دراس ـة
صار حضور املنجز النقدي الغريب اليوم أمرا شائعا و دارجا يف احملصلة النقدية العربية اليت وجدت
نفسها غري قادرة على اإلشاحة عنه ،نظرا لثراء هذا املنجز و تنوعه و غياب أرضية نقدية عربية صلبة.
سعى العديد من الدارسني و الباحثني العرب إىل حماولة أتسيس مشاريع نظرايت نقدية تقوم على
أسس رصينة ،فانقسموا إىل تيارات خمتلفة كل حسب توجهه .فرتجم بعضهم ما ألفه الغربيون يف هذا
اجملال و نقلوه ،و اقتصر جهد بعضهم اآلخر على تلقي مقوالت املناهج و تطبيقها مبا يشبه التمرين
املدرسي ،بينما راح آخرون يتمثلون بوعي كبري املنجز الغريب و حياولون تطويعه و تكييفه و اإلضافة إليه
قدر املستطاع يف تعاطيهم مع اإلبداع العريب قدميه و حديثه.
و كانت أوىل بداايت االحتكاك مع جيل الرواد مثل :أمحد ضيف و طه حسني و دمحم مندور
و غريهم ممن حاولوا تطبيق آليات املنهج التارخيي على األدب العريب .و قد تطورت تلك اجلهود من
التعريف و التمثل و التطبيق إىل حماولة إرساء دعائم مشاريع نقدية عربية مكتملة ،و تبىن هذه الرؤية
العديد من النقاد العرب املعاصرين أمثال :جابر عصفور و عبد هللا الغذامي و عبد الكبري اخلطييب
و كمال أبو ديب و عبد السالم املسدي و عبد الوهاب املسريي ،و الناقد املغريب "عبد الفتاح كيليطو"
من هؤالء ،بل إ ّن جهده يف هذا اجملال يع ّد عالمة فارقة من خالل اهتمامه مبقاربة الثقافة العربية و عيون
األدب الكالسيكي العريب برؤية نقدية حداثية تستلهم مرجعيتها من مناهج نقدية غربية ،و تستثمر
طاقات معرفية ثرية و تستدعي مهارات كبرية يف إعادة قراءة نصوص عربية تراثية و معاصرة.
تربز جتربة "عبد الفتاح كيليطو" النقدية يف قراءته للرتاث بطريقة متميزة و واعية ،بل إهنا تشكل يف
أكب فيها على الرتاث العريب نثره و شعره ،و
منجزه قضية مركزية .و قد جتلى ذلك يف كتبه العديدة اليت ّ

إن كان تركيزه على النثر أكثر ،و على السرد بوجه خاص ،من خالل دراسته ملقامات اهلمذاين و احلريري

و ابن انقيا و ابن دريد و مؤلفات اجلاحظ و نصوص أيب العالء املعري و غريها من األعمال اليت مل يقنع

ابستنطاق ما حتمله من أبعاد فلسفية و اجتماعية و سياسية كانت دراسات عربية قبله قد تناولتها ،و إمنا
مضى إىل استكناه ما ختتزنه من دالالت و ما حتيل عليه من قراءات مفتوحة و متجددة.
فكتاب "ألف ليلة و ليلة" ،ذلك املوروث الذي متّ تناقله بني أمم كثرية ،و شاعت تراماته

و أتويالته و تلقاه امهور من العامة و اخلاصة ،مل يقرأه "كيليطو" إال ليعيد فيه روحا أخرى كانت قد
غيبتها قراءات سابقة ،و يلفت االنتباه إىل ما وصلت إليه دراسات غربية معاصرة بشأهنا ،كان قد استعان
طوعها ملنح هذا السفر األلق الذي هو جدير به.
هبا و ّ

و مثل السرد ،مثّلت اللغة حجر زاوية يف دراسات "كيليطو" ،تعرض هلا حبس نقدي مزج فيه بني

