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مخبر المثاقفة العربیة في األدب ونقده يصدر أولى منشوراته

، )2جامعة محمد لمین دباغین سطیف(مخبر المثاقفة العربیة في األدب ونقده أصدر 
المصطلحات : بعد عام من إنشائه، خمسة منشورات نقدية ثالثة منھا كتب فردية ھي

ألستاذ الدكتور عبد الملك المخبر امدير ل،المحورية في النقد العربي، وتأصیل البالغة
.تمام من خالل أفق التوقعات لألستاذ الدكتور إبراھیم صدقةبومنجل، وشعر أبي

والكتابان اآلخران أعمال لبعض الندوات التي أقامھا المخبر خالل السنة الماضیة، وھما 
".العربيإشكالیة المنھج في النقد "و" األدب العربي بین األصالة والتبعیة"بعنوان 

المصطلحات المحورية في النقد العربي بین جاذبیة المعنى "يتناول الكتاب األول 
عددا من المصطلحات النقدية المركزية التي يكثر جريانھا في الخطاب " وإغراء الحداثة

النقدي العربي الحديث مثل النقد والشعر والشعرية واألدب والنص والتناص والبالغة 
الجدلیة القائمة بین منھجین في التعامل مع جھا المؤلف في إطار واالنزياح، عال

المصطلحات والمفاھیم الضاربة بجذورھا في الثقافة العربیة، منھج يراعي داللتھا 
اللغوية األصلیة، ويحفظ ُھويتھا العربیة التاريخیة، وُيبقي الصلة وثیقًة بین األصل اللغوي 

إلغراء الحداثة الغربیة، فیجري علیھا ألوانا من والداللة االصطالحیة؛ ومنھج يستجیب 
يضیف إلیھا ما لیس في وأالتغییر توسیعا وتضییقا، ينحرف بھا عن جذرھا اللغوي، 

األصل منھا، أو يحاول تجريدھا مما ھو األصل الجوھري فیھا، استجابة إلغراء الحداثة، 
.وحرصا على مطابقة اآلخر في تصوره لھذه المفاھیم

خمسة بحوث نظرية وتطبیقیة في أصول )تأصیل البالغة(ويتضمن الكتاب الثاني 
، نبّه المؤلف في أولھا على أن علم البالغة ھو صنیعة الناقد وبنكه في البالغة العربیة

الوقت ذاته، وأن العرب قد وضعوا ألجناس الكالم التي عرفوھا علما  ما زلنا ننھل من 
نا نحن أن نضیف إلى ھذا العلم ما ُيثريه ويواكب به رصیده بكرة وعشیة، وأن علی

ثم . المستجد، ال أن نزعم أن البالغة علم قديم، ولى زمانه وفقد القدرة على االستمرار
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عالج في البحوث التالیة األصول العملیة والنظرية لعلم البالغة العربیة، حیث تناول 
لجرجاني وسید قطب مقارنا بینھما، نظريتي النظم والتصوير الفني لكل من عبد القاھر ا

ثم رصد اإلضافات التأسیسیة النفیسة التي أضافھا عبد القاھر الجرجاني إلى الدرس 
البالغي، ثم تناول بالغة الحديث النبوي الشريف في مقالین يقرر في أولھما أن 

ل الحديث النبوي الشريف ھو معیار البالغة البشرية، ويحلل في الثاني أسلوب التمثی
.في الحديث النبوي أنموذجا لبالغة اإلقناع

ھو النظر الموضوعي بھذه المقاالت وقد ذكر المؤلف في مقدمة مقاله أنه يستھدف 
األصیل في البالغة العربیة، بما يحفظ لھا قدرھا، ويذكر ألھلھا فضلھم، كما يحفظ 

نھما في الصدارة، القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، مكا: ألصلیھا العظیمین
ويجعل من خصائص النظم فیھما معیارا للبالغة؛ تأصیال للبالغة العربیة، وتمییزا لھا عن 
سواھا، واستثمارا للرصید الثري الذي ورثناه عن أھلھا، وتنبیھا للباحثین على أن 

