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 كلمة شكر

ب    نحمددهللا ا ذيددن  مدد    ضددلإل مامددبا اددنذ ذي حددض ذيماالذضدد  العمدد  عليندد

كر أاقدهللاا  بيشد ".م  يا يشكر ذينبس يا يشكر ا"ذيس ا  قاليإل عليإل ذيص ة ال

هللاط ذي داليى معدهللاذهللا ادنذ "  عيدال  ندالرة" ذيجزيل إيى ذألسابنة  ب ذييد ذياد  كبندل ي د

رغدا حرصد  علدى ادن  ذيمدنكرة الر رحب ذمشرذف علدى ذي حض فقهللا االيل  صهللا

نذ ذيعمددل سدديكال  أ  يكددال  اددنذ ذي حددض فدد  غ بيددة ذماقددب  إنط أنندد  أعلددا  ددم  ادد

صدددددل هللاال  ذيمكبندددددة ذياددددد  كبندددددل أسدددددابنانب ذي بضدددددلة ا ا ينددددد  أ  أنبقصدددددب ال

ب إال.إيي ددب بللا  ذيكريمددة ذيادد  كبنددل هللاذلمدد   بيخصددال يددى جبن يالأشددكر  شددهللاة عدد

ألن د  ادنذ ذيعمدل هللاالن ب يدا أكد  م  يا  ذا  ذيعزيزة ذيا  سبعهللاان  كثيرذ الأخ

 .على إامبمإل م  قريب أال م   عيهللا الإيى كل م  سبعهللان .ف  ذيالقل ذيمحهللاهللا

 "ا ف  عال  ذيع هللا مب هللاذا ذيع هللا ف  عال  أخيإلال"

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 

الكريمين، والديّ : عرفاناالعزيزين حبّا و أهدي عملي هذا إلى  

إلى التي سهرت على  ،من أجلهاأحيا بها و والتي وجودي،إلى منبع سروري و

عت عمرها من أجلي إليك أمي الغاليةراحتي و .ضيّ  

 النجاحواالحترام لي أبواب الحّب وفتح ذي أوصلني إلى هذا المكان وإلى ال

طالما ساندني الذي  ةالغالي أبي الراحل جسدا والباقي أبدا، إلى روح إلى

، والذي فارقني ببضعة أيام قبل أن يراني أنجح، وشجعني في مشاريعي

.أهدي إليك هذا العمل وأتمنى أن تكون فخورا بابنتك  

الذين كانوا دائما إلى جانبي في " يعمار، موسى، حمو" إلى إخوتي الثالثة

.الصعبةاألوقات   

.التي دونها لم أكن ألنهي هذا العمل" فطة"الوحيدةإلى أختي العزيزة و  

 صبوراكان ي دائما ونساندلعمل، وهذا ا شاركني معاناةإلى زوجي الذي 

.معي طيلة هذا البحث  

، كريم شهرزاد، سليمان، زينة، عزيز،: لة الرائعة، أصدقاء العمرإلى الث

.محمد سعيد بالخصوصو أكلي  

ّ األقارب وإلى  .األصدقاءزمالئي وأصدقائي في الدراسة، وإلى كل  

ّ من مّد لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد ه بجهود كل ، إليكم كما أنّو

.عملي المتواضعجميعا أهدي ثمرة جهدي، و  

 

 

 تسعديت
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 : مقدمة
اا النقدية  القديم ألوانا مختلفة  مةا ااعرف األدب العربي منذ   ، حية  األدبية تاااة

ذ   ا ااتمةةا مةةا خهلةة  اةة للويويةة  النقديةة  بدرا ةة  الخاةةاب األدبةةي و  األبحةة اارا ا بشةة   الظةة
 .عام

ا لةةذل و  م تعةةرف تو فةة يةة  لةة د  فالحر ةة  النقديةة  األدب يةةرا  شةةتداو ةة راا  ب تمراتاةةوو ف  م ةة  بصةة
ا  لةة  تميةة ا فةةي  ةة  مر  مةة ا ت اا ي ةةما لتةة ا  ةة ذا مةة نت  نقةةدر علةةذ  خةةر ، واةة حلةة  بتفةةوه مةة

ذ  ا اةةةة تةةةي تتميةةةة  بتةةة ل يناميةةة  ا اا النقديةةة  المعاصةةةةرا الدو را ةةة ياو  .الدو تةةةةي  مةةةا بةةةة ل الظةةةواار ا
لالباحثيا العرب،  اد  بياأصبحا مح و نقاش و  يةدر المعةروف منظاارا تااو  ا ت  التقل

اا فةةةةي  نوقدالدرا ةةةة ل يةةةة يةةةة ا لةةةةذ التحةةةةوو  و . العقةةةةود األخيةةةةراخاصةةةة  فةةةةي و ،  األدب ذلةةةة  يراةةةةت و
 .النقدارأ علذ ذاا معنذ األدب و  العميه الذر

لةةةةذ و  دفعنا و ذا يةةةة األم ، فتةةةة ا  بةةة نةةةة لةةةةذر عرف يةةةوم اةةةةو بيةةةةر األدب ا ل ا  ألاو أدب ا عةةةةا  الت ةةةة
باب و  تةة  يتييوةةر، و األ ةة تةةي اعل ل راا ا بةة  علةةذ ذلةة ، المبةةرو ا اااا نةة ذا حاول ا ا  نةة ن دفإ ذ   ناةة اةةة

م راا النقديةة  لةة ر العلةةوم و  التاةةوو الم ت ةةا واو نتياةة  لتاةةوو ارف فةةي اميةةت الماةةااا، فعةة المعةة
لةةةةةةةةذر ذل  لةةةةةةةةي  ا يةةةةةةةةوم  ةةةةةةةة ل ا  العلميةةةةةةةة ، و  ا ابقا، فاألبحةةةةةةةة اا  ةةةةةةةة فةةةةةةةة  ةةةةةةةة افاا المختل  اا تشةةةةةةةة

