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  نقد النقد
  حممد عبد املطلب للسرد.دقراءة يف نقد 

 )∗(رشا نارص العيل. د

)١( 
 بعضها, بل ّق, لكنّ بني الغرب والرشّتعددت أشكال اخلطاب النقدي

 يف ا أساسيً دوراّغالبها, يقع يف دائرة القوالب اجلاهزة, مما يفقد اخلطاب النقدي
 انقطاع الصلة به, وبخاصة عندما , بل يؤدي إىلّ الروائيّالقرب من عمق النص

 .يعتمد عىل إجراءات حمفوظة
ة املكرورة, استوقفتني جتربة الدكتور ّوأمام هذا الركام من اخلطابات النقدي

 يستحق اًكوهنا نموذجا استثنائي ,ّد الروائيّحممد عبد املطلب يف قراءته للرس
نظري عن املستويات تنفصل فيها مستويات الت التوقف عندها, وكوهنا قراءة ال

 املوجود, الذي ّ الروائيّاملوازية للتطبيق, وتقوم عىل مساءلة اخلطاب النقدي
 يف −  بعد ذلك −  فيام أسامه هو ّ عىل إجراءات مكرورة, تصب−  يف غالبه − يقوم 

ة, شبيهة ّ, إذ قام بعض النقاد اجلدد بإعداد حقيبة نقدي)بالسباكة(نسق أشبه 
, جيمع فيها أدوات حمددة صاحلة للتعامل )امل السباكةع(ها لمعبتلك التي يست

                                                 
 .قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة البعث  )∗(
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 : عن آخراة التي تفرق نصّ النصوص, دون مراعاة للخصوصيّمع كل
ً, فتح حقيبته عىل أدواته املحفوظة بدءا من ّ روائيّفإذا كان بصدد نص«
 ّ الزمن, واالستباق, واالسرتجاع, والوقفة واحلذف, والراوي اخلارجيَّثم ,العنوان

 ّ, واحلوار املبارش وغري املبارش, إىل آخر هذه األدوات التي يلصقها بكلّلداخيلوا
 .)١(»فرق بني هذا وذاك ً واحدا, الاها نصّ, حتى أصبحت النصوص كلّنص

 يفرض عىل املتلقي ّ النصّ أن−  من وجهة نظره −وقد تناسى هؤالء النقاد 
 .يصلح آلخر ام الّ ربّ, فام يصلح لنصّطريقة الدخول إىل عامله اجلاميل

 مقاربة جديدة, ّ الروائيّ إىل مقاربة النصعبد املطلب ما سبق دفع الدكتور ّإن
 واألعامق, وبني ة جتمع بني السطوح نص, وهي مقاربّة كلّنابعة من خصوصي

َّثم, ّها داخل النصّالرتكيب والتحليل, إذ يفحص املسارات كل  يفككها ليبحث َ
ّ يقدم رؤيته املحايدة بعيدا عن التلفيق, أو حتميل النصَّمَثة, ّعن ركائزها األولي  ما ً

ة التي تفرض عىل الناقد ّ له حقوقه الرشعيّيقول, فالنص حيتمل, أو تقويله ما ال ال
 .)٢(التعامل معه بأدوات تنبع من ذاته, وبام فيه من خواص

)٢( 
 الدكتور بام يقدمه) نقد النقد( عن عالقة ًمدخاللقد اخرتت لبحثي هذا 

وعالقته بخربته يف الدرس ) الرسد(د عبد املطلب من جهود بحثية عن حمم
ما هي البالغة املقصودة هنا? هل :  إىل تساؤل−  بدوره − الذي يقودنا , البالغي

 هي بالغة الكالم أم بالغة املتكلم?
                                                 

 .١٩٩٩ يناير −  ٨٦٤ العدد−  أخبار األدب املرصية: انظر .مقال النقد األديب وحرفة السباكة  )١(
 سبتمرب − مرص −  لقصور الثقافة اهليئة العامة −   حممد عبد املطلب−  بالغة الرسدانظر   )٢(

 .٣١:  ص− ٢٠٠١
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ه يربط البالغة بالبلوغ إىل اليشء ّ, وجدنا أنّإذا عدنا إىل املفهوم اللغوي

:  البالغة هيّ وجدنا أنّ وإذا عدنا إىل املفهوم االصطالحي,)٣(وصول إليهوال
 .)٤(»مطابقة الكالم ملقتىض احلال مع فصاحته«

 .)٥(حسن الكالم وفصيحه, يبلغ بعبارة لسانه كنه ما يف قلبه: ورجل بليغ
 للدكتور عبد املطلب, سواء ذلك الذي ّومن يفحص اإلنتاج النقدي

 وجود هذه امللكة − ً متاما − د, يدرك ّعر أم عىل قراءة الرسّتسلط عىل قراءة الش
 ة, وبمخزونهّعنده عىل نحو الفت, فقراءته للنصوص كانت متأثرة بخربته املهني

 دراساته, التي يقدمها يف إطار قابل للوصول ّ الذي يتحرك معه يف كلّالبالغي
 حمتوياته ّ بكلّيبنات العمل األدّإىل القارئ العام, بحيث يأخذ بيده إىل مكو

, أي يقدم املعنى إىل )مقتىض احلال( ذلك يراعي يفة, وهو ّة والدالليّالصياغي
  .متلقيه يف أحسن صورة من اللفظ, وحيسن اختيار الكالم

 يعتمد عىل قراءة مؤلفاته بوصفها وثيقة ّ ما قلناه حيتاج إىل توثيق تطبيقيّإن
د ّبالغة الرس(, و )دّبالغة الرس(د, أي ّفه يف جمال الرسَّمعتمدة, ونقصد هنا ما أل

يف املؤرشين اإلعالميني لكال ) دّبالغة الرس(, وهنا نالحظ تردد عبارة )ّالنسوي
 من ّيف كل) دّالرس(يف سياق ) البالغة(الكتابني, أو بمعنى آخر حرضت مفردة 

 :ّ أنملا يراه الدكتور حممد عبد املطلب منام يعود ذلك ّالكتابني املذكورين, ورب
 ته, فللشعر بالغته, وللخطابةّ بالغته النابعة من خصوصيّ جنس أديبّلكل«

                                                 
 –  دار الكتب العلمية –مفيد قميحة :  تـ – أبو هالل العسكري –كتاب الصناعتني : انظر  )٣(

 .١٥: ١٩٨٤−بريوت
 – عيسى البايب −  ضمن رشوح التلخيص–  هباء الدين السبكي –عروس األفراح : انظر  )٤(

 .١٢٦: ١ ج١٩٣٣− القاهرة
 .بلغ: , مادة ١٩٧٩ −  مرص−  طبعة دار املعارف− ابن منظور –لسان العرب : انظر  )٥(



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N(< < ٣٥٢
  )٦(»...د بالغتهّبالغتها, وللرسائل بالغتها, وللرس

ها بالغات كامنة يف اخلطاب ّنا أمام بالغات متعددة, لكنّوهذا يعني أن
ة, ّلبالغية واّ إال بقراءة بليغة من ناقد يمتلك أدواته اللغويتتكشف  الّاألديب

نا بصدد دراسة بالغة ّنإوهذا ما ستحاول أن تكشف عنه هذه الدراسة, أي 
 .ه من كالمؤاملتكلم التي يعتمد عليها فيام يقر

)٣( 
 أن أرجع لكتابه األول يف هذا املضامر − ً أوال −لقد كان من الرضورة 

  الوقوف عنده يكشف عن تعدد مستوياته وأدواته,ّ, ذلك أن)دّبالغة الرس(
 جديد, ّ روائيّوكان املستوى األول, هو مرحلة املساءلة لتكوين خطاب نقدي

 ا الّ للرواية, ألهنّيستند إىل اإلجراءات املحفوظة التي قدمها اخلطاب النقدي ال
 بالدرجة األوىل, ّخطاب لغوي« – يف رأيه − ّ, والنصّة النصّتنطلق من لغوي

َّثمومن  ته, ودور هذه ّة تكشف عن لغويّي يف حاجة إىل إجراءات حتليل فهوَ
 .)٧(»ةّة الروائيّة يف إنتاج النصيّاللغوي

 ;)٨(ً» من نافذة اللغة أوالّ عىل النصّالتي تطل«حيحة عنده هي ّوالقراءة الص
ام تضيف إىل ّ, ربّ الروائيّىل النصعة ّ ممارسة اإلجراءات اللغويّلذلك رأى أن

, ومن هنا أقدم عىل قراءة الرواية ًا عن الرواية عمومّما قدمه اخلطاب النقدي
ة للرواية, ذلك ّة النوعيّة, مع مراعاة اخلصوصيّاهتا اجلامليّة وتقنيّبأدوات الشعري

                                                 
 اهليئة العامة لقصور − سلسلة دراسات نقدية−حممد عبد املطلب.  د–بالغة الرسد النسوي   )٦(

