عُ ِّي أستاذا للفلسفة يف كليّة اآلداب يف دجيون،
الفلسفي
كرسي فلسفة العلوم يف السوربون ( .)1955-1940كان أسلوبُه يف احلقل
وشغل
ّ
ّ
نسيج ِ
وحده ،أنضجه العمل يف العزلة وأبعده عن الطرائق األكادمييّة .تأثّر باشالر بكانط وهيغيل
16
متوجها إىل صديقته ألبريتِي« :جتدين لدى ستندال إحساسا بالارتفاع يرتبط باحلياة الروحيّة :يف املكان العايل حيث ُسجن
يقول بروست ّ

جوليان سوريل (بطل رواية األحمر واألسود) ،والربج الشاهق الذي اعتقل فابريس (بطل رواية محبسة بارما) ،وقُـبّة اجلرس اليت ينصرف فيها
يتس،ى منها لفابريس إطاللة ما أمجلها» .أنظرMarcel Proust, La Prisonnière (Paris, :
األب بارنيس إىل علم التنجيم واليت ّ
Gallimard folio, 1991), p. 363 ; voir aussi p. 361.

(يف فلسفة الرفض) ،وبكونت (يف تكوين العقل العلمي) ،ونيتشه وبرغسون وفرويد ويونغ،17
يضم مجيع الوظائف النفسيّة،
فكان أبا الن ّقاد املوضوعاتيِّي
إهتم باخليال اإلنساينّ الذي ّ
الروحيّ .
ّ
ي كامنة يف
لي
مكونات اخليال ّ
ّ
املاد ّ
اخلاص باملؤلّف .ورأى أ ّن ّ
أكثر من اهتمامه بالعامل التخيّ ّ
العناصر األربعة (النار واملاء واهلواء والرتاب أو األرض) اليت ذكرها فالسفة اليونان ،وهي العناصر

(الدموي،
الطب القدمي األمزجة األربعة
األساسيّة يف نظريّات نشوء العامل ،ويقابلها يف
ّ
ّ
نفسي
كيميائي أو حتليل
نفسي
البلغمي) ،ما يتيح نوعا من حتليل
اوي ،و
ّ
والصفر ّ
ّ
ّ
ّ
اللمفاوي ،و ّ

يائي .وعندما يبحث باشالر عن العناصر األربعة ،لا يبحث عنها يف الطبيعة ،بل يف الفكر
فيز ّ
اإلنساينّ .من مؤلّفاته :التحليل النفسي للنار ( ،)1937الماء واألحالم ( ،)1942الهواء
واألفكار ( ،)1943التراب وأحالم السكون ( ،)1946التراب وأحالم اإلرادة (،)1948

شاعرية المكان ( ،)1957شاعرية أحالم اليقظة (...)1960
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جورج بوله )1991-1902( Georges Poulet
سر أو عن أصل ،أي عن اللحظة السابقة حلظة الكتابة.
كل دراسة ،يف منهجه ،هي حبث عن ّ
ّ
الكتابة معناها اكتشاف الذات املت ّأملة ،ما يُلزم الناقد اخرتاق وعي املؤلّف ،واستبدال وعي بوعي

ويتصرف داخله هو
أي أديب كما لو أنّه يف ّكر ويشعر ويتأ ّمل
آخر .على الناقد أن يقارب نتاج ّ
ّ
نفسه ،وأن يتماثل وعامله .أصول قراءته املوضوعاتيّة تنبع من مقولة وعي األديب لذاته من خالل

وعيه للزمان واملكان  /الفضاء ،استنادا إىل كتابات باشالر عن الزمان ،ومقاربته مفهوم اللحظة.
األديب سوى جتسيد هذا الوعي جتسيدا فنيّا أو هو كوجيتو الكاتب .19قال« :السؤال
وما ّ
النص ّ
17
خاصة بيونغ يف كتابـيه:
أنظر تأثّر باشالر ّ

La poétique de la rêverie (France, PUF, 1960), p. 17+ ; La psychanalyse

du feu (Paris, Gallimard folio, 1990), p. 47+.

 18عن سرية باشالر ،اُنظر :جورج طرابيشي ،معجم الفالسفة (بريوت ،دار الطليعة ،ط ،)1997 ،2ص.144-143
« 19كوجيتو» لفظة لاتينيّة معناها أف ّكر ،ارتبطت مبقولة ديكارت« :أنا أف ّكر ،إذا أنا موجود» ( .)Cogito ergo sumأنظر :مجيل صليبا،

المعجم الفلسفي (بريوت ،الشركة العامليّة للكتاب.250-249/2 ،)1994 ،

نت فيها من اكتشاف نفسي عند عتبة
من أنا؟ ميتزج بسؤال مت أنا؟ ما هي اللحظة اليت مت ّك ُ
زمان أصبح زمانا وجوديّا؟ سؤال مياثله آخر :أين أنا؟ ما هو الفضاء الذي أكتشف فيه
20
أهم أعماله :دراسات في الزمن اإلنساني ( 4أجزاء،)1968-1949 ،
نفسي؟» ّ .
تحوالت الدائرة ( ،)1961الفضاء البروستي ( ،)1963الوعي النقدي (.)1971