القدمي و اجلديد ،فانطلق من احلفر يف جذورها التارخيية و بداايهتا األوىل ،فوقف عند لغة آدم عليه
السالم ،كما طرح مسألة اللغة ابعتبارها إحدى القضااي الراهنة و اليت ترتبط ابهلوية،
و األان و اآلخر ،و االزدواجية اللغوية و الرتامة ،مما قاده إىل الوقوف عند األدب املغريب املكتوب ابللغة
األجنبية و الذي يركز على القضااي نفسها.
هذا ،فضال عن حبوث و مقاالت و دراسات طالت الشعر والنثر و الفلسفة و الثقافة الشعبية
خصبا لتجربة نقدية خاضها
و الثقافة العاملة و غريها مما تزخر به الثقافة العربية ،و ممّا كان جماالً ً
"كيليطو".
و بناء على هذا جاء عنوان البحث "التجربة النقدية عند عبد الفتاح كيليطو حبث يف آليات
التفكيك و النقد الثقايف" ،و من أجل التعمق يف هذا املوضوع و اإلحاطة أببعاده طرحنا هذه
اإلشكاليات اليت أنمل من خالهلا وضوح الرؤية :
 ماذا قدم عبد الفتاح كيليطو للنقد العريب؟ و كيف؟ إىل أي مدى استطاعت جتربته النقدية أن حتدث تغيرياً يف إعادة قراءة الرتاث و التعاطي مع النصوص؟وما األثر الذي ترتكه مثل هذه القراءات؟ و هل ما ق ّدمه يف مسألة إعادة القراءة كان نتيجة تطبيقه
مقوالت منهجية بعينها أم عصارة فكر استنار بقراءات متعددة املشارب ،متينة الدعائم؟
وتبقى العديد من اإلشكاليات األخرى مطروحة نظراً لطرافة املوضوع وتشعبه.

و اجلدير ابلذكر أن مثّة دراسات تناولت منجز "كيليطو" و أشادت جبهوده لكنها على جديتها
مل تتناول كل أعماله و مل تشمل جوانب بعينها ،و من ذلك :كتاب "األدب و امليتافيزيقا" لعبد السالم
بنعبد العايل و جمموعة من املقارابت حول أعمال كيليطو لباحثني تضمنها كتاب" :عبد الفتاح كيليطو
متاهات الكتابة" ،و كتاب "كيليطو موضع أسئلة" (حوارات) ألمينة عاشور ،دراسة ضمن كتاب
"ترويض احلكاية" لشرف الدين ماجدولني .ابإلضافة إىل عدة مقاالت أخرى.
و قد استدعت الدراسة اعتماد بعض مقوالت نقد النقد كمنهج ملقاربة أعمال عبد الفتاح كيليطو،
مع االستعانة آبلية التأويل يف بعض املواضع.
و ملناقشة املوضوع ارأتيت أن أقسم البحث إىل مقدمة و أربعة فصول و خامتة ،وقد اختص الفصل
األول املوسوم بـ"التجربة النقدية األدبية العربية املعاصرة و مساءلة الرتاث" ،ابحلديث عن االنفتاح على
املناهج النقدية الغربية من خالل جتارب جمموعة من النقاد العرب يف التعاطي مع الرتاث ،و اختذت أوالً
مقاربة النثر – و السرد حتديدا – كما آثرت احلديث اثنياً عن دراسة الرتاث الشعري ،و قد تطرقت أيضا
ملساءلة الرتاث بلغة اآلخر (الفرنسية) .و نظرا لعدم اتساع اجملال لإلملام بكافة املمارسات النقدية العربية
للرتاث ،فقد فضلت انتقاء مناذج فقط ،و الوقوف عندها من أجل اإلحاطة ابملوضوع ،و طرحه ابلتفصيل
مع الناقد عبد الفتاح كيليطو.
أما الفصل الثاين املعنون بـ"آليات التأويل يف السرد العريب القدمي" فقد تطرقت فيه ملقاربة عبد الفتاح
كيليطو للسرد العريب القدمي الواردة يف عدة مؤلفات ،حيث مت الوقوف عند دراسة كيليطو لنماذج من
"ألف ليلة و ليلة" و"كليلة و دمنة" و مقامات كل من "اهلمذاين" و "احلريري" ،حيث مت الرتكيز يف هذا
الفصل على اآلليات اليت استخدمها كيليطو يف قراءته للرتاث السردي ،ابإلضافة إىل الوقوف عند طريقة
كيليطو يف الطرح و التحليل و عملية انتقاء النصوص نفسها.
و يف الفصل الثالث الذي حيمل عنوان "املمارسة النقدية و خطاب اللغة بني التأويل و التفكيك"
خص هبا كيليطو اللغة من خالل عدة قضااي ،فدرست أوالً اللغة
فقد تناولت فيه الدراسات اليت ّ

و اهلوية ،و تعرضت اثنيا لالزدواجية اللغوية كما مت التعرض لقضية الرتامة و دورها يف نشر الثقافة

و جتديد الفكر ،و عين هذا الفصل إببراز متيز كيليطو يف مناقشة مسألة اللغة من خالل التطرق إىل
وجهتها.
أصوهلا و غريها من القضااي و البحث يف الطريقة النقدية اليت اصطنعها و املرجعيات اليت ّ

أما الفصل األخري املوسوم بـ" النص الثقايف و تنوع املرجعيات" فقد درست فيه النص الثقـايف :و