د أوثوةر مفتةوالت نولواية ، و  اوم العولمةة   ة ا ا  لتةة را ة يثير علةةذ الدو ا تة يومة ا األدبية  العالميةة  أ
 .في ماا  النوقد باألخصو بصف  عام ، والعربي  المياربي  بصف  خاص ، و 

لةةروبم مةةا و   اا والمةةدار  و علةةذ ا يةةر مةةا ااتاااةة لةة  ال ث ا  أاو انا ذااب فةةي ماةة المةة
ا را ةةة ا و الدو ا تةةةدخ   لوتةةة تةةة قديةةة ، فإنو نو ل ايش فةةةي ا ا بحنا نعرفةةة  فةةةي التتعةةة ا أصةةة ار مةةة و ةةةا واةةة

د"الحا ر بة  قة نو ل ا ، و "نظرية  ا إا ابعة ذ  افة دا، و اة ا واحة  ا تعبوةر عةالنوظرية  ا تمثة  اتاااة
دا، و  دا، أو ر يةة  واحةة دو ا ر اامدر ةة  محةة ا تمثةة   ةة نومةة ا مةةا واةةرا اا ا  ا فيتةة اا ب ةة و مةة تاااةة

ا و ةةعفتا اا  وتتةة اد ، وب ةة و نقةة ذ  النو . ومبةة إاو اةة م فةةي حقيقةة  األمةةر، فةة قديةة   علةة نو ل ظريةة  ا
يةة  بذا اا اليرب را ةة ذتةة   ةةد عرفتةة  الدو تااعا منةة تةةي ا ةة ل ا اةةي ا تةة ، ألنوتةة يا أا تاعةة  مةةا  بدا

يةة  و  اا األدب را ةة ا الدو اا، باعتباراةة ااا الحيةة ا ب ةة و ماةة ةة تمو أ ا   ا يتةة ةة قديةة  علم  نو ل يةةرا ا ا  ب نصةة
را ةةاا، و  ا العلميةة يقبة   ة و الدو اا  بإارا اتتة ذا ا و . المختلفة  المنة ا أاو ل ةا اةة يعنةي أي ةة

ارا عةةا  ةة و  نةةا عبةة م ي ةةتموا فةةي ذلةة ، بةة   ا اا األخةةرا لةة ثقافةة ل اد فةةي ا نقةة ل ريا أو ا المف وةة
د ما الاتود ال بيرا  .موحو

ذا أشرنا انا ولذ الدو و   .ذل  ولذ   ا بو ال انا تا را اا اليربي  بصف  خاص ، فألنو ا 
د العربةةي يتو  قةة نو ل اا ا د أا  ةة ذا بعةة يم و ا ةة يةة يةة  تق د مةةوااا تقةةويم، مثةة  فةةي عمل ا ةة نو ل يميةة  فيةة  ا

دالقبح، و  ماالاما   نا ا، و يفر  الاودا ما الرو نوت مةا   عالاوبةت مةا الت لوةف، والصة التصة
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يةةرا علةةذ ذو ةة  و ي ف   ب ا بصةة د فيتةة تم . ميواتةة  الخاصةة عتمةة د العربةةي الحةةدي  يتةة نقةة ل بح ا أصةة
في  ت يةةة  وصةةة ارا عةةةا عمل يةةة  النقديةةة ، عبةةة د مةةةا ذلةةة ، حيةةة  أصةةةبحا العمل دأ بخةةةواص أبعةةة بةةة

تتدف  ةةرا ا األثةةر األدبةةةي و  داف، وت ةةة يةةة  اابةة لةةةذ مباشةةرا بعةةد عمل د الوصةةو  و تةة   صةةة مقارب
د عةةالاةةوار و  ا ةة نو ل داف، في شةةف فيةة  ا ذا اابةة منوتا اةة تةةي يت ةة ل ي  الحقيقةة  ا ا اةةو أصةة ا  ةة و مةة

لةةنص األدبةةيو  وفنةةي ومعرفةةي افي فةةي ا د المعاو . ثقةة قةة نو ل إاو  ا ذل ، فةة صةةر يخ ةةت لماموعةة  لةة
د فةةةي  ةةةرا ا النص،اااةةةرا اا المةةةا الخاةةةواا و  تةةةي تتا وةةة ل روري  ا ةةة لةةة   و ي ومهحظتةةة  وتحل

 .ش هم مونا و 
اح  و  ذل  فقةةد عرفةةا ال ةة اا، و لة قديةة  ماموعةة  مةةا ااتاااةة نو ل تم بدرا ةة  ا تةةي تتةة ل اا ا النظريةة

 .مباد تابإارا اتتا و  األدب،  هو 
نو و  لةةة اخلي ل دو لةةة اارر، أو ا يةةة  الوصةةةف الظةةة اا  النقديةةة  ت تفةةةي بعمل نةةةا بعةةةا المنةةة ذا  ا ص ا 

اني، و   مةةا للو ةة يةةور، وا بن ل نت  ا يا المةة اا  اةةو شةة ا  منةة إاو انةة ا ال ةةميوايقي فةة دو أخةةرا تتعةة
ير و  لةةذ التف ةة نت  الوصةةف و يا المةة ا اةةو شةة يةة التيويةة   مةة نت  او  النوف ةةي والبنيويةة  الت وين لمةة

 .امالي  التلقيو ( الترمينوايقي)التيويلي 
اا النقديةةة  المتأ مو فةةةي خ ةةةو  نةةة مةةةواال ااتاااةةة ي د األدبةةةبا قةةة ن ل او  ا د  ، حةةة اربي أا ياةةة ي الميةةة

نةة   م ا يلةة  ك ثةة  والمعاصةةرا،بةة اا  النقديةة  الحدي ذ  المنةة نةةا اةة ا بابيعةة  األمةةر نتياةة  التي  ا
ا  مةةةةت اليةةةةرب،  ا    اااةةةةهفو للمثا فةةةة  وااحت ةةةة دا و ةةةة علةةةةذ ف ةةةةر ارخةةةةر عةةةةا اريةةةةه عةةةة