روسه )2002-1910( Jean Rousset
جان ّ
يكاد يكون وحده ِمن بِي املوضوعاتيِّي ،من أوىل الشكل (والبالغة) عناية فائقة .يقول بأ ّن
ليعرب عن نفسه لا ليقول شياا ما .وهذا ما يؤّكد مدى ترابط الذات
الكاتب لا يكتب ّإلا ّ
أهم أعماله :الشكل والداللة ( ،)1962الداخل والخارج ( ،)1968أسطورة
باملوضوع .من ّ
دون جوان ( ،)1978القارئ الحميم (...)1986
جان ستاروبنسكي )-1920( Jean Starobinski
جتسد ّقوة الرغبة .تناول املؤلّفِي الذين لديهم
تنتظم قراءته ضمن موضوع حقل النظر ،أل ّن النظرة ّ
ِ
روسو -ستندال) .العمى الذي أصاب مونتسكيو مل مينعه
مشروع كتابة سريهم الذاتيّة (مونتاينّ -
إمالء كتبه ،كما لو أنّه يرى أفكاره .البشر يفهمون مت عرفوا النظر ،وينتصرون لوضوح النهار
ِ
خماوف الليل .مل ير ستاروبنسكي يف مونتسكيو سوى خادم النور .وتركيزه يف حقل النظر
ض ّد
نفسي (الفرويديّة) .وقد ماثل
جعله األش ّد انفتاحا ،من بِي املوضوعاتيِّي ،على التحليل ال ّ
الطيب برؤاه النقديّة .من مؤلّفاته :مونتسكيو بقلمه ( ،)1953جان جاك روسو -
ُّ
ختصصه ّ
الشفافية والعائق ( ،)1957العين الحية ( ،)1961اكتشاف الحرية ( ،)1964العالقة

النقدية ( ،)1970مونتاني متحركاً (...)1982
La conscience critique (Paris, José Corti, 1971), p. 313.

20

جان بيار ريشار )-1922( Jean Pierre Richard
احلس
إ ّ
هتم بالتنظري للموضوعاتيّة وبتطبيقها .تكلّم على إدراك العامل ّ
احلس ّي ،وكان اخليال و ّ
ِ
النص،
فرسِي تقودان عربة نقده .ويف منهجه ،على القارئ (الناقد) أن حي ّدد موضوعاتيّة ّ
ويالحقها عرب تنويعاهتا وتشكيالهتا (متزيق جسد أوزيريس) ،وحيلّلها لكي يكشف عن ال ُقرىب
ئي ،وقوانينه
السريّة بِي املوضوع ّ
ّ
وحتولاته املختلفة (كجذع الشجرة وغصوّنا) ،وهيكله غري املر ّ
اخليايل
احلس ّي
الفين ّ
ّ
الداخليّة ،حيث تتكوكب املوضوعات وتتبادل اإلشعاع وصولا إىل العامل ّ
(مجع أشالء أوزيريس يف وحدة جديدة) .ومن مبادئه النقديّة وإجراءاته العمليّة :احللوليّة أو
تعاطف القارئ مع املبدع ،حريّة املدخل أو احلدس باملوضوع ،القراءة ال ِـمجهريّة أو الوقوف على

التفاصيل مهما صغُرت ،الاطّراديّة أو التَّكرار وتواتر املوضوع .مع ريشار ّ
حتول النقد املوضوعاتّ
إىل منهج متكامل .من مؤلّفاته :األدب والحسية ( ،)1954الشعر واألعماق (،)1955
عالم ماالرمه التخيلي ( ،)1961إحدى عشرة دراسة في الشعر الحديث (،)1964
21
بروست والعالم المحسوس ( ،)1974قراءات ِمجهرية (جزآن...)1984-1979 ،
جان بول ﭬيبير

Jean Paul Weber

خاص .من مؤلّفاته :علم نفس الفن
ي
هو ّأول من استعمل املصطلح (املوضوع) يف مع،ى نقد ي
ّ

( ،)1958تكوين العمل الشعري ( ،)1960ميادين موضوعاتية ( ،)1963ستندال  -البنى

الموضوعاتية للثر والقدر ( ،)1969حيث أرجع أعمال ستندال اإلبداعيّة كلَّها إىل منب ٍع
عض قريبته
واحد (أو موضوع واحد) هو « ّ
العضة» اليت تعود إىل حدث وقع له يف طفولته ،حِي ّ
البالغة من العمر  25سنة ،وأحدث تشويها يف خ ّدها ل ّـما أحلّت عليه أن يقبّلها وهو طفل صغري
21
خصص عبد الكرمي حسن دراسته (النقد الموضوعي  -نظرية وتطبيق) للتجربة النقديّة الريشاريّة.
ّ

22
العضة،
ز
ج
فتعديل
واألسود
األحمر
الشهرية
ايته
و
ر
ان
و
عن
ا
أم
.
ئي ملوضوع ّ
مل يتجاوز الثالثة ّ
ُ ّ
العضة وللّون األسود بعدها .ومثله بول فالريي الذي وقع
أي خل ّد الفتاة األمحر قبل حدوث ّ
ٍ
يلمح يف قصائده إىل هذا احلدث (املقربة البحريّة-
طفال يف حوض ماء للبجع ،وما انف ّ
ك ّ

الاحتضار العذب .)...تقوم طريقة ﭬيبير على أربعة إجراءات تقنيّة حيدوها تأويل النصوص-1 :
البحث يف عامل الطفولة عن الذكريات املضياة (البصمة) ،ثّ مقارنتها بأعمال املؤلّف؛ -2
البحث عن نصوص بسيطة (قصرية) حتمل دلالات رمزيّة إىل موضوع ما؛  -3الكشف عن

اإلحلاحات اللسانيّة واألسلوبيّة (التَّكرار) ،والسعي إلرجاعها إىل إحدى ذكريات الطفولة؛ -4
موضوع واحد.
القيام مبسح شامل ألعمال املؤلّف يف حماو ٍلة إلرجاعها كلّها إىل
ٍ
األسس الفلسفية والنقد الموضوعاتي
(هوسرل) ،ووعي لعالقة
النقدي املوضوعاتّ وعي للذات (سارتر) ووعي للعامل
الوعي
ّ
ّ
الذات بالعامل (باشالر وريشار) .ومثلّث الوعي هذا هو الذي جيعل الوعي
ّ
النقدي املوضوعاتّ
الفلسفي.
وعيا وثيق الصلة بالوعي
ّ

إ ّن األنا ال ُـمبدعة (احلاملة والواعية ذاهتا) هي أشغولة النقد املوضوعاتّ ،وليس أنا الكاتب.
ولذلك ،جيتنب املوضوعاتيّون استخدام اسم املؤلّف ،أو األنا التارخييّة (أنا السرية الذاتيّة واحلياة
ٍ
اليوميّة) ،عند كشفهم عن ُّ
كلمات مثل :أنا ،ذات ،كائن؛
تشكل األنا اإلبداعيّة ،ويستخدمون
متغرياهتا ،خصوصا يف احلركة اجلوهريّة اليت يتح ّقق فيها التحام األنا
لكوّنم يتناولون أنا املؤلّف يف ّ