 .١٥: ٢٠٠٧ −١ ط−  مرص−الثقافة 
 .٩:  مرجع سابق − ة الرسد بالغ  )٧(
 .١٣٦: ٢٠٠٣ −  مرص−   هيئة قصور الثقافة−حممد عبد املطلب.  د−ذاكرة النقد األديب  )٨(
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 .)٩(»ة موازية خلواصهّ خطاب حيتاج إىل مواجهة نقديّكل« :ّأن

 كانت عالقة − يف هذا الكتاب− ّ الروائيّ عالقته بالنصّوهذا يعني أن
ها يف قراءته لمعة التي كان قد استّ اإلجراءات النقديىلإتعارف, فقد استند 

ّللشعر, والتي شغلته زمنا طويال عن متابعة املنتج الروائي ً  للرسد  قراءتهَّنإ, أي ً
 ّ, وجانبيها اإلفراديّ والكيفيّة ببعدهيا الكميّ اعتمدت عىل املادة اللغويّالروائي

 ّيتم كشف النظام الداخيل صرب وجماهدة لكي , وهذا حيتاج إىلّوالرتكيبي
حرية ودون إكراه, لكن تبقى اللغة ب, وفتح النوافذ أمامه لكي يتكلم ّللنص

ة, تالحق عناوين النصوص, والصياغة التي تكشف عن أبعاد ّإطاللة أولي
 .ة, ومداخله املختلفةّة واملكانيّالنص الزماني

)٤( 
 قراءات الثني عرش )بالغة الرسد( يف كتابه عبد املطلبم الدكتور ّلقد قد

ّ, وكان اختياره هلا حمكوما بميل خاصا روائينصا ّ, وقد صدرها بمقدمة نظريً ة ّ
  الّة, من حيث هو منهج لغويّوخطوطها األساسي ة حتدد منهج القراءةّوتطبيقي

ًيبتعد عن الصياغة إال بمقدار ما يعود إليها, كاشفا عن مداخل النصوص 
 ال بأدوات ّ الروائيّه يتعامل مع النصّ ذلك كليفومتوهنا وهوامشها, وهو 

 .ته يف الوقت نفسهّتتنافر مع طبيعته, وتربز خصوصي
ة صارمة, ّحيتكم إىل منهجي ولكن إذا كان انتقاؤه للنصوص املدروسة ال

ة التي وظفها يف ّت يف تقديمه ملجمل األدوات اإلجرائيّة جتلّ هذه املنهجيّفإن
ىل إ ّ والثقايفّ خمزونه البالغيإىلإجراءات تستند قراءته هلذه النصوص, وهي 

 . بعيدٍّحد
                                                 

 .٩ : ١٩٩٦ −  مرص−  دار الرشوق− حممد عبد املطلب.  د− مناورات الشعرية  )٩(
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 ثقافته استعمل, وهنا ّوأوىل اخلطوات تركزت يف قراءته لعنوان النص

 العنوان هو اخلطوة ّ هذا املفهوم إىل ذهن املتلقي, ذلك أنة يف تقريبّالبالغي
يستطيع  ًطا الّط عليه تسلّفيتسل«م هبا اإلبداع نفسه للمتلقي ّاألوىل التي يقد

 ل إىل أداة مصاحبة تأخذ بيد القارئ حتى الّ يتحو العنوانّالفكاك منه, بل إن
 )١٠(»ه داخلهّ أنمع, فتنقطع صلته به ّ يف متاهات النصّيضل

َّثمومن  , )جريار جينيت(ً مستفيدا من مقولة ّه العنوان بعتبة النصَّ شبَ
ره ّلكن كيف كان تصو. ّ النص إىل عاملاًه يتيح للقارئ دخوال رشعيّذلك أن

 ?ّلطبيعة العالقة بني العنوان والنص
تعرف  ا متحركة الّهنإة, أي ّا احتامليّلقد نظر إىل هذه العالقة عىل أهن

َّثم ما عالقة الباب باملفتاح, ٍّالثبات, وهي تشبه إىل حد  من ناحية −  العنوان ّ إنَ
 فهو بحاجة إىل ما يتممه, , ولذلكّه يتصدر النصّ باملبتدأ ألن شبيه−أخرى 

  عالقة العنوانّ, وقد رأى أنّأي النص) اخلرب( هو − بتقديره − وهذا املتمم 
 بعالقة السؤال باجلواب, فالعنوان يثري يف نفس −  كذلك −  شبيهة ّبالنص

ّ هائال من التحفز ملعرفة اجلواب املتلقي كام ل العنوان يف ّ, وقد يتحو)املتن(ً
) التعويذة( إىل ما يشبه −  ّام ذات الطابع األسطوريّيس  ال–النصوص بعض 
 )١١(. حتى تنفتح مغاليقهّ النصّ القارئ بني يدية التي جيب أن يرددهاّالسحري

ر الدكتور حممد عبد املطلب ّوهكذا تتالت تشبيهات العنوان يف تصو
نبع ة بالدرجة األوىل, أي تّ, وهي تشبيهات بالغيّلعالقة العنوان باملتن الروائي

 من ثقافته املنحازة للبالغة, فالعنوان تارة عتبة, وتارة أخرى مفتاح, وتارة ثالثة
                                                 

 .١٨: سابق الرجع امل −بالغة الرسد  )١٠(
 .١٩: انظر السابق   )١١(
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ّمبتدأ, وأحيانا تعويذة سحري , وهنا حيرضنا ما ّ النصّة يرددها املتلقي بني يديً

, خرجوا )خباز وحداد وصائغ( هناك ثالثة أشخاص ّ, من أنّذكره السكاكي
 واحد منهم أن يشبهه, فشبهه ّفأراد كل يف الليل فطلع عليهم البدر, يمشون

األول برغيف ساخن خيرج من الفرن, والثاين شبهه بالدرع, والثالث بسبيكة 
, وكذا ّ واحد منهم قد استعان بمخزونه الثقايفّ كلّالذهب, وهذا يعني أن

ة, يتضح ذلك يف الطريقة ّى لثقافته البالغيًه صدّالدكتور حممد, إذ كان نقده كل
ً ليس مؤرشا −  من وجهة نظره − , فالعنوان اها ملقاربة العنوان حتليليالتي يطرح

 . بحاجة إىل حتليلًطا, بل هو بنية معقدةيبس
ة املسيطرة عىل مفردات ّ نظام العالقة الرتكيبيّلقد الحظ خالل قراءاته أن

ة, وتنضم إليهام ّاإلضافة, والتبعي: العنوان, يرتكز يف ثالث عالقات وهي
ّ العنوان يتعمد حذف ّ, وهذا يعني أن)ةّة واخلربيّاالبتدائي(وجة هي عالقة مزد
َّثمه, ومن ّبعض دوال ة املتلقي استحضار الغائب, وذلك يتطلب ّ كانت مهمَ
, سواء أكان الرتدد ّنية العمق, أو متابعة تردد العنوان يف املتن النيصِاستحضار ب

َّكامال أو مفك ملحمد ) صخب البحرية(عنوان ً, وهنا نأخذ مثاال قراءته لًاكً
 , وعالقة اإلضافة ال)اإلضافة( هي ْنيَّالّ, فالعالقة التي جتمع بني الدالبساطي

ّتقدم إفادة مكتملة, ألن  أن ّبد   املضاف واملضاف إليه كاليشء الواحد, وهنا الّ
هو  − عىل األرجح −, والغائب هنا )الغائبة (ِّيتدخل املتلقي لتقدير الدوال

, وهنا يامرس اسم )هذا صخب البحرية( ويكون استكامل العنوان املبتدأ,
, )اهلادر( أمام املتلقي, الذي يشري إىل املاء اته يف جتسيد الواقع مرئيّاإلشارة فاعلي

ّحيول اإلشارة الصوتي) اسم اإلشارة (َّإنأي   .ةّة إىل صورة برصيّ
ُّام طرح العنوان استكامال آخر, بأن يتحرك الدالّبور الغائب من منطقة  ً
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, )صخب البحرية يرتدد(التقدير حينئذ , فيكون )اإلخبار(إىل منطقة ) االبتداء(

التي كان عليها يف التقدير ) الثبات(ه ينقل العنوان من حالة ّوأمهية هذا التقدير أن
ته ّ, وهذا له فاعلي)يرتدد(بتأثري الفعل املضارع ) احلركة والتجدد(األول, إىل حالة 

, بكاملهد ّ ومتجددة تتخلل الرسة متتاليةّخب أصبح فاعليّ الصّة, ذلك أنّالداللي
ليلحق بالواقع املحيط هبا, ) البحرية(خب قد فارق ّ هذا الصّإن: بل يمكن القول 

 .)١٢(ة اهلادرةّه قد أحلقهم بكينونتها املائيّمن البرش وغري البرش, حتى إن
 يف قراءة عبد املطلب لقد كانت اخلطوة األوىل التي حددها الدكتور