تَّل   ا والترامةةة ، و  ال َذ ةةة د َم توا الممار ةةة  ال ةةةأ ةةة افي علةةةذ م ةةة قةةة ث ل ذا الحةةةوار ا نقديةةة  فةةةي تم اةةة
ال  و  ظتةةةةور يةةةة  التار وشةةةة الي  األصةةةة د العربةةةةيالمعاصةةةةرا، أو ثنا  قةةةة ن ل ي  فةةةةي ا  يةةةةب والتيصةةةة

 .بالتالي ظاارا ااختهف في الخااب النقدر المياربيو 
اا الو  مو ااتاااةة يةة  حصةةر  ألاةة ا بعمل ذا  منةة ثوةة ا  د العربةةي عامةة ، و تةةي أ نقةة ل نقةةد را فةةي ا ل فةةي ا

ا د   الميةةة ف  خاصةةة ، ناةةةداا وا ةةةح  بةةة اريخي، ثةةة ربي بصةةة تةةة ل د ا قةةة ن م بال دلي، ثةةة لةةةوا عي الاةةة م ا
يةةةور، و  بن ل يةةةور اا بن ل تةةةي تفروعةةةا ل اا ا م ااتاااةةة الي، ومعظةةة دو لةةة يةةةور ا بن ل م ا ا عةةةا لت ةةةويني، ثةةة

 .الخ....التداولي ، و امالي  التلقيو ،التف ي ي يا ياا، و البنيوي   ال م
ادرا، و   يثور و مةةت تةةوفور شةةروا المبةة تةة اربي ي د الميةة نقةة ل بح ا م يصةة قةةذ فقةةا لةة ذ  مةةا اةةيتل

يةة ، و  اا اليرب ا ااتاااةة نومةة او  ا  يةة ، فحةة ار األدب داو  األف ةة تةة ير المفتةةوم الخاةةي ل او  ت  ةة حةة
ا بشةة   خةةاص، و وذا أا يةة   يةة  المعرفيةة  والنقديةة  منتةة تيب تََّرا ل يرورا ثور فةةي ا تةةي تشةة   ال ةة ل ا

اا النوت ةةةة  األ بةةةة م ارت يةةةة  فةةةةي الميةةةةرب العربةةةةي، بح ةةةة األدب األدب يةةةة  بةةةة يةةةة  النقديةةةة  الميارب دب
دالحر و  اتذا، و   النقدي  المشر ي ،  ااتصا  الذر يحة يا األ ة الماةهوا تةوفور ال تةب و   بة

اا العلميةةة  المتبادلةةة  فةةةي لةةةذ البعثةةة اف  و د، باا ةةة قةةة ن ل صةةة  فةةةي ا ذا المتخصو ا  اةةة ذا . الماةةة اةةة
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لةةةذ اف  و يوتاريخي  باا ةةة لةةةف العوامةةة  ال و ةةة يا و  مخت تةةةي تةةةربا بةةة ل يوثقافي  ا لةةةال و ةةة دو  ا
الم العربةي، و األمريي، و بالعالم األوروبة ي رباالمي ا  ةي، والعة ذا مة تم فةي و ةوف تحةوواا  ةأاة

 .تييوراا  ثيرا في ماا  النوقد األدبي بش   عامو 
اه الف رية  الحديثة  و   ا محاواا نقدية  ت ةعذ ا تشةاف األن ة لذل  نهحظ ظتور عدو

نةةةةب  يةةةةر علةةةةذ الاا تةةةةي تةةةة ثر بشةةةة    ب ل ديولواي و ا ذلةةةة  و . يرباالميةةةة األدبةةةةيالف ةةةةرر واايةةةة
راا اديدا ومختلف  للعالم و  اربي، منبالبح  عا تصوو اريخ األدبةي المية تة ل ذا ، و  نقةدو تا ا  ة

يةة  و  محاولةة  لةةذاا الميارب ادا ا تشةةاف ا تةةي عبوةةرا عوعةة ل يةة  ا لفنو اار ا يةةر مةةا المظةة ا ال ث نتةة
 .اااتماعي  مت بداي  ال بعينااوالف ري  و 

دا مة ماا  النقدفي وبتذا و  دو اا متعة اداألدبةي، نهحةظ بةرو  ف ة قة نو ل ا و  ا ا ريا، اناه ة المف وة
يةة  تتةة لةةذر يمةةار  عمل خص ا نوةة  الشوةة تةةي تتمثةة  فةةي أ ل د ا ا ةة نو ل تقرا  مةةا ماايةة  ا لةةذ ا ةة دف و

 . لياا مختلف ،  ما وارا  منتاي معيواح م ما، بو ا   و 
د المياربي،ا بخصةةةوصو  ا ةةة نو ام، فةةةل اد بشةةة   عةةة قةةة ن ل ف  ا ا يصةةة قةةةو   مةةة عنا واو أا ن نوةةة  وه ي ةةة

ار   راةةةة  األولةةةةذ، يمةةةة تةةةةب مةةةةا الدو قةةةةف، و  ا قةةةةدر مةةةةا مو ةةةةت المث ن ل اب ا تةةةةب الخاةةةة ذا ال ا اةةةة
ذ أالم عةةة  تتخةةة اا متنوو فةةة ،ثقةةةف لةةة  ااتمامةةة ا ح ةةةب ف ةةةاا مت شةةة اا مختل نةةةيم ةةةا ترتيبتةةة ي   با

تا  :أامو
لف ةة  األولةةذ  - ص فيةة يهحةةظ عل: ا ةة ادا أا تتخصو نقةةدر و ةة ل اب ا ا مار ةةا الخاةة نوتةة ا أ  يتةة