األديب؛ فالكاتب لا يقول ذاته فحسب ،بل هو يبتدعها باستخدام الكلمات .وقد نصح
بالعمل ّ

 22روى ستندال هذه احلادثة يف سريته الذاتيّة حياة هنري بروالر ،الفصل الثالث.
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األديب ،ورأى فيها
العمل
أصل
بوف
سانت
فيها
يرى
كان
اليت
ة
الذاتي
السرية
بإقصاء
بروست
ّ
ّ

النقدي؛ فالسرية الذاتيّة اليت يعتربها سانت
األوليّة اليت يستند إليها عملُهم
املوضوعاتيّون ّ
املادة ّ
ّ
رسم حياة عامل األديب ،أي كتابة حياته الروحيّة .إ ّن
بوف هي األصل ،يقابلها عند بروست ُ

األديب،
اخليايل ،والبحث عن األصل أو نقطة انطالق العمل
السمات الثالث :عامل املؤلّف
ّ
ّ
ّ
احلميمي اليت قال هبا بروست ،تبنّاها املوضوعاتيّون األدبيّون .وهكذا ،رّكز غاستون
والتطابق
ّ
اخليايل عند
األديب ،وجان بيار ريشار على العامل
باشالر على الصورة الفنيّة ،مقياس اخليال
ّ
ّ
ٍ
ذهين .والبحث عن
املؤلّف وكأنّه ُ
عِي احلقيقة والواقع ،فيما كان تركيز جان ّ
روسه على كون ّ
نفسه
أصل العمل
األديب ،وتاليا عن نقطة انطالقه ،كان هوسا لازم جورج بوله ،يعدله الاهتمام ُ
ّ

عند ستاروبنسكي الذي مال إىل البحث عن األصل يف السرية ،وربط مصري األديب إنسانا
احلميمي بِي
األديبّ .أما رغبة التطابق
األديب ،فتشابك عنده الوجود والفكر والنشاط
بإبداعه
ّ
ّ
ّ
الوعيـِي :وعي املؤلّف ووعي القارئ فهي متكافاة ،ومدار اهتمام اجلميع.24

ويرفض النقد املوضوعاتّ مبدأ أن يكون الكاتب سيّد عمله ،كما يرفض أن يكون األثر
فيهتم
متحولة ومتش ّكلة
ّ
األديب تعبريا لاواعيا عن صاحبه ،منطلقا من األنا اخلالقة ّ
بالنص وفيهّ ،
ّ

اس ،حماولا
بعالقات هذه األنا ّ
النصيّة وما حييط هبا من ظواهر املكان والزمان ُ
ومدركات احلو ّ
الكشف عن قُرىب سّريّة بِي عناصر تبدو متباعدة ومتناثرة يف نتاج األديب كلّه ،مبيّنا كيف خيلق
العمل اإلبداعي سعادة وتوازنا نفسيّا عند صاحبهً ،
وحال ملشكالته ومتناقضاته وإشكاليّة الواقع.
ُ
ّ
 23نشر مارسيل بروست يف العام  1954كتابا نقديّا محل عنوان ضد سانت بوف ( ،)Contre Sainte-Beuveأداره على أدبائه األثريين
النقدي الذي يدرس
األديب الشهري سانت بوف ( ،)1869-1804وناهض منهجه
لديه (نرفال ،بودلري ،بلزاك ،فلوبري) ،وهاجم فيه الناقد
ّ
ّ
شخصيات الكتاب والشعراء درسا نفسيا عضويا ،ويرى يف آثارهم األدبية انعكاس ِسريهم كما الصورة يف املرآة .ونادى بروست بتطبيق نقدٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

اإلبداعي الكبري (بحثاً عن الزمن الضائع) يـُع ّد حتقيقا لرؤياه النقديّة .ميكن
األديب عن العوامل اخلارجيّة .وإ ّن عمله
أسلويب يعزل العمل
نصي
ّ
ّ
ّ
ّ

قراءة كتاب بروست ضد

سانت بوف على الرابط التايلhttp://fr.wikisource.org/wiki/Contre_Sainte-Beuve :

 24نبيل أيّوب ،م .س ،.ص.299-297

يقول جان ستاروبنسكي« :الفن حماولة إلصالح ع ٍ
القة تاعسة باألشياء واألشخاص ،وثأر
ّ
25
وخالق يسمح لبعض األدباء بالعثور
فعال ّ
ُمرجأ»  .ويقول جان بيار ريشار« :الكتابة نشاط ّ

طل على الذات واحلياة
األديب العظيم ليس ّإلا اكتشافا ألفق
على ذواهتم .وإ ّن العمل
حقيقي يُ ّ
ّ
ّ
مدونة يف قصائده أكثر
كل شاعر َّ
والناس ( )...أمام الورقة ،يصوغ الفنّا ُن ذاته ( )...إ ّن حقيقة ّ

مدونة يف حماضراته عن الشعر» .26وهذا يعين أ ّن النقد املوضوعاتّ يقول بأ ّن األدب
ممّا هي َّ
مغامرة أو جتربة روحية ،ولا يقبل أن يكون النص األديب موضوعا خاضعا لدر ٍ
اسة علميّ ٍة صارمة
ّ
ّ
ّ
ٍ
كل أثر
تغربل اآلثار األدبيّة وفق تصنيفات جاهزة ،بدل أن تسلّط الضوء على خصوصيّة ّ
وديناميّته  /حركيّته الداخليّة.

