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أثر الرؤية الدينية في النقد األدبي الغربي

مصطفى عطية جمعة)*(

نناقــش بُعــدا ُمهــا يف منهجيــة النقــد األديب 

الغــريب، هــو أثــر الرؤيــة الدينية يف تشــكيل 

العقــل النقــدي الحديــث واملعــارص، وهــي 

ــداد  ــى امت ــا ع ــدال يف وجوده ــة ال ج رؤي

تاريــخ املذهبيــة األدبيــة والنقديــة الغربية.

أوال: الدين والنقد األدبي في منظور 
المركزية الحضارية الغربية والتحيز 

الثقافي:

ــد  ــن بالنقـ ــة الديـ ــش عالقـ ــا نناقـ   عندمـ

األديب، فإننـــا نلـــج إليـــه يف ضـــوء نهـــج 

الدراســـات الثقافيـــة، التـــي ال تتعامـــل 

)*( كلية الرتبية األساسية، الكويت. الربيد اإللكرتوين:

mostafa_ateia123@yahoo.com
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مـــع النصـــوص بوصفهـــا نصوصـــا مجـــردة 

بـــل  الثقافيـــة،  بيئاتهـــا  عـــن  منعزلـــة 

ــا  ــا مامرســـات خطابيـــة تـــأيت إلينـ بوصفهـ

عـــى شـــكل أبنيـــة نصيـــة مرتبطـــة باملعرفـــة 

املؤثـــرة  القـــوى  ومختلـــف  والســـلطة 

يف تكويـــن الخطـــاب النقـــدي الغـــريب. 

فيجـــب أن نـــويل اهتاممنـــا للمضمـــرات 

الدالليـــة الكامنـــة وراء الخطـــاب األديب بـــكل 

ــاب  ــذا الخطـ ــرة، ألن هـ ــه الظاهـ جاملياتـ

الجـــاميل قـــد صنعـــه أشـــخاص انتمـــوا إىل 

ـــاب  ـــكيل الخط ـــاهمت يف تش ـــات س مؤسس

ــاء الضـــوء  النقـــدي؛ لـــذا ال بـــد مـــن إلقـ

عـــى عالقـــة املعرفـــة النقديـــة بالســـلطة 

ـــة. فـــإذا كان النـــص هـــو  واملؤسســـات الديني

غايـــة الغايـــات يف النقـــد األديب بحيـــث ال 

ـــرى  ـــر األخ ـــن الظواه ـــزل ع ـــه مبع ـــر إلي يُنظ

ـــإن  ـــط، ف ـــه فق ـــه أو لجامليات ـــرأ لذات وال يُق

النـــص يعامـــل بوصفـــه حامـــل نســـق، وهـــذا 

ـــايف  ـــد الثق ـــعى النق ـــذي يس ـــو ال ـــق ه النس

ـــص مجـــرد  ـــص، فالن ـــالً بالن إىل كشـــفه متوس

ـــر  ـــة يف متري ـــل الثقاف ـــاف حي ـــيلة الكتش وس

أنســـاقها، وهـــذه نقلـــة نوعيـــة يف مهمـــة 

ـــي  ـــاق ه ـــك أن األنس ـــة؛ ذل ـــة النقدي العملي

ـــا، وليســـت النصـــوص.  ـــوف عليه ـــراد الوق امل

الغـــوص  املهـــم  فمـــن  آخـــر  ومبعنـــى 

فيـــام وراء النـــص، مـــن أجـــل الكشـــف 

عـــن كل مـــا ميكـــن تجريـــده منـــه))(.

وبالتــايل ال ننظــر إىل النقــد األديب مبعــزل عن 

ســياقاته الحضاريــة وتقاطعاتــه الثقافيــة، 

بــل نقــرأ مــا يف داخــل النــص، ومــا تبــوح بــه 

شــفراته، يف ضــوء العــر والزمــان واملــكان 

ــج مــن خاللهــا،  واإلنســان والبيئــة التــي أُنِت

وتوجــه بالخطــاب إليهــا. 

النقد األدبي والمركزية الحضارية: 

مــدى حضــور  حــول  الســؤال  طُــِرح  إذا 

ــة  ــات  األدبي ــن Religion« يف النظري »الدي

والنقديــة املعــارصة، فــإن االعــرتاض والرفــض 

سيســودان الــردود التــي  ســتصوب أســهمها 

نحــو مثــل هــذه األســئلة، فالتوجــه الســائد 

أي  عــن  متامــا  الديــن  يقــي  واملعهــود 

حضــور يف التيــارات األدبيــة والفكــر النقــدي 

عائــد  وهــذا  الطبيعيــة؛  بالعلــوم  أســوة 

النظريــة  أن  أهمهــا  عديــدة،  العتبــارات 

ــاج  ــي نت ــارصة، ه ــة واملع ــة الحديث النقدي

مــا  بــكل  وفكرهــا،  الغربيــة  الحضــارة 

بالجوانــب  متصلــة  دالالت  مــن  تعنيــه 

ــراءات،  ــة واألدوات واإلج ــة واملنهجي النظري

فالحضـــارة الغربية تأسســت عــى العلامنية 

عبــد اللــه إبراهيــم، الثقافة العربيــة واملرجعيات املســتعارة:   )((

ــروت،  ــة. ب ــات العومل ــم ورهان ــاق واملفاهي ــل األنس تداخ

بعدهــا. ومــا   )44 العــريب)999)م(، )ص  الثقــايف  املركــز 
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)Secularism( أو الالدينيــة، التــي – مــن 

املفــرتض أنهــا - تقــي الديــن )أيــا كان( 

جوانبهــا،  بكافــة  املدنيــة  الحيــاة  عــن 

وتنتــر لــكل مــا هــو إنســاين دنيــوي أريض؛ 

ــن املســيحي بســلطاته  عــى قناعــة أن الدي

ــايس  ــق األس ــة؛ كان العائ ــية والبابوي الكنس

يف نهضــة أوروبــا، وتحريــر العقــل فيهــا.

ــا  ــس - نظري ــث إذن مؤس ــد الحدي  إن النق

ــة والطروحــات  ــى الفلســفات العلامني – ع

ــده  ــا نج ــذا م ــا، وه ــة به ــوالت املتصل واملق

يف كثــر مــن األصــول الفلســفية ومرجعيــات 

النظريــات النقديــة الحديثــة، مثــل فلســفة 

وســارتر  ونيتشــه،  وماركــس،  ديــكارت، 

ــد  ــل ض ــلطة العق ــالء س ــن إع ــم، م وغره

ــي،  ــو دين ــا ه ــض كل م ــل، ورف ــلطة النق س

ــود.  ــاح للجم ــل، مفتــ ــالق للعق ــه مغــ ألن

»يورجــن  األملــاين  الفيلســوف  نبّــه  وقــد 

هابرمـــــاس« إىل أهميـــــة فصــل العلــم 

واألخــالق والفــن عــن الرؤية املوّحــدة للعامل 

ــات،  ــي والغيبي ــن الفكــر الدين املســتمدة م

ــل الحقيقــة  ــات الحقيقــة، ب ــى لثب فــال معن

ــة؛  ــوم الطبيعي ــر بالعل ــط أك ــبية، وترتب نس

فيــام تنســب مفاهيــم الخطــأ والصــواب 

والتــي تتأســس عليهــا العدالــة إىل علــم 

ــه الفلســفية، ويتــم تحديــد  األخــالق بأصول

ــع  ــة، وتنب ــب الذائق ــون حس ــاالت الفن مج

مــام هــو جــاميل وتعبــري، أي تخضــع هــذه 

العلــوم إىل النظــرة اإلنســانية الذاتيــة، التــي 

هــي متغــرة بطبيعتهــا، كــام تكــون مرتهنــة 

بتطــور املجتمعــات وتقدمهــا، فاملجتمعــات 

ــة  ــن مرجعي ــي يشــّكل الدي ــة ) الت التقليدي

عليــا لهــا ( دوجامطيقيــة))(، أمــا املجتمعــات 

الحديثــة فقــد أقصــت الديــن، وجعلــت 

ــام  ــا، في ــا لتطوره ــان أساس ــة والربه الفرضي

والــذي  »العقلنــة«))(،  اصطالحــا  يســمى 

ــريب إىل  ــرتاث األديب الغ ــه لل ــعى يف قراءت س

تغييــب املســلامت، ســواء مــا يديــن لــه 

ــآكل  ــايل تت ــا، وبالت ــرس فيه ــا انغ ــا أو م به

وهــو  دارهــا  عقــر  يف  املســلامت  هــذه 

الــرتاث األديب الغــريب، مــام يــؤدي إىل قلــب 

وقراءتــه   ،)(( نفســه  الــرتاث  إىل  النظــرة 

بعيــدا عــن أيــة نــوازع دينيــة متوارثــة ، 

أي تكــون قــراءة جامليــة فكريــة باألســاس. 

الغــريب  النقــد  يرفــع  ذلــك،  ســبيل  ويف 

شــعارات عديــدة منهــا: املنهجيــة العلميــة، 

كلمــة يونانيــة األصــل، تعنــي التعصــب لفكــرة معينــة دون   )((

ــا. )املحــرر( ــل ينقضه ــأي دلي ــان ب ــا أو اإلتي ــاش فيه ــول النق قب

ــة  ــث. ترجم ــة والتحدي ــة والحداثي ــب، الحداث ــرت هول روب  )((

ــرن  ــد األديب، الق ــدج يف النق ــوعة كمربي ــريس، موس ــن م فات

والنفســية(،  والفلســفية  التاريخيــة  )املداخــل  العــرون 

األعــى  املجلــس  للرتجمــة،  القومــي  املــروع  القاهــرة، 

)ص)40(.  ،9 (مجلــد   (005( للثقافــة، 

تيمــويث بــايث، النقــد األديب وتاريــخ األفــكار. ترجمــة: منــى   )((

ــد 9، )ص)6(. ــابق، مجل ــع الس ــة، املرج ــاب قتاي ــد الوه عب
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واملوضوعيــة، ونزاهــة الباحــث، وحيــاده، 

وســالمة إجراءاتــه، ومتانــة املنهجيــة ذاتهــا. 

ــل  ــك، تجع ــة دون ش ــعارات براق ــي ش وه

مــن يتلقاهــا يف املــرة األوىل يفــرتض الحيــاد 

وتحليالتــه  النقــدي،  البحــث  يف  التــام 

ــم  ــذا، ت ــفية. وهك ــئلته الفلس ــة، وأس النصي

الحديثــة  الغربيــة  للنظريــات  الرتويــج 

العــرب،  الحداثيــن  النقــاد  قبــل  مــن 

ــن  ــات م ــي أو نقاش ــرح دين ــن أي ط رافض

النــص وتســائله. تقيــم  مرجعيــة دينيــة 

ولكــن واقــع املامرســات النقديــة واملذهبيــة 

ــريف  ــم املع ــر يف الرتاك ــذي يظه ــة، وال األدبي

ــا  ــر إىل م ــريب؛ يش ــد األديب الغ ــل للنق الهائ

الغربيــن  النقــد والنقــاد  حــواه خطــاب 

وتطبيقاتهــم  ونظرياتهــم  مدارســهم  يف 

ومناذجهــم؛ مــن انحيــازات عديــدة للمركزية 

الفكريــة الغربية بشــكل عــام، وكل ما يتصل 

بهــا مــن أســس معرفيــة والهوتيــة ولغويــة 

يختــص  وفيــام  خــاص،  بشــكل  وقوميــة 

اليهــودي. والــرتاث  املســيحية  بالديانــة 

 

البــون  جيــدا  نــدرك  أن  علينــا  وبالتــايل 

الشاســع بــن املبــادئ والشــعارات املرفوعــة، 

ــد  ــرأ النق ــرة، أي نق ــق والنظ ــع التطبي وواق

األديب الغــريب ضمــن ســياقاته الحضاريــة 

ــال  ــة ح ــى بأي ــال معن ــا، ف ــج فيه ــي أنت الت

والنقديــة  األدبيــة  املــدارس  نتلقــى  أن 

الغربيــة ونعيهــا وندرســها، دون االنتبــاه 

إىل طبيعــة املركزيــة الحضاريــة املنبتــة لهــا. 

وهكـــذا، تـــم الرتويـــج للنظريـــات 

الغربيـــة الحديثـــة مـــن قبـــل النقـــاد 

ـــرح  ـــن أي ط ـــرب، رافض ـــن الع الحداثي

دينـــي أو نقاشـــات مـــن مرجعيـــة 

ــائله. ــص وتسـ ــم النـ ــة تقيـ دينيـ

فاملركزيــة الحضاريــة الغربيــة هــي محصلــة 

للتطــور الفكــري املتكــون عرب قــرون عديدة، 

لتشــكيل الــذات املعرفيــة الغربية، وأساســها 

منهــج غــريب قوامــه: الوحــدة واالســتمرارية، 

منحتــه فكــرة رشعيــة الســيطرة عــى العــامل، 

ــر  ــارة تس ــيطرة ق ــع لس ــخ خاض وأن التاري

باتجــاه غايــة مرســومة، يقــف الغــرب عــى 

قمتهــا. فغايــة الفكــر الغــريب هــي ســيطرة 

اإلنســان عــى الطبيعــة والعــامل، عــى أســاس 

أن املعرفــة قــوة))(، وقــد أســهم الفيلســوف 

التمركــز  تعميــق  يف  »هيجــل«  األملــاين 

الغــريب، ووصــل معــه الفكر الغــريب إىل ذروة 

ــاس  ــى اإلحس ــم ع ــوق، القائ ــعوره بالتف ش

بالتفــاوت بــن عــامل غــريب ســاٍم علميــا 

ــون  ــكالية التك ــة: إش ــة الغربي ــم، املركزي ــه إبراهي ــد الل عب  )((

ــريب،  ــايف الع ــز الثق ــرب، املرك ــذات. املغ ــول ال ــز ح والتمرك

. )ص66(   ،  ) )997)م 
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اآلخــر  والعــامل  وعرقيــا،  ودينيــا  وثقافيــا 

)باقــي شــعوب العــامل( األدىن واألحــط))(. 

أصــل،  مــن  فــرع  الغــريب  األديب  فالنقــد 

مــن  نابعــة  الفكريــة  جــذوره  إن  أي 

ــا  ــكل نظرته ــة ب ــة الغربي ــة الحضاري املركزي

لهــا  بــررت  والتــي  للعــامل،  االســتعالئية 

استــــعامر الشــــــعوب ونهــــــب ثرواتــها. 