ة التي ّة اجلامليّ بقراءة األشكال النحوية له,ّالعنوان, هي حتليل البنية الصياغي
ا اخلطوة الثانية, فتتمثل يف ّة, أمّ إىل الوظائف الدالليّتتجاوز الدور التقعيدي

 ,ّة للعنوان, أي مالحقته حال تفككه يف املتن الروائيّة والكيفيّاملتابعة اإلحصائي
 الذي ّياقات التي حتتضن مفرداته, وهنا يتضح منهجه األسلويبّمالحظة السو

 .ةّثابر عليه يف قراءاته الشعري
 إىل الكيف, تكشف دالالت ّة عندما تنتقل من الكمّواملتابعة اإلحصائي

ً ترددا ياِّ كمْنيَّ كان تردد الدال− ً مثال −) البساطي (ّ, ففي نصّة داخل النصّمهم
 الدالني مل ّ, كام أن)البحرية (لصالح ّيِّ, فقد عال التناسب الكمغري متوازن

 العالقة بينهام َّإن عىل النحو الذي جاءا عليه يف العنوان, أي ّجيتمعا داخل النص
 يستهدف برسده ّ النصّته, وهو أنّمل تكن متالزمة, وهذا يشري إىل ناتج له أمهي

استهدافه للمواصفات الطارئة ناته الثابتة أكثر من ّبمكو) عامل البحرية(
, وقد امتد هذا املستهدف إىل ما حييط بعامل البحرية من كائنات )خبّكالص(

ّة, بوصفها امتدادا للبحرية من جهة, وقابلة لفاعليّبرشي كالبحرية ) خبّالص(ة ً
                                                 

 .٢٥ − ٢٤: سابق الرجع امل − انظر بالغة الرسد  )١٢(
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م دالالت وثيقة ّ اخلطوة الثانية من القراءة تقدّمن جهة أخرى, وهنا نالحظ أن

 .ةّ وفضاءاته الداخليّللنصالصلة بفهمنا 
 ة وصلتها بالعنوانّا اخلطوة الثالثة فتقتيض متابعة العناوين الداخليّأم

) البساطي (ّ من ناحية أخرى, ويف نصّ من ناحية, وصلتها باملتن الروائيّاخلارجي
, والعنوان ) رحلوا −  براري− ّ نوة− اد عجوزّصي: (ة هيّنجد أربعة عناوين داخلي

ة املنتمية لعامل البحرية, والعنوان الثاين يستدعي ّاملفردات البرشياألول يستدعي 
ة لعامل ّة املنتمية هلذا العامل, والثالث يستكمل الطبيعة التكوينيّبعض الظواهر الطبيعي

ّالبحرية بوصفه حمتاجا إىل مساحة من اليابسة ليحقق وجوده, أم ا العنوان األخري ً
ًه كان حامال لنذر هنايتها, عىل األقل غياب ّن ابتعاده عن معجم البحرية, فإفمع

 عند −  للعنوان ّةمالحمها يف ذاكرة اإلبداع, وهكذا وصلت القراءة االستغراقي
بط بني العنوان ّخاصة يف الروبة, ّة مهمّ إىل منتجات نصي−  عبد املطلب الدكتور
هذه الفلسفة مصدر اإلنتاج, وبني بط بينه وّ الرَّمُثة, ّ وتوابعه الداخليّاخلارجي
ّمها لنا للعنوان, تصلح ألن تكون فعالة يف كلّة التي قدّالقرائي  نقوم بتحليله, ّ نصّ

 .بالغة صاحبها فيام وضعه من خطواتوهي فلسفة تعكس 
)٥( 

  بأدوات الّ الدكتور حممد عبد املطلب يتعامل مع اخلطاب الروائيّقلنا إن
 يفرض عىل الناقد التعامل ّ نصّ كلتتنافر مع طبيعته, وهذا يعود إىل إيامنه بأن

 : من إجراءات حمفوظة, يقول−  الناقد − معه بأدوات تنبع من ذاته, ال بام خيتزنه 
 ّ مقال, فلكلّ مقام ولكلّليس هناك جمموعة أدوات بعينها تصلح لكل«
 )١٣(» مداخله وخمارجه التي قد تتشابه أو تتخالف مع غريه من النصوصّنص

                                                 
 .٣١: سابق الرجع امل −بالغة الرسد  )١٣(
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ّة حقوقا رشعيّيه يرى أن للنصّبل إن ة جيب عىل الناقد أن حيرتمها, ً

ً أن يكون منتجا لذاته, ويف مقدرته أن يكتب نفسه, ّوبموجبها يمكن للنص
 )١٤(. هو القائل, واملقول, واملقول فيه, واملقول لهّ النصّعىل معنى أن

 هو ّة يف حتديد مدلوالت هذه احلقوق, فالنصّوهنا تتدخل فلسفته البالغي
ورؤيته  ةّه لديه القدرة عىل التعبري عن مكنوناته الداخليّعنى أنالقائل, بم
 ّالعوامل التي يطل  وحتديدة,ّة واخلاصّة, والتعبري عن أحواله العامّاخلارجي

 .عليها, وزاوية اإلطالل
اهتا, كام ّهتا وبالغتها ومجالياّ تقنيّأي يمتلك لغته بكل:  هو املقولّوالنص
ة والعميقة, دون حجر عليه بحال ّطحيّوياهتا الس التحرك بني مستّيمتلك حق
 .من األحوال

ة, يف ّة واخلاصّالهتا العامّه يتحدث عن كينونته وحتوّوكأن: وهو املقول فيه
 .تهاّحركتها وسكوهنا, يف أفعاهلا وأقواهلا, يف وحدهتا ومجاعي

ه هو املتلقي األول الذي يستقبل جمموع احلقوق, ّنإأي : وهو املقول له
 .ّاء أكان االستقبال عىل سبيل الرفض أم التقبلسو

ه ّيعني أن ة, الّعيّة الرشّ حديث عبد املطلب السابق عن حقوق النصيّإن
 ّ هذا يتناىف مع طبيعة النصّ وحدها, ألنّة النصّانغلق يف حتليالته عىل لغوي

 ّام أنة, كّة أو التارخييّة واالجتامعيّ, الذي يتصل ببعض اجلوانب النفسيّالروائي
 ًناّ بوصفها مكوّتتدخل يف بنية النص ات, التي الّالصياغة ترجعه هلذه املرجعي

 ّ, ذلك أنّق حول النصّة احلضور يف الفضاء املحلّها رضوريّ, ولكناأساسي
ات ّ إال بمثل هذه املرجعي−ً أحيانا −  الكشف عنه يمكن  الّاملعنى الداخيل

                                                 
 .٣٢ −٣١: انظر السابق   )١٤(
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إىل قراءة هذه ) ّد النسويّبالغة الرس(ه ل يف كتابّه حتوّ, بل إن)١٥(ةّاخلارجي
 .ةّة إىل الثقافيّ من األدبيّ, وهنا صعد بالنصّات داخل النصّاملرجعي

)٦( 
يف كتابه األول ) ةّالنصي( ملصطلح عبد املطلبلقد كان إيثار الدكتور 

ة والفواصل واحلدود ّ, يتناسب مع ما حدث من انكسار النوعي)دّبالغة الرس(
) ةّ أو النصيّالنص( مصطلح ّ العوملة, ذلك أنّة, يف ظلّألدبيبني األجناس ا

ّسيام يف املنتج الروائي يستوعب جمموع هذه الكسور وما تبعها من حتوالت, ال ّ 
الرواية إىل القصة, ة, من ذلك عبور ّاألخري, الذي ظهرت فيه جتليات تداخلي

 .ةّعريّة أو الشّاملرسحية, أو عبورها إىل ّأو إىل السرية, أو إىل املذكرات اليومي
 عىل ذاته, وانفتح الباب عىل ّة انكرس انغالق النصّومع ذوبان النوعي

ّ, وذلك تبعا للمخزون الثقايف)تعدد القراءة( , ّ للقارئ, وزاوية نظرته إىل النصً
َّثمومن   . الواحدّ أصبحنا أمام قراءات متعددة للنصَ

 من النصوص التي ٍري مع كث−  كذلك −يتوافق ) ةّالنصي( مصطلح ّإن
, )ّ التوليديّالنص (عبد املطلب, أو ما يسميه الدكتور ّتعتمد التعدد الداخيل

ًالذي يولد يف متنه نصوصا متعددة, ومن  َّثمّ  فهو يعيش حاالت والدة مستمرة َ
للطاهر وطار, فاملؤرش ) الشمعة والدهاليز (ّ تعبريه, ومثال ذلك نصّعىل حد
د إىل مناطق ّتقود الرس) الشمعة (ّ, إذ إنّ هذا النص يؤكد التعدد يفّاخلارجي

ة أو ّتقوده إىل مناطق العتمة احلقيقي) الدهاليز(ة, و ّة أو التقديريّاإلضاءة احلقيقي
                                                 