الذي اختص مبقارابت كيليطو حول بعض كتاابت "اجلاحظ" و "ابن رشد" و بعض أعمال "أيب العالء
املعري" ،ابعتبارها نصوصاً ثقافية ،كما :تناولت تطور املمارسة النقدية لعبد الفتاح كيليطو و تغري توجهه
النقدي من دراسة القدمي إىل البحث يف احلديث ،و أخرياً تطرقت ملختلف مرجعيات الناقد اليت ختللت
ثنااي مقارابته ،و ثوت يف هوامش مؤلفاته ،و اليت ترتاوح بني ما هو تراثي و ما هو غريب حداثي .
و جتدر اإلشارة يف هذا املوضع إىل أن عدم تضمن الدراسة مقاربة كيليطو للشعر يعود إىل تشعب
القضااي اليت تناوهلا و تعددها و أمهيتها مقارنة بقراءته الشعر.
و كانت اخلامتة خالصة النتائج املتوصل إليها من البحث.
سعت الدراسة إىل إبراز أهم مميزات التجربة النقدية األدبية املعاصرة ،و اليت تدور حول حمور أساسه
االنفتاح على املناهج النقدية الغربية املعاصرة ،و استثمارها يف قراءة الرتاث العريب ،و قد توصل البحث
إىل املة النتائج التالية:
محل لواء التعريف ابألدب العريب القدمي شعره و نثره العديد من النقاد املعاصرين أمثال :عبد هللا
إبراهيم و سعيد يقطني و عبد هللا الغذامي و كمال أيب ديب ...و غريهم و ذلك من خالل دراسته
أبدوات منهجية و آليات نقدية جديدة مستوحاة من املناهج الغربية ،و مل تقتصر العناية ابلرتاث و
مساءلته على اللغة العربية ،و إّمنا كانت املغامرة حني مت ذلك بلغة غري لغته (لغة اآلخر) ،و جتلى هذا يف
جتربة الناقد "امال الدين بن الشيخ" الذي ج ّدد النظر إىل الشعر العريب القدمي ،و ابلتايل ج ّدد املاضي و
أعاد إحياءه من جديد.
أما عبد الفتاح كيليطو فقد طمح من خالل مقارابته للرتاث العريب ،مبختلف فروعه شعرا و نثرا ،ما
هو مركزي و ما هو هامشي ...إىل إضاءة بعض جوانبه اخلفية ،و بيان اخلصائص املضمرة اليت يتوافر
عليها ،و ذلك من أجل إيقاظه و ضخ دماء جديدة فيه .ابإلضافة إىل أن الناقد وجد ضالته يف تلك

الكتاابت القدمية ابعتبارها مقياسا لتجريب آليات املناهج النقدية احلديثة ،و معرفة مدى مالءمتها
للنصوص و السياقات املختلفة عن سياقها الذي ظهرت فيه.
درس كيليطو السرد العريب القدمي موازاة مع الثقافة الغربية ،فكثريا ما يستحضر نصوصا غربية ،إما
مقارنة أو استشهادا ،فيحاول استنطاق النصوص السردية ،ليصل إىل تشبيه امللحمة ابملقامة العربية ،و
ابلتايل يستخلص تشابه اإلبداع اإلنساين ،و بذلك يسعى إىل التأسيس حلوار الثقافات.
جتسد مقارابت (كيليطو) حداثة نقدية ،فهو يتناول الرتاث العريب القدمي بلغة و مناهج أجنبية،
ّ
يضفي من خالهلا بعدا جديدا على األدب الكالسيكي ،بفضل دقة التحليل و براعة التأويل ،فيقدم
لنا الرتاث يف صورة جديدة تبهر العريب و الغريب على ح ّد سواء.
ينبع متيز التجربة النقدية لدى (عبد الفتاح كيليطو) أساسا من إتقانه عدة لغات أجنبية إىل جانب
اللغة العربية ،األمر الذي ساعده للولوج إىل أعماق الرتاث العريب و مساءلته ،كما خاض غمار املعرفة
الغربية ،ممّا جعله منفتحا على خمتلف الثقافات ،و قد انعكس هذا يف أغلب مقارابته .كما جعل
موضوع اللغة ،و تع ّدد اللغات حمورا أساسيا لبعض مؤلفاته ،و مل يقف عند هذا احلد و إّمنا تبلورت
مناقشته لقضية اللغة لتصبح مسألة هوية متعلقة ابألان و اآلخر.
يقوم (كيليطو) بلفت انتباه القارئ إىل أمور مهمشة ،من خالل إاثرة اإلشكاليات دون اإلجابة
عنها،و اليت يسعى من خالهلا إىل خلخلة بعض املفاهيم و القضااي املركزية اليت حسم حوهلا اخلالف.
كما يعمد إىل املقدمات االستهاللية ،و أغلبها ذات خلفية غربية ،مما يفسح للقارئ نطاقا واسعا
للتأويل.
و هذا ما جعل كتابة (كيليطو) تكتسي "طابعا رمزاي".
تتسم كتابة (كيليطو) مبيزة أساسية تتمثل يف :تعدد القضااي اليت يطرحها و تنوعها ،فهو مل خيص اأاي
من مؤلفاته مبوضوع واحد ،ما عدا كتاب "املقامات" و هو رسالة حبثه ،و كذلك كتاب "الغائب"،
كل كتاب جتتمع فيه خمتلف املرجعيات ،سواء ما تعلق ابلرتاث العريب و ما حيمله من اتريخ و فلسفة
و لغة