ونتوقـــف هنـــا عنـــد دور الديـــن يف التمركـــز 

الحضـــاري الغـــريب، فقـــد مارســـت النزعـــة 

التطوريـــة يف دراســـتها لتاريـــخ األديـــان 

املقـــارن التأصيـــل لتفـــوق الغـــرب دينيـــا، 

فقـــد وضعـــت الديـــن املســـيحي بعـــد أن 

أوربتهـــا يف قمـــة التطـــور الدينـــي، وبلـــور 

»هيجـــل« وجهـــة نظـــره يف األديـــان مـــن 

خـــالل جـــدول، وضـــع املســـيحية عـــى 

قمتـــه، وجعـــل ســـائر األديـــان يف أفريقيـــا 

ــا  ــا نقاطـ ــفله، وأعطاهـ ــة أسـ ــيا واقعـ وآسـ

ـــام  ـــد ع ـــر بعي ـــذا غ ـــة))(، وه ـــة منحط باهت

تطرحـــه الكنيســـة الكاثوليكيـــة يف رؤيتهـــا 

للعـــامل، واملتمثلـــة يف ترســـيخ ثنائيـــات 

متضـــادة: مملكـــة اللـــه / مملكـــة الدنيـــا 

ــدد مؤسســـوها  ــور، وشـ ــا / االمرباطـ ، البابـ

ـــلطة  ـــة للس ـــلطة األرضي ـــوع الس ـــى خض ع

املرجع السابق، )ص46(.  )((

املرجع السابق، )ص4))(  )((

أبعـــاده  بـــكل  العـــامل  وأن  الكنســـية، 

ال  والثقافيـــة؛  والتاريخيـــة  الجغرافيـــة 

إال  األخالقيـــة  مروعيتـــه  يكتســـب 

وبصامتهـــا.  الكاثوليكيـــة  بالكنيســـة 

ــرون مـــع  ــوب املبـ ــب أن يجـ ــال عجـ فـ

ـــل  ـــن األناجي ـــن، حامل ـــتعمرين األوربي املس

جنبـــا إىل جنـــب مـــع الســـالح، لتخيـــر 

ـــل))(. فــــ  ـــيحية أو القت ـــن املس ـــن ب املقهوري

ـــة  ـــا الكنيس ـــي طورته ـــلطة الت ـــع أن الس »م

والالهـــوت يف مجـــال الفكـــر واألخـــالق؛ 

العـــر  يف  الـــوراء  إىل  اُســـتبعدت  قـــد 

ــا  ــاء كل مـ ــول بانتهـ ــإن القـ ــث، فـ الحديـ

ـــبكة  ـــة يف ش ـــوت والكنيس ـــة بالاله ـــه عالق ل

الفكـــر الحديـــث يحتـــاج إىل براهـــن غـــر 

ـــيحي(  ـــن« )املس ـــام الدي ـــد ق ـــرة... فق متواف

ـــر  ـــوذج الفك ـــع من ـــه م ـــف نفس ـــا بتكيي هن

الحديـــث )مـــام يعنـــي( أن احتجابـــه ال 

ـــن  ـــه مضام ـــر يف توجي ـــد األث ـــه فق ـــي أن يعن

الفكـــر، فحضـــوره أكـــرب مـــن أن يوصـــف 

ــة«)4(.  ــة الحديثـ ــفات الغربيــــ يف الفلســــ

ــل«،  ــوف »هيج ــبة إىل الفيلســـــ وبالنســـ

فمعلــــوم عنــه أن ميثــل مرجعـــية كــربى يف 

العصــــر الحديــث يف فلســفة الجــامل عامــة 

املرجع السابق، )ص 90)(.  )((

املرجع السابق، )ص09)(.  )4(
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ويف النظريــــات األدبيـــة والنقديــة خاصـة. 

فإننــا  للديــن،  هيجــل  رؤيــة  عــن  أمــا 

ــرى  ــث ي ــي شــأن املســيحية، حي نجــده يُع

الفنــي  الشــكل  أن  للجــامل،  فلســفته  يف 

ــاوز  ــة، تتج ــادا روحي ــه أبع ــوي يف طيات يح

وأن  يقدمــه،  الــذي  املــادي  التشــكيل 

»النظــرة املســيحية للحقيقــة هــي مــن هــذا 

النــوع، وفــوق كل يشء فــإن روح عاملنــا 

اليــوم أو بصفــة أدق، فــإن روح ديانتنــا، 

وتطــور عقائدنــا، تتبــدى عــى أنهــا تتجــاوز 

املرحلــة التــي عندهــا يكــون الفــن هــو 

النمــط الفائــق ملعرفتنــا باملطلــق... لقــد 

ــامل  ــة كأع ــامل الفني ــل األع ــا تبجي تجاوزن

ــه  ــذي تخلف ــاع ال ــا، واالنطب ــة وعبادته إلهي

هــو مــن النــوع التأمــي عــى نحــو أكــرب«))(. 

ــة  ــن يف النهاي ــدف الف ــى أن ه ــدد ع ويش

أخالقــي،  تطهــري،  تحســيني،  جــاميل، 

يرتقــي بالــروح والذائقــة، وأن رســالة الفــن 

هــي كشــف الحقيقــة يف شــكل تشــكيل 

ويعــزز  بالجــامل،  ينبــض  حــي،  فنــي 

العقــل  مــع  يتعــارض  وال  اإلنســان،  روح 

ــدة التــي  ــات العدي ــع الثنائي الحديــث، ومين

ــث،  ــر الحدي ــان يف الع ــا اإلنس ــاين منه يع

ــة  ــن. ترجم ــم الجــال وفلســفة الف ــك هيجــل، عل فريدري  )((

مجاهــد عبــد املنعــم مجاهــد، القاهــرة، دار الكلمــة للنــر 

والتوزيــع، )0)0)م(، )ص8)(.

ــادة،  ــروح وامل ــن ال ــراع ب ــة يف ال واملتمثل

ــة ))(. ــالق والغايــ ــر، األخــ ــة والفكـ املنفعـ

ــيحية  ــدور املس ــا ب ــرتف هن ــل يع إن هيجـ

يف الفــن، مرتكــزا عــى األبعــاد الروحيــة 

املتولــدة يف العمــل الفنــي، والتــي هــي 

ســمة أساســية يف الديانــة املســيحية، ويؤكــد 

أن عــر التقديــس للعمــل الفنــي املتمثــل 

يف عبادتهــا قــد انتهــى ويقصــد - دون شــك 

- الديانــات الوثنيــة، ولكــن روح الفــن نابعة 

مــن روح التأمــل الــذي هــو ســمة أساســية 

يف املســيحية، وال ضــر يف ذلــك، فهيجــل 

متوائــم مــع ثقافتــه املســيحية التــي انتمــى 

إليهــا ديانــة، وشــكلت وجدانــه وروحــه، 

واســتلهمها يف تنظراته الفلســفية والجاملية. 

نظرية التحيز وازدواجية النقد الغربي:

مــن  بــه  يتصــل  األديب، ومــا  اإلبــداع  إن 

نظريــات أدبيــة ونقديــة إمنــا هــو يف البــدء 

واملنتهــى منتــج معــريف حضــاري، فــال ميكــن 

التفكــر مبعــزل عــن الســياقات الثقافيــة 

ــارات  ــة واإلش ــه، وال عــن البيئ ــي أنتجت الت

هــي  التــي  واملصطلحــات  واأليقونــات 

مبثوثــة فيــه، وبالتــايل ال ميكــن نزعهــا مــن 

 / املفكــر  اإلنســان  ألن  الثقافيــة،  بيئتهــا 

املرجع السابق، )ص98-)0)(.  )((
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املبــدع / الناقــد هــو ابــن بيئتــه الثقافيــة يف 

ــه  ــن محصلت ــر ضم ــو يفك ــر، فه ــة األم نهاي

املعرفيــة ولغتــه ودينــه وقوميتــه، فــال ميكــن 

تخيــل مبــدع يكتــب يف الفضــاء الثقــايف 

املطلــق، وإمنــا ميكــن أن يكتــب ضمــن رؤية 

إنســانية رحبــة، منطلقــا مــن رؤى وقناعــات 

ــا هــو كــوين، ضــد كل  ــة، تحتضــن م إيجابي

أشــكال التعصــب واالســتعالء عــى اآلخريــن.

وهـو مـا ينبـه إليـه عبـد الوهـاب املسـري، 

نشـاط  ضمـن  التحيـز  لظاهـرة  تحليلـه  يف 

اإلنسـان، يف املجتمعـات اإلنسـانية املتعددة، 

واقعـة  وكل  يشء،  كل  إن  يقـول:«  إذ 

وحركـة، لهـا بعـد ثقـايف، وتعـرب عـن منـوذج 

معـريف ورؤيـة معرفيـة«))(. وهـذا يعنـي أن 

افـرتاض وجـود نظريـة أو منهـج أو منـوذج 

أمـر  هـو  ثقـايف  بعـد  دون  مـن  منتـج،  أو 

ذلـك  عـى  واألمثلـة  مجـٍد،  وال  غـر عمـي 

تحمـل  الراهنـة،  حياتنـا  إن  بـل  تحـى،  ال 

منتوجاتهـا ومظاهرهـا  العوملـة يف  بصـامت 

أو  وعالماتهـا، وكل منتـج يحمـل يف طياتـه 

إشـاراته مالمـح الثقافـة الغربية بشـكل عام. 

واألمر نفسـه ينطبــق عـى الظاهـرة األدبية 

واملنهجيـة النقـــدية، فقـد نُِقلـت كثــر من 

ــات  ــا، الوالي ــز. فرجيني ــه التحي ــري، فق ــاب املس ــد الوه عب  )((

للفكــر اإلســالمي.  العاملــي  املتحــدة األمريكيــة، املعهــد 

)ص0)(. ـ  ه(   (4(8(

الثقافـة  إىل  والنقديـة  األدبيـة  املذهبيـات 

مناقشـتها  دون  مـن  املعـارصة،  العربيـة 

ومرتجميهـا  ناقليهـا  قبـل  مـن  ومسـاءلتها 

عـن عالقتهـا باألبعـاد الثقافيـة للمجتمعـات 

مسـتوى  عـى  إمـا  فيهـا:  املنتجـة  الغربيـة 

وإمـا  منهـا،  انبثقـت  التـي  الفلسـفات 

التـي  واالجتامعيـة  املجتمعيـة  الظـروف 

وإمـا  وانتشـارها،  ترسـيخها  يف  سـاهمت 

النـامذج األدبيـة التـي عـرّبت عنهـا، وإما من 

خـالل تحليـل الخطابـات النقديـة التطبيقية 

التـي رافقـت هـذه النظريـات بشـكل دائم، 

فاقتـر النقـل للمذهبيـة األدبيـة والنقديـة 

الغربيـة عـى الرتويـج للمذهـب )نظريـا ( 

بالتيـه  شـعور  مـع  بوصفـه طرحـا جديـدا، 

 ، املـرّوج   / املرتجـم   / الناقـل  الزم  والفخـر 

واالسـتعالء عـى مـا هـو سـائد يف السـاحة 

الثقافيـة العربيـة، واعتـربوا النمـوذج الغريب 

هـو األعـى فكـرا وإبداعـا، عـى قناعـة مـن 

الناقلـن أننـا يف حاجـة إىل النقد مـن منظور 

والغربلـة  التشـكيك  يعنـي  والنقـد  غـريب، 

يعنيـه  ومبـا  متعاليـة،  بـروح  دومـا  ويتـم 

مـن نظـرة أقـل نحـو مـا هـو تـرايث أو نابـع 

ومعـرب عن أصالـة الثقافة اإلسـالمية العربية. 

أحـد  إليهـا  أشـار  التــي  الظاهــرة  وهــي 

الباحثيــن، وتـتـــصل باملذهبيــة الفـكريــة 

الغربيــة، ويعــنــي بهـــا ظاهـــرة« األنفـة 
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الثقافيـة«  وميكـن تعريفهـا: بكونهـا الوجـه 

بهـا:  ويقصـد  التحيـز،  لنظريـة  الوجـداين 

درجـة  إىل  الحضاريـة  بالـذات  االعتـزاز 

بالكـامل  واإلحسـاس  والتعـايل،  الرنجسـية 

املبـدع   / الباحـث   ( يجعـل  مـام  املتوهـم، 

وفـق  إبداعـه  ميـارس    ) الغـريب  الناقـد   /

ثقافتـه ومزاجـه الخـاص، مع انفتـاح محدود 

وتثاقـف عـى العـامل – خاصـة العـامل املتأخر 

/ املتخلـف يف منظـوره – بـكل تعـال وأنفـة 

ونرجسـية))(، وهذا ما تأثر بـه املبدع والناقد 

يف الشــرق، أو تســـرب إىل عقلـــه الباطـن. 

وقــد توقــف« إدوارد ســعيد« أمــام تلــك 

ــع األديب  ــا يف الواق ــي وجده ــة الت االزدواجي

دور  أن  يــرى  حيــث  الغــريب،  والنقــدي 

موظفــي الخارجيــة يف الســلطة/ الحكومــات 

الرعيــة  مســحة  إضفــاء  هــي  الغربيــة 

عــى السياســة الخارجيــة بــكل مــا فيهــا 

هــذا  ومثــل  وامربياليــة،  عنفــوان  مــن 

القــول يصــح عــن نقــاد األدب والكتــاب 

اإلنســانين املحرتفــن، فخربتهــم قامئــة عــى 

أســاس عــدم التدخــل فيــام دعــاه »فيكــو« 

ذلــك  أي  األمــم،  بعــامل  الروعــة  مبنتهــى 

عبــد اللــه الربيــدي، األنفــة الثقافيــة بوصفهــا انعكاســا   )((

ــكالية  ــدوة »إش ــامل ن ــن أع ــث ضم ــز، بح ــا للتحي ومقياس

والعلــوم  االقتصــاد  كليــة  القاهــرة،  جامعــة  التحيــز«، 

.)(5 )ص  /)007)م(،   (0  ،((-(0 السياســية، 

ــى  ــه أيضــاً، مبنته ــن دعوت ــذي ميك ــامل ال الع

فنحــن  الدنيــا«.  أو  بالعــامل  البســاطة،« 

نقــول لتالميذنــا وعمــوم جامهرنــا بأننــا 

ندافــع عــن اآلداب الكالســيكية، مفخــرة 

النفيســة،  األدب  ودرر  الليرباليــة  الثقافــة 

ــن  ــه ع ــف في ــذي نكش ــت ال ــى يف الوق حت

ــا عاجــزون-  ــون - ولرمب ــا صامت أنفســنا بأنن

واالجتامعــي  التاريخــي  العــامل  حيــال 

الــذي تحــــــدث فيــه كل هــــذه األشــياء))(. 