 .لخو...مخلوف عامرو عبد الفتاح الحامرر، و ، أحمد اليابورر، وبراايم الخايب: منتم
يةة   - ثان لف ةة  ال داف و : ا ا، بصةةور تمةةار  اابةة د معةة قةة نو ل نتما يةة ارر: ا متوا يةة ، مةةا ب د  ةة ةة  محمو
 .لخو...أحمد المدينيو عبد الابار ال حيني، و 
لف ةة  الث - ثةة  ا داف و : ال تةةت ةةناةةداا تمةةار  اابةة ن باا تم فةةي و د ل ةةا فةةي منا ةة قةة نو ل نةة اال ا  معيو

د الترابيو د  ف اف، محمو : أمثا   .لخو...محمو
د و  :الروابعةة الف   - نقةة ل نتمتمةةار  ا يةة  األخةةرا مةة د بةةرادا، : مختلةةف األشةة ا  الفن ةة عبةةد و محمو

 .لخو...القادر شاور
ف ةةة  الخام - ل د : األخيةةةرا ةةة  و ا د أصةةةحابتا  ةةة دأناةةة اواا نقديةةة ، بةةة د  وا فةةةي محةةة م تاةةة ل ةةةا لةةة

د داخةةة  ا ا بعةةة قةةةدر مو عتةةة ن ل تا ا دلمةةة نتم ناةةة يةةة اربي المعاصةةةر، ومةةةا ب ير القمةةةرر: الميةةة  البشةةة
عيد بةةةا  ةةةراد، و  يا، و  ةةة د ال ةةةهم الم ةةةدر، و  ةةةعيد يقاةةة د الو عبةةة د عبةةة لةةة  مرتةةةاا، وحميةةة ما

 .بيرامو ....لحمداني
قةد حاصة  بشة   أو اذ  الف اا ربم تباياو  نو ل ا  ا ا مةا ، فإاو ح وراا في ماة خخر، ألنوتة بة

تمو بةةة ، و  او  أا مةةةاتةةة  تتةةة يةةة ا اتةةة  أخةةةرا تحةةة ت  ف نةةة نحاو  ؛ت لةةةذاا،  ةةة ا د ب دو ذا الصةةة في اةةة
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اربي لل شةةف عةةا الموا ةة د األدبةةي الميةة نقةة ل يل  ا قديةة  ايالخةةوا فةةي م ةة نو ل ا ت ا تم بتةة تةةي يتةة ل
ف علذ ونتاااتتم في ماا  النوقد األدبيالنقاد الميارب ، و   . ذا نتعرو

ا  او مةة د عةةاحظنةة د األدبةةي، فقةة نقةة ل اربي رف ا مو  الميةة توا ال ةة ا علةةذ م ةة نوةةوف تاةةورا ملحوظةة ل  وا
 .خاص  منذ منتصف القرا المنصرم

دا  يةةة  أ ةةةما  را ةةة ابق فظتةةةرا ف فح  ال ةةة تا فةةةي الصةةة اد  حيةةة  .ذ ةةةرا بع ةةة قةةة ن ل نهحةةةظ أا ا
د  ا المياربةةة   ةةة ددا مةةةا المنةةة وا عةةة نةةة يةةة  و تب ثةةة  فةةةي معالا  القرا  يةةة  الحدي يل اارا التحل اةةة  الظةةة

تتااألدبية  و  م اةةذو . درا ةة ا فةي معظةة ار انتباانةة ثةة اا اةةأاةةم شةي  أ را ة لةةذر   الدو و ااخةةتهف ا
اد و م ةةةة  فةةةةي النل قةةةة نو ل د اةةةة ا  ا قةةةةدر عنةةةة ن ل اب ا ياخاةةةة ار ةةةة يةةةة  نقديةةةة  . الدو بةةةةر فاعل فتةةةةو يعت

تااع اربي و ا ةة د الميةة نقةة ل داا ا لةة  ميةة ذلةة  بف ةة   و بةة  مةةا و . ف  عامةة العربةةي بصةةا أا ت
تفادوا مةةا مناااةة  فةةي  نقةةدر اليربةةي، فا ةة ل ذيا انفتحةةوا علةةذ المشةةتد ا لةة اد المرمةةو يا ا نقةة ل ا

را ةة  ا يةة الدو وا المدونةة  األدب ا رااعةة ا و ،  مةة افوا وليتةة يةة  في ةة ث اا لنقديةة  الترا ا بالدرا ةة مواةة دعو
 .ذل  منذ أوا ا ال بعينااو  ا تفادوا منتا بش   خاص، المعاصرا  ما

نحاو  اةةةرح املةةة  مةةة  ذا ااخةةةتهف،  ةةة  مةةةا أ ثةةةر ا ااشةةة ااا وعلةةةذمةةةا خةةةه  اةةة
امنتا ما يتعلوه بالخلفياا و  .ديصع داالمراعية دو اد المياربة  ا المتعة قة نو ل ا يتعلوةه ، و ل ا مة منتة

اب او . النقد المياربي بالنقد اليربي والعربي بعه   ا يةرتبا بالخاة اربي منتا مة لنقةدر المية
 يفي  ا تثمار اذا ااختهف الملحوظ في ا تيه  المناا  النقدية  المعاصةرا مةا خةه  و 

ا  ةةرا ا يةة  المتنوعةة  بتةة لةةذ مةةدا امو . النصةةوص العرب نتعرا و ذا  ةة اد فةةي  ةة نقةة ل تةة اال اةة ا  ا
قةةةدر معاصةةةر، و مفتةةة ا ن ثةةة   م ةةةوو لةةةذ ت ةةةما وم الحدا يةةةه بي ةةة  مث لةةةذ تحق يةةة  الوصةةةو  و  يف

 . نف  التاريب في الو امحاول  التيصي  و واامت اال بينتا وبيا مفتوم الترا  و التفاع  
ا  نقةدر بشة    نحاو  ااااب  علذ اذ  الت ا اا أو علذ األ   وو   ثارتتا في ماة