, وكيف أن طبيعة النص والدراسة فرضت اّنذكر هنا بدراسة الدكتور حممد المرئ القيس أسلوبي  )١٥(
انظر . رعليه الرجوع إىل مرجعيات نفسية وثقافية كان هلا أكرب األثر يف تكوين شعرية هذا الشاع

 .٩٦: ١٩٨٦ دار احلرية بالقاهرة − حممد عبد املطلب.  د− قراءة ثانية يف شعر امرئ القيس
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داخل املتن, تأيت غلبة الظلمة ) الدهاليز(ًة أيضا, ومع ارتفاع دال ّالتقديري
, فهناك ّطاب داخل النصة اخلّ, وهذا يؤكد ثنائيّة عىل النور الشمعيّالدهليزي

 الذي ّ واخلاصّ, يتابع الواقع العامّخطاب الدهلزة, وهو خطاب تدمريي
خوص, وهناك ّ الضياع والظلمة, اللذان سيطرا عىل األحداث والشيسوده

ّة, عله يزيل بعض هذا الظالم ّالذي يتدخل بنواجته اإلرشاقي) خطاب الشمعة(
ّها تنتهي إىل توحد, ّ, لكنّة داخل النصّمي, وهنا تتعدد اخليوط التصادّالدهليزي

 .إذ أخذت الشمعة يف االنطفاء وأخذ النور يف التاليش
)٧( 

ة يف اخلطاب ّ عبد املطلب عن انكسار النوعيالدكتورمل يكن حديث 
ّ األخري حديثا مرسال, بل قدم قراءاته ملجموعة من النصوص الروائيّالروائي ّ ً ة ً

 .ناس القولالتي تداخلت مع غريها من أج
ة متيل ّ الروائيّة, ذلك أنّوقد أشار إىل أمهية دراسة الضامئر يف حتديد النوعي

, )ضمري احلكاية (ّ, الذي أطلق عليه السكاكي)ضمري الغائب(إىل التعامل مع 
ّإال أن هذا ال ينفي تعامل الرس , مع )املخاطب(و ) املتكلم (ّد مع ضمرييّ

ّة, إذ املالحظ أن ّامل معهام له دور يف تعديل النوعيّالتنبيه إىل أن اإليغال يف التع
ة إىل ضمري املخاطب, ّ متيل املرسحيعىل حنية متيل إىل ضمري املتكلم, ّالشعري

زيد  (ّلليمني) الرهينة(ضمري املتكلم عىل رواية ّ أن سيطرة −ً مثال − فقد الحظ 
ّ, تشد النص)ّمطيع دماج عىل ) األنا(ويل ة, إذ تستّ إىل منطقة السرية الذاتيّ

َّثم, ومن ايةاحلك ة, ّانتامئه إىل الروائيعىل  خالصة,  ذاتية ترمجةّ أصبح النصَ
ّوأكد ذلك ما مهد به الكاتب من توحد بني املؤلف والراوي, لكن  مل ) ةّالنصي(ّ

ّتنس انتامءها األول إىل الروائي َّثمة, ومن َ  ّ حافظت عىل تشكيل حدث مركزيَ
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 .ّ عىل امتداد النص− ه  بكل حتوالت− يتتابع 

ّ أن الروائي− ً أيضا−والحظ  مد إىل تفتيت ْعَة تعرب إىل القصة, عندما تّ
 ممتد ّة, لكن مع االلتزام بخط مركزيّة إىل جمموعة من القصص الداخليّالروائي

 فقد ألمحد الشيخ,) حكايات املدندش(يف جمموع القصص, كام هو يف 
ر حول شخصية املدندش يف مكان احتضنت روايته ثالث قصص طويلة تدو

ًاعدة واهلابطة هلذا املكان, تبعا ّ, والتحوالت الص)كفر عسكر( هو ّمعني
 يف هذا −) الراوي(ّ املتغري, وقد أدى ّ والثقايفّ واالجتامعيّللوضع السيايس

, وهي تقنية أثرية )التداعي( يف قيادة األحداث, و سمح له ً دورا مهام−النص 
, بالتدخل يف الوقت الذي يريد, ليوقف احلدث, وليشبع ّوائيد الرّيف الرس

 عن نفسه وأرسته, وهنا نتوقف عند أهم الركائز التي ةيارغبته يف احلك
 .ومنها الراوي كام ذكرنا ,ّ عبد املطلب يف قراءته للرسد الروائياستعملها

)٨( 
نهج ه كان نافذة لطرح مّ, ترجع إىل أن)بالغة الرسد(ّلعل أمهية كتاب 

 َّمُثً أوال, ّد, يعتمد عىل رصد مداخل اخلطاب الروائيّجديد لقراءة الرس
د, احلدث والشخوص, اللغة ّالراوي, الرس: ة وهيّالولوج إىل أركانه األساسي

ًة, ويف رأينا أن هذا املنهج يمكن أن يكون وسيلة ّة والرتكيبيّومستوياهتا اإلفرادي ّ
ّفعالة يف الكشف عن خصوصي  .ّاع يف اخلطاب الروائية اإلبدًّ

ّ إىل أن دراسته لتقنيات الرس−  هنا − وجيب أن نشري   مل تكن ّد الروائيّ
ً يؤثر تأثريا بالغا يف تقنيات البناء ألنهة, فهو حني درس الراوي, درسه ّشكلي ً

من حيث كان هذا « .د من ناحية أخرىّ من ناحية, وتقنيات الرسّالروائي
 من املؤلف إىل املتلقي, ّيف نقل النص ّ الرشعيّالراوي صاحب احلق
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 عىل نحو يناسبه, ويوافق ّ يف تشكيل النصّ غري الرشعيّوصاحب احلق
 .)١٦(»ةّة واخلاصّتوجهاته العام

ّومن هنا انصب اهتاممه عىل دراسة جمموع املواقع التي حيتلها الراوي يف 
وص ّ, فيتحول إىل شخصية من الشخّ, فهو إما أن يكون داخل النصّالنص

, فتنحرص مهمته يف إنتاج األقوال, ّاملنتجة لألفعال, وإما أن يكون خارج النص
د, وقد اكتشف الدكتور ّوقد يتنقل بني الداخل واخلارج ليتحكم يف أبنية الرس

ً مكانا جديدا للراوي, عندما حيتل مكانا فوقيعبد املطلب ً , )ّالراوي الفوقي (اً
عىل املتلقي, وهنا ة يتعاىل فيها ّة أو فلسفيّد يف توجهات أيديولوجيّفيغوص الرس

ّ دورا يف احلد من سلطة الراوي, واخلالص من −ً أحيانا −  احلوار يؤدي ً
 .دّسيطرته عىل الرس

 عىل نحو ّد, فله مسارات ومستويات, فقد يأخذ مساره النيصّأما الرس
ّ تنمو فيه األحداث وتتطور, وتتحرك فيه الشخوص حركة أفقيّأفقي وقد ة, ّّ

ّ فتتولد الدرامياً ليأخذ شكال رأسيّيغري مساره ّة, كام الحظ أن هناك خصيصة ّ
ُ, وهي ما يسمى ّإىل اخلطاب الروائي) لف ليلة وليلةأ(ة ترسبت من ّرسدي

َّثم املألوف, ّد يف مساره األفقيّحيث يتحرك الرس« .)د املركبّبالرس(  يتوقف َ
َّثم مؤقت, ّرسد إضايففجأة يف منطقة بعينها, ليفسح املجال ل  يعود بعدها َ

 .)١٧(»..د إىل مساره األولّالرس
 يف − ً أحيانا − د املركب ّ إىل خطورة الرسعبد املطلبوهنا يشري الدكتور 

                                                 
 .٣٧: سابق الرجع امل −بالغة الرسد  )١٦(
 .١١٣: السابق   )١٧(
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ة تتداخل فيها األحداث واألصوات, مما هيدد ّد إىل مسارات عشوائيّدفع الرس

 غياب − ً أيضا − ة ّالروائيّ, وقد هيز كيان ّة بالعطل املؤقت أو البرت الفوريّالنصي
قانون السبب واملسبب, وسيطرة قانون التداعي, مما حيدث فجوات رسدية قد 

ّبني األحداث املختلفة, بل عندما حتل كذلك يف احلدث  ال −  ًأحيانا − تتسع
َّثمّالواحد ومتزقه, ومن    هذا الشتات, مما يتطلب التحركَّمـَ تصبح مهمة القارئ لَ

 . يف كليتهّمق, لكي يتمكن من رؤية النصطح والعّبني الس
ة ّ التعليقية, وعالقاهتاّة والرتكيبيّ يف مستوياهتا اإلفراديّأما دراسة لغة النص

 ّ حمتوياته, ذلك أنّ بكلّ, والبناء النيصّياغيّة, فتكشف النظام الصّوالتوزيعي
أكيد  صيغ التاستعاملة عندما تستهدف التوثيق والتقرير, متيل إىل ّالروائي