ي ( )Imagination matérielleجذوره يف اإلرادة اليت
اخليال
الشعري :جيد ُ
اخليال ّ
املاد ّ
ّ
املادة
تطوع املو ّاد وتتح ّداها وتقاومها ،مبعونة اليد ،يف حقول العمل
اليدوي املختلفة .وإ ّن معاجلة ّ
ّ
ّ
(dynamique

 )Imaginationأو خيال

الدينامي
يدويّا نفاذ إىل قلب العناصرّ .أما اخليال
ّ
ُّ
غائي
فيحرر ّ
املادةّ ،
احلركةّ ،
وحيوهلا إىل روح ،ويوقظ مشاعر الرقّة واحلنان واحلماسة والرتقب .وهو ّ
يتمتّع ٍ
اخلزاف
صوِره ،كما احل ّداد الذي يعاجل املو ّاد ُّ
الصلبة ،و ّ
يطوعه الشاعر خللق ُ
بقوة هائلةّ ،
ّ
العالئقي
وتطورها .اخليال
الذي يش ّكل األجسام الرطبة ،واخلبّاز الذي يشارك العجينة َّ
منوها ّ
ّ
( )Imagination relationnelleاملسؤول عن تشكيل أنا املبدع ،وعودتِه إىل أحضان الوجود،
الدينامي.27
كي
هو خيال ّ
ماد ّ
ي ّ
ّ
حس ّي يالزم اخليال احلر ّ

25

Jean Starobinski, La relation critique (Paris, Gallimard, 1970), p. 274.
Jean-Pierre Richard, Littérature et sensation (Paris, Seuil, 1957), p. 14; L'univers imaginaire de Mallarmé
(Paris, Seuil, 1961), p. 9; Poésie et profondeur (op. cit), p. 10.
26

 27أنظر :رزق اهلل قسطنطِيُّ ،
تشكل األنا الشعري في شيخ الغيم وعكازه الريح لجوزف حرب  -دراسة موضوعاتية (بريوت ،بيسان
للنشر والتوزيع واإلعالم ،ط« ،)2011 ،1ح ّد املصطلح» ،ص 194-186متنا وحاشية .ويستند الباحث يف حتديداته هذه إىل باشالر
وريشار.

العناصر األربعة :النار والرتاب واملاء واهلواء هي أصل الصور اليت تُنتجها البشريّة وتبين هبا
التحولات السريعة ،ترمز
أحالمها وتستثري اخليالات .النار كائن
حي ،هي املسؤولة عن ّ
اجتماعي ّ
ّ
وجتاوز األجداد واآلباء واملعلّمِي ،وإىل الرغبة يف التغيري والتدمري واستعجال
التمرد والثورة ُ
إىل نزعة ّ

الزمن لبلوغ املاوراء .والنار محيميّة ،كانت العمليّة اجلنسيّة يف أساس اكتشافها ،ترتبط بصور
الاحتكاك وما يتولّد عنه من مشاعر الدفء واحلنان؛ والنار ازدواجيّة ،جتتمع باملاء ،كما يف
الشر ،احلياة واملوت ...املياه الصافية هي
املشروبات الكحوليّة ،وجتمع بِي ّ
املادة والروح ،اخلري و ّ

التطهر والتألّق والطموح والتحليق خارج الزمن بأجنحة األمل،
مرآة النرجسيّةّ ،
تعرب عن الرغبة يف ّ
الاحتاد بالكون .املياه الرقراقة ترتبط بصور الطفولة واألمومة واألنوثة ،وتستثري املتأللاةُ منها جسد
و ّ
البض وروحها البديل طائر البجع الذي ميثّل غناءُ احتضاره قِ ّمة اإلغراء وهو املوت
املستحمة ّ
ّ
تعرب عن رغبة اإلنسان الدفينة يف الراحة الدائمة ،وترتبط برؤية املوت ،هذه
حبّا .واملياه الراكدة ّ
ٍ
وبرغبة يف
وخباص ٍة إذا ّاحتد بالليل .مياه الينابيع العذبة ترتبط باألنوثة
اهلوة السوداء الرهيبة،
ّ
ّ
اللمس ،يف حِي أ ّن مياه البحار املاحلة ترتبط باألهوال واألخطار ،وتلتقي الساديّة باملازوخيّة يف

التحرر والانطالق،
عمليّة السباحةّ ...أما اهلواء فيدفع خبيال الشاعر إىل اإلثراء واإلخصاب وإىل ّ
كما السهم أو العصفور األزرق أو اخل ّفاش األسود ،ويُنبت له جناحِي ،فريمز إىل ُحلم الطريان

يرتدى يف دياجري الدناءة
اخلاضع جلدليّة اخل ّفة والثقل ،وهو حلم السعادة والطهارة والنقاء ،أو ّ
يتضوع على القمم.
الشر والقنوط .واهلواء موطن الربودة والصمت ،ميثّل جوهر احلريّة ،بكونه ّ
و ّ

يتحول إىل ريح عندما يغضب ويثور على العناصر األرضيّة وعلى العفونة ،ويطرد الروائح
و ّ
أحالم النجوم
يرق وهتدأ سورته ،يصبح نسيما وديعا .وترتبط باهلواء
الكريهة ،لكنّه حِي ّ
ُ
ِ
وخيالات
السحب أحالم احلركة والتسامي
والكواكب املرتكزة على البطء والسفر البعيد .وتثري
ُ
الرمادي املثقل باملطر هتديدا بالسقوط واهلبوط .وتستطيع
اخل ّفة والطيش والنزق ،وميثّل السحاب
ّ
وخيالات التسلّق وحت ّد ِ
ِ
يات الزمن .وجي ّسد
الشجرة الباسقة أن تطلق أحالم املتّكئ على جذعها

يرسخ
اهلواء نفحة الروح ومنبع اإلهلام الذي تتدفّق منه القصيدة وتتن ّفس ...و ّأما الرتاب فعنصر ّ

وجيسد رفضه الانسالخ عن الذات .ومن الرتاب تنشأ صور الصالبة والصمود
اإلنسان يف عاملهّ ،

واإلرادة ،وترتبط بأحاسيس األعماق والنفاذ إىل أسرار الوجود ،ومشاعر العنف والعظمة واملهابة،