ذا البحةة  المو ةةوم لةة خةةاص، وذ د ا ماتتعاصن ا م ع تتااال": مةةا خةةه  اةة  ختتف ف  تتن ا اقتت
ع حميد  حمداان، عصد ا س م ا مسدي، عصد ا مع ت  مافتع  ي   حية "أاموذًجت نعال    ة  ة

ذا  ذلونتا فةةي اةة بةة تةةي ي ل د الاتةةود ا عيا لتي يةة لةةذر يختلةةف مةةا نا ةةد رخةةر،  ةة اربي ا د الميةة قةة نو ل ا
ل  .درا اتتم النقدي م   في اتااااتتم و لتبرير ااختهف الذر نلماا ، و ا
لويةةةة  و  ةةةة ل ذا البحةةةة  علةةةةذ ا فيا، حيةةةةنعتمد فةةةةي اةةةة نت  الواصةةةة اد علةةةةذ المةةةة او  ااعتمةةةة   نحةةةة

را ةةاا و  يا مختلةةف الدو تةةالمقاربةة  والمقارنةة  بةة ل ا  ا اد المياربةة  األبحةة نقةة ل ا اةة ا  ا ام بتةة ي  ةة
 .اذا ما ي مح لنا بعرا  را تم النقدي  المختلف  بش   وا حو 

منا ذا البحةةةة    ةةةة لةةةةذ فصةةةةو  أربعةةةة  اةةةة ا التعةةةةرا  ؛و ا مةةةةا خهلتةةةة نةةةة اا تفادي م المراعيةةةة ألاةةةة
ذيا  ندر ةةةةةاأل لةةةةة اد الثهثةةةةة  ا قةةةةة ن ل ي  ل ا تم،  ا ةةةةة يةةةةة ، ألنتةةةةة اا بي  يةةةةة و تتمثةةةةة  فةةةةةي مراعيةةةةة  ثقاف
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افي را ت،، نت  عنتا تفاعة  معرفةي و مشتر   تاريخي و  م يمنةو ثقة اد مةا العةودا ل نوة  لة نقة ل ت ا
عادا  را ت ولذ الترا  و   .ا 

او  إا  مةةة ابق ا، فةةة نقوةةةاد و  أشةةةرنا  ةةة ل يا ا ا بةةة ةةة اا  ا م  احثيا المياربةةة  حةةةالاةةةد   ةةة بةةة ل يو  ا و    ةةة
توي ةةةي  و  ل نو ا ا أ اا النقديةةة  المعاصةةةرا،  مةةة ذ  النوظريةةة م وا عةةةوا فةةةي التاريةةةب بخصةةةوص اةةة تةةة

ةيث ر و  توة ل يةة  ا يةة   فةةي .ي التويصةةثنا  ل ا و نتعرو ا  ةةة ذا مةة ذا   و فصةةاةة نا ،البح اةة صةةة حيةة  خصو
اربي المعاصةر، و تهفاا التوي ي للحدي  عا ااخ ألو الفص  ا د المية نقة  ذلة  مةاي  فةي ال

لةةذ   خةه ا و ال  فيتةةحةة  امب التعةةرو اا النو  انعةة اربي المعاصةةرالنوظريةة د الميةة قةة نو ل ي  فةةي ا  صةة
ا فةةةي  ةةةد و  نةةة لوبي  حيةةة المبحةةة  تناول د األو  النظريةةة  األ ةةة نا ةةة ل يثر ا لوبي  تةةة  الم ةةةدر باأل ةةة

اني  وخةةاا للو ةة ا  ا ذا الماةة ا أشةةرنا فةةةي المبحةة .فةةةي اةة لةةةذ النظريةة  البنيويةةة   مةةة اني و ثةة ل   ا
اا البنيويةةة  و  ثةةةرا علةةةذ الدرا ةةة تةةةي أ ل يةةة  ا فةةةداا اليرب نا ةةةدروا ل ا بنمةةةوذال ا نةةة يةةة ، فيتي  الميارب

ا  ذا الماة د لحمداني فةي اة د العةرب وعنة ميا ي  عنة ا النظرية  ال ة نة يةا تناول ، ومبحة  ثالة  أ
لةةة  مرتةةةاا ل د الما د عبةةة نا ةةة ل تثمار ا يةةة  ا ةةة يميا ي  اليةةةرب، و يف ار  ةةة ذا المفتةةةوم فةةةي واةةة تةةة

 .ال رد
لةةذ  نا و د تعر ةة اني فقةة ثةة ل ا فةةي الفصةة  ا قةةرا ا والتيويةة  ااخةةتهفأمةة ل  فةةي التي ةةي  لنظريةة  ا

ا شةةةرح  نةةة د العةةةرب و م فتةةةو مفحاول قةةةي عنةةة تل ل يةةة  ا ل قةةةرا ا واما ل د اليةةةرب مةةةا خةةةه  نظريةةة  ا عنةةة
قةةرا ا األو  للفصةة ، و المبحةة   ل ي  لنظريةة  ا اا التي ي ةة يةة ا التال نةة اد المياربةة  تناول نقةة ل د ا عنةة

د مرتةةةاا، قةةةرا ا عنةةة ل د نظريةةة  ا اني، حيةةة  ناةةة ثةةة ل د  مةةةا خةةةه  المبحةةة  ا د الدالةةة  عنةةة يةةة وتول
 .القرا ا عند الم درلحمداني، و 

ا للحةةةةدي  عةةةةا و  ا يقودنةةةة ذا مةةةة اااةةةة ات ااختهفةةةة اد فةةةةي ممار ةةةة قةةةة ن ل يا اةةةة ا  ا يةةةة  بةةةة تم التاريب
او  الة مبحثيا ما الفصة  الثا مذل   للنظرياا النقدي  المعاصرا، و  ، مبحة  أو   يتنة