وعمـــوم  لتالميذنـــا  نقـــول  فنحـــن 

ــن اآلداب  ــع عـ ــا ندافـ ــا بأننـ جاهرينـ

ــافة  ــرة الثقــ ــة، مـفـخــ الكالســيكـيــ

ـــة ودرر األدب النفيســـة، حتـــى  الليربالي

يف الوقـــت الـــذي نكشـــف فيـــه عـــن 

ولرمبـــا   - صامتـــون  بأننـــا  أنفســـنا 

ــي  ــامل التاريخـ ــال العـ ــزون- حيـ عاجـ

واالجتاعـــي الـــذي تحـــدث فيـــه كل 

ــياء. ــذه األشـ هـ

قيــم  عــن  تعــرب  الكالســيكية  فــاآلداب 

الحضـــارة الغربيـــة: الحريـــة واملســـاواة 

والعدالـــة وحقــوق اإلنســان، ويدافــع عنهــا 

إدوارد ســعيد، العــامل والنــص والناقــد. ترجمــة: عبــد الكريــم   )((

العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات  دمشــق،  محفــوظ، 

. )ص5(   ،) )000)م 
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الناقــد األديب يف كتاباتــه، ولكنــه يتغافــل 

ــن  ــه ع ــرتايف يف كتابات ــكل اح ــدا وبش متعم

الجرائــم التــي تتــم يف العــامل الخارجــي، 

ــة  ــلطات الغربي ــات والس ــها الحكوم ومتارس

نحــو الشــعوب األخــرى. فــإدوارد ســعيد 

الدنيــوي«،  النقــد  يســميه«  ملــا  ينتــر 

املســتمد مــن رؤيــة إدوارد ســعيد التــي 

تنحــاز لــكل مــا هــو إنســاين دنيــوي أي 

»اإلحســاس بالتاريــخ وباإلنتــاج البــري«))(، 

ــة،  ــرة تاريخاني ــادئ ونظ ــى مب ــس ع وتتأس

محورهــا النظــر بإنســانية إىل العــامل، وتقــوم 

عــى رؤيــة تحليليــة للمامرســات اإلنســانية 

تعتمــد عــى العقالنيــة وتســعى إىل نبــذ 

يف  للمســاهمة  الحــق  ونــرة  التطــرف 

تكويــن مجتمــع بــري عاقــل وعــادل. إنهــا 

نظــرة تنتــر يف جوهرهــا إىل علامنيــة النقد 

األديب، وتربطــه بقيــم إنســانية عليــا، تتجاوز 

والثقافــات.  واألعــراق  لألديــان  التعصــب 

ولكنــه يف نهايــة كتابــه وبعــد دراســات 

ــة املســتندة  ــدة، يرصــد النظــرة الغربي عدي

أيضــا.  إليهــا  واملنحــازة  املســيحية،  إىل 

ويتـخــــذ »ســــعيد« منوذجــــا تطبيقيــا، 

ــترق  ــات املس ــه لكتاب ــالل نقاش ــن خ مــ

»ماســينيون« عــن الحــالج، الشــاعر الصــويف 

املرجع السابق، )ص)7)(.  )((

ــه،  ــبب آرائ ــرا بس ــاىن كث ــذي ع ــلم، ال املس

وقــد اُستِشــهد يف النهايــة بســبب مقوالتــه؛ 

يف  كامنــة  املشــكلة  أن  »ســعيد«  يــرى 

ــة  ــى القضي ــه ع ــينيون وحكم ــم ماس تقيي

ــذ  ــد اتخ ــيحي، فق ــه املس ــور دين ــن منظ م

ــامه  ــام أس ــم، في ــا للحك ــيح عنوان ــن املس م

املبادلــة، أو بــاألدق أن هنــاك يف األديــان 

األخــرى مــا يشــابه املســيح يف تضحياتــه 

مــن أجــل البريــة، ومــا الحــالج إال ضحيــة 

مثــل املســيح، يقــول : »إن مــا يكمــن خلــف 

فكــرة املبادلــة هــو النقيضــة املوجــودة أبــداً 

بــن الشــيئن البديلــن لبعضهــام بعضــاً. 

فاملســيح كقربــان مــا هــو مبنتهــى الجــالء إال 

البديــل األســمى لكونــه ضحيــة قربانيــة عــن 

البــر أجمعــن ولكونــه ابــن اللــه يف آن 

ــة،  ــة ديني ــاً. فاملســيحية كمنظوم واحــد مع

كطقــوس دينيــة، كلغــة، مبنيــة مــن صميــم 

رصامــة  وإن  الجوهريــة.  النقيضــة  تلــك 

لنقــل  منهــج ماســينون لرامــة تطمــح 

هــذه النقيضــة واملبادلــة الدينيــة إىل ميــدان 

اللغــات ومــن هناك إىل العربية واإلســالم«))(.

ولنتوقــف عنــد رؤيــة »ســعيد« للمســيحية، 

حيــث جعلهــا منظومــة دينيــة، وطقوســية، 

ــرؤى  ــن ال ــر م ــا الكث ــت عليه ــة، انبن ولغوي

واألحـــــكام نحــــو الثقــافــــات األخــــرى. 

املرجع السابق، )ص67)(.  )((
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كــام يرصــد يف موضــع آخــر مآخــذ عــى 

ــة  ــة العربي ــر إىل اللغ ــو ينظ ــينيون وه ماس

واإلســالم يف كتاباتــه، فــرى دامئــاً نقيضــة 

تســتوجب املواجهــة وقطباهــا يســمحان 

للمــرء أن يقطــع املســافة مــن اللغــة إىل 

ثانيــة:  مــرة  أدراجــه  يعــود  وأن  الديــن 

مــن العربيــة إىل الفرنســية، مــن اإلســالم 

ــدء  ــى ب ــود ع ــم ع ــن ث ــيحية، وم إىل املس

مــرة أخــرى. ويف صميــم كل قطــب مــن 

ــض))(.  ــن النقائ ــد م ــك املزي ــة هنال النقيض

هنــا حــرت املســيحية للحكم عى اإلســالم، 

ــا  ــة بينه ــية للمقارن ــرت الفرنس ــام ح مثل

ــة  ــة الغربي ــة املركزي ــة، فالنزع ــن العربي وب

متواجــدة، ال يســتطيع الناقــد الغــريب أن 

حقيقــة  ليتعــرف  إســارها،  مــن  يخــرج 

اإلســالم كــام هــي، وحقيقــة اللغــة العربيــة. 

كتابــه  إدوارد ســعيد يف خامتــة  ويســجل 

خالصــة عنونهــا بـــ »النقــد الدينــي«، مشــرا 

إىل أن اإلحســاس باالنتــامء الديني، وســيطرة 

النقــدي  النشــاط  عــى  اإلحســاس  هــذا 

منحــازا  يجعلــه  األديب،  للناقــد  والفكــري 

بالحيــاد،  تظاهــر  وإن  بآخــر،  أو  بشــكل 

ــة، بنظــم  ــا، كالثقاف ــن يزودن ــك أن »الدي ذل

املرجع السابق، )ص69)(.  )((

ــن  ــة م ــوس الديني ــر للطق ــلطة ومبعاي للس

تلــك التــي تخلــص بشــكل منتظــم إىل فــرض 

الخنــوع أو إىل اكتســاب األشــياع. وهــذا 

ــة  ــدوره يفــي إىل عواطــف جامعي ــر ب األم

منظمــة مــن ذوات النتائــج املشــؤومة فكرياً 

فإصــدار  األحيــان.  أغلــب  يف  واجتامعيــاً 

هــذه النتائــج عــى بقائهــا، وإصــدار غرهــا 

ــر  ــان أك ــة، يثبت ــار الثقافية/الديني ــن اآلث م

مــام ينبغــي رضورة توفــر اليقــن والتضامــن 

جامعــة  إىل  االنتــامء  وحــس  الجامعــي 

لــدى تلــك املقومــات التــي تبــدو أنهــا مــن 

املقومــات األساســية للحيــاة البريــة«))(.

ســلطة،  يصبــح  الديــن  فــإن  وبالتــايل، 

وانحيــازا، وتكتــال، ومل يعــد إميانــا وقيــام 

فانتصــار  أخالقيــا،  ورقيــا  وســلوكيات 

ــد  ــوي عائ ــد الدني ــالح النق ــعيد« الصط »س

إىل قناعتــه أن املؤمنــن بالديــن مــن النقــاد 

يحولــون  املشــتغلن  وســائر  واملثقفــن 

ومعايــر  ومرجعيــة،  ســلطة  إىل  الديــن 

وأحــكام، فتضيــــع الحقيقـــــة يف النهايــــة. 

إن الواقـع يُظهـر أن الديـن مل يغـب قط عن 

السـاحة النقدية، حتى يف أشد املواقف عداء 

للديـن، وتعصبـا للدنيـا )العلامنية الشـاملة( 

املرجع السابق، )ص)7)( .  )((
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كـام ظهر يف إعالن »نيتشـه« عن مـوت الله، 

فهـو موقـف ديني وإن كان متضـادا، باعتبار 

أن اإلميـان املطلق باإلنسـان مصـدر للتريع 

بـدال مـن الله يحمل يف طياته رسـالة تعبدية 

تفـرض نفسـها عـى ذوي النزعة النيتشـوية، 

تجعل الدين هاجسـا وسـؤاال ملحـا عليهم. 

فإقصـاء الديـن مـن املامرسـة النقديـة إجراء 

مسـتحيل ألن الديـن مـن املنظور الفلسـفي 

عقيـدة  ديـن  والـال  عقيـدة،  الرباغـاميت 

كذلـك، بغـض النظر عـن شـكليات العقيدة.

الفلسـفة،  نطـاق  خـارج  نظرنـا  إذا  أمـا 

البدايـة  مـن  كال  أن  يف  تتمثـل  فالحجـة 

واملنهـج بالنسـبة إىل النقـد الغـريب مل يعرفـا 

املفارقـة بـن الديـن والدنيا، بـل إن طابعهام 

األصـي كان دينيـا بامتيـاز، وكل مـا يف األمـر 

مسـاره  يف  يسـتلهم  وهـو  النقـد  ذلـك  أن 

مـدارس وتيـارات ومناهـج مختلفـة؛ جعـل 

حضـور الخطـاب الدينـي يف كتابـات النقـاد 

يـرتاوح بن الجـالء والخفـاء))(. فعلينا االنتباه 

إىل ذلـك، عندمـا نقـرأ املبثـوث يف الكتابـات 

النقديـة الغربيـة ومـا أكرهـا، وهـي تترسب 

يف  املتلقـي  الوعـي  أو  وعـي  إىل  بدورهـا 

الـرق أو باقي ثقافات العـامل فينبهر بالفكر 

إسـامعيل عثـامين، إدوارد سـعيد بـن النقـد الدينـي والنقـد   )((

العلاين، مجلة فكر ونقد، العدد )) ،)سبتمرب 999)م( ، )ص)( .

االلتصـاق  إىل  ويسـعى  الغـريب،  النقـدي 

الفكــري مبرجعيـاته الفكريــة والفلسـفـية، 

وااللـتــصـــاق العاطـفــي املنــــرب باآلخــر.

وهـو مـا يرصـده إدوارد سـعيد حيـث يـرى 

أن الديـن قـد حـر بقـوة يف أعـامل عـدد 

عـاد  وقـد  مؤخـرا،  الدنيويـن  النقـاد  مـن 

االنحيـاز الديني بطرق مختلفـة يف كتاباتهم، 

بعـض  أعـامل  يف  يكـون  مـا  أوضـح  وعـى 

أمثـال  مـن  السـابقن  الدنيويـن  الصناديـد 

ممـن  باريـت«  »وليـام  و  بيـل«  »دانيـال 

االجتامعـي/ العـامل  أن  اآلن  إليهـم  يبـدو 

صـار  حقيقيـن  ونسـاء  لرجـال  التاريخـي 

بأمـــــس الحـاجــــة للتسـكــن الديـني))(.

ــدد  ــّول ع ــى تح ــه ع ــعيد« حزن ــدي »س يب

ــات  ــد بقناع ــن إىل النق ــاد الدنيوي ــن النق م

املجتمــع  بحاجــة  ذلــك  ويربــط  دينيــة، 

ــي، وهــو دال عــى  ــاس إىل تســكن دين والن

فشــل املــروع الحــدايث ذاتــه، فلــم يســتطع 

ــا ذا  ــا علامني ــا حداثي أن يوجــد إنســانا غربي

رؤيــة إنســانية واســعة، ومل يحقــق الســعادة 

ــه، ولكــن الواقــع أن مراجعــات  املنشــودة ل

مــا بعــد الحداثــة أظهــرت أن الديــن مل 

ــا  ــا، وإمن ــود إليه ــى يع ــة حت ــادر الحداث يغ

إدوارد ســعيد، العــامل والنــص والناقــد ، مرجــع ســابق، )ص   )((

.)(75  -(74 ص 
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ــعاراتها،  ــا وش ــت طروحاته ــترتا تح كان مس

نقــول مســترتا، إال أنــه جــي لــكل ذي بصرة. 

وكــام ينبــه »ســعيد« يف دراســة أخــرى، 

ــا يؤخــذ عــى مثقفــي العــر  ــأن أشــد م ب

الحــارض هــو تنازلهم عــن ســلطتهم املعنوية 

واألدبيــة يف مقابــل مــا يطلــق عليــه »تنظيــم 

والــذي  الجارفــة«،  الجامعيــة  املشــاعر 

واملشــاعر  الطائفيــة،  وراء  الســر  يعنــي 

إىل  املســتندة  والعــداوات  الجامهريــة، 

اختــالف القوميــات، واملصالــح الطبقيــة.

وأيضـا السـر يف ركاب التوجهـات السـلطوية 

باملثقفـن  تسـتعن  التـي  )الحكوميـة(، 

األعـداء  وللدعايـة ضـد  لتدعيـم سياسـاتها، 

الرسـمين، ولوضع صيـغ ملطفة يف التعبرات 

مـن  فعـال  يحـدث  مـا  إلخفـاء  السياسـية، 

مقتضيـات  اسـم  تحـت  سـلطوية  غايـات 

عمل املؤسسـات الرسـمية، الكرامـة القومية، 

منعزلـن  غـر  الحقيقيـون  فاملثقفـون 

همـوم  يعيشــون  بـل  عاجيــة،  أبـراج  يف 

والعـدل،  الحـق  ملبـادئ  وينحـازون  النـاس، 

الضعفـاء،  عـن  والدفـاع  الفسـاد،  وفضـح 

وتحــدي السلـطة املعيبـــة أو الغاشــمة))(. 

ــاين،  ــد عن ــة: محم ــف والســلطة، ترجم ــعيد، املثق إدوارد س  )((

القاهــرة رؤيــة للنــر والتوزيــع، )006)م(، )ص ص7) - 

ــدا«. ــان بن ــامل »جولي ــه ألع ــن نقاش ــذا ضم 8)(. ه

يبـــدي »ســـعيد« حزنـــه عـــى تحـــّول 

إىل  الدنيويـــن  النقـــاد  مـــن  عـــدد 

ـــة، ويربـــط ذلـــك  النقـــد بقناعـــات ديني

ـــكن  ـــاس إىل تس ـــع والن ـــة املجتم بحاج

دينـــي، وهـــو دال عـــى فشـــل املـــروع 

الحـــدايث ذاتـــه، فلـــم يســـتطع أن 

ـــا  ـــا علاني ـــا حداثي ـــانا غربي ـــد إنس يوج

ـــق  ـــعة، ومل يحق ـــانية واس ـــة إنس ذا رؤي

الســـعادة املنشـــودة لـــه.

تسـعى حركـة مـا بعـد الحداثـة إىل إنشـاء 

كـون إنسـاين عاملي، يهـدف إىل ثـورة ثقافية 

ال معرفيـة إدراكيـة فقـط، وتحقيـق أهـداف 

سياسـية مشـرتكة، تتجـاوز التباين والتشـتت 

لـدى الفئـات والشـعوب، متجـاوزة تصلبات 

الحداثـة التـي حـرت نفسـها يف مقـوالت 

كثـرة، تـدور يف فلـك العقالنيـة والالدينيـة 

والدينيـة))(،  الثقافيـة  التعدديـات  ورفـض 

وهـو مـا مل يتحقـق، ولـن يتحقـق حسـبام 

تـرى حركـة مـا بعـد الحداثـة، التـي ركـزت 

الثقافيـة وكـون  بالتعدديـات  عـى اعرتافهـا 

الديـن جـزءا أساسـيا منها، ال ينبغـي تجاهله 

أو إقصاؤه أو محاربته. 