كما الرغبة يف اهلدوء والراحة والاستقرارّ .أما اجتماع صور املاء والرتاب أي املرونة والصالبة،
املنزل
التحول والصريورة ،وترمز إىل اجلنس ومالبساته .ويرتبط هبذا العنصر
األرضي ُ
ّ
فتعرب عن ّ
ّ
األول ،وحوت يونان ،واملغارة ،واملتاهة ،والثعبان ،واجلذر ( ،)La Racineواخلمرة ،والصخرة،
ّ
األديب أن يعيد الصور الشعريّة كافّة
والعجينة ،واللؤلؤة ،وقطرة الندى ....ويف استطاعة الناقد
ّ

معِي من هذه العناصر األربعة ،وهنا تكمن خصوصيّة الفلسفة
عند شاع ٍر ما إىل عنص ٍر ّ
الباشالريّة اجلماليّة وانعكاسها على خصوصيّة اإلبداع ،إذ هي تبحث عن هذه اخلصوصيّة من
األديب إىل عنص ٍر واحد .إ ّن أصالة الكاتب إّمنا تُقاس ِب ّدة صوره ،وإ ّن
خالل إرجاع العمل
ّ
وظيفة الصورة أن تعطي العامل شكال جديدا ،وإ ّن الناقد من يعثر على الصورة الشعريّة يف
ي ،وحيلم برفقة اآلثار األدبيّة .قال« :حلُلم
السر ّ
انبثاقها ،ويدعها تر ّن يف ذاته ،ويكتشف تنظيمها ّ
سر
اليقظة (أو اهلاجس) ميادين أربعة ،أربع زوايا ينطلق منها إىل الفضاء الالمتناهي .لتكشف ّ
شبحك؟ هل هو العفريت ،أو
شاع ٍر
حقيقي ،يكفي أن تسأله سؤالا واحدا :قل يل ما هو ُ
ّ
السلفة؟».28
السمندر (أو َّ
َّ
السمندل) ،أو حوريّة البحر ،أو ّ

Bachelard, La psychanalyse du feu, p. 154.
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ايف أنثى يرمز إىل اهلواء يف األساطري ال ّسلتيّة .أنظر :سهيل إدريس ،المنهل  -قاموس
َّ
السمندل ُدويبَّة تدخل النار ولا حترتق ،وال ّسلفة كائن خر ّ

فرنسي عربي (بريوت ،دار اآلداب ،ط ،)1995 ،16ص .1167 ،1090يستحضر باشالر يف حتليله النار هرقليطس وأنبادوقليس ونوفاليس
وهولدرلِي وهوفمان وغوته؛ ويف حتليله املاء ،يستحضر إدغار ألن بو ونوفاليس وشكسبري وسرتندبرغ؛ ويف حتليله اهلواء ،نيتشه وشيلي وبلزاك
الكردي« ،نظريّة اخليال عند غاستون
علي
ونوفاليس؛ ويف حتليله الرتاب ،وليم باليك وهنري ميشو ودنيس هويسمانّ ...
للتوسع ،راجعّ :
ّ
حممد ّ
باشالر» (الكويت ،جملّة عالم الفكر ،العدد  1 ،2يوليو  ،)1980ص234-199؛ غادة اإلمام ،باشالر  -جماليات الصورة (بريوت ،دار

التنوير ،ط.)2010 ،1

همة الناقد املوضوعاتّ إطالق أحكام أو التنقيب يف
العمل
األديب وحدة كلّيّة :ليست ُم ّ
ّ
ّ
احلس ّي
ظُلُمات الالوعي بقدر ما هي البحث يف جمموع أعمال املؤلف عن عناصر النظام ّ
اخليايل اليت يدور يف فلكها ،ولذلك متتاز طريقة هذا املنهج بأ ّّنا تربأ من
الفكري و
ّ
و ّ
الشعوري و ّ
ِ
كل نتاج املؤلّف» ،29وبأ ّّنا تعرض
هتمة «أ ّن معظم الن ّقاد يـُعوُزهم الاطّالع الشامل والدقيق على ّ
الوصف فيها التحليل ،30متأثّرة بفلسفة الفيلسوف
تفسر وحتكم ،فيتق ّدم
ُ
وتوضح أكثر ممّا ّ

هوسرل (« )1938 -1859الظواهرية  /الظاهراتيّة» (
األملاينّ إدموند
ّ
 )Phénoménologieاليت تعتمد على مراقبة الظواهر ووصفها كما هي عليه يف الزمان واملكان
La

(الزمكان) ،وصولا إىل اجلوهر .31بـيد أ ّن الناقد املوضوعاتّ لا ينفي املستج ّدات الطارئة يف حياة

يتلمس طريقه إىل عامل الكاتب ،مثلما استعان الناقد
يهمشها ،بل يستعِي هبا لكي ّ
الكاتب ولا ّ
ليبِي أ ّن املوضوع نوع من أحالم اليقظة الدالّة
املوضوعاتّ جان بيار ريشار بالتحليل
النفسي ّ
ّ
على رغبة غري واعية مكبوتة ضاربة يف عهود الطفولة األوىل ،32مقتفيا أثر باشالر الذي يشبّه

أشعتها ّاجتاهات نفسيّة عنيفة .33ويُشبههما يف ذلك
قرصها ذكرى قدمية أثرية و ّ
احللم بنجمةُ ،
34
الطفويل أو الذكرى ليست
ث
د
احل
ن
أ
بيد
.
ﭬيبير الباحث عن ذكرى  /حدث يف بار الطفولة
ّ
ّ

الفرويدي .والكاتب
النفسي
عُقدة ولا ينبغي تصنيفها يف ُزمرة العُقد اليت يتح ّدث عنها التحليل
ّ
ّ
جتسد أعمالُه عُقدته النفسيّة .والقراءة املوضوعاتيّة ،على عكس القراءة التفكيكيّة،
ليس مريضا ّ
29
احلاج ،خواتم (قربص ولندن ،رياض الريّس للكتب والنشر ،ط ،)1991 ،1ص.118
أنسي ّ

Bergez, op. cit., p. 116.
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31
العريب ،ط،1
اإقرأ خمتصرا مفيدا للفلسفة الظواهريّة (أو الظاهراتيّة) أع ّده أنطوان خوري يف الموسوعة الفلسفية العربية (بريوت ،معهد اإلمناء ّ

 ،)1988مج  ،2القسم الثاين ،ص .854 -839واقرأ أيضا ما أعطت فلسفة الفينومينولوجيا النقد املوضوعاتّ يف كتاب عبد الكرمي حسن ،م.

