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 : ملخص
يضيف امتالك الناقد مباصرة فكرية إىل النقد األديب ما هو مستحدث وجديد كتحصيل رؤيوي ومسايرة     

للدكتور حسني الواد مؤلفات و )الرؤية االنبثاقية(.  هو ما اطلقنا عليهللتطورات على مستويي املمارسة واملفاهيم 
ودراسات، تتنوع توجهاهتا وتتغاير مقرتباهتا النظرية وتعدد منهجياهتا اإلجرائية وتتباين تبًعا لتطور آفاق هذه الرؤية 

)يف  سنرصد كتابهث والتقارب وتنوعها. والجل استقراء إجرائية هذه الرؤية لدى د. حسني الواد ومعرفة أُطر التحاي
 تاريخ األدب مفاهيم ومناهج( معاينني ما فيه من رؤى وآفاق من الزاويتني التنظريية واإلجرائية.

 الواد، الرؤية ،التاريخ ،التنظري، االنبثاق ،األدب: كلمات مفتاحية
 

Abstract:  
   The critic’s possession of intellectual insight adds to literary criticism what is 

novel and new as a visionary achievement and pace keeping with developments at 

the levels of practice and concepts, which is referred to as (the emerging vision).  

Dr. Hussein El-Wad has books and studies, whose orientations vary; their 

theoretical approaches differ, and their procedural methodologies vary according 

to the development and diversity of the horizons of this vision. In order to 

extrapolate this vision procedure to Dr. Hussein Al-Wad, and to know the 

frameworks of coherence and convergence, we will monitor his book (In the 

History of Literature Concepts and Curricula), examining its visions and 

perspectives from the theoretical and procedural angles. 
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 أ.د. نادية هناوي

  :المعنى والمعطى  -الرؤية االنبثاقية
( النظر املنهجي املتسلح باألدوات العلمية الذي به نسرب النصوص اإلبداعية بقصد )الرؤيةتعين     

 فحصها وتفسريها وتشخيص مناحي الفن واملوضوع فيها.
وما االنبثاق يف الرؤية سوى قدرة الفكر على البزوغ والتميز، ومثلما أّن الفجر يبزغ من الظالم،     

باسطًا ضوءه على اآلفاق، كذلك ينبثق الفعل النقدي من فكر يتعاطى التجديد وهو خيرتق التقليد، 
بثاق النقدي ما مندفًعا كي يتصدر السوابق من الرؤى والتوجهات. والذي جيعل الناقد متمتًعا باالن

ميتلكه من توجهات رؤيوية ومتوضعات عملية، هي حصيلة امتالء معريف وغزارة إنتاجية، جتعله يعيد 
إنتاج السابق النقدي، بنقد يتدفق منبجًسا، وقد خالف السابق، بعد أن يكون قد هضم مواضعاته 

هو يتصف بواحد أو أكثر من  واستوعب منعطفاته ومساراته. وال يتحلى الناقد بالرؤية االنبثاقية اال
 اآلتية:األوصاف 
املمارسة اليت تنطوي على نظر نقدي جتريدي، يتسلح باملنهج ويوظف األدوات على وفق  (1

 نظرية من النظريات األدبية.  
التعامل النقدي الواعي املبين على اجرتاحات وابتكارات غري مسبوقة وال مطروقة يف عامل  (2

 النقد.
عاينة يف البنية النصية املكتوبة، وطم  من أطما  التباصر القرائي أنه شكل من أشكال امل (3

الذي يبتغي املؤاَلفة بني املناهج والرؤى، معيًدا إنتاج التقليدي منها، كي ينبثق عنه ما هو 
 جديد.

املغامرة تغايرًا وتضاًدا، كاشتغال براغمايت يساير املعتاد ومع ذلك يتواءم مع املستحدث،   (4
 جديٌد كأشكال ومضامني.كي ينبثق عنه 

االقرتان ببنية النص مع مماشاة السياق، كأن ينفتح متمدرًسا بالنظر النقدي املستجد غري  (5
منغلٍق على السائد من الرؤى النقدية، أيًّا كان مستوى االنغالق انعكاسًيا إىل اخلارج 

بنيوية. بوجهة نظر اجتماعية أو نفسية أو تارخيية أو نصًيا إىل الداخل بوجهة نظر 
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 الدكتور حسين الواد والّرؤية االنبثاقية

وسيكون حاصل انعكاس وجهيت النظر التقليدية واملستحدثة انبثاق تعددية قرائية تصب يف 
 باب النقد الثقايف.

واتصاف الناقد برؤية انبثاقية يعين انه وجه ناظريه صوب األنساق، لتنكفئ به عائدة إىل السياق مرة 
 ة الناقد االنبثاقي.أخرى، آخذة املؤلف واجملتمع بعني االعتبار، ليكون التعدد مس

وما من سبيل يرتاده الناقد األديب، ويرتك بصمته اخلاصة الدالة عليه، غرُي امتالك الرؤية اليت     
مبوجبها ينبثق املغموُر واملنسيُّ واملرتوُك. وقد يتمكن الناقد من التجريب يف أرض بكر، غري متواٍن 

ة، كي يسلكه الباحثون من بعده، وليس هذا وال متعجٍل وهو يشق الطريق اجلديد مبعاوله اخلاص
باليسري طبًعا، لكنه بالنسبة للمخلصني للنقد العريب يسري؛ وإن تكبدوا مشقته وهنين وإن حتملوا 

 أعباءه، ما دامت البغية الدفع بعجلة النقد األديب حنو األمام.
اقد املراهنة على ممازجة وال شك أن االنبثاق يف امتالك رؤية نقدية هو شجاعة، تتطلب من الن    

املنهجية بالرؤية نظرًا وعماًل. ولقد حتلى الدكتور حسني الواد هبذه الرؤية وهو يتعامل مع التاريخ 
الذي يندرج يف إطار  1تاريخ األدب مفاهيم ومناهج( يف)املهم وعالقته باألدب، منتًجا، كتابه 

ا يتحكم يف التصنيف كل التحكم، بل نقدي، يبحث يف النشأة ال باملقتضى السياقي بوصفه مسلكً 
باملقتضى الشكالين الذي يعمق النظر يف النص من دون االقتصار على املؤلف، وما يتعلق بذلك 

 . 2من تتبع املؤثرات ومسائل احملاكاة واالنعكاس يف العالقات وأمهها عالقة األدب بالتاريخ
القصصية يف رسالة  البنية)للماجستري لته وهذا املنهج ال خيتلف كثريا عن منهج الواد يف رسا    

 الغفران( 
وعلى الرغم من أنَّ الدكتور حسني الواد كان قد استوعب الرؤى وهضم التصورات عن التاريخ     

اجلديد؛ فإنه مل يصرح هبا مباشرًة كمرجعياٍت وبإحاالٍت حمددة، ولعل السبب وراء عدم التصريح هو 
كتابة األطروحة، ما تزال حتت التداول والنقاش ومل تصل بعد   جدة هذه األفكار اليت كانت وقت