ّوالتكرار والصيغ الدالة عىل اليقني عموما, وعندما تستهدف االنفعالي ة, متيل ً
ة, فتصبح ّ إىل آفاق الشعري−ً أحيانا −ة, وترتفع ّ الصيغة اإلنشائياستعاملإىل 

 .ةّ, التي ترتبط باللغة التداولي)درجة الصفر(اللغة مستهدفة لذاهتا, وتبتعد عن 
َّثمومن  , من ذلك ّ الروائيّة داخل النصّشعري قام برصد خواص الَ

 ا وكليا جزئيّتوظيف ضمري املتكلم وتوظيف املفارقة الستيعاب املنتج الداليل
ة ّعىل مستوى اخلارج والداخل, وتغييب حرف العطف, واعتامد الدفقة الرسدي

ة, ّ مفرداهتا ال يمكن ردها إىل مرجعيَّنإة, أي ّعىل جمموعة تراكيب غري مرجعي
 ةّمد بعض الظواهر الصوتيَعتُ للرسد, عندما تاًة بعدا شعريّيف اإليقاعيوتض

ّالالفتة التي تعتمد أحيانا العالقة احلرفي , أي وجود حرف مشرتك ّة بني الدوالً
 )١٨(.جيمع بينها أو باستدعاء بنية السجع التي تعتمد املوافقة يف احلرف األخري

 آخر بجانب اإلبداع اا إبداعييًلقد قدم الدكتور عبد املطلب خطابا نقد
                                                 

 .٢٩٢: سابق الرجع امل − انظر بالغة الرسد  )١٨(
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َّثم, ومن ّاألصيل ة عنده تقوم عىل التنظيم الدقيق واحلدس ّ كانت املامرسة النقديَ

ة, لذلك ّة والبالغيّ بثقافته اللغوي−  كام رأينا − ًالذكي, وكان نقده هذا متأثرا 
ة  اعتمد عىل دراس, إذ)ةّرؤية ثنائي(ا ّة للنصوص بأهنّاتسمت رؤيته النقدي

 من النصوص ّخيلو منها نص ات الّ هذه الثنائيّات اللغة, وبخاصة أنّثنائي
, كام )إلخ.... املوت واحلياة– الذكورة واألنوثة –ة الرجل واملرأة ّثنائي(ة ّالروائي

 دراسة املفارقة داخل ّاعتمد عىل دراسة املفارقة القائمة عىل التقابل, ذلك أن
, وأطرافها ّة يف النصّة يف رصد بؤر الدراميّ هلا أمهية دالليّ الروائيّالنص

 وظيفة − كام ذكرنا − هلا ّة, كام أنّة واالجتامعيّ هوامشها الثقافيّاملتصارعة بكل
 دفعه ملالحظة خطاب املفارقة داخل ّ خمزونه البالغيّة, وهذا يعني أنّشعري

ّ وخيصب النصالنصوص, الذي يعتمد عىل الطباق واملقابلة,  بخط ّ الروائيّ
 . عميق تتصادم فيه الشخوص واملواقف واألحداثّدرامي

)٩( 
بالغة ( يف كتابه عبد املطلب جممل األدوات التي طرحها الدكتور ّإن
ه مل يقف عند هذا احلد, بل ّة, لكنّة واللغويّى لثقافته البالغيًكانت صد) دّالرس

د وهو ّة الرسآفاق أخرى من القراءة يف كتابه اآلخر يف جمال دراسانتقل إىل 
, وما ّ, وارتكزت قراءته هنا عىل منجزات النقد الثقايف)ّد النسويّبالغة الرس(

ة, ّ وروابطها احلياتيطرحه من منهج جديد يف قراءة النصوص, تكشف أنساقها
, إذ توجه إىل القراءة عبد املطلب للدكتور ّر يف الفكر النقديّوهنا حدث تطو

 :, يقوله الثقافية عىل آفاقّة لفتح النصّالثقافي
, وجانبيها ّ والكيفيّالكمي: ة ببعدهياّ اعتامد القراءة عىل املادة اللغويّإن«

ٌ عىل ذاته, وهذا ما أصابه اهتزاز كبري يف ّ, يكاد يغلق النصّ والرتكيبيّاإلفرادي
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 ّ حال انغالقه, ذلك أنّاملرحلة األخرية, التي مل تعد تسرتيح للتعامل مع النص

ّيعول كثريا عىل مثل هذا االنغالق, ألن  يف زمن ما بعد احلداثة الّدياملنجز النق ً  ُّه ضدّ
 من االنفتاح عىل ّ أو غري روائيّ روائيّيكاد يفلت نص إذ ال. ّطبيعة النصية ذاهتا

 من امتصاص أنساق ّفلت نصيكاد ي نصوص القديمة واحلديثة, والسواه من ال
 )١٩(» ال زمن انغالقهّمن أصبح زمن انفتاح النصة, فالزّة أو اإلنسانيّالثقافة املحلي

ّوهنا حتولت قراءاته يف الكتاب الثاين من قراءة األنساق اللغوي ة, إىل قراءة ّ
ة إىل جانب الكفاءة ّ كفاءة ثقافية داخل النص, وهذا يتطلبّاألنساق الثقافي

 ّ الداليلن القارئ من الوصول إىل املنتجِّ القراءة األوىل متكّ ذلك أنة,ّاللغوي
ّترد القراءة الثانية املنتج الداليلعىل حني  ,العام  الذي ولد ّ إىل مرجعه الثقايفّ

 .دّأنساقه داخل الرس
ة يف الكتاب ّاستكامل لقراءاته الرسدي) ّد النسويّبالغة الرس(إن كتاب 
 فقط, بعد أن قدم يف الكتاب ّد النسويّه خصصه لقراءة الرسّاألول, إال أن

, اثنان منهام ا روائيا لواحد وعرشين نصٍقراءات) ٢٠٠١د ّغة الرسبال(األول 
, ومل )منتهى(واآلخر هلالة البدري ) اخلباء(ان, األول ملريال الطحاوي ّنسوي

ة, كام مل تكن ّ قد اجته يف دراسته هلذه النصوص إىل القراءة الثقافيُيكن بعد
 كفايته من ّ يعط الرسد النسويه ملّيف حتليالته, ومع إحساسه بأنة ظاهرة ّالنسوي

 − ة اهلامش واملتن ّيئ ثناترسيخحيب أن يشارك يف  ه الّالعناية واالهتامم, وألن
 عزم عىل أن يؤلف الكتاب الثاين, وفيه فرغ لقراءة اثنني − قولهِّعىل حد

 .ا نسوياوعرشين نص
, وما )ّنسوي( نظرته الناقدة والفاحصة ملصطلح ّوقد قدم يف اجلزء النظري

                                                 
 .١٣٩ −١٣٨: سابقالرجع امل −ذاكرة النقد األديب   )١٩(
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 َّمُثًات معتمدا عىل فهمه هلذا املصطلح يف بيئته التي وفد منها, ّيشوبه من إشكالي

 لدينا, كام ناقش يف هذا اة, وبحث عن تأصيله لغويّتابع انتقاله إىل ثقافتنا العربي
 من مثل ّاجلزء من الكتاب بعض األفكار اخلاطئة السائدة يف الواقع الثقايف

َأتبع َّمُثة األدب, ّية اللغة وذكورّذكوري َ ْ التي  ملجموعة التقنيات ُهَ ذلك تقديمَ
 خصيصة −   من وجهة نظره− استخلصها من النصوص املقروءة, والتي متثل 

 ٍقدم فيه قراءاتف الثاين من الكتاب, َمْ أتبع ذلك القسَّمُث .ّد النسويّيف الرس
, وما نتج )ّوينس(ة, ترتكز يف جمموعها عىل مفردة ّ لستة نصوص نسويًموسعة

د, ّة هلذا الرسّة والثقافيّة والفنيّة كشفت األبعاد اللغويّعنها من إجراءات إنتاجي
) دّالرس(وهذا يمثل إضافة مغايرة ملا اتبعه يف كتابه األول إذ ارتكز عىل مفردة 

, ّد النسويّنا أمام طرح جديد لقراءة الرسّة, وهذا يعني أنّدة بقيود نوعيّغري مقي
 .دّ إجراءات تتناسب وطبيعة هذا الرسيعتمد عىل

, فقد استعان ّ أحد منتجات النقد الثقايفّألدب النسوياوملا كان االهتامم ب
 لقدرته عىل كشف منظور ًالدكتور عبد املطلب ببعض أدوات هذا النقد, نظرا

ة املضمرة التي شكلت ذلك املنظور, ّة والثقافيّ والسياقات االجتامعياملبدعات
 يف ّ كان أداة مساعدة لوضع النص−  يف الكتاب الثاين− ّالنقد الثقايف َّنإأي 