يةةه علةة يةة  وال ةةرد و } ذ النصةةوص النثريةة  ااخةةتهف فةةي التاب  {النصةةوص النقديةة فةةي الروا
اا يةةةةةه علةةةةةذ النصةةةةةوص الشةةةةةعري   ومبحةةةةة  ثةةةةة او  ااخةةةةةتهف فةةةةةي التاب نةةةةة ا }يت القديمةةةةة  منتةةةةة

 .{والحديث 
ال   بةةت فنعةة ا الفصةة  الرا اار ا أمةة لفيةة  مظةة التفاعةة  ا د اليربةةي و ميةة نقةة ل ذا  ةةما ربي مةةت ا اةة

 ناتعرو ةف الممار ة علذ صعيد التابيه و  مبحثيا ، ييتي أولتما للحدي  عا اذا التفاع 
اد  قةةة نو ل تيه  اةةة ا  ا لةةةذ ا ةةة او يةةة  التفاعةةة  معتةةة ثةةة ، و يف اا  النقديةةة  الحدي ذ  المنةةة  ةةةوا   لتةةة

ا بصةة قاا مباد تةة يةة ، بإ ةة م  ةةو ف  مباشةةرا علةةذ النصةةوص العرب ا لفتةة تيهلتا وترامتتةة ا  با ةة
ا  فيتةةو  ا اةة تثمار مةة ام، ا ةة لةةنص العربةةي بشةة   عةة ي  ا ار خصوصةة بةة يا ااعت ذ بعةة ا، مةةت األخةة

ب  للمبحةةةة  األو  ذا بالن ةةةة اني . اةةةة ثةةةة ل ا المبحةةةة  ا ناأمةةةة صةةةة   للحةةةةدي  عةةةةا مفتةةةةوم فقةةةةد خصو
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ثةة " تةةرا  و " الحدا ل لةةذ ا ادوالعةةودا و نقةة ل لةةذ    منةة ،المياربةة مو ةةف ا اف  و م  باا ةة تشةةتا  را تةة
يا و  ا بةةة اداختهفتةةة ديم بإعةةة قةةة ل تةةةرا  العربةةةي ا ل تةةةي تيةةة و ، و ا  را تةةة عةةةودتتم ل ل ثةةة  ا يا الحدا بةةة

 .بصف  م تمرواالدرا اا النقدي  األدبي  وت ثر عليتا بش   وا ح و 
دادو  د ا اعةة ذا البحةة ، فقةة عةة ، و اةة دنا علةةذ  تةةب نقديةة  متنوو راةة  األولةةذ علةةذ أاةةم عتمةة بالدو

ا  فةةة ، نةةةذ ر منتةةة اا النقديةةة  المختل را ةةة ا  الدو اد الثهثةةة  فةةةي ماةةة نقوةةة ل ا ا لوفتةةة تةةةي أ ل : ال تةةةب ا
 تةاب و ، نف ة  لنا دل "في نظري  النقد" تاب لعبد المال  مرتاا، و  "نظري  النص األدبي"
لوب و " لوبي األ ةةةة د و " تةةةةاب ، و "األ ةةةة قةةةة ن ل ثةةةة ا د ال ةةةةهم الم ةةةةدر "الحدا لةةةةد تور عبةةةة  تةةةةاب ، و ل
واي "  .بيرااالد تور حميد لحمداني و  "بني  النص ال ردر"، و"أ لوبي  الرو
عوباا  ير بح  أ اديميو  ا ولةذ ، فقد اعترا اريقنا بعةا الصوة ت دور حتمة بعةا التةي  ة

ذا البحةة ، و  ا ص فةةي اةة نقةة ل ا صةةعوب  الحصةةو  علةةذ بعةةا ال تةةب النقديةة ا تةةي مةةا أامتةة ل . ا
ا و تا ا بةي  بة ، و فامت الماد ا فةلأل ةف ا  د أخذ منو نة ا المبذولة  فةي ذلة ، فإن ربم اتودنة

ا علةةةةذ تات الحصةةةةو  علةةةةذ بعةةةةا ال تةةةةب نةةةةذ ر منتةةةة م ن ةةةة اب  لةةةة ا   تةةةة بي  المثةةةة  ةةةةحر " ةةةة
داني، "(درا ةةة  نقديةةة )المو ةةةوف لةةةد تور لحمةةة اب  ل درا ةةة  فةةةي )الممار ةةة فةةةي التنظيةةةر و "و تةةة

اب (" الرواي  الميربي  لةوا عي و "، و تة ديما قة ل الي فةي الشةعر العربةي ا فةي  درا ة  نقدية )الخية
ا دللدا ما (" العصر الااالي  .نف   نو

تاذا المشةرف  التةي و  م بالشة ر الا ية  لأل ة دو ذا في األخير نتقة ا خيةر عةوا ايلة  اة نة  انةا ل
ف  دا مةة  البحةة  ت بصةة نةةا تتبوةة ير ، حيةة   ا ذا العمةة ، و م ةة ا  اا اةة نةةا مختلةةف مراحلةة ،  مةة

 .تقب  منا شتتا باريق  علمي ، فش را مروا أخراصبورا في اا تماف ررا نا، و 
ذا و  ذا نيمةة  أا ي ةةوا اةة د ا ةة اب فةةي اةةرح مو ةةوف ااخةةتهف العمةة   ةة شةةرح بعةةا ، و أصةة

 . تا يصلنا ولتو النتا   التي 
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 :المفهوم النقدي المعاصر لالختالف

 :تمهيد

  ندددددت ذي   ددددد ر  لدددددد ح دددددد د    ن دددددت   حعدصدددددد ن صدددددت  ددددد      ن دددددت عندددددتحد نعندددددت  عددددد    ن دددددت   
  عن  دددد  ا  عع  دددد    حعدددددال  د ع   ددددتر  ا  ن ددددت   نددددت ذي تددددا   ن ددددت   دددد ر   ددددععح  ح ع ددددل    ددددد  