 مرحلة االختمار والتبلور على املستوى العاملي. 
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واملهم عندنا أْن تكون لتلك االفكار تأثريات، انبثقت يف فكر حسني الواد انبثاقًا نقديًا أصلًيا     
، راجاَّ الثابت يف التفكري يف تاريخ مّكنه من امتالك أدواٍت، خالف هبا السائد طيلة العصر احلديث

 األدب، أكثر من التفكري يف أي موضوع أديب آخر.
وقد انطلق د. حسني الواد يف البدء من التساؤل اآليت: ملاذا هذا االهتمام بالتأليف يف تاريخ     

األدب أو ما االسباب اليت دفعت املؤلفني مطلع القرن العشرين إىل االقبال على هذا الفرع من 
 التأليف؟

ظور الفلسفي املنبثق عن وال غرو أْن تتمحور اإلجابة حول اإلجرائية النقدية اليت لن تتجاوز املن    
تأمل جتريدي يتبحر يف ما هو خفي يف مؤلفات تاريخ األدب، ناظرًا هلا من زاوية األثر الذي ختلفه 

 يف نفس القارئ.
ومعلوم أْن ليست كل األعمال اإلبداعية كما يقول جان جاك روسو ترتك آثارًا؛ فهناك أعمال     

توسع معرفتك مبا كنت تشتاق أن تعلم مزيًدا عنه  تقرأها، فتعزز ثقتك مبا كنت تعرف، وأعمال
وأعمال أخرى تقرأها، فاذا هبا حتملك على تعليق احلكم ومراجعة احلساب وإعادة النظر فيما كنت 

 . 3حتسب معرفته
والنوع األخري من األعمال هو الذي أثّر يف فكر الدكتور حسني الواد، وأسهم يف انبثاقية الفكر     

متزوًدا بأفٍق حداثي بعيد النظر، وبوجهة نظر خاصة تتجاوز املعتاد النقدي صوب النقدي لديه 
احلداثي، الذي ينماز بالتقريب واملقايسة غري املعيارية اليت جتعل االنتقال من النقد إىل نقد النقد غري 

 حدّي وال مفتعل؛ حبثًا عن التعددية كمنهاج ومنظور، وسعًيا إىل التكامل وليس التمفصل.
وقد ال نغايل إذا وصفنا املرحلة النقدية اليت عاصرها د. حسني الواد أهنا مرحلة ما قبل انفتاحية،     

فيها تأرجَح النقُد بني ممارسٍة أحاديٍة يف التقيد املنهجي احملدد مبنظور ال خيرج عن أساسيات تعالق 
ارسة نقدية تعددية من ناحية النص مبؤلفه سياقًا وسريًة ومؤثراٍت ذاتية وجمتمعية وغريها؛ وبني مم

جدل املفاهيم يف التوظيف وتنوع أحوال متثيلها واختالف املناهج يف العمل عليها داخل النص 
 وخارجه.
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وقد انتمى د. الواد إىل املمارسة التعددية جماداًل املناهج، متحررًا من التأرجح أو امليالن إىل كفة     
لى جمايليه من النقاد يف قضية تكاملية النظر للتاريخ نًصا بعينها، حائزًا قصب السبق ومتقدًما ع

 وسياقًا، جامًعا رؤيا العامل للوسيان غولدمان مبوت املؤلف لروالن بارت. 
ضامنني ، فقد شاركه يف التحرز نقاد آخرون وصحيح أّن حترزه من السياقية ما كان باجلديد،    
أّن اإلضافة النوعية اليت قّدمها د. حسني الواد متثلْت يف ، بيد اهتم النقدية العلمية واملوضوعيةملمارس

التحول الرباغمايت يف التعامل مع التاريخ، الذي اتّبع فيه خطى النقد الفرنسي، باحثًا بقصدية 
 حداثية عن االختالف تكاماًل ومتفصاًل، وعن االئتالف منظورًا وممارسة. 

ًجا يف ممارسة العملية النقدية باجلديد، فلطاملا اختذ وقد ال يبدو احلديث عن التاريخ بوصفه منه    
النقاد من املنهج التارخيي أداًة فّعالة يف دراسة األدب نصوًصا وظواهَر وقضايا ومفاهيَم، بيد أّن هذه 
األداة ال تُلقي الضوء إال على جانب السياق، بينما تظلُّ جوانب النص األخرى معتمًة بال إضاءة. 

للمنهج التارخيي أْن يتعدى كونه جمرد أداًة بيد الناقد إىل أن يكون هدفًا يتطلع  والسؤال هل ميكن
 أيضا؟إىل بلوغه 

؛ إال عند نقاد تعمقوا يف فهم التاريخ وعًيا قد ال يتوافر هذا الفهم للتاريخ بوصفه أداًة وغايةً  إن    
عامل مع التاريخ بوصفه منهًجا، به وفلسفًة وعلًما، حىت صارت هلم رؤيتهم اليت خترتق السائد يف الت

وهو ما اضطلع بتمثيله الدكتور حسني الواد  متوصلًة إىل الالمعتاد يف التعاطي معه منظورًا ورؤية.
وهذا  .راستها التارخييةالذي امتلك أدائيًة نقديًة يف تفحص كتب تاريخ األدب، متلمًسا أساسات د

انبثاقية ذات أفقني حيددان طبيعة السري يف ما أّهله المتالك رؤية خاصة هي عبارة عن رؤية 
 وكااليت:منعرجات التاريخ أحدمها نظري واالخر تطبيقي، 

 :ـــ االنبثاق افضاءً في التنظير 2
االفضاء معرب به يتمكن الناقد من جتسري املسافة بني منهجني أو أكثر بقصد اإلتيان جبديد،     

الدكتور الواد بأفكار جاك لوغوف وطروحاته عن التاريخ وقد ال جنانب الصواب إذا افرتضنا تأثر 
 :4اجلديد الذي وضع له ثالث فرضيات
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إّما أن يواصل التاريخ انبثاثه يف بقية العلوم اإلنسانية األخرى ويبتلعها ليكون مًدا تارخيًيا  (1
 بوصفه علًما مشولًيا لدراسة اإلنسان.