ة يف الشأن ّ عالمة ثقافيّ النصّ الذي أنتجه, وذلك عىل اعتبار أنّسياقه الثقايف
 )٢٠(.ةّاألول, قبل أن يكون قيمة مجالي

ة إلعادة ّ كان حاجة منهجيّ االعتامد عىل أدوات النقد الثقايفّوهذا يعني أن
 ّةة واألسلوبيّة, كالبنيويّة بعد أن أغلقته املناهج اللغويّ عىل آفاقه الثقافيّنصفتح ال

                                                 
 − بريوت−  املركز الثقايف العريب−سعد البازعي وآخرون.  د− اقد األديبدليل الن: انظر   )٢٠(

 .٣٠٤: ٢٠٠٢/ ٣ط
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 ّ الفكر النقديّأنة, وهذا يعني كذلك ّه عن أنساقه الثقافيْتَة وعزلّوالتفكيكي

ٌ ليس جامدا, بل متحركعبد املطلبللدكتور    عىل اخلطابات األخرى,ٌ, ومنفتحً
َّثمومن   الكتاب الثاين, ال بوصفه تقنية قائمة عىل صياغة  حتولت قراءته للرسد يفَ
ّة معينة حتمل بصمة صاحبها, بل بوصفه مكوّلغوي نات الثقافة, ّ من مكواًنا أساسيّ

 إىل واقعة −  بمجمله−  ّ, وحتول النصّ روابط غري ظاهرة باملنتج الثقايفّأي إن له
ّة ذات منظومة متكاملة, جيب أن تقرأ بجامليّثقافي اهتا, وبأنساقها الظاهرة ّبحياهتا وقُ

َّثمواملضمرة, ومن  ً حامال ألنساق ّ كان مهه الكشف عن املخبوء, بوصف النصَ
 .مضمرة مرتبطة بدالالت متتد إىل خارجه

)١٠( 
ل العنوان ّة فاختلفت عن الكتاب األول, فقد حتوّأما اإلجراءات التحليلي

ّ يشع بدالالته عىل ّايف, إىل مدخل ثقّ لدخول النصاًمن كونه مدخال رشعي
ة ّة, أي القدرة عىل قراءة األنساق الثقافيّ كله, وهذا يتطلب مهارة ثقافيّالنص

عبد ً املدروس, ونأخذ مثاال عىل ذلك, قراءة الدكتور ّالتي تتصل بالنص
 من وجهة −) الفخ(, فالعنوان )ة نوال مصطفىّ للمرصيالفخ (ّ لنصاملطلب
 يضم الذكورة واألنوثة مع تقاسمهام للداللة, فإذا اً كان مدخال ثقافي−  نظره

أو ) الفريسة( األنوثة سوف تكون هي ّ, فإن)الفخ(كانت الذكورة هي 
 عندما − ً فعال− د ّالذي سوف يسقط يف هذا الفخ, وهذا ما حققه الرس) الصيد(

ّاستحرض جمموعة من النساء, وحدد وظائفهن يف االنجذاب إىل فخ بعينه هو 
 النساء يف الفخ ّ, فقد وقعت كلّ واالجتامعيّ التفاوت الثقايفمعو, )مدحت(

ّاملنصوب هلن سلفا, والالفت أهن  الثقافة املركوزة ّ واعيات هبذا الفخ, لكنّن كنً
ّ إىل هذا الوقوع حتقيقا لقيمة ثقافيّيف الالوعي ويف الوعي, قادهتن  ّة, هي أنً
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عة الفرع أن يعمل عىل الذكورة هي األصل واألنوثة هي الفرع, ومن طبي

َّثمومن  .)٢١(اللحاق باألصل واخلضوع له  حولت الثقافة األنثى إىل باحث عن َ
ّالذكر بحثا أعمى ألن  .أمامه من فخاخما ه ال يرى ً

 الثقافة ّ, أنّ من متابعته للرسد النسويعبد املطلبلقد الحظ الدكتور 
 :)٢٢(د وهيّى داخل الرسًاملركوزة يف الوعي األنثى أنتجت أنامطا أربعة لألنث

, ّ عمقها الزمنيّة بكلّلطة الذكوريّالتي تتمرد عىل الس: األنثى املتمردة *
الذكر (تي الثنائية َّفِ, وهي تستهدف تعديل كا أم فعلياسواء أكان التمرد قولي

 عىل امليل إىل جانب األنثى بوصفها الطرف −  ً أحيانا–, بل تعمل )واألنثى
 .ّة, فهي املصدر الوحيد الستمرار اإلنتاج البرشيّثنائي يف الّاإلجيايب
ً آلة األنوثة ال متثل نقصا, ّوهي أنثى حمايدة, ذلك أن: ةّالبيولوجياألنثى  *

 ّ يف اتكائه عىل اجلسد األنثوي هيًوآلة الذكورة ال متثل تفوقا, وأمهية هذا املسار
 ّخر, ويرى الدكتور حممد أنه يف غري حاجة إىل اآلّ, وأنً كامالًوإعطائه استقالال

ّه خيتزل األنثى يف اجلسد, وهو اختزال يتحفظ ّهذا االتكاء له خطورته, ألن
ا قوانني السوق يف هّ األنوثة يف اجلسد حيوله إىل سلعة حتكمْرصَ حّعليه, ألن

 .العرض والطلب
ة يف جتلية ظواهر التفاضل التي تنحاز ّوهنا توغل النصي: ةّاألنثى الثقافي *

َّثمإىل الذكورة, وتستمد من الثقافة عنارص االنحياز, ومن   تصبح األنثى َ
 .عرضة لإلقصاء والتهميش

ة متلك حرية اختيار ما ّة, وهي ثالثة أنواع, متلقية نموذجيّاألنثى املتلقي *
                                                 

 .٦٢ –بالغة الرسد النسوي : انظر  )٢١(
 .٤٢ − ٤٠ −٣٩ − ٣٨ −٣٧ − ٣٦: سابقالرجع امل − انظر بالغة الرسد النسوي  )٢٢(
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تقرأ, وحرية إبداء الرأي فيام تقرأه, كام متتلك القدرة عىل إصدار أحكام القيمة 

ل, وهناك املتلقية األسرية, وهي أسرية القيود التي فرضتها عىل بالرفض أو القبو
ً, أو التي خضعت هلا قهرا, فهي ال تقرأ إال ما تسمح به القيود انفسها اختياري

جاعة عىل ّ وهي صاحبة الغلبة, وهناك املتلقية الرافضة التي متتلك الشة,ّالثقافي
 إىل −  ً غالبا− يتجه   الرفضّإظهار هذا الرفض وتقديم مربراته, وقد الحظ أن

ًال يف امثبوصفه ّالذي شيده الذكور, ويسعى إىل تقديم البديل ) ّالبناء األنثوي(
ً كام شيدته اإلناث املتحررات, هذا البناء الذي يقدم اجلسد متحررا ّالبناء األنثوي ّ

ًاحدا ًنا وّة, ويقدم اجلسد بوصفه مكوّة واالجتامعيّة والثقافيّمن قيوده البيولوجي
 .ّ والعقيلّ والعاطفيّمن مكونات األنثى, يضم عمقها النفيس

ة يف قراءة الدكتور ّلقد كانت هذه األنامط األربعة لألنثى ركائز أساسي
 .ّ, وهي امتداد لثقافة املجتمع الذي ينتمي إليه النصّد النسويّحممد للرس

)١١( 
بالغة (قة يف كتاب ز الفارّة كانت عالمة التميّ قراءة األنساق الثقافيّإن
 من متابعة التقنيات عبد املطلب ذلك مل يمنع الدكتور ّ, إال أن)ّد النسويّالرس

 ّ يمكن أن تشكل بصمة خاصة له, وهنا نالحظ أند, التيّاخلاصة هبذا الرس
ة حيكمها الفعل ّخترج عن كوهنا تقنيات ثقافي جممل التقنيات التي استخرجها ال

لت إىل ّة كام يف الكتاب األول, إذ حتوّ تعد تقنيات فنيا ملَّهنإ الفعل, أي ّورد
 .ةّمنتجات ألنساق ثقافي

, ومتثل ذلك يف إعطائه ّأوىل هذه التقنيات االنحياز للصوت األنثوي −١
وت منطقة الراوي, أو منطقة ّ هذا الصّة, سواء احتلّأكرب مساحة نصي

, التي أخذت )لة وليلةألف لي(ثر من أ ويف ذلك الشخوص الفاعلة أو املنفعلة,
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ة يف ّ كم الشخوص النسويّ, كام أنىكُحي ماة إنتاج ّفيها شخصية شهرزاد مركزي

  الشخوصُتستبعدًة, وأحيانا ّة يزيد عىل كم الشخوص الذكوريّالروايات النسوي
, )الطوطم لنورة فرج (ّ لنصًاما, كام يف قراءة الدكتور عبد املطلبة متّالذكوري