  ف عدددددت ن  كدددددد    ند دددددت ا   جت دددددتي   عدددددي عاصددددد     لدددددد   ت د ددددد ا  كشدددددل  ا  ددددد   ا  ددددد     حنددددددت 
 ععحدددددت فدددددي ع  ددددد    ىعحدددددد   ىت  ددددد  ع دددددن   ددددد اا اح ددنددددد   ىعحدددددد  ف حدددددد   نلدددددد   نصددددد      دددددا  

ه  ا  ددددد  فدددددي  ددددد  ذ دفددددد  جت دددددتي عنندددددا  ععحدددددت ع دددددن حنددددددت  ع ح ددددد  احا ددددداع   فدددددي       عددددد
 .  عد ح    دالععحدت ع ن حدجع د  احعددل حع ادي اح د دي  حد كد   دئت عجده 

ا     ن دنددددددد   ددددددن حهلاحنددددددد   دددددد ر تددددددا حندددددد  تد  ددددددعند  نال اتددددددا  ال ددددددع ل فنجددددددته فددددددي جدددددداتد 
احدت دددد  نر شدددددين كددددد   ا دددددنندا    ع ددددددا   ددددن   ددددد  حدددد   ددددد   تددددد      ندددد    حعا  ددددد   دددددتن 

 . الص  ن  ا  ا     عنت ت حدت عه   

 :الختالفالمفهوم الّلغوي ل  -أ

حعناعدددددد    حعدددددددج    عد  دددددد  ع ددددددن عددددددتي حعددددددد  اتالال  حع د ندددددد  ا  فددددددي  ددددددهعي حهلددددددا   ال ددددددع ل
 .  حعدد  ا  ع د    ا   ع دت  ا    ت   ا   ع   د  ا       ل: حنلد

 : ل        -1

 ه  ه  ن    ل    ّدج   ته نر دّتتد   ن    :   د  

د   ددددددد هنددددددد فكن ددددددف  ّ : فددددددي نددددددت    ددددددعتي  ا ن دددددده  نر       تددددددا   ع هنددددددي   نصدددددد ن :  ددددددد    ّ ن دددددددني
 . دحن   ت  د ا       ن  د     نر ن    ىد   

 عدددددددكل   ع ددددددّت  ع دددددد ل  ا  هلدددددد   نر      ك  فحددددددد    دع  ن  ددددددج  نعددددددن  ّ     دددددددئد   حددددددّد    :    نددددددت      دددددددا 
ددددد: حنددددده   ندددددت  ه  ا اد ن   ن  ع دددددل  ع دددددل   دددددا ك   نر     ع دددددت  ال ع ع هدددددا  فع ع  دددددّاا  صدددددهافك  ا   

 .ل   نشه   نل        عض في   ّصهال عهذد    ا ل  ا 

ددددددددددددددددد   : فدددددددددددددددددي   ندددددددددددددددددت  ا  ددددددددددددددددد    ه   دددددددددددددددددد   ا  صدددددددددددددددددهافك  نا    ا  ع    د دددددددددددددددددت ن ّ ك      ات   هلل  ددددددددددددددددد   اج 
 اجدددده ع ددددن   اجدددده  ا دددد    ددددنل    ع ددددداض  فدددد ّ     ددددد   ا  حددددنل   صدددددل اجلدددده عدددد     ددددد  ا ك دددد

 1. ى ه ح  نذد   حاّتي ا 
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 :التغيير -2

فددددددي ند ت  لددددددد عنا  لددددددد   ددددددن  ىت دددددددد  ا  دددددد  ع   ددددددد صددددددادتد   ددددددن صدددددداد ن ددددددد   ا   دددددد   
ددددذدددد  ن  : نددددت     صدددد ي ددددنا  لدددد  ه  عدددد ل  حدددد     ع دددد ل    دددداعل   نر   ا  ند  فددددي دجددددد  فدددده   ل  د       ل  د   ن   

ددددحدددد    دحدددد    صدددد ي  ا  د   حددددد ن ل دددد  كددددا   حعنددددن نع  ّددددل عدددد   دددد ت  ع ددددن اه دددد   ا   دددد ل  ف     ندج 
 2.  ص ي  حعد  عل 

دددددا :   احندددددهل    دددددع ّ دددددد   ددددد  فدددددي    : ن  دددددلا    افددددد   ا   دددددد  ا    ده    ددددد     نر         ه ددددد    ه ددددد      نن ح  ندددددا      
ددددن    ا د  د     ع   دددداف دددد       ل     ددددد     ح  ل  ل  شدددد   حددددد ن    ا   ه دددد  ّ عددددد  ا  ل    دددد   :   ّ ن دددددني  عدحددددد ف   دددد  فددددي     ك 

د نر ع ّ دددددد  اف ددددد         ّصددددددئ       ف ددددد ل    ددددد   ا تدددددا   ددددد ر    دددددن  ددددد    ى دددددند   ا  ه  د فدددددد   دددددفع       ه ددددد     ددددده  ف  
 .   3د ئنعه

ب عندددددت   ّصددددددئ  ن   ددددد    ف ددددد    ه ددددد      : فدددددي دا  ددددد   ّصددددددئ   ا     ف ددددد ال    ددددد   ا    (: ص)دار عددددد    ن دددددي ا 
 .د د     ه     ع  :  ه   د ك د     .  هلل ح  د     ح  

 عددددددت   د ئندددددد  ن   ن دددددد    شددددددين   عددددددت   شددددددين ىّ  د ئندددددد  نت ذدددددد  : نصدددددد لد فددددددي   ن ددددددد ا :  ددددددد 
 .داف        ا     ه         ل      فحه      ل      ىا ن  ا    