و أدب ،أو ما يتصل ابلثقافة الغربية و مناهجها و أعالمها ،فكيليطو يدرس كل موضوع و يقلبه على
عما ورد يف مؤلف سابق.
خمتلف أوجهه ،و يف كل مرة يعطيه بعدا جديداً خيتلف َّ
إ ّن إخفاء (كيليطو) آليات املناهج النقدية اليت يستعملها يف دراساته ،و اليت مل يتقيد هبا هنائيا.
ابإلضافة إىل جتاوزه بعض أنواع الكتابة و نظرية األجناس األدبية العربية مثل ع ّده كتاب "أسرار
البالغة" للجرجاين قصة أصلية ،فضال عن انتهاجه مبدأ املغايـ ــرة ،جيعلنا نلمس مسة ابرزة يف مقارابته
النقدية تتمثل يف "شعرية اخلرق".
ال ينحصر اهتمام الناقد مب ا هو حديث يف تلك املناهج و النظرايت الغربية مثل (التأويل و آليات
التفكيك و النقد الثقايف ،البنيوية ،السيميائية و بعض مقوالت نظرية القراءة و التلقي  )...و كل ما
تزخر به الثقافة الغربية على اختالف منابعها فحسب ،و إمنا يشمل أيضا تغري مساره النقدي و
توجهه حنو دراسة القضااي املعاصرة كاألدب االستعماري و األدب املغريب و اللغة  ...لكن هذه
التطورات مل متنعه من االهتمام ابلرتاث العريب و خاصة السرد مما يدل على ختصصه يف هذا اجملال.
إ ّن حفر (كيليطو) يف خصوصية متون الشعرية العربية ،و تقلبه بني األدب و اللغة و الثقافة ،املركزي
و اهلامشي ،جعل اخلطاب النقدي يسري حنو إشكاليات جديدة جتمع بني األديب و الثقايف ،كما
جتمع بني النقد املنهجي و لذة التحليل ،ممّا جعل جتربته النقدية تتميز بسمة اإلبداع ،حيث يقوم
بواسطة لغته اإلبداعية بنسج خيوط تفضي يف األخري إىل قصة أو حكاية أو مسرحية ،فيتداخل
التحليل ابلسرد ،و يتجلى هذا يف نص "من شرفة ابن رشد" و قراءاته لكتاب "ألف ليلة و ليلة".
ينتهج (كيليطو) يف قراءاته و استنتاجاته طريقة نقدية متفردة ،ميكن وصفها ابملاكرة يف بعض األحيان
ألنه ميزج فيها احلقيقة ابملتخيل و الواقع ابحللم و القريب ابلبعيد و احلديث ابلقدمي ،ممّا جعل جتربته
النقدية تتميز جبدهتا و طرافتها تغري أي ابحث ابلدراسة.
إن اخلوض يف مناقشة مثل هذا املوضوع ينجر عنه املة من الصعوابت و العراقيل اليت قد تضعف
توخاها ،ذلك أنه من العسري اإلحاطة بكل أبعاد مشروع
من الوصول إىل أهدافه و بعض الغاايت اليت ّ
عبد الفتاح كيليطو النقدي ابلنظر إىل تنوع مواد املدونة ،و انفتاح أعماله على أكثر من جمال ،فضال عن

االضطرار إىل العودة إىل مدوانت الرتاث العريب ،ابإلضافة إىل تعدد املواضيع املطروحة يف املؤلّف الواحد،
يصعب مهمة الباحث الذي جيد نفسه أمام ختصصات
فكيليطو ال خيص كل كتاب مبوضوع واحد ،ممّا ّ
ع ّدة و حقول معرفية متشعبة و مرجعيات خمتلفة ينبغي اإلملام هبا.

و أاي كان األمر فحسبنا أنّنا حاولنا و عسى أن نصيب أكثر ممّا خنطئ ،و أخريا أتقدم ابلشكر إىل
األستاذة املشرفة الدكتورة "سليمة لوكام" على رعاية هذا البحث ،و على ما قدمته من إرشاد و توجيه
طيلة مسرية البحث ،كما أتوجه ابلشكر لكل من قدم املساعدة يف سبيل أن يكتمل هذا اإلجناز العلمي
على صورته هذه .و هللا املوفق للصواب.