ــد  ــة: عب ــة، ترجم ــد الحداث ــا بع ــة وم ــر، الحداث ــرت بروك بي  )((

الوهــاب علوب، أبو ظبي، منشــورات املجمــع الثقايف، )995) 

ــي  ــد األمري م(. )ص ص))-))(. اســتنادا ألطروحــات الناق

ــا. ــة وتناقضاته ــد الحداث ــن ض ــاب حس ــل إيه ــري األص امل
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ــلب  ــة تتطـــ ــة الراديكاليــــ فالدميقراطيــــ

منــا االعــــــرتاف باالختــــــالف والتاميــز 

والتعدديــة، وكل مــا اســـــتبعدته فكــرة 

اإلنســان يف صورتهــا التجريديــة، فالنزعــة 

ــزة،  ــا متمي ــل إنه ــة ب ــر مرفوض ــة غ الكوني

ــدة  ــة جدي ــن تفرق ــوع م ــو ن ــوب ه واملطل

بــن مــا هــو كــوين ومــا هــو خــاص))(.

ومــن هنــا، علينــا الوعــي بــأن االعــرتاف 

بالديــن ودوره يف تشــكيل الثقافــات والوعي 

الجامعــي والفــردي جــزء مهــم مــن الوصــول 

ــه، وعــدم االســتعالء الثقــايف  إىل االعــرتاف ب

والفكــري ألتبــاع ديــن عــى آخــر، ونبــذ 

التعصــب، وإدراك أننــا لــن نفهــم ذواتنــا إال 

بفهــم دور الديــن يف تكوينهــا، هــذا الــدور 

الــذي نفتــه الحداثــة عالنيــة، ومارســته رسا. 

الدين في وعي النقاد العربي بالنقد 
الغربي: 

مــن املهــم التوقــف ملناقشــة تلقــي النقــاد 

العــرب للنقــد األديب الغــريب، حتــى نــرى 

أصــداء ذلــك يف رؤاهــم، وكــام هــو معتــاد يف 

اســتقبال تيــارات وافــدة جديــدة، فإنهــا تأيت 

مــا بــن الرفــض املطلــق، والقبــول املطلــق، 

املرجع السابق، )ص 54(  )((

والقبــول اإليجــايب الحــذر الــذي يطمــح إىل 

التالقــح الثقــايف واالســتفادة مــام هــو جديــد 

عــى صعيــد األشــكال واألســاليب اإلبداعيــة 

ــة،  ــد العاملي ــداع والنق ــة اإلب ــة حرك ومواكب

وهــذا التوجــه األخــر مثمــن ومطلــوب))(. 

ويف هــذا الصــدد، نالحــظ رصــد عــدد مــن 

النقــاد العــرب لحضــور الديــن يف مرجعيــات 

النقــد األديب الغــريب، فيؤكــد  »شــكري عياد« 

لالهــوت  نتــاج  األوروبيــة  الشــخصية  أن 

القديــس تومــا األكوينــي، ومالحــم العصــور 

ــرتاث الكنــي نفســه،  ــب ال الوســطى، بجان

ــل يف القــوة  ــام بعمــل خــارق يتمث ــذي ق ال

الدينيــة الروحيــة التــي بثهــا يف القبائــل 

الهمجيــة التــي عاشــت يف أوروبــا، وجعلهــا 

تؤمــن باملســيحية بوصفهــا دينــا ارتقــى بهــا، 

ــتنادها إىل  ــا واس ــيحية بفكره ــت املس وظل

الــرتاث اليهــودي )العهــد القديــم( مؤثــرة يف 

تشــكيل العقــل الغــريب، وصياغــة توجهاتــه 

وأفــكاره ورمــوزه وقناعاتــه؛ وحتــى بعــد 

تبنــي مفاهيــم العلامنيــة )الالدينيــة(، فــإن 

اإلنســان  تكويــن  مــن  يخــرج  مل  الديــن 

حقيقــة  الديــن  جعــل  حيــث  الغــريب، 

اجتامعيــة وقلبيــة، ونــأى بــه عــن الجوانــب 

الــرتاث األديب  العلميــة واملدنيــة. بــل إن 

انظــر تفصيــال: مصطفــى عطيــة جمعــة، الحداثــة فكــرا   )((

وإبداعــا يف منظــور عدنــان رضــا النحــوي، مجلــة األدب 

.) )6)0)م   ،)89( العــدد  الريــاض،  اإلســالمي، 
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أساســين:  مصدريــن  إىل  يعــود  الغــريب 

ــري واألديب  ــاين الفك ــرتاث اليون ــو ال األول ه

الــرتاث  هــو  والثــاين  ودرامــا(،  )شــعرا 

والعربانيــن  الرومــان  أدب  يف  املســيحي 

التكويــن،  ســفر  يف  التــورايت  واألســلوب 

ــل  ــا للمالحــم الكــربى مث ــذي جــاء موازي ال

فــال   .)(( اإلليــاذة  ملحمــة هومــروس، يف 

ــة  ــة الغربي ــة األدبي ــل أن النهض ــن تخي ميك

ــفي  ــاين الفلس ــرتاث اليون ــى ال ــة ع مؤسس

واألديب فقــط، وإمنــا حــرت معهــا نصــوص 

ــر  ــرت يف كث ــا، وظه ــة أيض ــب املقدس الكت

ــتلهاما.  ــا واس ــة تأليف ــامل اإلبداعي ــن األع م

يف  فيذهــب  حمــودة  العزيــز  عبــد  أمــا 

الغربيــة  األدبيــة  للحداثــة  مناقشــاته 

-التــي أنتجــت املذهبيــة النقديــة الحديثــة 

وتوابعهــا- إىل أن األســس الثقافيــة فلســفية 

بالدرجــة األوىل، والضلــع األســايس فيهــا هــو 

عــامل امليتافيزيقــا الغــريب )الديــن املســيحي 

ــق(،  ــه الخال ــن الل ــم ع ــودي وتصوره واليه

بجانــب أضــالع أخــرى مشــكلة لهــا وهــي: 

ــه،  ــريب وأزمات ــان الغ ــن اإلنس ــة، وتكوي اللغ

والعــامل املــادي )الفيزيقــي( حولــه، مــع 

تفــاوت يف دور كل ضلــع مــن حقبــة إىل 

ــد  ــة عن ــة والنقدي ــب األدبي ــاد، املذاه ــد عي ــكري محم ش  )((

املعرفــة،  عــامل  سلســلة  الكويــت،  والغربيــن،  العــرب 

)ص57)(. وأيضــا:   ،)(5(-(5( ص  )ص  ))99)م(، 

الدينــي  النــزوع  يشــتد  فأحيانــا  أخــرى، 

ــام  ــوارى ))(، م ــت ويت ــرى يخف ــا أخ وأحيان

أدى يف النهايــة إىل انشــطار ثقــايف شــعر 

بــه اإلنســان الغــريب حينــام اكتشــف زيــف 

ــة يف  ــورة الصناعي ــة والث ــاءات العلامني ادع

ــة  ــة اليقيني ــق املعرف ــامل وتحقي ــر الع تفس

الدينيــة  النزعــة  يف  التفكــر  يف  فبــدأ   ،)((

فاملركزيــة  بهــا،  واالحتــامء  أخــرى  مــرة 

لهــا أوجــه عديــدة،  الغربيــة  الحضاريــة 

واحــد  وجــه  يف  حرهــا  الخطــأ  ومــن 

هــو الوجــه العلــامين، بــل إن املســيحية 

حــارضة جنبــا إىل جنــب مــع الالدينيــة. 

ويف جميــع األحــوال، كان الديــن )املســيحي 

املســتند إىل الــرتاث اليهــودي( حــارضا يف 

األدب والنقــد بشــكل مبــارش يف األعــامل 

األدبيــة أو النقديــة، أو بشــكل غــر مبــارش؛ 

بالحضــارة  املبطــن  االعتــزاز  خــالل  مــن 

إن  بــل  الهائلــة،  ومنجزاتهــا  الغربيــة 

ــا بــن النقــاد املعارصيــن وبــن  ــاك تالقي هن

الدينيــة،  املرجعيــة  ذي  الســيايس  التيــار 

بـــ:  إليــه إدوارد ســعيد  وهــو مــا يشــر 

»ذلــك التشــابه املتزايــد بــن املحافظــن 

ــاد  ــن النق ــاء وب ــين الرح ــدد السياس الج

عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك،   )((

)  68  ، )ص67  )998)م(،  املعرفـة،  عـامل  سلسـلة  الكويـت، 

املرجع السابق، )ص70(  )((
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لــكال  تتيــرس،  للتديــن، ممــن ال  امليالــن 

الفريقــن، خصخصــة الحيــاة االجتامعيــة 

ــان  ــالل اإلمي ــن خ ــايف إال م ــاب الثق والخط

»ببــازار« شــبه دينــي وديــع الطابــع«))(.

عــى جانــب آخــر، وهــو األهــم، فــإن حضور 

الديــن كان جليــا يف االنحيــازات الخاصــة 

مبنظــري املذاهــب األدبيــة والنقديــة، ويف 

ــون  ــان األخــرى، فهــم يعل نظرتهــم إىل األدي

الدينــي،  اليهــودي  الــرتاث  شــأن  مــن 

اليهــود  مــع  كبــر  بشــكل  ويتعاطفــون 

وقضاياهــم السياســية، خاصــة مــن قبــل 

مــن يســمون أنفســهم اليمــن املســيحي 

الصهيــوين، وينظــرون لإلســالم نظــرة ســلبية 

تصــل إىل حــد العــداء الســافر، تأثــرا مبراثهم 

القديــم منــذ القــرون الوســطى املُــرب 

بالعــداء ضــد الدولــة العثامنيــة؛ ويف الوقــت 

نفســه، فإنهــم يحتفــون بالديانــات الرقيــة: 

البوذيــة والهندوكيــة واملجوســية يف تناقــض 

غــر مفهــوم، وكأن الهــدف غمــط الحضــارة 

يتصــل  مــا  وكل  وثقافتهــا،  اإلســالمية 

ــن  ــح أن م ــا. صحي ــا وفنونه ــا وتراثه بآدابه

ــي  ــراث العلم ــف امل ــن أنص ــترقن م املس

والفكــري للثقافــة اإلســالمية، وحقــق الكثــر 

مــن مخطوطاتهــا، ولكــن الســمة املالَحظــة 

إدوارد سعيد، العامل والنص والناقد، مرجع سابق، )ص 76)(.  )((

االســتعالئية  الــروح  تلــك  املجمــل  يف 

غــر املنصفــة، شــديدة القــدح لثقافتنــا. 

العـرب  الحداثيـن  أن  األمـر،  يف  والغريـب 

نقلـوا يف أثناء ما ترجمـوه ولخصوه واحتذوه 

االنحيـازات  نقلـوا  ونقـدا؛  وإبداعـا  فكـرا 

مـا  والرؤيويـة  الدينيـة  الغربيـة  الثقافيـة 

يتصـل بهـا مـن موقفها مـن الخالـق والكون 

واملسـيحية والعـامل، فوجدنـا مفردات تشـيع 

يف أثنـاء النصـوص األدبيـة املتأثـرة باملـدارس 

األدبيـة الغربيـة من مثـل: قديـس، بطريرك، 

الراهـب والرهبنـة، العذراء، الدير، الكنيسـة، 

القـداس، والخالص الروحـي يف االعرتاف أمام 

القديس... وامتزج كل ذلك بالصور الشعرية، 

يف  واألمـاين  واألحـالم  الرومانسـية،  والعـوامل 

التجربـة  يف  واضحـا  هـذا  وكان  القلـوب، 

الشـعرية للشـاعر الكبـر »يت. إس . إليوت«، 

والـذي وظـف مفـردات ورموزا دينيـة كثرة. 

وروايــات  وقصــص  أشــعار  تأملنــا  وإذا 

ــا  ــر واضح ــنجد التأث ــرب، س ــن الع الحداثي

ولنــا  الجديــد،  والعهــد  القديــم  بالعهــد 

أمثلــة جليــة يف أشــعار لويــس عـــوض، 

وأمــل دنقــل، وجامعــة مجلــة شــعر األدبيــة 

التــي ظهــرت يف بــروت خــالل خمســينيات 

القــرن العريــن، وثبــت يف مراجــع عديــدة 

أنهــا كانــت ممولــة مــن املنظــامت الثقافيــة 
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صيف عام 2017 م

الســبيعينيات  حقبــة  ويف  األمريكيــة. 

والثامنينيــات مــن القــرن العريــن، كان 

ــرب  ــن الع ــعراء والروائي ــدى الش ــائد ل الس

ــي،  ــويت الكن ــوروث الاله ــى امل ــكاء ع االت

ــاب  ــراءة الكت ــم بق ــون بعضه ــوا يوص وكان

املقــدس، وتوظيــف قصــص التــوراة. ولألمانة 

بآخــر  أو  بشــكل  وظفــوا  أيضــا  فإنهــم 

ــر  ــا غ ــه كان توظيف ــم، ولكن ــرآن الكري الق

واع لألبعــاد الجامليــة، والعمــق الفكــري، 

والجوانــب اإلميانيــة يف القــرآن، أي إنــه غــر 

نابــع مــن الرؤيــة اإلســالمية الفكريــة لألدب.

بقـراءة  نقـوم  ونحـن  علينـا  يجـب  لـذا 

املذهب األديب اسـتحضار السـياقات الثقافية 

دراسـة  مـع  أنتجتـه،  التـي  واالجتامعيـة 

األعـامل األدبيـة التـي عـربت عـن املذهـب 

آثـار  مـن  مـا سنكتشـفه  أكـر  نفسـه، ومـا 

الغـريب  النقـد األديب  تناقـض رسـالة  ثقافيـة 

املعلنـة، التي تقـول باملوضوعيـة، والحياد يف 

الطروحـات، والعلميـة يف التحليل واملنهجية.