 يا واالجتماع فق . أّما أن يقع االلتحام بني التاريخ واالنثربولوج (2
 أّما أْن يفقد التاريخ حدوده ويتوقف عن مغازلة العلوم األخرى.  (3
فالتاريخ اجلديد حبسب لوغوف هو تاريخ كلي ُمشكل ومنفتح. جماالته تتمثل يف اهلامشيني     

إن التاريخ اجلديد عليه أن يعيد طرح مسألة هؤالء العظماء وأن مينح " واملعدمني، يقول لوغوف:
. ولقد أدرك د. حسني الواد هذه الفرضية، بتأكيده منذ البدء أّن 5علمية جديدة لتاريخ السري" صفة

وجود  -برؤيته االنبثاقية-فيها هناك متعاليات من الصيغ واألشكال تدور حول التاريخ، اليت ملس 
صته التلفيق انتهاكات كثرية تشوهبا، متسائاًل: هل أن تاريخ األدب حمكوم عليه أن يعتمد يف سرد ق

 والتخلي  وعدم التحري والصرامة والضب  وأْن يأخذ خباطئ املفاهيم والنظريات؟  
وهذا التصدي لتاريخ األدب جعله يراه تارًة وعاًء للمعرفة وتارًة أخرى موضوًعا لرتهات وخرافات     

واجلماعات وحديث امتاع وهلو "حىت كأن الكل يف الكل مؤثر تتجاوب يف أرجائه أصوات األفراد 
، ويف هذا التصور ما ال خيفى من رؤية جديدة تنبثق عن 6حياكي الصوت نفسه على مرن العصور؟"

 نظرية التاريخ اجلديد. 
والذي لفت انتباه د. حسني الواد إىل هذه املسألة أن تاريخ األدب يستقطب الباحثني كما     

األدب العريب( سًتا  تاريخ)كتابه ع  يستقطب مجهور القراء، حىت أن أمحد حسن الزيات أعاد طب
األدب اجلاهلي( إذ طبعه  يف)كتابه وعشرين مرة خالل مخسني عاًما، وكذلك فعل طه حسني يف  

آداب العرب( بأجزائه الثالثة عدة  تاريخ)كتابه عشر مرات، وأعاد مصطفى صادق الرافعي طباعة  
 طبعات.
ألصحاب هذه الكتب اشتهارًا غري طبيعي، وهذا اإلقبال على مؤلفات تاريخ األدب أعطى     

ناهيك عن اختاذ بعض هذه الكتب كمناهج ومراجع يسري على هديها املؤلفون الالحقون. وهكذا 
 حاكى علي اجلندي جورجي زيدان كما سار شوقي ضيف على خطى طه حسني نوًعا ما.



 
 
 
 
 
 

 
 

35 
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افتقار كتب تاريخ األدب إىل  ال غرو أنَّ االلتفاتة األهم لدى د.حسني الواد تتمثل يف ما تلمسه من
الدراسة  مناهج)املوسوم العناية النقدية من الباحثني العرب، باستثناء كتاب الدكتور شكري فيصل 

، وفيه تساءل عن املناهج اليت استعملت يف فهم األدب العريب 1441االدبية يف االدب العريب( 
العلمي يف  االجتاه)املوسوم م الشاذيل ، وكذلك كتاب الدكتور عبد السال7ودراسته أو التاريخ له

 .1492مناهج تاريخ األدب احلديث يف مصر حىت بداية احلرب العاملية الثانية( 
من ناحية أنه خصَّ أهم  ،وال غرو أنَّ اهتمام د. حسني الواد بتاريخ األدب العريب كان خمتلًفا    

واملفاهيم، هادفًا البحث يف املرجعيات اليت مؤلفات تاريخ األدب بالدراسة، مناقًشا القضايا واملناهج 
 أسهمت إسهاًما وافرًا يف تكوين أجياٍل من قراء األدب ومنتجيه. 

وما جذبه حنو هذا االهتمام بتاريخ األدب أيضا، الندوات الفكرية عن التاريخ واألدب، ومنها     
 املدرسة)وندوة رة بربوكسل ندوة )األدب واجملتمع( اليت عقدها معهد علم االجتماع باجلامعة احل

وندوة )قضايا تاريخ االدب  1499ـ 1494الطبيعية للدراسات الدنيا( بباريس بني األعوام 
. وقد متثلت أفادته من تلك الندوات يف أنَّ االهتمام بتاريخ األدب ال 8ومناهجه( بباريس أيضا

من حياة األديب الشخصية  ذ يبدأونعمله، إينبغي أْن يتوجه صوب املؤلف وحياته، مما اعتاَد النقاُد 
 .وينتهون بأدبه أو بالعكس من أدبه إىل حياته الشخصية..

( )الكثافة مصطلحيوميكننا القول إنَّ االنبثاقية عند الدكتور الواد بدأت من منظوره املرتكن إىل     
فـ" مصطلح انتشر ( اخلاص باالجتماعيني والنفسانيني. فأّما االول و)الشفافيةاخلاص باهليكالنيني 

انتشارًا واسًعا يف أعمال اهليكالنيني وهو يقوم على تصور معني للكتابة االدبية لعل من أبرز 
خصائصه أنه يفهم انتاج األدب على انه عمل يتناول اللغة ال من حيث هي أداة ابالغ فحسب، 

ية الكاتب بوسائل وإطما من حيث هي أداة يعرب هبا. والنص املكثف هو النص الذي تطغى فيه عنا
وأّما الشفافية فـ" مفهوم شديد االنتشار..األدب مرآة تعكس نفسية  9التعبري على املعاين املعرب عنها"

 .10مؤلفيه وتصور جمتمعاهتم وهو يف عالقة تقابل مع مفهوم الكتافة"
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مفاهيمًيا على وينبثق النظر اىل الكثافة والشفافية كاسرتاتيجيتني حتفران يف تاريخ األدب حفرًا     
املستويني السياقي والنصي، أّما تكثيًفا أو اختزااًل وبزاوية نظر علمية ترى املناهج السياقية أفقية 

 سطحية واضحة وشفيفة، بينما ترى املناهج النصية غائرة عميقة وشاقولية. 
ال الشاقويل ويف هذا االنبثاق رؤية منهجية يتوافق فيها االشتغال األفقي السياقي مع االشتغ    

النصي من دون قطيعة بينهما باالستناد إىل املدرسة الفرنسية هذا فضاًل عن اإلفادة من النشريات 
 واجملالت الغربية املتخصصة وذلك يف حدود دراسة تاريخ األدب وانتاجه. 

علما أنّه يصف مراجعه باألجنبية مع أهنا كلها فرنسية؛ بعضها عبارة عن أعمال مجاعية     
كاربيت ودوبوس، وبعضها اآلخر أعمال فردية جلولدمان والنسون وباشالر وبطبعات باريسية، الس

وحىت الباحثني العرب الذي أحال عليهم، كانوا قد كتبوا مؤلفاهتم بالفرنسية مثل عبد املالك وحممد 
 اركون وغايل فهروي وحسني الطاهر.