س ،.ص .35 -29ومن املفيد ج ّدا قراءة ما كتبه باشالر عن فينومينولوجيا اخليال واحللم والصورة األدبيّة يف مق ّدميت كتابـيه:

La poétique de l’espace (France, PUF, 1957), p. 1-21 ; La poétique de la rêverie (op. cit), p. 1-23.

32
املسمى قراءات ِمجهرية:
راجع مق ّدمة ريشار ،يف كتابه ّ

 34أنظر احلاشيتـِي ،8-7 :ومبحث جان بول فيبري يف هذا البحث.

Microlectures (Paris, Seuil, 1979), p. 7-11.
La psychanalyse du feu, p. 36.
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تبحث عن التجانس والتوافق والتشاكل ،وترفض القول بالفجوات والتباينات واملآزق املنطقيّة
األديب .ولذلك تسعى القراءة املوضوعاتيّة إىل
اليت تعمل التفكيكيّة على الكشف عنها يف النتاج ّ
السريّة بِي عناصرها املبعثرة وعامل
الكشف عن متاسك األعمال األدبيّة وإظهار ال ّ
صالت ّ
ِ
الـم ِ
أوتار
بدع .ومن العمل
األديب وعامل ُمبدعه ،تنبثق «وحدة نغميّة تشبه تلك اليت تُصدرها ُ
ُ
ّ
املقعرة» .35قال جان بيار ريشار« :أين يوجد
العود ،وهي ّ
هتتز مباشرة مع علبتها اخلشبيّة ّ
الكاتب ح ّقا ،ويف أوفر حقيقته ،إذا مل يوجد يف جمموع كتبه»36؟

ختص القارئ
الفين ومغامرة ّ
مغامرة القارئ يف عوامل الكاتب :ثّة مشاركة روحيّة يف العمل ّّ
ليغري حياته ،ليبين عاملا يكون عامله
كما الكاتب؛ الكاتب يكتب ليكون ،ليصنع نفسهّ ،

احلقيقي .يقول باشالر« :غالبا ما جي ّد اخليال يف إثر السعادة ،يبتكر حياة جديدة ،ويفتح
ّ
أمناط مستحدثة للرؤية» .37ويقول ستاروبنسكي يف املع،ى عينِ
األعِي على ٍ
الكاتب ذاته
نفي
ي
«
ه:
ُ
يتحول»ّ .38أما الناقد فقارئ ي ِقظ ،يُعيد اكتشاف جتربة الكاتب ،يتمثّلها،
يف عمله ،يتجاوزهاّ ،

النص بوصفه شكال
حيلم احلُلم نفسه ،ويعيد بناء أو تأسيس عامل الفنّان /اإلنسان .إنّه يسائل ّ

النص ضرب من احملاكاة أو الرتمجة أو احللوليّة .ويف هذا
من أشكال حضور اآلخر ،وكأ ّن دراسة ّ
اجملال ،يقول رولان بارت ( ،)1980 -1915وهو مثال األديب ال ُـمب ِدع اآلت من عامل النقد
بالقوة ،أن ُنيد الكتابة».39
والن ّقاد« :ينبغي أن نقرأ كما نكتب ...أن ُنيد القراءة ،يعينّ ،
ويقول فيلسوف الصورة األدبيّة والعناصر األربعة غاستون باشالر« :حِي نقرأ الشعر ،حنيا من
وخيفيها...
كل قارئ شغوف بالقراءة ،يغ ّذي رغبة أن يكون كاتبا ُ
جديد إغراء أن نكون شعراءّ .
J. P. Richard, L'univers imaginaire de Mallarmé, p. 28.

 36مق ّدمة عالم ماالرمه التخيلي ،ترمجة سعيد علّوش يف النقد الموضوعاتي (من موقعه).

35

37

Bachelard, L’eau et les rêves (Paris, José Corti, 1942), p. 8, 25.
Starobinski, op. cit., p. 22.
39
Roland Barthes, Critique et vérité (Paris, Seuil, 1966), p. 52- 53.
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وخصص صفحات للقراءة املوضوعاتيّة يف كتابه س/ز (.)1970
نفسه النقد املوضوعاتّ يف كتابه ميشله بقلمه (ّ ،)1954
وقد مارس بارت ُ

شبح الكاتب» .40هذه القراءة
يبدو أ ّن متعة القراءة انعكاس ملتعة الكتابة ،كما لو أ ّن القارئ هو ُ

النقديّة املتعاطفة جتعل النقد املوضوعاتّ جتوالا يف نصوص الكاتب ،وتسمح مبقاربتها ومقارنتها
ٍ
ص جديد ،وإذا القارئ  /الناقد منتِج
النص وسيلة لكتابة ن ي
بنصوص أخرى ألدباء آخرين ،فإذا ّ
حت ليمتزج صوت الكاتب وصوت الشارح (القارئ) معا،
َّ
النص لا مستهلك إيّاه فحسبّ ،
ويغدوان توأمِي.41

إجراءات المقاربة الموضوعاتية
تتألّف املقاربة املوضوعاتيّة من ثالث مراحل:
املعجمي ،بدل احلدس وحريّة
 .1اإلحصاء :تعيِي املوضوع من خالل التواتر وانتشار احلقل
ّ
املدخل كما لدى ريشار ،والبحث عن ذكرى يف عامل الطفولة كما لدى ﭬيبير ،أو
الانطالق من السرية الذاتيّة.

 .2التحليل :فرز وتصنيف ووصف ،أي البحث عن إحلاحات لسانيّة وأسلوبيّة ورمزيّة،
ُّ
ردها إىل مرك ٍز
السريّة ،وحماولة ّ
وعرض العناصر التشكليّة احلسيّىة ،والكشف عن عالقاهتا ّ
واحد هو املوضوع أو الذكرى احلدث.