ًة, إشارة إىل االستغناء عن الذكورة عىل ّ الشخوص األنثويالذي حرص نفسه يف
 .نحو كامل
 , يعكسّد النسويّخيفى أن حضور هذه التقنية عىل نحو موسع يف الرس وال

ُ عىل مرحلة التهميش الطويلة لألنثى, وما كان يامرس عليها ّ الفعل األنثويّرد
 .من قهر, وهنا حترض التقنية الثانية

ّإذ تعمد الرس:  لألنثىّالقهر الذكوري−٢ ة ّد استحضار رغبة الذكر العلنيّ
ة يف الرجل, ّة يف قهر األنثى, وفرض هيمنته عليها, بوصفها طبيعة فطريّواخلفي

ّمدفوعا إىل ذلك بحفري ات يف الذاكرة تتعلق ببعض الوقائع املوغلة يف القدم, ً
 إلخ)....لوطكفر زوجة نوح و(, و)إغواء حواء آلدم(و ) وأد األنثى(من مثل 

 قراءته ملجموعة من القصص التي  الدكتور عبد املطلب−  هنا −  وقد قدم
 له صوره املختلفة, ففي قصة ا واجتامعياً قهر األنثى بات تقليدا ثقافيّتظهر أن

 من جمموعة ابن النجوم ألسامء شهاب الدين, جتىل قهر األنثى يف )بيضة الديك(
ذكورته بإرصارها ا أهانت ّرين كاملني, ألهنعقاب الزوج لزوجته, وهجرها شه

ة فاطمة يوسف العيل, ّللكويتي) وجهها وطن(عىل إنجاب اإلناث, ويف جمموعة 
ام بعد الزواج, إذ تتالشى شخصية ّسي  ع, الَّيتجىل قهر األنثى عىل نحو موس

, كام يف قصة ا أو كليااألنثى عندما يسعى الزوج إللغاء شخصية الزوجة جزئي
 عن بعادها, إذ تتبدى رغبة الزوج يف السيطرة عىل زوجته وإ)ًقط سهواس(

ّعملها, والسيطرة عىل عمله وعملها معا بوصفهام طبيبني, وردها إىل مسكن  ً
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 .احلريم, وقد قابلت األنثى هذا القهر باملواجهة, وهنا نقع عىل التقنية الثالثة

قنية السابقة,  فعل للتّوتكاد تكون رد: مواجهة القهر الذكوري − ٣
 لتتحول إىل نوع من التمرد عىل أعراف املجتمع − ً غالبا − فاملواجهة تتسع 

خاصة تلك األعراف التي حتارص األنثى وحترمها من كثري من ب, ووتقاليده
ة يف تقديم ّاحلقوق التي يتمتع هبا الذكر, وتتبدى مواجهة األنثى للسلطة الذكوري

 – اجلد – األخ –األب :  كانت قرابته هلااصورة شائهة لصاحب هذه السلطة, أي
 وخواصه الفارقة ّاالهتامم باجلسد النسوي: وكانت أول أشكال التمرد. الزوج

 . من حمرمات الثقافةّد, بعد أن كان احلديث عن اجلسد األنثويّداخل الرس
الفارقة   وخواصهّهتتم هذه التقنية باجلسد النسوي: ة اجلسدّأبجدي − ٤

 الثقافة حتارص هذه العناية, وتدفعها ّ تعلو به وتعلن متيزه, لكنَّبوصفها خواص
د ّة نبيلة الزبري, تابع الرسّلليمني) ه جسديّإن(ة املشرتكة, ففي رواية ّإىل اجلسدي
 جمتمع اليمن ال يسمح إال هبذا املشرتك ّة يف أعضائها املشرتكة, ذلك أنّاجلسدي
د ّملنى وفيق, فيميل الرس)  حقوق ملكيتهابكارة تتخىل عن(أما يف قصة . ّاإلنساين

 يميل إىل إعالء األول عىل الثاين ثم, ّ بآخر ذكوريّإىل مقابلة العضو األنثوي
غشاء ( بعضو األنوثة ّإعالء قد يصل إىل مقاربة القداسة, فقد ارتفع النص

ّإىل مدارج القداسة عندما جعلته مستحقا للتسجيل واالعرتاف بملكي) البكارة ته ً
 .ةّ التنازل عن هذه امللكيّا الوحيدة التي متتلك حقّصاحبته, وأهنل

 التقنيات السابقة كانت حمارصة ّ كلّلعل: ةّلطة االجتامعيّالس − ٥
, ّرها العمريّة, التي تالحق األنثى يف مجيع مراحل تطوّبالسلطة االجتامعي

ها ّ, وهو ما يعجل بالرغبة يف سرتّها اجلسديّوتزداد بظهور مالمح نمو
 . رجلّبالزواج لتكون يف ظل
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 تأيت بركائزها لطة السابقة التي حتارص األنثىّ السّإن: كثافة االسرتجاع −٦

, لذلك سيطر االسرتجاع عىل االستباق, وكان من توابعه كثرة من املايض
 .ّة أو احلوار الداخيلّ النفسياألحاديث

 ّية احلركة احلرة يف كل هذه التقنية تتيح للراوّإن: اعتامد احللم واخلرافة−٧
 ّاالجتاهات, وتشكيل وقائع تعلو عىل الواقع ذاته, وقد الحظ الدكتور حممد أن

 ات وتوابعها من اخلرافة والسحر والشعوذة,ّ عىل الغيبيً اعتمد كثرياّد النسويّالرس
ة هذه ّه يف هذا االعتامد يرتك وقائعه يف دائرة االحتامل, أي احتامل فاعليّولكن
ات, أو إخفاقها يف تشكيل الوقائع واألحداث, وهو ما يتيح للمتلقي ّالغيبي

 .مساحة لرفضها أو قبوهلا
ّينضاف إىل التقنيات السابقة تقنيتان فنيتان, أوالمها شعري د التي ّة الرسّ

ّ عموما, وثانيهام مط الرسّد الروائيّالرسأصبحت من أهم تقنيات  ّ د, وهي تقنية ً
ّ عموما, والرسدّهلا حضور الفت يف الرس ً خصوصا, وهي تكاد تنايف ّد النسويً

, وهنا يستحرض الدكتور )الوصول للهدف من أقرص الطرق(ة ّاملقولة الثقافي
 باستحضار مقولة ابن األثري يف حتديده هلذه التقنية, عندما ّحممد خمزونه البالغي

 .)٢٣(ث عن اإلجياز واإلطناب والتطويلَّحتد
 عىل املعنى دون زيادة, واإلطناب هو الزيادة فاإلجياز هو داللة اللفظ

 ّد النسويّ الرسّة غري املفيدة, إال أنّة املفيدة, والتطويل هو الزيادة اللفظيّاللفظي
, من ذلك اإليغال يف ًقه طويالييعمد إىل جمموعة من اإلجراءات جتعل طر

 الوصف الذي يالحق الشخوص واملكان والزمان, أو احلوار الذي يعمل عىل
ًد عند موقف بعينه تثبيتا مؤقتا, أو فتح الذاكرة عىل أحداث ووقائع ّتثبيت الرس ً

                                                 
 .١٣٠ −١٢٩: سابقالرجع امل − انظر بالغة الرسد النسوي  )٢٣(
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موغلة يف القدم, واستحضار شخوص دخيلة, أو أحداث طارئة تعطل مسار 

 ذلك يعطي مساحة ممتدة للراوي اخلارجي والداخيل, ّ, وكلّاحلدث األصيل
 .ة التي تطيل الطريقّديّليامرس فيها إضافته الرس

)١٢( 
 أن يصل إىل هذا العمق يف لكن كيف استطاع الدكتور عبد املطلب

 ة?ّديّدراساته الرس
ّه استغرق فيه وحل بنصوصه ّنإد قراءة معايشة, أي ّه قرأ الرسّبد أن ال

ًمعايشا األحداث والشخوص, ونراه بذلك متأثرا بنصيحة أستاذه له  الدكتور (ً
ّمية, عندما كان يعد رسالته يف بداية حياته العل) مصطفى ناصف رمحه اهللا

 من النصوص فذهب ألستاذه وقرأه له, فقال ّللدكتوراه, إذ استعىص عليه نص
 بسبب هذه القراءة التي تشبه قراءتك ّلقد استعىص عليك النص« :له األول

 بمكنونه, عليك أن ّ لكي يبوح لك النص,حف أو جملة للتسليةّلصحيفة من الص
 .)٢٤(»رشته, عندها سوف تنفتح املغاليق, وقد كانتقرأه بمودة, وأن تطيل معا

ناقد « ّ هي فريضة القراءة الصحيحة, وأنّ حمبة النصّوتعلم حينها أن
ًا محيام التحامّسته إال بعد التحامه بالنصيبدأ درا  الّاحلداثة احلق ً«)٢٥(. 