هذا املنظور االنبثاقي؛ كما مل يعلن صراحة  وهو إذ مل يشر إىل مراجعه اليت مّكنته من امتالك    
عن مفهوم التاريخ اجلديد جلاك لوغوف وتالمذته، فلرمبا السبب هو أّن املقام مل يكن يسمح هبذا 

 التصريح، السيما أّن املوجة النقدية كانت قد بزغت منبهرة بطروحات الشكالنيني.
ك لوغوف ونظرية التداول الزمين يف تاريخ وعلى الرغم من ذلك، فإّن دالئل التأثر بنظرية جا    

األدب السكاربيت ودوبوا، اتضحت يف الطريقة اليت هبا نظر د. حسني الواد للمنهج وأثره يف دراسة 
 العالقة بني التاريخ واألدب منبثقا من:

تصحيح مسار الدراسة الذي خيل  ما هو أديب مبا هو غري أديب من خالل االنتقال من  (1
ؤلف وشخصيته إىل دراسة النص نفسه، وبالشكل الذي يساعد على فهم دراسة حياة امل

 احلياة باالجتاهني النفساين واالجتماعي 
اختال  املنحى التارخيي السريي باالجتاه النفساين واالجتماعي يف فهم االدب وأن النص  (2

لوكاش مرآة ال واعية للفرد ومرآة للمجتمع وايديولوجية الطبقة االجتماعية، معرجا على 
 وغولدمان مؤكدا أن اهلياكل األدبية هياكل اقتصادية.
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مل يسمها بنيوية ألن الوقت كان مبكرًا لتوطني الرتمجة عند و  عدم االكرتاث للرؤية اهليكالنية (3
تعريب معني، وألن الباحث ينظر للبنية بوصفها هيكاًل وليست بناًء، حيث" النص األديب 

عرب االستعانة بعلوم اللسان يف درس االدب  11ذاته" ال يعين غري نفسه وال يعرب عن غري
 درًسا ينزع إىل العلمية وهو ما اعتمده روالن بارت وجريار جينيت ورومان ياكوبسون.

وال غرو أنَّ أصحاب التاريخ اجلديد يف فرنسا هم من أوائل الرافضني للفهم الزمين للحوليات     
لف وجمتمعه؛ بل هو اشتغال لغوي أساسه نزعة وصفية وأنَّ األدب ليس مرآًة عاكسًة لنفسية املؤ 

 حتليلية للرتاكيب واألبنية واألنساق واملستويات والعالقات.
ويبدو أّن عالقة األدب باجملتمع مل تشغل د.الواد بقدر ما شغله رب  األدب باستنطاق الرتاث     

طي وحدة متماسكة ميكن أْن وأنَّ كلمة أدب لوحدها من دون تاريخ تدل على أشياء متباعدة ال تع
، ولو ُعين الواد حبدود أخرى ميكن أن تتحقق من التوافق املنهجي بني 12يعرف هلا جوهر أو ماهية

 السياقية والنصية حلقق توصالت قد تكون سابقة يف ميدان النقد الثقايف.
املؤلفات على إّن معياره يف االشتغال على تاريخ األدب ليس شهرة الكتاب وتفرده؛ بل تصنيف     

أساس التقسيم الزمين للعصور أو التقسيم إىل مدارس فنية. وأخذ بالتقسيم األول ألنه األكثر 
استعمااًل واختار لدراسته كتب جرجي زيدان وأمحد حسن الزيات ومصطفى صادق الرافعي وطه 

ة من مصر، وهي تتناول القضايا األدبي يف 1429و 1411حسني وقد ظهرت كتبهم بني األعوام 
ناحية املفاهيم واملناهج واالشكاالت. ومل جيد كتًبا مماثلة غري هذه الكتب تتناول تاريخ األدب سوى 

يف األدب العريب  دراسات)كتابه مقاالت أو فصول من كتب منها فصل د. عطية عامر من  
 .13احلديث( واجًدا أنه أملَّ املاما حسًنا بقضايا تاريخ األدب

رجي زيدان بتاريخ األدب باالطالع على مؤلفات غربية أرّخ فيها وعلل سبب اهتمام ج    
أصحاهبا آلداهبم، فضاًل عن إعالن اجلامعة املصرية عن حاجتها إىل تأليف كتاب يف أدبيات اللغة 

 .1494 العربية عام
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وقد أوصله منظوره االنبثاقي إىل أن التأرخة عند زيدان تتسم بوجود تفاوت يف العناية بعصور     
صفحة بينما أرخ للعصر  99األدب وأمهيتها التارخيية، فأرّخ للعصر العثماين بصفحات ال تتعدى 

صفحة مع أن العصر العثماين أطول بكثري من العصر  211احلديث باضعاف ذلك وصل إىل 
 احلديث، آخذا مببدأ االمهية يف ترتيب االنواع االدبية داخل كل عصر يؤرخ له.

فضل يف حماولة حسني الواد توفيًقا يف تطبيقاته اليت وصفها باجلسارة البحثية ومل جيد د. صالح     
إذ ال جدية وال استقصاء، بل مقوالت سريعة مبتورة نشرها كالرذاذ على سطح العمل العمالق مع 

 .14التعجل وعدم الدقة واالقتضاب
اس نظري يقوم على األخذ ال خيفى أّن اهتمام الدكتور الواد بتاريخ األدب كان منطلًقا من أس    

مبفهوم االنعكاس من ناحية عالقة سياق النص بالنشأة. وهذا ما استحكم على منظوره املنبثق من 
التعامل اجلديد مع التاريخ. أّما ما أخذه د. فضل عليه، فمرده إىل أنَّ د. الواد مل يكن أحادي 

ة الكتاب موضع الرصد، أجيوز املنهج وهو يأخذ مببدأ موت املؤلف، وهو الذي تساءل يف مقدم
فعاًل أن طمحو كل ما حيّف بالنص ألنه مفعم برطوبة املوت من جهة وحيمل من جهة ثانية لعنة 

 اخلطأ يف مفهوم االنعكاس؟! 
ويبدأ االنبثاق عند د.الواد من فعل نقد تاريخ األدب الذي هو أهم الظواهر بروزًا يف انتاج     

ديث. وينتهي بنقد تاريخ األدب، انطالقًا من وعي إبستمولوجي الغرب الفكري طيلة العصر احل
 يرى أنَّ الفعل النقدي مشرٌع باستمرار للتعدد يف القراءة.

ناهيك عن حقيقة أن هذه االمتدادية بني الفعلني النقدي والنقد نقدي، كانت قد أعطت د.     
الواد منظورًا يدمي الفعل التارخيي مبا جيعل عالقة التاريخ باألدب تتعدى النقد إىل الفلسفة واالجتماع 

ىل مسائل مهمة واالتصال والتاريخ واالنثربولوجيا. وقد فتح هذا املنظور االفضائي اآلفاق أمامه إ
تتصل باألرخنة لألدب وأدبية التاريخ وصلة التاريخ بالسرد. وأنَّ النص التارخيي ال يُنظر له على أنه 
نص توثيقي وإطما هو سرد توثيقي أو توثيق سردي تكون فيه للمخيلة صلة باحلقيقة الفنية وليست 

 العلمية. 
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العشرين من قبيل تصدي جاك لوغوف  وهذا ما اهتم به الباحثون الفرنسيون منذ مطلع القرن
وتالميذه ـ كما مر سابًقا ـ إىل احلوليات ودعوهتم إىل التاريخ اجلديد، يف وقت كانت فيه الدراسة 
 لألدب العريب تتجه إىل التاريخ ألجل فهم األدب وليس العكس أي دراسة التاريخ لفهم أدبيته. 