ــادة  ــك ح ــة ش ــود نزع ــي وج ــذا ال ينف وه

ــاملة  ــة الش ــورات العلامني ــن التص ــة م نابع

التــي تنــأى بالديــن متامــا عــن الحيــاة، 

وتجلــت تلــك يف كثــر مــن األعــامل األدبيــة، 

ولكــن تلــك النزعــة كانــت جــزءا مــن أزمــة 

اإلنســان الغــريب وموقفــه مــن الديــن، فهــو 

لـذا يجـب علينـا ونحـن نقـوم بقـراءة 

السـياقات  اسـتحضار  األديب  املذهـب 

الثقافيـة واالجتاعيـة التـي أنتجته، مع 

دراسـة األعـال األدبية التـي عربت عن 

املذهـب نفسـه، وما أكرث ما سنكتشـفه 

مـن آثـار ثقافيـة تناقـض رسـالة النقـد 

تقـول  التـي  املعلنـة،  الغـريب  األديب 

الطروحـات،  يف  والحيـاد  باملوضوعيـة، 

واملنهجيـة. التحليـل  والعلميـة يف 

إن عــارض املســيحية وناقشــها وفنــد الكثــر 

مــن رسديــات العهــد القديــم، محكــام عقلــه 

فيهــا؛ إال أنــه يف املقابــل ســعى إىل نــر 

ــا شــعارا تبشــريا  املســيحية نفســها وجعله

لــه يتحــرك مــن أجلــه يف العــامل، بــل كانــت 

ــا  ــارة أساس ــرا وحض ــة وفك ــيحية: ديان املس

رافــق  الــذي  االســتعامري  الخطــاب  يف 

الحمــالت االســتعامرية نحــو بلــدان الــرق 

وأفريقيــا والعــامل الجديــد.  فــال ميكــن النظــر 

إىل األدب والنقــد الغربيــن مــن منظــور 

أحــادي فقــط، يربطــه بالعلامنيــة فقــط، 

وإمنــا علينــا أن ننظــر إىل كافــة وجوهــه، 

ــه، ويتجــى  ــن املســيحي أحــد مكونات والدي

واألدبيــة،  املعرفيــة  منتجاتــه  ســائر  يف 

ــري يف  ــو فك ــا ه ــراءة م ــوب ق ــب وج بجان

تطبيقاتــه املختلفــة، أي قــراءة النظريــات 
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األدبيــة والنقديــة، ومجمــل الخطابــات التــي 

ــي  ــد التطبيق ــا، والنق ــت به ــا وأحاط رافقته

ــا.    ــه نقاده ــذي مارس ال

التجربــة  أن  إىل  أيضــا  االنتبــاه  وعلينــا 

املعــارصة،  العربيــة  والنقديــة  األدبيــة 

ــة، كانــت امتــدادا  ــة الغربي املتأثــرة بالتجرب

ــفية  ــة والفلس ــة والفكري ــازات الديني لالنحي

الغربيــة، شــاء املبدعــون أما أبــوا، ألنهم تبنوا 

بشــكل مبــارش املذهبيــة الغربيــة، وانطلقــوا 

ــف  ــوا موق ــا، ومل يقف ــا ورؤاه ــن مقوالته م

النــد: الــذي يناقــش وهــو يتلقــى النظريــة، 

ويجــادل يف األصــول والقواعــد، غــر منبهــر 

وال مســتلب حضاريــا، ألنــه يف هــذا املوقــف 

ــة إســالمية راســخة  مســتند إىل ثقافــة عربي

عميقــة الجــذور، وارفــة األغصــان والظــالل، 

يريــد االســتفادة واإلثــراء مــن تجربــة األدب 

ــن  ــو م ــل ه ــن القلي ــن ولك ــد الغربي والنق

فعــل ذلــك، وظلــت محاوالتهــم فرديــة 

ومحــدودة جــاءت عــى اســتحياء غالبــا. 

ــر  ــي األث ــا يلـ ــنتناول فيـمـ ــذا، سـ ــكل ه لـ

الغــريب،  األديب  النقــد  يف  للديــن  املبــارش 

تنظــرا وتطبيقــا، ونبحــث يف رؤى النقــاد 

املامرســات  يف  الديــن  لحضــور  الغربيــن 

وهــم  ناحيــة،  مــن  النقديــة  الخطابيــة 

يقــرأون اإلبــداع الغــريب قــراءة تحليليــة. 

ثانيا: أثر الدين في النقد األدبي: 
التنظير والتطبيق:

عندمــا نناقــش حضــور الديــن يف النقــد 

األديب، فإننــا نســتهدف التعامــل مــع جوهــر 

والوقــوف  الغربيــة،  النقديــة  املنهجيــات 

ــل  ــف تفاع ــكالتها وكي ــا وتش ــى جذوره ع

ــة  ــريب، فالقضي ــايف الغ ــع الثق ــا املجتم معه

ليســت طــرح فكــر أو فلســفة أو نهــج، 

وإمنــا يف مــدى قبــول الحيــاة الثقافيــة لهــذا 

الطــرح، فكــم مــن األفــكار والفلســفات 

الثقــايف  املجتمــع  ماتــت يف مهدهــا، ألن 

هنــاك  النقيــض،  وعــى  رسيعــا؛  لفظهــا 

مذاهــب وأفــكار تعمقــت يف تربــة الثقافــة، 

وبســــقت أشــــجارها، وأينعــــت مثارهــــا. 

 وعندمــا نتســاءل عــن حضــور الديــن يف 

النقــد األديب، فإننــا نســتهدف أمــورا بعينهــا، 

بهــا  ونعنــي  النظريــة،  املرجعيــة  أولهــا 

املصــادر األوىل التــي انطلــق منهــا املذهــب 

النقــدي يف تكوينــه األويل، فهنــاك مرجعيات 

ــة،  ــات ديني ــاك مرجعي ــة وهن فلســفية بحت

ينتبهــون  ال  عندمــا  الكثــرون  ويخطــئ 

النقــدي،  للمذهــب  األوىل  الحاضنــة  إىل 

واملصطلحــات  التوجهــات  تنبثــق  فمنهــا 

واألطــر واإلجــراءات، حتــى لــو تكونــت 

فلســفة تعمقــه، فــإن الحاضنــة األوليــة 
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ــا الفضــل األســايس، ويتجــى هــذا  يظــل له

أمــا  املعرفيــة.  واألبعــاد  املصطلحــات  يف 

ــن  ــات املعــربة ع ــو اإلبداع ــور: فه ــاين األم ث

مــرآة  فهــي  والنقــدي،  األديب  املذهــب 

ــاة الثقافيــة واالجتامعيــة يف مجتمعهــا  للحي

املعتقــد  للقــارئ  فتنقــل  وعرهــا، 

ــة  ــازات الفكري ــد واالنحي والعــادات والتقالي

ــه.  ــرب عن ــع املع ــاس يف املجتم ــة للن املختلف

ــي،  ــد التطبيق ــو النق ــور: فه ــث األم ــا ثال أم

وقــد يعــرتض البعــض بــأن النقــد التطبيقــي 

هــو تفســري وتأويــي ووصــف للجامليــات 

ــح، ولكــن  يف العمــل اإلبداعــي وهــذا صحي

اشــتغال الناقــد عــى النــص اإلبداعــي هــو 

ــرأ  ــه يق ــى أن ــدة، مبعن ــداع جدي ــة إب عملي

الثقافيــة  اإلبداعــي يف ضــوء رؤاه  النــص 

مالحظــات  بنــا  مــرت  وكــام  والفكريــة، 

ــي  ــد الدين ــرة النق ــن ظاه ــعيد ع إدوارد س

التــي أطلــت برأســها مؤخــرا، وانحــازت 

يف تحليالتهــا النقديــة إىل الــرؤى الغربيــة 

الدينيــة يف قراءتهــا للنصــوص، وهــي ليســت 

رؤى أخالقيــة كــام يتوهــم البعــض وإمنــا 

ــيحية، أو  ــة مس ــار مييني ــال لتي ــار مث االنتص

ــا،  ــربة عنه ــة املع ــوص األدبي ــان النص احتض

أو إحيــاء نصــوص أدبيــة قدميــة واالشــتغال 

ــب  ــات الكت ــراءة رسدي ــادة ق ــا، أو إع عليه

ــوم  ــامل الي ــراء يف ع ــا للق ــة وتقدميه املقدس

عــى أنهــا إجابــات ألســئلة ميتافيزيقيــة، 

مبرجعيــات  سياســية  بنشــاطات  تتصــل 

مــن  عــر  الحــادي  يــوم  وكان  دينيــة، 

ســبتمرب))00)م( لحظــة فارقــة يف إحيــاء 

قدميــة.  كولونياليــة  دينيــة  خطابــات 

الالهوت والتأويل والنقد الجديد: 

ال شـــــك أن هنـــاك تالحــام بـن الخطاب 

النقــدي الغـــــريب وبـن دراسـات الالهوت 

الكنـي يف الثقافـة الغربيـة، وقـد بـدأ هـذا 

التالحم مبكـــرا، يف فـجـــر عـصـــر النهضة 

الحديثــة، فمــن املهــم رصـــد أبعــاد هذا 

التالحــم، والوقــوف عـى حـدوده وتخومه، 

ألنـه شـكل حضـورا قويـا يف تأسـيس النقـد 

األديب الغـريب، فال ميكن تجاهله إذا ولجنا إىل 

النقـد الغريب مبنظور تاريخـي، أو إذا انتهجنا 

األوىل. للنصـوص  الثقافيـة  القـراءة  سـبل 

مبكانــة  املقــدس  الكتــاب  لقــــد حظــي 

ــة،  ــة الغربي ــة املعرفي ــمة يف املنظوم عظيــ

قبــل ظهــــــور العلامنيـــــة وأيضــا بعــد 

ظهورهــا، فقــد حاربـــــت العلامنيــة تحكــم 

ــية،  ــة والسياس ــاة الفكري ــوات يف الحي الباب

وكانــت تســتهدف إقصــاء ســلطة الكنيســة 

ــلطاتها يف  ــر س ــة، وح ــاة املدني ــن الحي ع

الدوائــر الكنســية. أمــا الكتــاب املقــدس 

فقــد ظلــت لــه املكانــة والتقديــس لقــرون 
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عديــدة، وظهــرت حولــه عــرات النصــوص 

أيضــا  مثلــت  التــي  والشــارحة  املفــرسة 

طبقــات لعزلــه ثقافيــا، فرتســخ يف الفكــر 

ــه األوىل  ــاب يف داللت ــة الكت ــريب أن لفظ الغ

كتــاب  أي  وأن  املقــدس،  الكتــاب  تعنــي 

أو  شــارحة  أخــرى  نســخة  أيضــا  يعنــي 

مفــرسة أو مصغــرة مــن الكتــاب األول، بــكل 

امتالئــه وثرائــه وتنزهــه عــن الســؤال))(. 

فتشــّكل َدربــاِن يف العالقــة بــن الكتــاب 

والنــص يف الثقافــة املســيحية: األول يعــرب 

عــن الكتــاب املقــدس بوصفــه كيانــا منغلقــا 

بكونــه  تتصــل  العتبــارات  نفســه،  عــى 

ــاج  ــاب يحت ــذا الكت ــاين: أن ه ــا. والث مقدس

ــب  ــا كت ــوم به إىل رشوحــات وتفســرات تق

/ نصــوص أخــرى، متحــص وتفــرس وتطــرح 

نصــوص  وهنــاك  كتــاب  فهنــاك  أســئلة، 

مفــرسة، قــد تتفــق وتــرح مــا فيــه، وقــد 

تختلــف وتعــارض وتعيــد قراءتــه ثقافيــا 

وكهنوتيــا عــى نحــو مــا ظهــر يف القــرن 

ــراع  ــمى ال ــا يس ــأ م ــر، فنش ــن ع الثام

ــاب  ــو »الكت ــراءة، وه ــلوبن يف الق ــن أس ب

يف مقابلــة النــص« فيــام يســمى الدراســات 

الالهوتيــة التأويليــة، وتلــك الســمة املميــزة 

ــرن  ــن الق ــاين م ــد األديب يف النصــف الث للنق

كفــن ميلز، األدب والالهوت، ترجمة: دعاء إمبايب، موســوعة   )((

كمربيــدج للنقــد األديب، مرجــع ســابق، مجلــد 9، )ص )56(.

العريــن، ضمــن املــروع الفلســفي لـــ 

ــج  ــه منه ــس مبوجب ــذي تأس ــر«، وال »هيدغ

ــا  ــدي أو م ــل« النق ــا / التأوي »الهرمنيوطيق

يســمى التأويليــة الجديــدة، فقــد اســتهدفت 

النصــوص املفــرسة واملؤولــة للكتــاب املقدس 

رســالة  عــن  األســطورية  الصبغــة  نــزع 

الكتــاب املقــدس، وإعــادة تفســر العالمــات 

ــاه إىل  ــع االنتب ــه، م ــة في ــات املبثوث والرسدي

املســيحية))(.  للدعــوة  الوجــودي  املعنــى 

مــن  نابــع  النقــدي  التأويــل  فمنهــج 

ــدء،  ــوت يف الب ــم الاله ــات عل ــدان دراس مي

كانــت  للمنهــج  األوىل  الحاضنــة  إن  أي 

دينيــة، ثــم جــاء التأصيــل الفلســفي لــه 

بعــد ذلــك. وهــو مــا يشــر بوضــوح إىل 

ــد األديب  ــوت والنق ــن الاله ــة ب ــق الصل عم

مــن ناحيــة، وأن الفلســفة ليســت هــي 

منهــا  تنبثــق  التــي  الوحيــدة  املرجعيــة 

ــروف.  ــو مع ــا ه ــى م ــة ع ــج النقدي املناه

وهذا املنهج ســابق عى الحقبة الرومانســية، 

ــف  ــد يف النص ــن جدي ــاد م ــد ع وإن كان ق

الثــاين مــن القــرن العريــن. وعندمــا عــاد، 

ــة األوىل،  ــه الديني ــه مرجعيات ــب مع اصطح

يف الكتــاب املقــدس، وأيضــا مــع الروحــات 

املصاحبــة للنــص التــورايت / العهــد القديــم، 

املرجع السابق، مجلد 9، )ص )56(  )((

ــ
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املجازيــة  التعبــرات  تأويــل  أجــل  مــن 

واألمثلــة النصيــة، ضــد التفســرات األحاديــة 

أو الســطحية أو املبــارشة، فهــو علــم الهــويت 

يف األســاس))(، ثــم تطــور عــى يــد »هيدغــر« 

ســبيال  ليصبــح  »غادامــر«  وتلميــذه 

ــم  ــلوبا لفه ــيكون أس ــل س ــامل، ب ــم الع لفه

ــم هــو الســبيل  ــا، فالفه الوجــود مــن حولن

األول الســابق لــإلدراك وإعــامل الفكــر))(. 

والجديــد هنــا أن الوجــود يصبــح نصــا، 

ــوص  ــي نص ــل ه ــكال الفهم/التأوي وكل أش

شــارحة ومفــرسة لــه، وهــي البدايــة نفســها 

التــي كان عليهــا التأويــل يف علــم الالهــوت. 

وعــى صعيــد آخــر، فإننــا نجــد أن الالهــوت 

املســيحي كان حــارضا بقــوة، بــل محــورا 

أساســيا يف تأمــالت وفكــر شــاعر عمــالق 

وناقــد كبــر يف حجــم »ت. إس. إليــوت«، 

الالهــوت  مصطلــح  يســتخدم  حيــث 

للداللــة عــى رؤيــة دينيــة شــاملة لألخــالق 

ــا يف  واملجتمــع، بــل يســتخدمه حكــام نقدي

تقييــم األعــامل اإلبداعيــة ذاتهــا، فهــو يقــول 

مثــال يف نقــده لصديقــه الشــاعر الكبــر »إزرا 

باونــد«: »إن انحــراف باوند الهوتيــا يبدو يف 

شــعره ونــره عــى الســواء، وهــذا مــا نجــده 

مصطفـى،  عـادل  ترجمـة:  الهرمنيوطيقـا،  هولـب،  روبـرت   )((

موسوعة كمربدج للنقد األديب، مرجع سابق، مجلد 8، )ص 99)(.

املرجع السابق، )ص 406 (  )((

عــى وجــه الدقــة يف املجموعــة التــي يضعها 

»مســودة  ديوانــه  يف  الجحيــم  يف  باونــد 

ثالثــن أنشــودة«... فقــد وضعــوا شــهوة 

ــم  ــه جحي ــل مــرسات الحــواس. إن ــال قب امل

يدعــو لإلعجــاب دون عــزة أو مأســاة«))(، 

ــة  ــه الالهوتي ــة أن مرجعيت ــى قناع ــو ع فه

واملفاهيــم  األخــالق  مــن  بكثــر  ثريــة 

وعالقاتــه  األديب،  العمــل  تكشــف  التــي 

مبشــــكالت الوجـــود اإلنســــــاين ونشاطه. 