Bachelard, La poétique de l’espace, p. 9-10.
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النص والتحليل عند جورج بوله وجان بيار
 41يعمد النقد املوضوعاتّ إىل اإلكثار من الشواهد ونسج الكالم
األديب معا؛ ف ّ
ّ
النقدي وصوت العمل ّ
ٍ
اخلاص .راجع:
النص حيتويها داخل ِخطابه
ّ
ريشار مثال لا يكادان ينفصالن ،إذ يستعري الناقد كلمات من ّ

Georges Poulet, Études sur le temps humain, tome 4 (Paris, Plon, 1964); Jean-Pierre Richard, Onze études
sur la poésie moderne (Paris, Seuil, 1964).

األول بعض عناوين فصوله .راجع كتابـيه:
وستاروبنسكي يتكلّم بلسان ّ
روسو وستندال ،وخيتار من كالم ّ

L’œil vivant (Paris, Gallimard, 1961), p. 191-240; Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle
(Paris, Gallimard, 1971).

األديب ،يرتك صداه ينتشر يف نفسه ،فتأت تعليقاته مفعمة باإلعجاب أو حاملة ،كأنّه حيلم بأحالم شعرائه .أنظر على
النص
وباشالر ،إذ يقرأ ّ
ّ
سبيل املثال L’eau et les rêves, p, 108. :وهو يعكف على ذاته موظّفا بعض ذكريات طفولته يف سبيل استكمال أحباثه النفسيّة .أنظر:
La psychanalyse du feu, p. 25-27.

احلس ّي مبا توافر للناقد من مو ّاد ،والكشف
اخلاص وكونِه
 .3البناء :بناء عامل ال ُـمب ِدع
ّ
اخليايل و ّ
ّ
عن عالقة الذات باملوضوع ،والعامل بالوعي ،وال ُـمب ِدع بعمله .ويف ما يلي تفصيل ما
أِ
ُمجل.
بعمل إحصائي ،يليه إجراء حتليلي ،ينتهي ٍ
تبتدئ القراءة املوضوعاتيّة ٍ
كييب ،على أن
تر
ببناء
ّ
ّ
ّ
42
ِ
دل عليها
عِي املوضوع بالكلمة األساسيّة اليت ّ
وحتولاته  .يُ َّ
يالحق القارئ امتدادات املوضوع ّ

معجمي واسع .وميكن أن تكون العائلة اللغويّة هي ح ّد املوضوع.
التواتر ،وانتشر هلا حقل
ّ
والتواتر أو التَّكرار دليل هوس .ولكن من التَّكرار ما قد يكون بال قيمة .كذلك العناية بدراسة
43
النص والقارئ ،والتساؤل الذي جييب عنه
النص ونواتُه وثريّاه ،والوسيط بِي ّ
العنوان  ،رأس ّ
النص .بعد ذلك ،لا ب ّد من كشف عالقات الكلمات األساسيّة بشبكاهتا املعجميّة ،أي كشف
ّ

ردها مجيعا إىل مرك ٍز
السريّة ،أو توالدها ،وإمكان ّ
عالقات املوضوعات بعضها ببعض ،وروابطها ّ

واحد ،وكأّمنا النقد املوضوعاتّ يتّجه عفويّا إىل أن يكون نقدا بِنيويّا .من هنا ،ميكن أن تُـع ّد
البِنيويّة مالذا يقي خطر التفتُّت (والتفلُّت) الذي يه ّدد النقد املوضوعاتّ .ول ّـما كانت ِسة
احلس ّي ،فإ ّن دور
اخلاص ،أو كونه
الشبكي لبسط عامل الكاتب
بتوسعه
املوضوع تتمثّل ّ
ّ
اخليايل و ّ
ّ
ّ

الناقد ههنا أن يعيد بناء هذا العامل باملو ّاد اليت تق ّدمها إليه النصوص .وتفصيل املنهج املوضوعاتّ
يف خطوات أو مراحل لا يعين فصل بعضها عن بعض ،بل هي متماسكة متاسك البناء الواحد.

مآخذ (نقد النقد املوضوعاتّ)
خيصص جهوده للبحث عن ذات املبدع ،فيستلهم
النقد املوضوعاتّ نقد
فرديّ ،
نفسي ّ
ّ
يقصر يف حتليل نفسيّة املتل ّقي والبياة والعصر .إ ّن اخلصوصيّة يف دراسة
التحليل
النفسي؛ ولكنّه ّ
ّ
 42نبيل أيّوب ،م .س ،.ص.316 ،303

 43كعناية جورج بوله بعنوان رواية بروست في البحث عن الزمن الضائع؛ وعناية جان بول ﭬيبير بعنوان رواية ستندال األحمر واألسود.

ِ
موضوعات شاع ٍر ما تتجلّى إذا ما ُوضعت ضمن خريطة املوضوعات يف األدب الذي تنتمي إليه
والعصر الذي حيتويها.

سي ،أي إنّه حياول العثور على املهيّج أو النزوة
فردي غري
وهو منهج ّ
أكادميي ولكنّه حد ّ
ّ
يل الذي ي ِش ّع
اإلبداعية (ّ ،)L’impulsion créatrice
فيعِي نقطة الانطالق أي احلدس ّ
األو ّ
اخلاص إىل اختيار املوضوعات
يوجه قراءته وفق حدسه
العمل
كل ناقد ّ
ّ
األديب منه أو يتولّد ،و ّ
ّ
الشخصي (الانطباعيّة أو التأثّريّة) دورا يف القراءة
املفضلة اليت يالحقها .وهذا يعين أ ّن لالنطباع
ّ
ّ
املوضوعاتيّة ،وبالتايل فقدان الضوابط والتيه يف التأويل.