ريخ األدب من خالل عقد مزدوجات حبثية وهذا ما اضطلع د. حسني الواد بدراسته يف تا    
 .15"تؤدي عماًل خمتلًفا يف التاريخ األديب عن الطريقة اليت نعمل هبا يف النظرية األدبية"

وعلى الرغم من أنَّ هذه االنبثاقية يف فهم تاريخ األدب قد بزغت يف وقت كانت فيه األنظار     
حث التارخيي نسبًيا ليجمد عند حدود معينة، ليس ملتفتة إىل البنيوية، األمر الذي سّبب تراجع الب

فيها أدىن مواكبة للحداثة او تطلع للتجديد، فإن اهتمام د. حسني الواد كان قد أعاد للبحث 
التارخيي مرونته، كونه اعتمد االزدواجية املنهجية يف دراسة تاريخ األدب واليت أظهرت احلاجة املاسة 

 عاجلة قضاياه املفهوماتية واالجرائية. إىل نقد كتبه ومدى فاعليتها يف م
وهذا يصب يف باب نقد النقد وهو باٌب عرفه النقاد العرب القدماء وكتبوا فيه معقبني وراّدين     

 ومساندين ومعارضني ومناقشني ومستدركني. 
ا وجند أّن للدكتور الواد رأيًا مهًما حول مسألة دراسة النصوص األدبية بدراسة ظروف انتاجه    

، مفاده" أّن األدب يؤثر يف ما يتأثر به من 16وطرق نشرها وتأثريها وتأثرها بالوس  الذي تربز فيه
  17معىن ذلك أن األدب ينشر اآلراء واألفكار بني الناس فيكون له التأثري". عوامل اجتماعية..

ة اجملتمع وأن األديب وتأثري األدب يف اجملتمع وتأثريه فيه يؤكد أنَّ األدب كائٌن اجتماعي يتحرك حبرك
، وهو 18ليس كائًنا غريًبا "حتي  به هالة من خرق املألوف ترتفع به عن املعهود من البشر العاديني"

يعين باألديب هنا الشاعر على األغلب. هبذه االنبثاقية يف النظر إىل التاريخ انتفت الزمانية ومل يعد 
 مين يفضي به إىل األمام.التاريخ ميًتا يف املاضي؛ وإطما صار له مفهوم تزا

وال شك يف أّن هذا املنظور سابق لعصره بعدة عقود، ويف هذا الرأي نزوع حنو جلب املاضي إىل     
احلاضر، وجعل التاريخ مادة حية نابضة متجددة تتداخل فيها األزمنة اليت هبا ميكن فهم التاريخ 

يه، حمقًقا نقلة نوعية فهًما رؤيويًا جديًدا، وللدكتور الواد بالطبع فضيلة التعريف هبذا الفهم واالنتباه إل
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يف عامل النقد العريب، ومسجاًل ريادة منهجية ونظرية، لكننا نأخذ عليه عدم تعمقه يف هذا اإلجتاه، 
 فقد غابت النظرية وصار التعامل النقدي جمرد رؤية وصفية نصية حتليلية حتاول االنتصاف للسياقية.

إىل ريادة حبثية يف فهم تاريخ األدب فتصدَّر  ولقد أفضى هذا االنبثاق يف فهم التاريخ فهًما جديًدا
 ناحية:من  .جمايليه من الباحثني اآلخرين..

ما أخذه على الزيات يف مفاضالته بني عصور األدب العريب وما أخذه على زيدان يف ربطه  (1
التاريخ األديب بالتاريخ السياسي ربطًا حمكًما جعل رقي األدب واحنطاطه يتبع رقي السياسة 

 . 19طهاواحنطا
أن أغلب الباحثني يف تاريخ األدب مل يفرقوا بني العلمي من نصوص التاريخ والفقهي  (2

 20يف عالقتهم بيومهم وبغدهم. والفلسفي واألديب، وجعلوها شاهًدا على أحوال الناس..
 وهبذا الفهم تغدو النصوص كلها شواهد على أحوال العصر.

واحلضارة ومل ينظروا إىل األدب برؤية خاصة تتحدد أن املؤرخني خلطوا بني األدب والثقافة  (3
 .21يف اخليال واجلمال

األدب اجلاهلي( كونه جتاوز  يف)كتابه وهلذا كله أُعجب د. حسني الواد مبنهج طه حسني يف      
دراسة األثر يف تاريخ األدب العريب إىل التفكري يف املفاهيم واملناهج اليت تصطنع فيه، واليت هبا 

 حيح عن املزيف، ويتضح التداخل بني الواقعي واملتخيل.يُكشف الص
"النصوص األدبية إطما تكتسب صفة األدبية من نفسها ومن  أّما اشارة د. الواد إىل اجلمهور وأنَّ     

رهًنا  األدب ليست، فقد بدْت مغايرة حلقيقة أّن املقاييس يف 22نظرة الناس إليها وتعاملهم معها"
 نة الثقافية اليت هلا وحدها الشرعية يف وضع تلك املقاييس.باجلمهور وإطما باحلاض

مث أنَّ اجلمهور ليس كله على درجة واحدة يف الذائقة، وال مستوى واحد يف العقيدة واالدجلة      
كما أنّه ليس على املزاج نفسه يف التأييد واملعارضة. وهذا الفهم الستحكام السلطة ثقافًيا على 

 ا إليه كماض مقدس ال يطاله الشك.التاريخ منظورً اجلمهور هو الذي جعل 
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 :ـ االنبثاق إدالًء في الممارسة ـ1
قد يتساءل أحدهم ملاذا نظر الدكتور حسني الواد إىل تاريخ األدب بوصفه حبثًا وليس علًما؟     

ولإلجابة عن هذا التساؤل ال بد لنا من االتفاق مسبًقا أنَّ انبثاقية هذه النظرة مل تأِت جزافًا وإطما 
جبملة رؤى تنبثق عن  هي نتيجة منطقية لتأثره باملدرسة الفرنسية املضادة للحوليات. وهلذا أدىل لنا

 يأيت:ممارسة نقدية غري كالسيكية بإزاء تاريخ األدب، من خالل ما 
رفضه الفهم الرباغمايت للتاريخ، كونه يوّلد نقًصا يف فهم تاريخ األدب من ناحية إمهاله   (أ

جلوانب يف الظاهرة األدبية من قبيل ظروف إنتاج األدب وطرق النشر والذيوع وأسباب 
 .23الرواج وعدمه واملقاييس اليت مبوجبها ختتار النصوص

، واجًدا أّن 24امل تأثريًا يف نبوغ األدباء"رفضه فكرة "أّن املصائب والفواجع من أقوى العو  (ج
 عدواها انتقلت من املؤرخ األديب القدمي إىل املؤرخ األديب احلديث. 