أن  نجـد  فإننـا  آخـر،  وعـى صعـــــيد 

الالهـوت املسـيحي كان حـارضا بقـوة، 

وفكـر  تأمـالت  يف  أساسـيا  محـورا  بـل 

شـاعر عمالق وناقد كبـري يف حجم »ت. 

إس. إليـوت«، حيث يسـتخدم مصطلح 

دينيـة  رؤيـة  عـى  للداللـة  الالهـوت 

شـاملة لألخـالق واملجتمـع.

وهــو يعــي مبــدأ الالشــخصية يف األدب، 

وهــو يف وعــي »إليــوت« يعنــي تنظيــام 

انفعاالتهــا  يف  املبدعــة،  للــذات  أخالقيــا 

ــد ملواجهــة  وســلوكها، وهــي الســبيل الوحي

وهــو  املــادة،  وســيولة  الحيــاة،  فــوىض 

ت . س. إليــوت، املختــار مــن نقــد ت. س. إليــوت، اختيــار   )((

وترجمــة: ماهــر شــفيق فريــد، املــروع القومــي للرتجمــة، 

القاهــرة، املجلــس األعــى للثقافــة، )000)م(، مجلــد)، )ص 

ص 49- 50(
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مفهــوم نابــع مــن رؤيتــه الدينيــة التــي 

تعنــي التزامــا فرديــا بتعاليــم الالهــوت، 

ــه:  ــه بقول ــث ل ــه يف حدي ــا عــرب عن وهــو م

ــا كيــف نقــرأ الشــعر عــى  ــا تعلمن ــو أنن »ل

ال  الشــاعر  أن  لوجدنــا  األمثــل،  النحــو 

ــا  ــأي يشء. إن م ــن ب ــأن نؤم ــط ب ــا ق يغرين

نتعلمــه مــن دانتــي أو مــن أي شــعر دينــي 

ــن«))(. ــك الدي ــان بذل ــم اإلمي آخــر هــو طع

التــي  هــي  الحقــة  الشــعرية  فالقــراءة 

يستشــعر املتلقــي مــن خاللهــا بلــذة اإلميــان 

باملســيحية، وبالتــايل هــو يضــاد أشــكال 

التطــرف العلــامين الــذي روجــت لــه بعــض 

إىل  وانحــاز  والفنيــة،  األدبيــة  الحــركات 

ــة.  ــة واضح ــة رصيح ــي برؤي ــعر الدين الش

ــة  ــه حقيق ــال ل ــن يف مق ــوت« يعل إن »إلي

ــة،  ــذور اليهودي ــية ذات الج ــكاره الكنس أف

فيقــول: »إن الكنيســة الكاثوليكيــة - مبراثهــا 

مــن إرسائيــل وبــالد اليونــان – مازالــت 

كــام كانــت، املســتودع العظيــم للحكمــة«، 

ــا أعتــرب  ويقــول أيضــا يف املقــال نفســه: »أن

حــن  والكاثوليــي،  املســيحي  الفكــر  أن 

هــو  االجتــامع،  علــم  ميــدان  يف  يعمــل 

وحــده الــذي يســتطيع أن يخلصنــا من هذه 

الحــدود املتطرفــة«. ويختــم مقالــه بــأن 

املرجع السابق، )ص )6(.  )((

»الكاثوليــي يجــدر أن يكــون لــه مثــل عليــا 

عاليــة –وأنــا باألحــرى خليــق أن أقــول– 

ــة،  ــات متواضع ــة، وتوقع ــا مطلق ــل علي مث

أمــا املهرطــق ســواء ســمى نفســه فاشــيا أو 

شــيوعيا أو دميقراطيــا أو شــيوعيا أو عقالنيــا، 

فإنــه دامئــا يتســم مبثــل عليــا دنيــا، ويتوقــع 

أشــياء كبــرة، ألين أقــول إن كل املطامــح إىل 

ــا«))(.  ــا دني ــل علي ــا مث فــردوس أريض تغذيه

املالحــظ هنــا هــو إعــالن إليــوت رفضــه 

ــدة  ــية الجدي ــفية والسياس ــب الفلس املذاه

التــي مــألت عــره ضجيجــا مثــل الفاشــية 

والشــيوعية والدميقراطية، وانحــاز إىل النظرة 

الكاثوليكيــة واعتربهــا مخلصــة للعــامل، وأنــه 

ــه.  ــردوس أريض يحلمــون ب ــن ف ــدة م ال فائ

بأهميــة حضــور  »إليــوت«  وقــد جاهــر 

ــة  ــول يف مقال ــد األديب، يق ــوت يف النق الاله

عــام  والديــن«  »األدب  عنــوان  حملــت 

)5)9)م(: »البــد مــن اســتكامل النقــد األديب 

ــي والهــويت  ــق أخالق ــع مــن منطل ــد ناب بنق

محــدد« ، وتدعــم هــذه املقالــة رؤيــة مــن 

الخــارج يفرضهــا »إليــوت« عــى النصــوص، 

عــرب نســق أخالقــي قيمــي، مثــل الــذي 

ــة،  ــة اإلنجليزي ــة الكاثوليكي ــه الكنيس تقدم

الــدويل،  والنظــام  الكاثوليكيــة  مقــال:  الســابق،  املرجــع   )((

)(5(  ،(50  ،(47 )الصفحـــــات: 



| 120121 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

ــا))(. واملتأمــل يف  ــوت« له ــي ينتمــي »إلي الت

شــعرية إليــوت يكتشــف أنــه متعاطــف 

ــد  ــارص، ولي ــع اإلنســان املع ــر م بشــكل كب

النظــم العلامنيــة الغربيــة، التــي أقصــت 

ــر، وأن خالصــه  ــاة والتفك ــن الحي ــن ع الدي

ــاذ  ــن، إلنق ــه يكــون بالعــودة إىل الدي يف رأي

اإلنســان مــن أزماتــه النفســية الوجوديــة ))(. 

والغريــب أن »إليــوت« هــو أحــد مؤســي 

النقــد الجديــد، بالرغــم مــن أن ذلــك النقــد 

دعــا إىل عــزل األعــامل األدبيــة عــن شــخصية 

املؤلــف؛ فــإن النــامذج املعتمــدة للقــراءة أو 

للدراســات النقديــة التطبيقيــة، تنطلــق مــن 

تأويــل معتمــد لــدى منظــري النقــد الجديــد 

»أيقونــات  األدبيــة  النصــوص  يف  يــرى 

أيقونــة  »ملصطلــح  أن  والشــك  لغويــة«، 

رنينــه الدينــي الــذي يذكرنــا بالتقديــس 

كال  بصفتهــا  لألناجيــل  الربوتســتانتي 

متكامــال، برهانــا لذاتــه، قــادرا عــى  تخطــي 

الظــروف التــي انكتــب فيهــا، إمــا عــن 

ــام  ــة، أو ك ــق األبدي ــف الحقائ ــق كش طري

يعــن ملــن هــم أقــل ميــال للتفكــر الالهــويت  

ســامية«))(. وصــور  لغــة  طريــق  عــن 

كان  فـإذا  هنـا،  جليـة  واضحـة  واملفارقـة 

النقـد الجديـد يرفـع شـعار االعتنـاء بالنـص 

األدب والالهوت، مرجع سابق، )ص 564 (  )((

ت. س. إليوت، املختار من نقد ت. س. إليوت، )ص 64(.  )((

كفن ميلز، األدب والالهوت، )ص 564(.  )((

مـن حيـث هـو نـص، دون ربطـه بشـخصية 

فـإن  خارجيـة،  مؤثـرات  بأيـة  أو  األديـب، 

النـامذج النقديـة التطبيقيـة خالفـت ما هو 

معلـن، إمـا مـن خـالل اسـتخدام مصطلـح 

أيقونـة ذي املرجعيـة الالهوتيـة كـام تقـدم، 

وإمـا من خـالل اللغة ذاتها، التي تقدم صورا 

سـامية، أي خيـاال فنيـا نابعـا مـن مفاهيـم 

دينيــــة عن الســـمو الروحــــاين والنفي. 

ومـا أكر العالمـات واأليقونـات الدينية التي 

ثـم  الكالسـيكية  األعـامل  يف  مبثوثـة  نراهـا 

توظيـف  مثـل  الحداثيـة،  ثـم  الرومانسـية، 

الـرتاث املسـيحي ورسديـات العهـد القديـم، 

ذات  القدميـة  األسـاطر  نحـو  والجنـوح 

األبعـاد الدينيـة وامليثولوجيـة، ناهيـك عـن 

إيجـايب  بشـكل  إمـا  نفسـه  الديـن  حضـور 

أو  املسـيحي،  الكنـي  اإلميـان  خـالل  مـن 

عليـه،  الهجـوم  خـالل  مـن  سـلبي  بشـكل 

والسـخرية مـن سـيطرة البابـاوات، والتحكم 

الحـكام  مـع  وتحالفهـم  النـاس،  حيـاة  يف 

التمـرد  الغفـران والرغبـة يف  وبيـع صكـوك 

الكنـي  وااللتـزام  وواجباتـه  قيمـه  عـى 

موجـزة:  وبعبـــارة  بالخطيئـــة.  واالعـرتاف 

حـر الدين يف الذهنية اإلبداعيـــة الغربية 

بوصفـــه مكونـــا أساســيا ال ميكــن تخطيه 

بالعلامنيـــة املتطـــرفة، مثلـــام حـــر يف 

الفكــر النقـدي املواكـب للنشـاط اإلبداعي. 
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المذهب الرومانسي والدين:

ــر املذهـــب الرومـانســــي يف األدب  ينــظــ

ــال  ــارض للخي ــه معـــ ــى أن ــل ع إىل العقــ

واإللهــام الحــر فالرومانســيون ينطلقــون 

والشــعور  العاطفــة  مــن  إبداعاتهــم  يف 

وتســليم القيــادة إىل القلــب الــذي هــو 

ــذي  ــع اإللهــام، فالفــؤاد هــو الهــادي ال منب

ــكان  ــعور. وم ــن الش ــه موط ــئ، ألن ال يخط

ــيه«: »أول  ــرد دي موس ــول »ألف ــر يق الضم

ــاال إىل العقــل«.  ــي ب مســألة يل هــي أال ألق

ــع األخطــاء  ويقــول »شــوليو«: »العقــل منب

يفســد  الــذي  والســم  يغيــض  ال  الــذي 

ــة  ــل الحقيق ــة ويقت ــو الطبيع ــاعرنا نح مش

ــد  ــة ق ــت فتن ــا العقــل، إمنــا أن ــي منبعه الت

يعجــب بــك النــاس ولكــن قلــام يحبونــك إذ 

ــب))(. ــه القل ــي ب ــا يوح ــا إال م ــر فين ال يؤث

متامــا،  العقــل  تغييــب  يعنــي  ال  وهــذا 

الفرديــة،  قيمــة  مــن  يعلــون  ولكنهــم 

ويــرون أن اإلصــالح الحقيقــي يبــدأ مــن 

الفــرد، وأن الســعادة املبتغــاة هــي ســعادة 

الفــرد، وراعتهــم يف ســبيل ذلــك القيــود 

ــن  ــع م ــن املجتم ــرد م ــى الف ــة ع املفروض

ناحيــة ومــن الديــن مــن ناحيــة أخــرى، 

محمــد غنيمــي هــالل، الرومانتيكيــة، القاهــرة، نهضــة مــر   )((

للطباعــة والنــر، القاهــرة، )د.ن( )ص6)(.

فقضيــة تغييــب العقــل غــر منطقيــة، ألنــه 

ال إبــداع مــن دون عقــل، ولكــن شــتان بــن 

ــات،  ــود واملحرم ــوم بالقي ــارد محك ــل ب عق

وعقــل خاضــع للعاطفــة وتوهــج املشــاعر.         

ويف ســبيل ذلك، ناقش الرومانســيون مســائل 

دينيــة شــائكة، مثــل القضــاء والقــدر، فدعــا 

»جــان جــاك روســو« إىل الديــن الطبيعــي أو 

رشيعــة القلــب، ودعــا »لســنج« و«فولتــر« 

إىل التوحيــد مــن دون التقيــد بدين ســاموي 

بعينــه، واملوّحــد عــن فولتــر هــو مــن 

يثيــب عــى الخــر، ويجــازي املذنــب يف 

غــر قســوة. وهنــاك مــن كان يعتقــد أن يف 

ــل  ــق مث ــدأ الخال ــي املب ــا ه ــة روح الطبيع

الشــعراء: شــيي، وفينــي وميشــليه، وآخــرون 

أرادوا التجديــد يف املســيحية أو يف املذهــب 

الكاثوليــي نفســه... وإذا كان قــد غلــب عى 

الرومانســين يف القــرن الثامــن عــر الشــك 

يف حقائــق الغيــب يف الديانــة املســيحية، إال 

أن األجيــال الالحقــة للرومانســية شــعرت 

متمــردة  وكانــت  العقيــدة،  إىل  بحاجتهــا 

حياتهــم  يف  لهــم  قُــّدر  مــا  عــى  فقــط 

ــرد وراءه  ــه مت ــوال، ولكن ــروف وأح ــن ظ م

متســك بالعقيــدة املســيحية. وراجــت يف 

والشــعر  التصــوف،  مــن  ألــوان  املقابــل 

الســامي الــذي يصــل إليــه اإلنســان بالخيــال 

وبالرياضــة والتأمــل الشــعري، وقــد ظهــرت 
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يف كتابــات الشــعراء، ومتردهــم عــى ســلطان 

الكنيســة التــي طــردت مــن احــرتف منهــم 

مهنــة القسيســن، كــام عــززوا فكــرة اإلرشاق 

ــة  ــا وحــده إىل حقيق ــذي يقودن الروحــي ال

العــامل، وهنــاك مــن حــرص عــى وحــدة 

ــور  ــت يف العص ــام كان ــيحية ك ــا املس أوروب

حيــوات  ذلــك  يف  واســتلهموا  الوســطى، 

القديســن، ومــا فيها مــن روحانيــة وتأمل))(.

وهــذا »فيكتــور هوجــو« يعتصــم باإللــه 

ــن  ــادر م ــام الص ــرب اإلله ــد، ع ــد األح الواح

القلــب واإلرشاق الروحــي، موقنــا أن األبديــة 

تســتعي عــى العقــول، ويعجــز العقــل 

والقانــون  بهــا،  اإلحاطــة  عــن  اإلنســاين 

الخلقي املســيحي هو القائــد يف املتاهات ))(. 

