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النظرية األدبية واملنهج النقدي :أية عالقة؟
يومي 24 – 23 :نونرب

2016

ابلكلية املتعددة التخصصات بتازة

الورقة العلمية
ظل النقد األدبي لزمن طويل سجين البحث عن نوع من التطابق بين املعنى األدبي وبين حقائق متعالية أو
تاريخية أو اجتماعية أو نفسية .وقد ترتب عن ذلك تبعيته للبالغة قديما وللعلوم اإلنسانية حديثا .وملا ظهرت
اللسانيات البنيوية خلقت منعطفا في مسار الدراسة األدبية؛ حيث تجددت الدعوة إلى علم األدب وفق رؤية
جديدة ،خصوصا مع الشكالنية البنيوية التي حرصت على نقل مجال اهتمام النقد األدبي من القول الى كيفية
القول .وقد رافق هذه الدعوة العلمية اهتمام الدارسين واملنظرين باستخالص القواعد العامة والقوانين املجردة
املميزة للظاهرة األدبية ،وتمخض عن ذلك ظهور أبحاث ودراسات تراهن على استخالص الثوابت وتقنينها
لصياغة نظرية عامة لألدب تؤطر املمارسة النقدية من خالل تحديد منطلقاتها الكبرى وأهدافها العامة.
ورغم عمومية النظرية وانفتاحها على املحتمل وخصوصية املنهج الذي ينطلق من معاينة الظواهر املدروسة
في مجال األدب وغيره ،فقد ظل مفهوم النظرية ملتبسا ويفتقر إلى التحديد الدقيق؛ حيث نجده ينسحب أحيانا
على مفاهيم جزئية وتصورات لها طابع نظري أو منهجي من قبيل "نظرية االنعكاس" و"نظرية االنزياح" و"نظرية
التوازي" و"نظرية الوظائف" و"نظرية التلقي" و"نظرية العماء" ...وهذا يطرح أسئلة من قبيل :هل تعد نظرية
األدب نظرية شاملة محتضنة أو مولدة لنظريات جزئية؛ أم أنها مشروع نظري متماسك ومنفتح على مختلف
املستجدات ،بما في ذلك القابلية للتجاوز وإعادة البناء؟
لقد برهنت اإلبستملوجيا املعاصرة على أن العالقة بين النظرية واملنهجية عالقة تكامل دائم وتأثير متبادل؛
فإذا كان املنهج النقدي قد استفاد دوما من األنساق النظرية املجردة ومن النمدجات العامة إلضفاء الصرامة
العلمية والدقة املنهجية على ممارسته ،فإن الشعرية ،بما هي نظرية عامة لألشكال األدبية ،لم تتوقف عن
توسيع أنساقها وتنويع منطلقاتها ملواكبة ممكنات املمارسة املنهجية وجعلها منفتحة على مستجدات هذا الجنس
األدبي أو ذاك .فالنظريات إذن ليست إال فروضا عامة ملمارسات منهجية تضفي عليها طابع التحقق بهذه الطريقة
أو تلك .وهذا معناه أن أي مشروع نظري ال يمكنه أن يكون نهائيا ،بل إنه يظل فعاال ما دامت املمارسة املنهجية
تشتغل في إطار اإلبدال املعرفي الذي يرتكز عليه ،أما إذا اهتدت هذه املمارسة ،من خالل اختبارها لوقائع نصية
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جديدة ،إلى حقائق مغايرة تتجاوز حدود املشروع النظري السائد أو تفند بعض مرتكزاته ،فإنها قد تمهد الطريق
لتعديله أو لبناء مشروع نظري جديد يستند على إبدال معرفي مغاير .وعموما فإن هذا التكامل ال يقتض ي فقط
إخضاع النقد للنظرية وإنما أيضا تعديل النظرية في ضوء املمارسة املنهجية لجعل نمذجاتها العامة مواكبة
لتجدد اإلبداع والنقد معا.

حماور الندوة
انطالقا من هذه األرضية نقترح أن ترتكز أشغال هذه الندوة على معالجة إشكاالت ملحة يمكن حصرها في
املحاور التالية:
 .1ما العالقة بين النظرية واملنهجية في اإلبستملوجيا املعاصرة عامة وفي حقل الفن واألدب خاصة؟
 .2أال ترتكز النظرية األدبية واملناهج النقدية على أسس تلتبس فيها الحقيقة العلمية بالوهم والخيال؟
 .3هل تعد كل من نظرية التلقي والنقد الثقافي واألدب الرقمي مساهمة نوعية في تطوير نظرية األدب ،أم أنها
مشاريع نظرية جديدة تقوم على إبداالت معرفية مغايرة لإلبدال الذي قامت عليه الشعرية؟
 .4ما مدى مشروعية التصورات التأويلية املناهضة للنظرية واملنهج؟ هل تمكنت من بلورة رؤية مغايرة لفهم
الظاهرة األدبية والكشف عن أسرارها الخفية بمنأى عن قواعد العلم وضوابط املنطق؟
 .5إلى أي حد يعد عمود الشعر عند العرب وقبله فن الشعر عند أرسطو وغيرهما نماذج دالة ملشاريع نظرية
أثثت الحقل األدبي العربي والغربي قبل ظهور نظرية األدب؟

رشوط املشاركة
ستحرص اللجنة املنظمة على نشر أعمال الندوة لتكون جاهزة أثناء انعقادها ،لذلك تؤكد على ما يلي:
 قبول املشاركات رهين بتقييم اللجنة العلمية التي ستعتمد جملة من املقاييس في مقدمتها أصالة
البحوث وجدتها واحترامها لضوابط البحث العلمي وارتباطها بصميم املوضوع؛
 تقديم ملخصات مركزة للبحوث في أجل أقصاه  30أبريل 2016؛
 إعالم املشاركين بقبول مشاريعهم سيتم يوم  20ماي 2016؛
 تقديم البحوث كاملة سيتم في أجل أقصاه  10شتنبر  .2016وتراعى في كتابة البحوث املعايير التالية:
نوع الخط ( ،)traditionnel arabicحجمه  ،16املسافة بين األسطر ( ،)simpleنوع خط الهوامش
واإلحاالت ( )simplified arabicحجه ( .10مع الحرص على إدراج اإلحاالت بطريقة آلية)؛
 تتكلف اللجنة املنطمة بتغدية الضيوف وتنقلهم داخل مدينة تازة ،وال تتحمل تكاليف السفر؛
 يتم إرسال امللخصات والبحوث إلى منسقي الندوة عبر العنوانين التاليين:
brahim.amri@usmba.ac.ma - mohamed.msaadi@usmba.ac.ma
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