إميانه أنَّ اختالف مؤرخي اآلداب العرب يف طرق التأليف ومنهجياته واجتاهاته، جعلت  (ح
 أعماهلم تتضارب يف اجتاهني: 

  .الذي أرشف بدقة ووثق بصدقاملاضي األول/ إخباري فيه التاريخ هو     
تاريخ األدب بالنسبة لطه إذ أن الثاين/ نقدي تشكيكي حيتكم إىل العقل. وميثله طه حسني     

 .25صوصه عن نصوص الفقه والفلسفةحسني مستقٌل يف ن
بالنسبة للدكتور د. الواد ليس هو الوثيقة، بل "النص األديب كائٌن كالمي متميز عن بقية النص و     

ولعل أهم مسات االنبثاقية يف املمارسة النقدية . 26الكائنات الكالمية، وأنَّ االديب كائٌن اجتماعي"
ما جاء عند د. الواد من ادالءات عن مظاهر الوعي باملنهج وأمهيته عند الباحثني يف تاريخ األدب 

 وأسباب هذا الوعي وجتلياته، فأّما املظاهر فتتحدد يف:
مؤلفي تاريخ األدب كانوا يتمتعون بفهم للمنهج جعلهم يدلون به  ما وجده الواد من أنَّ  (1

واضعني لتوارخيهم مقدمات أو متهيدات أو تنبيهات أو لفت نظر، ويف هذا داللة على" أنَّ 
 .27ألصحاهبا وعًيا مبسألة املنهج وإحساًسا خبطورة القضايا فيه"
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جج اليت متيز كتبهم عن كتب حتديده ملظاهر الوعي باملنهج يف كتب املؤرخني ومنها احل (2
 األقدمني كالرتاجم والطبقات.

إشارته إىل أنَّ االهتمام باملنهج تزايد عند مؤرخي األدب يف القرن التاسع عشر بسبب  (3
 العلم الذي أخذوه عن املستشرقني وهنضتهم. 

توكيده أنَّ اجلدل الذي قام بني مؤرخي األدب حول أي املناهج أنفع وأجدى هو دليل  (4
 .  28على التمرس يف اختياراهتم املنهجية قاطع

 إىل:وأّما اسباب الوعي باملنهج عند مؤرخي األدب، فرتجع حبسب د. حسني الواد 
 اقتناعهم العقائدي واالجتماعي والثقايف باحلاجة إىل املنهج. (1
اخللفية التارخيية والثقافة األكادميية اليت حتلوا هبا، واليت جعلتهم يتغلبون على صعوبة  (2

 . 29ملنهجا
طبيعة املرحلة التارخيية اليت وضعوا فيها أعماهلم، فآمنوا أنَّ "املنهج هو الذي به تقع  (3

السيطرة على ما حدث لألدب من حتول يف هذا الزمن الطويل وعلى تلك املساحة 
 .30الشاسعة املتحركة يف الزمن توسًعا وتقلًصا"

وبعد هذا اإلدالء حول املنهج كمظاهر وأسباب، يقف د. الواد عند مسألة حركة األدب     
وكيف عمل  األدب؟وما عالقة املؤرخ حبركة  باجملتمع؟متسائاًل هل هي ذاتية أم طارئة؟ وما عالقتها 

ويتوصل إىل أّن هناك  هلا؟املؤرخون العرب على التعامل معها أو ختطيها؟ وأي احللول وضعوا 
طناًعا يف منهج التأليف يف تاريخ األدب، سببه بعض االستناد النظري يف التقسيم إىل اص

. وهذا االصطناع جعل املنهج عبارة عن مناهج تقسم تاريخ األدب تقسيمات خمتلفة 31املستشرقني
فنية، وقد ناقش كل منهج منها التقسيم إىل عصور أو التقسيم إىل أحباث أو التقسيم إىل مدارس 

 . 32دةعلى ح
ويعلل د. الواد سبب اختالف املؤرخني يف املناهج يف أهنم تنكروا يف أعماهلم للمنطلقات النظرية     

 . 33اليت أقاموا عليها منهجهم، وذلك عندما وجدوا الواقع ال يتماشى معها وال خيضع هلا
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ة كون وهلذا غدت احلدود بني العصور قضيًة شائكًة، اصطدم هبا مؤرخو األدب من ناحي    
العصور سياسية أم أدبية وما مدى استقامة املؤرخ يف الوقوف عند سنة يعدها فاصاًل بني عصرين 

كأهنا الفراغ بني العصور لكوهنا فرتة انتقال من عصر إىل عصر. ومثل هذه   هـ يراها132مثل سنة 
األدب هي غري  هي أّن حركةصلة اليت خيلص اليها الواد مهمة واحمل. اج إىل درس معمقالفرتات حتت

حركة السياسة" فاألدب ال يعرف يف تارخيه االنقالبات الفجئية اليت حتدث أحيانًا يف التاريخ 
 .34السياسي. وحركة األدب إن كانت له حركة يف ذاته، حركة بطيئة يسبقها متهيد يطول أحيانًا"

العصور األدبية( اليت لن  خصائص)األدب وتوصله قراءته االنبثاقية إىل اإلدالء بقضية التوالد يف     
تصلح مع الفهم الزمين للتاريخ كاملديح مثاًل واتصال الشعراء باألمراء واخللفاء ومسألة النشوء 
واالرتقاء، ومن هنا استحسن الواد املنهج الذي اعتمده الرافعي يف تقسيم األدب حبسب األغراض 

االعتداد هبذا املنهج الدكتور الواد من حتديد بعض ومل مينع  .األدبية وناقش مزايا هذا املنهج وقضاياه
املزالق، ومنها أنَّه ال يكرتث ملسألة مركزية الغرض كمًيا أو عدديًا ونوعًيا، فضاًل عن كونه ينشغل 
بالغرض على حساب األديب والوس  االجتماعي. وقد يقود هذا املنهج إىل تقديس السلف وإىل 

. وهلذا وقع الرافعي يف النقص واخلل  لكن إشارة الواد اليت 35دهضم حقوق اخلََلف يف الغرض الواح
خصص هلا اهلامش ومفادها أنَّ هذا املنهج يعود إىل النسون، تعد اإلشارة األوىل حول املدرسة 

 . 36الفرنسية وأثرها يف امتالك النظرية املعاصرة يف التاريخ
ا من رؤية أكادميية ترب  حركة األدب أّما طه حسني الذي اعتمد التقسيم إىل مدارس، منطلقً     

 .أثرًا مبنحى سينيوبوس يف التاريخمبدارسه، فإنّه استلهم ذلك التقسيم من ديكارت مت
يصلح للعمل البحثي ه سواء يف إشارته إىل أنّ  ذا املنهجولقد بدا الدكتور الواد متحمًسا نقديًا هل    