دوســتايل«  »مــدام  ِمــن  كل  كان  وقــد 

 )Chateaubriand( »و«أوغست شاتوبریان

مــن أبــرز عــرّايب املذهــب الرومانــّي تنظــرًا 

»شــاتوبريان«  شــخصية  ومتثــل  وتأليًفــا، 

)768)-848)( منوذجــا للشــخصية اإلبداعية 

باملســيحية  النخــاع  حتــى  املتمســكة 

دينــا وإميانــا وثقافــة، حتــى إن معــارصه 

األديــب »تيوفــل غوتييــه« يقــول عنــه: »إن 

املرجع السابق، )ص ص ))) – 6))(.  )((

املرجع السابق، )ص ص 8))- 9))(.  )((

»شــاتوبريان« أعــاد االعتبــار إىل الكنيســة 

ــة  ــح الطبيعــة الكــربى املغلق ــة، وفت القوطي

حللنــا  وإذا  العريّــة«.   الكآبــة  وابتــدع 

ــه  شــخصية »شــاتوبريان« ســنجد أن وجدان

قــد صيــغ صياغــة دينيــة، انعكســت بشــكل 

مبــارش يف أدبــه الرومانــي املنتــج، فقــد ولد 

ــو، وكان  ــان مال ــرة س ــاتوبريان« يف جزی »ش

ــا  ــه بالتجــوال يف طبيعته یســتمتع يف طفولت

ومرافئهــا، وقــد أويت ذكاًء حــاداً وبــرز يف 

مجــال الریاضیــات، وهــو يف الوقــت نفســه 

نشــأ تنشــئة دینیــة، وورث عــن والــده حــب 

الرتحــال واملغامــرة. واتصــل يف شــبابه بكثیــر 

مــن األدبــاء والعلــامء وحــر يف الصالونــات 

واملقاهــي األدبیــة، ويف كل هــذا كان الديــن 

حــارضا يف تفكــره وعواطفــه منــذ طفولتــه، 

ــه  ــة كتاب ــه الدینی ــر مــن تأمالت ــب بتأثی وكت

ــر  ــال الكث ــذا ح ــیحیة«، وه ــة املس »عبقری

القــرن  يف  ونقــاده  الغــرب  أدبــاء  مــن 

العريــن،  القــرن  وأيضــا  عــر  التاســع 

وفكريــة.  خلقيــة  مرجعيــة  كان  فالديــن 

ويف كتابــه »عبقريــة املســيحية« ))80)م( 

مل  يضــف جديــدا إىل التعاليــم الدينيــة، 

ــعى  ــد األديب، وس ــد النق ــام بتجدي ــه ق ولكن

ــار الشــك الــذي انتــر ضــد  إىل تحطيــم تي

ــت  ــن عــر، وأثب ــرن الثام املســيحية يف الق

جــدارة املســيحية مــن الناحيتــن االجتامعية 
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»شــاتوبريان«  شــخصية  حللنــا  وإذا 

ــغ صياغــة  ــد صي ــه ق ســنجد أن وجدان

دينيــة، انعكســت بشــكل مبــارش يف 

أدبــه الرومانــي املنتــج، فقــد ولــد 

ــو،  ــان مال ــرة س ــاتوبريان« يف جزی »ش

وكان یســتمتع يف طفولتــه بالتجــوال 

ــد أويت ذكاًء  ــا، وق ــا ومرافئه يف طبيعته

الریاضیــات،  مجــال  يف  وبــرز  حــاداً 

ــئة  ــأ تنش ــه نش ــت نفس ــو يف الوق وه

حــب  والــده  عــن  وورث  دینیــة، 

واملغامــرة. الرتحــال 

والجامليــة، ورشح اإلميــان املســيحي ودافــع 

عنــه؛ وبذلــك حــّول األنظــار إىل العــر 

ــه –  ــر عن ــة، بعــد أن أدب الوســيط مــرة ثاني

ــام  ــراء ؛ ك ــون والق ــيء – املبدع ــض ال بع

أبــرز »شــاتوبريان«  أهميــة الفــن املعــامري 

التقليــد  مقابــل  يف  األصيــل  القوطــي 

واألديــرة  الكنائــس  يف  املتجــي  لليونــان، 

ــن  ــن التديّ ــه وب ــق بين ــاط الوثي ــّن االرتب وب

الفرنــّي والطبيعــة الفرنســيّة، وبفضله نشــأ 

ــه  ــاء قوام ــن واألدب ــّف الفنان ــد ل ــار جدي تي

ــاج العــر  اإلعجــاب إىل حــد الحامســة بنت

ــه))(. ــدت قيمت ــا ُجح ــذي طامل ــيط ال الوس

عبــد الــرزاق األصفــر، املذاهــب األدبية لدى الغرب، دمشــق،   )((

.)56 )999)م(، )ص  العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات 

فيمكــن القــول بــأن الرومانســين آمنــوا 

وبــدور  اإلميانيــة،  العقيــدة  بأهميــة 

ــون  ــد »يتطرف ــم ق ــاة، ولكنه ــن يف الحي الدي

أو  ويغالــون،  يؤولــون  تفكرهــم:  يف 

ــق  ــوا طرائ ــذا تفرق ــون ويتمــردون، ل يتطاول

قــددا يف موقفهــم مــن الديــن ذاتــه، أو 

الهيلينيــة  الفلســفة  أو  املســيحية  مــن 

ــعادة  ــن س ــانية م ــه لإلنســ ــام ضمنتـــ في

ــالق«))(. ــن انط ــر م ــه للفك ــام وفرتــ وفيــ

فلـم يتبـع الرومانسـيون مقـوالت العلامنيـة 

الديـن،  بإقصــــاء  نـادت  التـــي  الشـاملة، 

عـر  التاســــع  القـرن  يف  أعلـن  وبعضهـم 

مـوت اإللـه، وإمنا متسـكوا بالعقيـدة موقنن 

اللـه  إال  تجـد  لـن  املتأججـة  عواطفهـم  أن 

سـعيدة  لحيـاة  معنـى  ال  وأنـه  لهـا،  مـالذا 

إىل  ونظـروا  فاضلـة،  أخـالق  دون  مـن 

األخـالق املسـيحية بوصفهـا منبعـا للسـمو. 

المذهب البنيوي والدين:

ــامل  ــة إىل ع ــات البنيوي ــأة الدراس ــود نش تع

اللغــة الســويرسي الشــهر »فردينانــد دي 

اللغــة  بــن  التمييــز  يف  وآراؤه  سوســر« 

أولويــة  ويف  واملدلــول،  والــدال  والــكالم، 

عنــارص  باقــي  عــى  النظــام  أو  النســق 

محمــد غنيمــي هالل، الرومانتيكية، مرجع ســابق، )ص50)(.  )((
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العدد 3
صيف عام 2017 م

التزامــن  بــن  التمييــز  ويف  األســلوب، 

والتعاقــب... هــي التــي أسســت لنشــأة 

يربطــون  كذلــك  البنيويــة.  الدراســات 

اســتخدام مصطلــح بنيــة يف العــر الحديث 

ــروس  ــده الشــكالنيون ال ــذي عق باملؤمتــر ال

ســنة  الهــاي  مدينــة  يف  اللســان  لعلــوم 

)8)9)م(، حيــث أعلنــوا يف بيــان املؤمتــر 

 Roman( ياكبســون  رومــان  أن  )9)9)م( 

Jakobson( هــو أول مــن اســتخدم هــذا 

ــح  ــا مصطل ــث. أم ــاه الحدي ــح مبعن املصطل

ــاء أو  ــي البن ــة )Structure( فيعنـــ البنيـــ

ــن))(.  ــى مع ــا مبن ــام به ــي يق ــة الت الطريق

فاملذهــب البنيــوي ينطلــق مــن لغــة النــص؛ 

ــا، ويقــف  ــا وينظــر يف نســقها وبنيته يحلله

عــى أبعادهــا الجامليــة، دون النظــر إىل 

ــون  ــرب البنيوي ــص. فاعت ــارج الن ــو خ ــا ه م

الدراســة  تتوجــه  مغلقــة،  بنيــة  النــص 

اهتــامم  دون  فحســب،  إليهــا  النقديــة 

بالتاريــخ وشــخصية املؤلــف وذوق املتلقــي. 

باملنهــج  الديــن  عالقــة  يف  نظرنــا  وإذا 

البنيــوي، ســنجد أنــه يف ظاهــره يســتند 

ــر  ــص، وال ينظ ــة للن ــة املوضوعي إىل الدراس

راجــع: صــالح فضــل، نظريــة البنائيــة يف النقــد األديب،   )((

القاهــرة، دار الــروق، )998)م(، ص0))، مينــى طريــف 

ــدة،  ــاق الجدي ــروت، دار اآلف ــص، ب ــة الن ــويل، يف معرف الخ

.)(( )ص7)-  )د.ن(،  بــروت 

إىل أبعــاد خارجيــة: ثقافيــة أو دينيــة أو 

اجتامعيــة، ولكــن األمــر يف الواقــع غــر 

ذلــك، فقــد وعــد »دو سوســر« يف النســخة 

األصليــة مــن كتابــه املؤســس »محــارضات يف 

ــة  ــه الفرنســية األصلي ــم اللغــة« يف طبعت عل

بــأن يكــون هنــاك تقــارب جديــد بــن النقــد 

ــب يف  ــة، وال عج ــات التوراتي األديب والدراس

ذلــك، فقــد كان »دو سوســر« مــن املؤمنــن 

املخلصــن امللتزمــن بتعاليــم الكنيســة عــى 

نحــو مــا هــو معــروف يف ســرته. وقــد 

ــه دو  ــّر ب ــا ب ــون م ــاد والباحث تلقــف النق

سوســر: فنــر عــامل األنربولوجيــا الربيطــاين 

ــة لســفر  ــه »قــراءة بنيوي »إدمونــد يل« كتاب

التكويــن«  عــام )969)م(، وحــذا البنيويــون 

ــون هــذا الحــذو، فنــروا قــراءات  األمريكي

نقديــة لنصــوص توراتيــة، تســتلهم البنيويــة 

ــة))(،  ــكال الرسدي ــة يف األش ــا، خاص ــا له نهج

وقــد ســاهمت مثــل تلــك الدراســات يف 

تدعيــم النهــج البنيــوي التطبيقــي، فيــام 

يعــرف بـــ »بالغــة القــص«، وتركــزت أعــامل 

ــة،  ــص التوراتي ــى القص ــن ع ــاد البنيوي النق

والوقــوف عــى جامليــات الــرسد، وأنتجــت 

جهــــــود »فالدميــر بـــــروب ، وفيكتـــــور 

ــة  ــاذج تحليلي ــا، من ــي ، أ.ج. جرمي شكلوفس

قويــة ومميــزة، عــى نحــو مــا نجــد يف 

كفن ميلز، األدب والالهوت، مرجع سابق، )ص565(.  )((
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دراســة ســفر القضــاة يف املنظــور الــرسدي، 

مســتغلن أســاليب منهجيــة مــن حركــة 

ــد  ــخ النق ــة تاري ــة، ودراس ــد البنيوي ــا بع م

ــرية الســيميوطيقية«))(.  ــورايت، والنظــ التـــ

بــارت«  وإذا تأملنــا أحــد أعــامل »روالن 

تنــاول  أنــه  نجــد  التطبيقــي،  النقــد  يف 

ــة  ــم مثــل رسدي ــات مــن العهــد القدي رسدي

أهميــة  عــى  مؤكــدا  الرســل«،  »أعــامل 

ــى  ــاح ع ــع االنفت ــا، م ــص بنيوي ــة الن دراس

منطوياتــه  إىل  والنظــر  الثقــايف  البعــد 

اإليديولوجيــة، موضحــا أن البنيويــة مفهــوم 

ــا  ــر إىل م ــة، والنظ ــيولوجي يف الحقيق سوس

وراء الــرسد))(، وقــد توصــل يف نهايــة الكتاب 

إىل الجــزم بوجــود النــص بوصفــه كتلــة 

ــه،  ــف ذات ونســيجا، وشــكك يف وجــود املؤل

إذ يقــول: »إن ميــزة املحــي لحظــة بلوغــه 

ــة  ــى الجازمي ــا ع ــي إجبارن ــص، ه ــة ن صف

ــن يف  ــنكون جازم ــاذا س ــم م ــاق. باس األنس

ــي ال  ــن املح ــف؟ لك ــم املؤل ــا؟ باس حكمن

ــورط  ــز مت ــظ ومنج ــوى متلف ــا س ــدم لن يق

يف إنتاجــه.. ال يوجــد تحديــد وحيــد املعنــى 

املرجع السابق، )ص565(.  )((

روالن بــارت، التحليــل النــي: تطبيقــات عــى نصــوص مــن   )((

ــد الكبــر  التــوراة واإلنجيــل والقصــة القصــرية، ترجمــة: عب

التكويــن، )009)م(،  الرقــاوي، منشــورات دمشــق، دار 

.)(( – )ص9) 

للتلفــظ: أنســاق عديــدة، أصــوات عديــدة، 

ــاز«))(. ــوظ دون أي امتي ــا يف امللف ــي هن ه

لقــد أشــار »بــارت« إىل حقيقــة واحــدة 

كائنــة أمامــه وهــي النــص، أمــا املؤلــف 

ــذا  ــه، فه ــه يف نص ــح إلي ــا طم ــاه وم ونواي

مســتبعد، فالنــص ينطــق بشــفرات تتجــاوز 

مــرام املؤلــف، وتعــرب عــن أنســاق متعــددة. 

ــة مــوت  ــارت إىل نظري ــا توصــل ب ومــن هن

باإليحــاءات  مثقلــة  هــي  التــي  املؤلــف 

الالهوتيــة وإن كانــت بشــكل ســلبي، ألن 

رفــض املؤلــف معنــاه ال نهائيــة املعنــى، 

ــا ال  ــى م ــل ع ــوح يف التأوي ــص مفت وأن الن

ــه  ــا أعلن ــو م ــالت. وه ــن التحلي ــي مـ ينتهـ

يف  قــال  عندمــا  نيتشــــه«  »فريدريــــش 

القـــــرن التاســــــع عشــــر: »مات الرب«)4(. 

وعلينــا أن نتوقــف عنــد مفهــوم »الالهــوت 

ــرا،  ــارت« مبك ــه »ب ــر ب ــذي تأث الســلبي« ال

وأشــار إليــه يف أثنــاء بحوثــه، ومعلــوم عــن 

ــر املاركــي  ــرا بالفك ــر كث ــه تأث ــارت« أن »ب

ونظرتــه إىل األديــان عامــة وإىل الالهــوت 

ــوم الالهــوت  ــي أن مفه خاصــة، وهــذا يعن

ــارت –  ــارش إلميــان ب ــج مب الســلبي هــو نات

املرجع السابق، )ص 6))(.  )((

كفن ميلز، األدب والالهوت، مرجع سابق، )ص566(  )4(
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ــث رأى  ــية، حي ــه – باملاركس ــة حيات يف بداي

أن املجتمــع الــذي نعيــش فيــه هــو صنيعــة 

اإلنســان بوصفــه )أي املجتمع( معطــى إلهيًا 

ــة  ــه النقدي ــك يف قراءت ــاء ذل ــا، وج وطبيعيً

للمجتمعــات املعــارصة التــي تتنــاىس همــوم 

الطبقــات الدنيــا واملهمشــة، وتغــرق النــاس 

يف االنتخابــات والدعايــة واإلعالنــات وتصبــغ 

كل ذلــك بطابــع دينــي))(، وهــذا مــا تفعلــه 

الربجوازيــة عندمــا تتحالــف مــع علــامء 

فانتقــاده  الدينيــة،  والســلطة  الالهــوت 

ــن،  ــية للدي ــرة املاركس ــر بنظ ــوت متأث لاله

وهــو انتقــاد قائــم عــى املظاهــر التــي يراها 

يف اســتخدام الديــن تربيــرا لألوضــاع القامئــة.