.المعرفة تستدعي اإلضافة ال القطیعة، واألصالة ال التبعیة

"شعر أبي تمام من خالل أفق التوقعات"كتاب الدكتور إبراھیم صدقة ويعالج
إشكالیة الفھم والتفسیر والتقويم لتراثنا الشعري في ظل نظرية نقدية حديثة ھي 

ويتخذ من شعر أبي تمام، مقروءا في ضوء آفاق توقع مختلفة قديمة . نظرية التلقي
حیث يذكر المؤلف في مقدمة كتابه وحديثة، مناسبة لمعالجة جدلیة التراث والحداثة،

الفعل الثقافي والفكري المبثوث في تراث األمة ھو بمثابة الخوافي للقوادم ، ومن أن 
ثم فال يمكن أن يحدث تطور في میدان الدراسات األدبیة واإلبداعیة إال بإخضاع الحداثة 

تكون قادرة على إلى التراث وانصھارھما في بوتقة واحدة، تؤدي إلى بروز تولیفة جديدة
احتضان اإلبداع العربي، قديمه وحديثه، وتتفاعل معه بطريقة مناسبة تجعله يستجیب 
لمبادئھا ذات الطابع األصیل، وإال أصبح ھذا اإلبداع من دون قراءة حقیقیة وتفسیر 

.تمیزم
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ب وقد وقف المؤلف عند قراءة كل من الصولي وأبي العالء واألعلم الشنتمري والخطی
التبريزي واآلمدي والمرزوقي في القدماء، وعبد السالم ھارون وإيلیا الحاوي ومنیر 

.سلطان في المحدثین

فقد كان قراءة لكتاب أنور ) األدب العربي بین األصالة والتبعیة(أما الكتاب الرابع 
اشترك فیھا كل " خصائص األدب العربي في مواجھة نظريات النقد الحديث"الجندي 

وقد استھدفت ،)جامعة جیجل(واألستاذة جمیلة بورحلة الدكتور عبد الملك بومنجل 
سار الثقافة األدبیة والنقدية العربیة في تعاملھا مع الوافد قراءتُه التحفیز على مراجعة م

الغربي فكرا وأدبا ونقدا؛ فقد تكفلت الباحثة جمیلة بورحلة بتحديد خصائص األدب 
العربي التي كان محل معالجة الجندي في األبواب الثالثة األولى لكتابه، وتكفل الباحث 

عربي الحديث لألدب الغربي كما عبد الملك بومنجل بكشف مظاھر تبعیة األدب ال
أن ُيدرك القارئ ُعرضت في بقیة كتاب الجندي؛ وكان الھدف العلمي من ھذا العرض 

العربي ھذه الظاھرة المستفحلة التي نبّه الجندي على خطرھا منذ عقود، وما زالت 
مستشرية في أدبنا ونقدنا وفكرنا وثقافتنا إلى اآلن؛ عسى أن ينھض من األدباء 

حثین من يحمل مشعل المراجعة والمساءلة لمسار خاطئ، وأن يبدأ الضرب في والبا
طريق األصالة واالستقالل الفكري والثقافي، كي يتحقق لھذا األديب أو الباحث وجوده 
الشخصي مبدعا ال مقلدا، حرا ال تابعا، ويتحقق لألمة استقاللھا ونھضتھا باستقالل 

. أبنائھا ونھضتھم
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وقد تضمن ثالثة بحوث . كتاب الخامس إشكالیة المنھج في النقد العربيوتناول ال
شارك بھا كل من األستاذ الدكتور إبراھیم صدقة والدكتور مختار مالس واألستاذة حیاة 

وقد ورد في كلمة مدير المخبر مقدما . بھذا العنواننظمھا المخبر جابي في ندوة 
بضرورة الوعي بوظیفة سٍ یسحالھدف من ھذا الكتاب أن يكون عامل تن  للكتاب أ

بل –لحق النص في أن يكون مخدوما بالمنھج ال خادما له، وحق العرب المنھج، وتقديرٍ 
أن تكون لھم مناھجھم الخادمة آلدابھم الموافقة لخصوصیاتھم، ال أن تنحصر -واجبھم

. الستسالم لسلطانھاجھودھم في فھم مناھج غیرھم وحسن تطبیقھا وا