ي بدأ يقبل عليه الناس اآلن، لكن املالحظ أنَّ اجلماعي أو يف ذهابه إىل أّن هذا االجتاه هو الذ
الواد يف الوقت الذي يقرُّ مبعرفته مبا كان أصحاب مدرسة التاريخ اجلديد يعتمدونه يف أحباثهم 

وماذا يقصد باجلماعية  باآلن؟التارخيية، جنده حيجم عن حتديد من هم هؤالء الناس؟ وماذا يقصد 
 والفردية؟



 
 
 
 
 
 

 
 

44 

 أ.د. نادية هناوي

نَّ ممارسة هذه املناهج تتفق على غاية واحدة وهي" السيطرة على احلركة أّما ادالؤه حبقيقة أ    
، فنجدها مناورة غري مقنعة ألنه أشاد سابًقا بالتقسيم للعصور حبسب 37والتحول يف تاريخ األدب"

املدارس كونه أفرز تواريخ فردية ومجاعية ال حتققها املناهج األخرى، ولعله أراد هبذا االتفاق على 
 مسايرة منهجي زيدان والرافعي جنًبا إىل جنب مسايرة منهج طه حسني. الغاية، 
ولعل املسوغ هلذا التربير الذي نقدمه، ما طرحه حسني الواد نفسه يف ختام فصل املناهج، من     

، 38أّن طه حسني قّدم حبثًا يف منهج تاريخ األدب، هو مبثابة اقرتاحات ومشاريع أحباث ال أكثر
تقليل شأن املنهج الذي ابتدعه طه حسني وحّدد خصوصياته ومزاياه، وبالطبع  ويبدو واضًحا هنا

ليس السبب وراء ذلك احلسد لطه حسني ألنه السابق يف الكتابة يف هذا املنهج. وإطما هو عدم 
استمرار طه حسني فيه وأنّه صحح الحًقا يف بعض مساراته، ولذلك غدا منهجه أقرب إىل املشروع 

 واملقرتح.
االنبثاقية النقدية بالدكتور الواد إىل اإلدالء برؤية اجرائية خبصوص فصول كتب تاريخ األدب وتصل 

اليت اختذها عينة لدراسته، معاجلًا أسباب رواجها عند القراء والنتائج والكيفيات اليت هبا متَّ العمل 
 على هذه الكتب. 

( بادئًا بزيدان والزيات )الكتاب لة على( للدال)العمل كلمةوأول ملمح يف اإلدالء أنَّه يستعمل      
اىل عصور( واجًدا أهنما أّرخا للعصر األموي. ووقف عند سبب  )التقسيملكون هنجهما واحًدا وهو 

التأرخة هلذا العصر حتديًدا وحدده يف أنّه مل يكن عصرًا غامًضا كالعصر اجلاهلي وال طوياًل  
ثماين ومل يكن عصًرا بينه وبني املاضي ما يشبه كالعباسي وال عصر احنطا  كالعصر املغويل والع

القطيعة مثلما هو العصر احلديث، لكن الدكتور الواد تناسى هنا أّن العصر األموي عصر فنت 
وعصبيات، وفيه قطع التدوين شوطًا ابتدائًيا يف التأثر بتوجهات عقائدية معينة. وهذا ما حيتاج من 

 املؤرخ تدقيًقا ومتحيًصا كبريين. 
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وهو نفسه كان مؤاخذا الزيات وزيدان يف تقدميهما للدولة األموية كوهنما أمهال عامال أساسًيا     
وهو العامل االقتصادي؛ فالفتوح االسالمية أمدْت عرب اجلزيرة بالعبيد واجلواري ومبا حيمد يف بالد 

 ، وهذا ما أثّر يف اتساع نطاق شعر الغزل.39فارس والشام ومصر من ذهب
د احلكاية إىل هذه االلتفاتة ما ذكره عن حكائية املرويات التارخيية، وأنَّ زيدان اعتم ونضيف    

ومعلوم أنَّ سرد األحداث يقوم على التحبيك، وهذا ما جيعل املؤرخ معنًيا .40وليس التعليل والتحليل
ة التاريخ، ألنَّ باضفاء املشاعر على النماذج اليت يستشهد هبا ومل يركز الدكتور الواد كثريًا على سردي

حركية التاريخ من وجهة نظره ينبغي أْن تكون بعيدة عن الذاتية ومتحلية بالعلمية، وأنَّ التاريخ يف 
 األصل علٌم، وليس سرًدا حلبكات. 

وهذا الرأي خيالف ما جاءت به النظرية التارخيية املعاصرة عند هايدن وايت من أنَّ احلدث     
فيها املؤرخ سارد يبتغي رب  السبب بالنتيجة، كي تتأكد لألحداث  التارخيي يوصف بأنَّه قصة،

التارخيية اليت يرويها املصداقية، ويتم االقتناع هبا. وهذا ليس خاًصا باملؤرخ لألدب العريب وإطما هو 
 شامل لكل املؤرخني لآلداب اإلنسانية.

لتحليل العلمي، فهاتان السمتان ال ومن هنا تنتفي مطالبة د. الواد لزيدان والزيات باملوضوعية وا    
 تتوفران حىت عند أدق مؤرخي اآلداب يف العامل، والسبب حتمية عالقة التاريخ بالسرد.

وجدير بالذكر أّن الواد كان قد اعتمد يف املقارنة بني الزيات وزيدان طريقة اجلدولة واإلحصاء، 
اجم األعالم بأوفر نصيب من الصفحات، واجًدا تشاهبًا بينهما يف االهتمام بالشعر مع استئثار تر 

 .41وهذا ما جعل من تارخيهما تاريخ رجال أكثر منه تاريخ أدب
ومن دالئل االنبثاق يف املمارسة النقدية ما أدىل به الباحث حول مسألتني األوىل أنَّ زيدان     

كم فيه قوانينه والزيات نظرا للرتاث األديب العريب على أنه جامد مغلق على نفسه يف املاضي تتح
وأوضاعه. ومل ينظرا إليه على أنّه حي متجدد. وأنَّ مقياسهما كان اجلودة وليس التمثيل واالختيار 
الذي برأيهما ال يدلُّ على التنوع واحلركة، وإطما يظهر تفوق الشاعر وكثرة وجوده يف مؤلفات تاريخ 

 األدب. 
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رأة يف اجلاهلية واإلسالم وقضية الشعر التمثيلي مل ياتيأ واملسألة الثانية أهنما يف تناوهلما لقضية امل    
جبديد عما طرحه مفكرو النهضة وأدباؤها. بيد أنَّ هناك أمورًا فاتْت د. حسني الواد فلم تشملها 

 رؤيته االنبثاقية يف ممارسة النقد، من قبيل:
تاريخ األدب  أنه مل يفرد فصاًل أو مبحثًا للحديث عن سبب االقبال القرائي على مؤلفات (1

 ووظيفتها يف إحياء الرتاث.
 42أنه مل يباشر قارئه مبرجعياته مرتفًعا من اإلدالء بأهنا مرجعيات فرنسية، باستثناء إشارة  (2

واحدة صرَّح فيها بالنقل عن اسكاربيت وذكر عنوان كتابه )تاريخ تاريخ األدب( وذكره  
 بالفرنسية.كذلك 

صص بالتوصيات واالقرتاحات، واملستغرب أنّه خختم كتابه مبا مساه اآلفاق هو أشبه  (3
 .للمهم منها اهلامش

أّن ابدال مقولة تاريخ األدب العريب بتاريخ العرب األديب، كان األجدى ذكرها يف مقدمة  (4
 الكتاب وليس ختامه. 