 عن هذه العالقة احلميمة مع النص, التي عبد املطلبّوقد عرب الدكتور 
تعارف يف الكتاب األول إىل صداقة يف الكتاب الثاين, وخاصة بعد حتولت من 

 ًباهراًعرضه لبعض النصوص عىل ما لديه من سري أصحاهبا, وقد وجد تطابقا 
                                                 

 دار −»مصطفى ناصف عاشق النص« بحث − حممد عبد املطلب.  د− األعالم الذهبية  )٢٤(
 .٢٣٧ ص − ٢٠١٣الكتب والوثائق املرصية 

 .٢٤: ١٩٩٩ − مرص−  اهليئة العامة لقصور الثقافة− حممد عبد املطلب.  د−النص املشكل  )٢٥(
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 معرفتي اخلاصة ّشك أن ال« ):دّبالغة الرس( يقول يف ,بني ما قرأه وما يعرفه

َمليئة بالفجوات والفراغات التي حتمل النص مهمة م عندها حتولت ئها, وْلّ
ق إىل عالقة صداقة قربتني منه يف ّ, من عالقة قارئ ومتذوّعالقتي بالنص

ه كان حيدثني عن بعض ما أعرفه, ويكمل يل بعض ما ال ّة بالغة, ألنّمحيمي
ّأعرفه, دون أن يكون ليشء من هذا االقرتاب أثر يف القراءة النقدي  .)٢٦(»...ةٌ

ام عندما يوغل ّسي  , الّ قراءة النصُويضاف إىل هذا االلتحام االستغراق يف
ًة, وهذا يقتيض مالزمته أياما طويلة, يعيد فيها الناقد ّ يف مغامراته التجريبيّالنص

 .)٢٧(ّة مجاليَّ, ويبوح بام خيتزنه من خواصّالقراءة والتأمل حتى تنفتح مغاليق النص
, )العطشيقني (اقد بنصه وحلوله فيه, يف قراءته لرواية نلقد ظهر استغراق ال

  شخوصه وأحداثه,ّ جعلته يعيش داخله بكلّ مالزمته الطويلة هلذا النصّذلك أن
, )أموت ويف نفيس يشء من حتى: (ّه استحرض ما يوازي مقولة الكسائيّحتى إن
 .)٢٨(يف نفيس يشء من يقني العطش: ًأتوقف قائال: ليقول 

)١٣( 
 النصية عىل  كان يؤثر مصطلحعبد املطلب الدكتور ّكنا قد ذكرنا أن

 لبعض ّ يتوافق مع العبور النوعي ذلكّ, ألنّالنوعية املحددة للجنس الرسدي
ه يؤثر مصطلح القراءة ّ, كام أن)دّبالغة الرس(ام يف كتابه األول ّسي النصوص, ال

ام ّيس , ال)القراءة(عىل النقد, فمن يقرأ كتبه يالحظ احلضور الالفت ملصطلح 
تفع تردد هذا املصطلح يف مقدمة الكتاب األول إىل يف كتابيه املذكورين, إذ ار

                                                 
 .٩٢: سابقالرجع امل −بالغة الرسد  )٢٦(
 .٢٣: السابقرجع امل − انظر النص املشكل  )٢٧(
 .٢٧٣: سابقالرجع امل −  بالغة الرسدانظر  )٢٨(
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مخس ) النقد( ترددت مفردة عىل حنيًترددا يف مساحة ست صفحات, ) ١٥(

يف )  مرة٢٤( مصطلح قراءة استعمل) ّد النسويّبالغة الرس(مرات, ويف كتابه 
ّفضال عن أن .مرة واحدة) النقد (استعمل عىل حنيصفحتني ونصف,  ه مل خيل ً

ة ّ العناوين الرئيسيّكتبه من ترديد هذه املفردة عىل نحو الفت, بل إنكتاب من 
عر احلديث, ّة يف الشّلبعضها قد حافظ عىل هذه املفردة, فهناك قراءات أسلوبي

 .ة قراءة أخرىّوامرئ القيس قراءة أخرى, والبالغة العربي
 من ة نستخلصها من كالمه,ّة واخلاصّوقد كان هلذا اإليثار مربراته العام

ًام تتيح قدرا واسعا من االحتاملّتقدم اليقني, وإن ءة بطبعها الارالق« ّذلك أن ً... 
 )٢٩(» مرة بعد أخرىّوليس االحتامل إال تعدد الناتج الداليل

 ملصطلح القراءة كان استجابة لوعيه بأمهية استعامله ّوهذا يعني أن
ً بعيدا عن التسلط افي وثقااًاالنفتاح والتعدد, فالقراءة حتقق انفتاحا فكري

 تتضح وجهة نظره هذه يف تفسريه النتشار املفردة نفسها يف خطاب .واحلسم
 احلضور الالفت هلذه املفردة كان استجابة ّويبدو أن«: جابر عصفور, يقول

اعدة واهلابطة, وقد سبق أن ّواعية لرؤية العامل القريب والبعيد يف حتوالته الص
تعتمد تعدد األطراف وتعدد اآلراء, واتساع مساحة  هذه املفردة ّأوضحنا أن

 هذه املفردة ليس من طبيعتها الوصول إىل ّالرأي والرأي اآلخر, وهذا يعني أن
 .)٣٠(»احلسم أو باحلكم بالغلبة لطرف عىل آخر

ّقد حتول إىل الزمة تعبريي) القراءة( الوعي بقيمة ّويبدو أن ة ال يف اخلطاب ّ
                                                 

 − ٢ العدد − مقال النص املفتوح والنص املغلق−  ملف النص والقارئ−جملة النقد األديب  )٢٩(
٤٧/ ٢٠٠٥. 

 بحث كتبه الدكتور حممد عبد املطلب بعنوان − كتاب تكريمي للدكتور جابر عصفور  )٣٠(
 .١٥٥: ص − ٢٠١١ مرص− املجلس األعىل للثقافة –) بالغة جابر عصفور(
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ّ عموما, ألهنّ فقط, بل يف اخلطاب النقديطلبعبد امل للدكتور ّالنقدي  ّا تفتح النصً

 .عىل آفاق متعددة من القراءة, دون إصدار حكم, والنقد معني بإصدار األحكام
للدكتور حممد عبد  ّفحات السابقة لقراءة املنجز النقديّلقد خلصت الص

ّد, انطالقا من بالغته يف قراءة الرسّ يف جمال الرساملطلب ته يف توصيل د, وبالغً
 بالوصول −   يف أصل املواضعة−خطابه إىل املتلقي, وإذا كانت البالغة ترتبط 

 −  ً عموما−  ّ يف خطابه النقديعبد املطلبواالنتهاء, فهذا ما التزم به الدكتور 
َّثم َّنة, يعرف أنّمن نقطة معي فهو عندما يبدأ ة نقطة جيب الوصول إليها من َ

 إىل عالقة −  كام البالغة−  حتول النقد عنده أقرب الطرق وأسلكها, وبذلك
   . ة هلا بداية وهلا هنايةّاتصالي

*   *   * 
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 دار الكتب والوثائق املرصية −حممد عبد املطلب .  د− األعالم الذهبية − 
٢٠١٣. 

  مرص− اهليئة العامة لقصور الثقافة– حممد عبد املطلب . د– بالغة الرسد  − 
٢٠٠١. 

 اهليئة العامة لقصور – حممد عبد املطلب . د–غة الرسد النسوي بال − 
 .٢٠٠٧  مرص− الثقافة

 .١٩٩٩  يناير− ٨٦٤ العدد − جريدة أخبار األدب − 
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 − املركز الثقايف العريب– سعد البازعي وآخرون –دليل الناقد األديب  − 

 .٢٠٠٢ بريوت
 − ور الثقافة اهليئة العامة لقص– حممد عبد املطلب . د–ذاكرة النقد األديب  − 

 .٢٠٠٣ مرص
مكتبة  – ضمن رشوح التلخيص – هباء الدين السبكي –عروس األفراح  − 

 .١٩٣٣  القاهرة− عيسى احللبي
 −  مكتبة احلرية– حممد عبد املطلب . د–قراءة ثانية يف شعر امرئ القيس  − 

 .١٩٨٦ القاهرة
 املجلس −  جمموعة من الباحثني− كتاب تكريمي للدكتور جابر عصفور − 

 .٢٠١١ مرص − للثقافةاألعىل 
 دار الكتب –مفيد قميحة .  تح– أبو هالل العسكري –كتاب الصناعتني  − 

 .١٩٨٤  بريوت−العلمية
 .١٩٧٩  مرص−  طبعة دار املعارف– ابن منظور –لسان العرب  − 
 مقال النص املفتوح والنص − ملف النص والقارئ− جملة النقد األديب − 

 .٢٠٠٥ −٢ العدد −املغلق
 .١٩٩٦  مرص− دار الرشوق– حممد عبد املطلب . د–مناورات الشعرية  − 
  مرص− اهليئة العامة لقصور الثقافة– حممد عبد املطلب . د–النص املشكل  − 

١٩٩٩.     
*   *   *



 