مذهب التفكيك والدين :

يعـــد التفكيـــك )Deconstruction( أهـــم 

حركـــة مـــا بعـــد بنيويـــة يف النقـــد األديب، 

ـــه  ـــارت« يف مرحلت ـــدأه »ب وقـــد واصـــل مـــا ب

ـــة  ـــادى بالنهائي ـــث ن ـــرة، حي ـــة األخ الفكري

ــام  ــط، فيـ ــص فقـ ــاء بالنـ ــى واالحتفـ املعنـ

أســـامه علـــم الكتابـــة، مســـتحرا مقولـــة 

ـــا  ـــي يف ذاته ـــة ه ـــة األبجدي ـــل: »الكتاب هيج

ــمة  ــا بالسـ ــر ذكاء«، محتفيـ ــا األكـ ولذاتهـ

نايــل،  حســام  ترجمــة:  بــارت،  روالن  الفرنــس،  آنيــت   )((

ــد 8،  ــدج للنقــد األديب، مرجــع ســابق، مجل موســوعة كمربي

)((4  ،((6 )ص 

غـــر الصوتيـــة، يف أي خطابـــات منتجـــة 

ـــاد يف  ـــاه مض ـــر يف اتج ـــو يس ـــانية، فه لإلنس

العـــامل الـــذي يهتـــم بالطابـــع الصـــويت ملـــا 

ــه  ــدا يف تفكيكـ ــإن دريـ ــوب، فـ ــو مكتـ هـ

ينظـــر إىل املكتـــوب فقـــط. وينظـــر يف 

هـــذا الشـــأن إىل معوقـــات ثالثـــة تعـــرتض 

 )Grammatology ( ـــة ـــم الكتاب ـــه لعل رؤيت

ـــوت،  ـــا والاله ـــتعارة وامليتافزيق ـــي: االس وه

ـــن  ـــة م ـــم الكتاب ـــرر عل ـــة تح ـــا بأهمي منادي

يك  وامليتافيزيقيـــة  الالهوتيـــة  املؤثـــرات 

ـــوص))(،  ـــوح للنص ـــل مفت ـــو تحلي ـــق نح ينطل

ـــة  ـــرء عالم ـــاء امل ـــو إعط ـــكالم ه ـــى أن ال ع

عـــى فكـــره بصـــوت منغـــم، أمـــا الكتابـــة 

فهـــي القيـــام بالـــيء نفســـه باســـتخدام 

ــن  ــورق، وليـــس مـ ــى الـ ــم عـ نقـــش دائـ

الـــروري أن يرتجـــم هـــذا النقـــش إىل 

ـــوت  ـــض الاله ـــارته إىل رف ـــا إش ـــوت))(، أم ص

فهـــي تعنـــي تحريـــر القـــارئ مـــن أي 

القـــراءة  ســـلطة دينيـــة، واالنطـــالق يف 

جـــاك دريـــدا، يف علـــم الكتابـــة، ترجمة: أنـــور مغيث،   )((

للثقافـــة،  األعـــى  املجلـــس  القاهـــرة،  طلبـــة،  منـــى 

)008)م(، )ص58 ،59(. وقـــد ابتكـــر دريـــدا مصطلحات 

خاصـــة بـــه، لينـــأى بنفســـه عـــن مصطلحات فلســـفة 

هيدغـــر مثل: االختـــالف، األثـــر، كتابة أصليـــة، مكمل.. 

وكلهـــا تتصل بكيفيـــة تفكيك النـــص املكتـــوب، وإعادة 

وتضـــادت.  تعارضـــت  وإن  جديـــدة،  معـــان  إنتـــاج 

ــراءة  ــن ق ــه ع ــرض كتاب ــابق، )ص/)8)(. يف مع ــع الس املرج  )((

عــى  ذلــك  يســتدل يف  الصينيــة، وهــو  للكتابــة  ليبتــز 

أطروحتــه حــول علــم الكتابــة.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 128129 |

ولغتـــه  مـــدون،  فالنـــص  يشـــاء،  كـــام 

محملـــة بعـــرات الـــدالالت، وتقـــرأ يف 

كل عـــر ومـــر، يف فضـــاء ال ينتهـــي.

وهــو مــا يأخــذه معارضــو التفكيكيــة عليها، 

خاصــة يف الشــق الخــاص باتســاع نشــاطها 

اإلنســانية،  العلــوم  مــن األدب إىل ســائر 

ــرى  ــث ي ــراءة، حي ــا اســرتاتيجية للق بوصفه

ــن االزدراء  ــوع م ــك ن ــون أن التفكي املعارض

ــة  العدمــي، نحــو القيــم واألعــراف التقليدي

لهــذه  ومؤسســة  مســتقرة  باتــت  التــي 

ــة  ــي« – يف وجه ــح »التفكي ــوم، فيصب العل

نظرهــم – »متطرفا سياســيا ينتقــد انتقادات 

ــخة  ــدة والراس ــى املعتم ــكار املث ــة األف ضال

باملصطلحــات  ومثقــل  ملتبــس  بأســلوب 

الرنانــة«، ويــرون أن النقــد األديب التفكيــي 

مجــــــرد صــــدى لتطبيقـــــات فلســفية 

ــوذة مــن نيتشــه وهيدغــر))(.  ــارشة مأخـ مب

يشــر »جــاك دريــدا« يف دراســته للالهــوت 

املســيحي، إىل مــا أســامه بالعــر الالهــويت 

قويــة  رضبــات  ووجــه  اللغــوي،  للرمــز 

ــاب  ــكال الخط ــث رأى أن أش ــوت، حي لاله

التفســرات  بعــض  إلقــرار  املســتخدمة 

لنصــوص معينــة، مــن أجل فرض حــدود عى 

ريتشــارد روريت، التفكيــك، ترجمــة: حســام نايــل، موســوعة   )((

كمربيدج للنقد األديب، مرجع سابق، مجلد 8، )ص/74)، 75)(

ــة  ــكار مفروض ــة أف ــي يف النهاي ــا، ه معانيه

ــات املســيحية  ــا، وعــارض الخطاب إيديولوجي

الســابقة، التــي رســخت »املدلــول املطلــق« 

ــتخدما  ــى« مس ــايئ للمعن ــامن النه أو »الض

مصطلــح »لوغــوس« أي »الكلمــة« وهــو 

مصطلــح دينــي، يألفه قــراء الكتــاب املقدس 

ــه يشــر إىل »املســيح«. ــا، ألن وإنجيــل يوحن

ــه  ــدا« اللوغــوس مــن كون وقــد حــّول »دري

كيانــا ثابتــا ذايت املرجعيــة، إىل حركــة ويطلق 

عليــه »األثــر« ، ليفســح املجال الســرتاتيجيته 

لقــراءة الكلمــة، ألنــه يــرى أن األثــر ال أصــل 

لــه وال حضــور فهــو يتخفــى وراء اللغــة 

ــا، يف ســعي  ــي يطلقه ــى الت ــرات املعن ومؤث

حثيــث مــن قبــل »دريــدا« إىل الكشــف عــن 

ــام  تناقضــات الفكــر اإلنســاين، والخــوض في

تحتملــه النصــوص مــن شــد وجــذب، التــي 

ــة  ــى الواحــد))(، وتكــون املحصل متــزق املعن

يف النهايــة تقطيــع املعــاين، والوصــول إىل 

الــاليشء، بعدمــا أظهــر مختلــف التعارضــات 

املمكنــة يف النصــوص، وقلــب الطاولــة عــى 

التفســرات الســابقة ، وذكــر الــيء وضــده. 

أن  إدوارد سـعيد موضحـا  يتبنـاه  مـا  وهـو 

الذاكـرة  دور  لعـب  املجتهـد  الناقـد  مهمـة 

كفــن ميلــز، األدب والالهــوت، مرجــع ســابق، )ص 566،   )((

.)568  ،567
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ــن  ــوس م ــدا« اللوغ ــّول »دري ــد ح وق

املرجعيــة،  ذايت  ثابتــا  كيانــا  كونــه 

 ، »األثــر«  عليــه  ويطلــق  إىل حركــة 

ــراءة  ــرتاتيجيته لق ــال الس ــح املج ليفس

ــل  ــر ال أص ــرى أن األث ــه ي ــة، ألن الكلم

وراء  يتخفــى  فهــو  حضــور  وال  لــه 

اللغــة ومؤثــرات املعنــى التــي يطلقهــا، 

ــدا«  ــل »دري ــن قب ــث م ــعي حثي يف س

الفكــر  تناقضــات  عــن  الكشــف  إىل 

تحتملــه  فيــا  والخــوض  اإلنســاين، 

النصــوص مــن شــد وجــذب، التــي 

متــزق املعنــى الواحــد.

املوازيـة للنـص، بوضعه الشـبكة حول النص، 

وأمامـه يف النهايـة ليصبـح باإلمـكان رؤيتـه. 

أمـا »ديريـدا« فهـو يعمـل بـروح عـى مزيد 

مـن نوع مـن أنـواع الالهوت السـلبي فكلام 

زاد مـن تشـبّثه بتالبيـب النصيـة مـن أجـل 

الـيء  تفاصيـل  تعاظمـت  ذاتهـا،  النصيـة 

غـر املوجود هنـاك لفائدتـه، ويعـّد »إدوارد 

سـعيد« املصطلحات األساسـية عند »دريدا« 

عقاقـر،  اسـتكامل،  »انتشـار،  أمثـال  مـن 

ترخيصـات، آثـار« ومـا شـابه ذلـك، ليسـت 

مصطلحـات لوصـف »قناع البنية« وحسـب، 

بـل ومصطلحات شـبه الهوتية أيضـاً تتحكم 

وتتفاعـل مـع امليـدان النـي الـذي افتتحـه 

عملـه))(، ويرصـد أيضـا يف خطـاب »دريـدا« 

أبويـاً  تنظيـامً  املنظمـة  الهرميـة  السالسـل 

متوارثـاً، ومتتـن التعصب العرقـي، والخطاب 

الجنـي- أي كيـف أن هـوى متركـز الكلامت 

يـدس نفسـه خلسـة السـتهالك امليتافيزيـق 

الغـريب، أو يك يصبـح القسـط األعظـم فيه))(. 

فرؤيـة »إدوارد سـعيد« لدريـدا، ترتكـز عى 

أن دور الناقـد هـو بنـاء رؤيـة وشـبكة مـن 

األفـكار التي تدعم فهـم النص، ال أن تناقضه 

دريـدا  عـى  ويأخـذ  فيـه،  املسـتقر  وتنفـي 

السـلبي،  الالهـوت  مفاهيـم  يسـتخدم  أنـه 

مصطلحـات  يسـتخدم  نفسـه  الوقـت  ويف 

الهوتيـة، أي إن عملـه متناقـض يف جوهـره، 

مصطلحـات  مسـتخدما  الالهـوت  ينقـض 

أخـرى.  مبفاهيـم  تحملـت  وإن  الهوتيـة، 

وينطلـق إدوارد سـعيد يف تقييمـه ملـروع 

دريـدا بأنـه ليس إنسـانيا يف جوهـره، ألنه يف 

طياتـه ال يعـزز منظومـة قيم إنسـانية رحبة، 

بـل يبنـي سالسـل هرميـة، تعـزز التعصـب 

العرقـــي، واملركزيـــة الغربيــــة، فهـو نوع 

مــن االشـتغال الفلســـفي عـى نـص كتايب، 

للخـروج بـرؤى تتعـارض مع قراءات سـابقة. 

ــد، مرجــع ســابق، )ص  ــص والناق إدوارد ســعيد، العــامل والن  )((

.)((6  ،((5

املرجع السابق، )ص )4)(.  )((
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خاتمة
يف ختــام هذه الدراســة، ميكن أن نســتخلص 

جملــة نتائج: 

ــرج يف  ــريب خـــ ــد األديب الغـــ - إن النــقـــ

مرجعــــياته األوىل مــن علــــم الالهوت جنبا 

الــرتاث الفلســفي واألديب  إىل جنــب مــع 

اليونــاين القديــم، وهــو مــا يفــرس االشــتغال 

الكتــاب  نصــوص  عــى  الدائــم  النقــدي 

الجديــد(؛  أو  القديــم  )العهــد  املقــدس 

إن التفاعــل النقــدي مــع الالهــوت الغــريب 

جــاء عى وجــوه عديــدة، فهنــاك التعبر عن 

الــروح املســيحية وقيمهــا ورؤاهــا الكونيــة، 

ــة  ــات نقدي ــات وخطاب ــاك أيضــا إبداع وهن

ــا عــرّبت عــن تغلغــل املســيحية  ــة له موازي

يف الثقافــة الغربيــة. وهنــاك اســتلهام للفكــر 

ــا  ــو م ــى نح ــم األديب ع ــيحي يف التقيي املس

فعــل »إليــوت«، مثلــام أن هنــاك متــردا عــى 

اإلميــان الكنــي، وانفتاًحــا عــى اإلميــان 

مبفهومــه الوجــودي، وأخــرا هنــاك توجهــات 

أن  مثلــام  الالهــوت،  قــراءة  يف  إيجابيــة 

ــا يســمى الالهــوت الســلبي. وكل  ــاك م هن

ــاحة  ــن يف الس ــور الدي ــى حض ــذا دال ع ه

ــا ومعــارصا؛ ــة الغربيــة قدميــا وحديث النقدي

شــهد  الغــريب  النقــدي  الخطــاب  إن   -

بشــكل  إمــا  الغربيــة  للمركزيــة  حضــورا 

ــارش، ولكــن ميكــن رصــد  ــارش أو غــر مب مب

النقــاد  لــدى  ثقافيــة عديــدة  انحيــازات 

والثقافــات  الشــعوب  إىل  نظرتهــم  يف 

االســتعامر؛  حقبــة  يف  خاصــة  األخــرى، 

عندمــا تــم نقــل املناهــج النقديــة الغربيــة 

وترجمــة مصطلحاتهــا إىل العربيــة، فــإن 

الناقلــن مل يقومــوا بالجهــود املطلوبــة نحــو 

الثقافيــة  التنبيــه عــى األقنعــة واألبنيــة 

املســترتة خلــف الــرؤى النقديــة، وســاد 

الشــعور باالنبهــار، الناتــج عــن حالة نفســية 

ــاال  ــت أجي ــاري، جعل ــتالب الحض ــن االس م

مــن النقــاد غــر منتبهــة إىل أن النقــد األديب 

الغــريب ال يقــرأ وال يُتلقى إال يف ضوء الســياق 

نقــال  كان  وإال  أنتجــه،  الــذي  الحضــاري 

ملنهجيــة وإجــراءات، مــن دون تعميــق فكري 

ــك املناهــج  ــدرك أن تل ــا ن وفلســفي، يجعلن

الغربيــة؛  املعرفيــة  املنظومــة  مــن  جــزء 

- إن كل مــا تقــدم، ال مينــع بــأي حــال مــن 

االســتفادة مــن املنجــز النقــدي الغــريب وهذا 

حــادث، مــع رضورة االنتبــاه إىل األبعــاد 

ــن  ــه، فم ــة ل ــة املصاحب ــة والثقافي الحضاري

العبــث التجاهــل التــام ملنجــز نقــدي رفيــع، 

ــة  ــى الخصوصي ــاظ ع ــوى الحف ــت دع تح

ــق  ــب املطل ــة، أو الرتحي ــة والحضاري الثقافي

إىل درجــة الذوبــان فيــام يســمى باالســتالب 

الحضــاري، ومــا بــن البعديــن املتنائيــِن كثٌر 

مــن النقــاط اإليجابيــة التــي ينبغــي اإلفــادة 

منهــا يف الســاحة العربيــة الثقافيــة والنقدية.