ومهما يكن من هذا الفوتان والسهو، فإنَّ الرؤية عند د. حسني الواد تظل يف انبثاقيتها شاملة     
نطلق أواًل من إحساس متقدم يف ضرورة دراسة تاريخ األدب بأطر حداثية متزج العلم باألدب مع ت

عدم استقالل التاريخ عن األدب والسياسة واالقتصاد، وتتعاطى آخرًا خمتلف املقاييس يف املمارسة 
 جعل النقدية، جامعة العلمي بالسياسي، واالجتماعي باألديب، منطلقة من رغبة خملصة وجادة يف

 البحث األكادميي العريب يواكب ما هو رائج أو مستجد يف البحث األكادميي الغريب. 
 :الخاتمة
االنبثاق رؤية تشتغل يف دراسة كتب التاريخ األديب ونقدها على البعدين التنظريي واإلجرائي.     

ويعد الدكتور حسني الواد متصدًرا يف رؤيته االنبثاقية منذ سبعينيات القرن املاضي، متأثرا باملدرسة 
ونقد النقد. وإذا كان  الفرنسية اليت منحته آفاقًا مهمة، جعلته متقدًما على جمايليه يف ميداين النقد

مؤرخو األدب قد تغاضوا عن مسألة استقالل التاريخ األديب استقالاًل نسبًيا عن التأليف يف التاريخ 
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باستقاللية تامة، على وفق  تاريخ األدب مععموًما؛ فإنَّ الذي فعله الدكتور الواد هو أنَّه تعامل 
ا التعامل من ريادة حبثية فتحت الباب لدراسة منظور جيمع السياقية بالبنيوية. وال خيفى ما يف هذ

 تاريخ األدب مبناهج جتمع الشكل باحملتوى، وقد تعاضد سياق النص اخلارجي بانساقه الداخلية. 
 الهوامش واإلحاالت:

                                           
 
. والكتاب يف األصل 1443، 2يف تاريخ األدب مفاهيم ومناهج، حسني الواد، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،   1

القصصية يف رسالة الغفران اليب العالء املعري( الدار العربية  )البنية. ومن كتب املؤلف األخرى كتاب 1494أطروحة اجيزت عام 
و)مدخل اىل  1441و)املتنيب والتجربة اجلمالية عند العرب(  1412هج الدراسة االدبية( منا و)يف. 1411 2للكتاب، تونس  

 .1442شعر املتنيب( 
 .9ينظر: املصدر السابق، ص 2
، 2994، 1شهادة جان جاك روسو، عقيل يوسف عيدان، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت،   ،ينظر: التنوير يف اإلنسان 3
 .15ص

 .133ـ 132يخ اجلديد، ص ينظر: التار   4
 .191 املصدر السابق، ص 5
 .9صيف تاريخ األدب،  6
 .19ص السابق،ينظر: املصدر  7
 .149صاملصدر السابق،  ينظر: 8
 .11صاملصدر السابق،  9

 املصدر نفسه. 10
 .19صاملصدر السابق،  11
 .95صاملصدر السابق، ينظر:  12
 .12صاملصدر السابق،  13
 .419-415، ص1419، 3بغداد،  ينظر: نظرية البنائية يف النقد األديب، د. صالح فضل، دار الشؤون الثقافية العامة،  14
 .1املصدر السابق، ص 15
 .29ينظر: يف تاريخ األدب، ص 16
 .91املصدر السابق، ص 17
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 .92صاملصدر السابق،  22
 .191صاملصدر السابق، ينظر:  23
 .19صاملصدر السابق،  24
 .119يف تاريخ األدب، صينظر:  25
 .115املصدر السابق، ص 26
 .124املصدر السابق، ص  27
 .132ـ129ينظر: املصدر السابق، ص 28
 .131ـ 132ينظر: املصدر السابق، ص 29
 .131ص املصدر السابق،  30
 .134املصدر السابق، ص  31
 وقلما يذكر د. حسني الواد الرافعي. 141املصدر السابق، صينظر:  32
 .145السابق، ينظر: املصدر  33
 .159صاملصدر السابق، 34
 .195ينظر: املصدر السابق، ص 35
يتشابه حسني مع الواد يف تأثرمها بنظرية علًما أّن الواد مل يقطع بتأثر طه حسني بالنسون كونه مل حيل عليه مباشرة. ويف هذا  36

 التاريخ اجلديد، ويف عدم إشارهتما إىل أصحاهبا مباشرة.
 .149املصدر السابق، ص 37
 .141ينظر: املصدر السابق، ص 38
 291ينظر: املصدر السابق، ص  39
 .294املصدر السابق، صينظر:  40
 .294ينظر: املصدر السابق، ص  41
 .241صاملصدر السابق، اهلامش  42
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 الدكتور حسين الواد والّرؤية االنبثاقية

                                                                                                                    

 قائمة المصادر والمراجع:
التاريخ اجلديد، باشراف جاك لوغوف، ترمجة وتقدمي حممد الطاهر املنصوري، مراجعة عبد احلميد هنية، املنظمة العربية  -1

 .2999، 1للرتمجة، بريوت،  
دوس، ترمجة حممد الطاهر املنصوري، مراجعة د. جوزيف شرمي،  لتاريخ املفتت من احلوليات إىل التاريخ اجلديد، فرانسواا -2

 2994، 1املنظمة العربية للرتمجة، بريوت،  
 .2994، 1التنوير يف اإلنسان، شهادة جان جاك روسو، عقيل يوسف عيدان، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت،   -3
 .1443، 2ة للدراسات والنشر، بريوت،  يف تاريخ األدب مفاهيم ومناهج، حسني الواد، املؤسسة العربي -4
 اإلنسانية،من النص إىل الفعل أحباث التاويل، بول ريكور، ترمجة حممد برادة وحسان بورقية، عني للدراسات والبحوث  -5

 .2991، 1القاهرة،  
 1419، 3بغداد،  نظرية البنائية يف النقد األديب، د. صالح فضل، دار الشؤون الثقافية العامة،  -9

 