األديب مغامرة روحيّة
أكادميي حم ّدد ألنّه يع ّد العمل
مبنهج
ئبقي يرفض الالتزام ٍ
ّ
ّ
وهو منهج ز ّ
توجهات النقد احلديث اليت
أي معرفة استنفاد معانيها ،فيبتعد من معظم ُّ
وجتربة إنسانيّة لا ميكن ُّ

تتحول املقاربة املوضوعاتيّة إىل مدرسة نقديّة ،ومل يرتك
تنادي بالعلميّة واملوضوعيّة .ولذلك مل ّ
44
وخييّل إلينا أ ّن القراءة
أفذاذُها وراءهم خلفا يكون سليل باشالر أو ستاروبنسكي أو ريشار ُ .
املوضوعاتيّة أعادت الاعتبار إىل التأثريّة ،لكنّها حاولت تقنينها أل ّّنا تتطلّب العفويّة (أو
الانطباعية) واملقدرة على التأمل والتحليل يف ٍ
آن معا .قال جان بيار ريشار موقنا بُزئيّة املنهج
ّ
ّ
همة له غري نسج لوحة لا تنتهي ،فهو يشبه بينلوب 45اليت
املوضوعاتّ ونسبيّته« :النقد لا ُم ّ

Cf. Bergez, p. 86-98-100-102-119.
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 45بينلوب ( )Penelopeزوجة أوديسيوس (عولس) ،انتظرت عودة زوجها من حرب طروادة عشرين عاما ،تق ّدم يف أثنائها رجال كثريون
حتل بالليل ما تنسجه
احتجت ب ّ
يطلبون الزواج هبا ،ولكنّها راوغتهم ثالث سنوات ،و ّ
أّنا مشغولة بنسج كفن والد أوديسيوس العجوز ،وكانت ّ
حت عاد زوجها فانتقم منهم .وصفها هومريوس يف األوديسة بامرأة رائعة اجلمال محيدة اخلصال ،وفيّة لزوجها ،ماهرة يف الرتبية ،موقَّرة
بالنهارّ ،

مؤسسة العروبة للطباعة والنشر واإلعالن ،ط،2
بِي الناس .أنظر :أمِي سالمة ،معجم األعالم في األساطير اليونانية والرومانية (السويسّ ،
 ،)1988ص.134-133

لفك نسيج يومها ،ما دام التق ّدم يف القراءة (النقديّة) يوما
ليست يف حاجة إىل الاستيقاظ ليال ّ

بعد يوم هو ما يكشف ويضع الاكتشافات موضع تساؤل».46
الحكم الختامي

النقد املوضوعاتّ الباحث:
مينح ُ
حريّة اختيار املوضوعات اليت تثريه (حريّة املدخل).
 ّالسريّة).
حريّة مقارنة النصوص بعضها ببعض واستنطاقها (ال ُقرىب ّ
 ّالنفسي ،وانفتاحه على علم
حريّة اإلفادة من سائر املناهج األدبيّة ،وتقاطُع ّ
 ّالنص ّي و ّ
النفس والفلسفة (مع إقراره بُزئيّته).
إ ّن النقد املوضوعاتّ نقد فريد ،يصبو إىل أن يكون دراسة مرنة شاملة وجامعة إن بأهدافها

أو بوسائلها؛ فالكالم ،يف عمقه وثرائه ،يرادف الوجود اإلنساينّ الكامل .ومن هنا لصوق النقد

املوضوعاتّ بذات صاحبه (بدءا بالذاتيّة يف اختيار املوضوعات) وانفتاحه على العلوم اإلنسانيّة
النفسي ،واستعانته مبختلف املناهج النقديّة يف سبيل التقاط نـبض اخلطاب
ولا سيّما التحليل
ّ
ِ
وإيقاعه الرئيس .والنقد املوضوعاتّ لا ينفي الظروف الاجتماعيّة والتارخييّة والاقتصاديّة،
األديب
ّ
لكنّه يضعها بِي قوسِي .يقول ريشار يف هذا الصدد« :النقد ّأولا وأخريا ممارسة انطباعيّة يف
منهج خاص يعتمده الناقد وسيلة إللقاء مز ٍ
يد من الضوء على العمليّة األدبيّة ()...
ضوء ٍ
ّ
اإلحساس فرس رهان النقد ( )...بداية الطريق النقديّة انقياد للمناهج الصارمةّ ،أما ّناية الطريق

 46مق ّدمة عالم ماالرمه التخيلي ،ترمجة سعيد علّوش يف كتاب النقد الموضوعاتي (من موقعه).

ٍ
حرة» .47إ ّن النقد املوضوعاتّ هو ،يف ّناية املطاف ،مغامرة
فعودة إىل الذاتيّة وممارسةُ انطباعيّة ّ
وجوديّة شخصيّة مهما بلغت أداهتا النقديّة من دقّة.48

47
بتصرف .وللوقوف على مفاهيم النقد املوضوعاتّ يف منهج
راجع حماورة ريشار مع فؤاد أيب منصور يف النقد البنيوي الحديث ،صّ 192
ريشار ،راجع كتاب عبد الكرمي حسن اآلنف الذكر.

(التيمي) ،يُراجع :سعيد علّوش ،النقد الموضوعاتي (الرباط ،دار بابل )1989 ،وهو متوافر على موقعه
 48لتأصيل املنهج
ّ
النقدي املوضوعاتّ
ّ
اإللكرتوينّ ()http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/index.htm؛ محيد حلمداينِ ،سحر الموضوع  -عن النقد الموضوعاتي
في الرواية والشعر (الدار البيضاء ،منشورات دراسات سال)1990 ،؛ عبد الكرمي حسن ،المنهج الموضوعي  -نظرية وتطبيق (بريوت ،جمد،
عبديل ،البِنية الموضوعاتية (أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر ،)2003 ،الفصالن  1و ،2ص .175-12إضافة
حممد السعيد ّ
ط)1990 ،1؛ ّ
ومدونة غاستون باشالر العربيّة على هذا الرابط:
إىل مؤلَّفات أساطِي النقد املوضوعاتّ الواردة يف سياق هذا البحث باللغة الفرنسيّةَّ ،
http://gastonbachelard1.blogspot.com