 ل    دددد      ّدددد   اا ده ا  ل    دددد   :   ددددد ا . ع ّ ددددد  عدددد    هدددد   عدددده د   ّ عددددد ال    دددد     :  ددددد  ن ددددا ع  ددددتي
 5.  ع ه : ع د د   ىش دنا  4.د نهع ّ د  عحه ا : د ف لحداف         ل       

 

 .313  ص 1991  1  عدب  ت د   صدتد    دا     حج ت   ذدني        د     حن اد-1

 . 319  حدج  نه ه  ص  -2

 .332نه ه  ص  -3

 .333نه ه  ص  -4

 . 113نه ه    حج ت    دحس  ص  -5
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 :البدل-3

دددددصدددددت   ل   دددددن  دددددل فددددد      ا   دددددد  ا   ددددد   عدددددد  فددددد ل  ع  : نر ه  ا فدددددي  اح  د حددددد  ه ددددد   تددددد       ه  نع  
   ه دددددد     ا .    لددددددد ىحددددد     د  دددددد   عددددددت  ىّحددددد     ددددددد ه  ىّنلددددددد  دددددت  حّحددددددد :  ه ددددددد          ا تددددد    نر  ددددددتال  

 .   شين  عت   شين:   ّذحد    ه        نكده ن ا نن ه   ا . جت ت    د  ص     ن   هعي   كد     : ن  د

ل فددددد     دددددد   دددددد   ا . نر  ددددد ده ن  دددددلا    ع دددددلا    دددددع  ل  حددددددن  ا    دددددعع ب:   ّدجددددد    دددددع  لا 
 1. ي      فدد ه ع ن نحد فصن  ش ئد   د    ع     

تددددي نصدددد لد حدددد    ح ددددد دي  ا    ا ّت  ددددده     نع ددددده     ا  دددد ندددده ا نددددت اجحعدددده نا دددددد  ا :  ع ددددل   ددددد ا 
ّنحددددد  ددددحي   ت  ا : ا ددددد  ن ددددا ع  ددددتي .  ح دت دددد  ىنلددددد  ددددت  حدددد     عدددد    ف حددددد ند  كددددد   جددددب ّ دددد  ا ددددد    

ددددددا  ع   ددددددد  نصدددددد ه حدددددد     ا   ا ددددددد    دددددد دددددد   ف ددددددح     ت  ت   ت  ا  د     ددددددف   دددددد ت  ا      دددددد دددددد  ع  دي  د     ددددددح   ده  د   ا   ه  دد  
 2.   ت      : دد          ا ه     دت     ا     د    

 :التضاد-4

ه  ا  ّ ددددددا ت  ددددددت     دددددددض  ا  حددددددا   ددددددت   ن دددددددي   دددددد       ددددددّت كددددددّ  شددددددين  دددددددّت شدددددد ئد      
 ددددت تعه  اتدددد  ددددت ت دددد ته   ددددّت   شددددين  ا    دددد  .  ّ  دددد   ددددت   نلدددددد      جدددددن تدددد    تددددب   دددد ا 

  3.ه  ف       ّ ت      ّ ت حذ    شين  ا : ند ن ا عحدا  فه  نكن  

ني فددددد        د هددددد   فدددددهدت   ددددداال اند ت  صدددددد   اندت    حددددد    دددددد   ددددددتّ :   دددددا  ن دددددا   ل دددددذ ا 
ندددددي  فددددي     د هدددد   فددددهدت  اجلددددد عدددد تب ف دددده ا  ددددت   ددددد   اند ت ندددداد   فلددددا  ددددّت  ا ددددت ت   ا 

تدددددا ح دددددع   حددددد    ددددد  ر  د دددددت  ددددد ل   اجددددده   ددددد ر عد دددددته  ا   ددددد ّ : نت دددددترافددددد   ندددددّتر ا  4. دددددّته
 . حذ  حد ع ع    ه

 

 .329  ص 1991  1  حج ت   ذدني        حن اد   د    عدب  ت د   صدتد    دا  -1

 .114دج  نه ه     حج ت    دحس  ص   ح -2

 .41نه ه    حجّ ت   ّد     ص  -3

 .41نه ه  ص  -4
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  دددددددد   .نشدددددددد دتدن ددددددددت ت   ا :    ددددددددّت ا  شدددددددد ه  ا جع ددددددددا   دددددددده ننددددددددت ت  نر  نددددددددّت : ا  ددددددددا   ى هدددددددد 
 1. ّته   فهنّت   شين حذ ه ا :  ىعد  ي

  عدددددي شدددددد    حد تفددددد   ددددده فدددددي     ددددد    عد  ددددد   ا ع  ددددد    حصددددد    حددددد  حهددددددت   ن دددددد    صددددداصا 
 :  ى ند  نجتفي ح ع ل   تد  د  ا    ععحد لد

 صددددد  ي عشدددددك  ي  عندددددي ع دددددد    ى دددددا   ا  ددددد  ا  ع دددددد     عحدددددد ي  ىشددددد دن   دددددتتد :التبااااااي -1
 .ادي ا   ان    ان ا     في   ص

ا  ع دددددد   فدددددي  ىتب  دددددت  ع دددددن  شدددددعحد    حا دددددل ع دددددن نددددددال  حععدد ددددد  عددددد تر   دددددن ح دددددد دي  
 .عنتت ن عدت   صد     تد حي

 2.ا  ع د   تا ك     ننت  ا ن     عد     ى د    اند   حا ع   حع دا    في    ت   

فددددي ع  عدددده  انددددتع      جد ئدددديعشدددد د   حعدد دددد  فددددي حعندتددددد   عددددد    ددددن حهلددددا  :المعارضاااا  -2
اعن  دددددا  دد لدددددد تا   دددددتدي ع دددددن عنت دددددت تا علددددددد كدنعدددددد  ع دددددن ن  ع دددددح  تددددد ه   ع  ددددد   ع حدددددك ه

ن حندددددداد  ن ددددددا  دددددد   اع ددددددا  ع دددددد( نا/نا)  حعدد دددددد   ددددددد حعنن    دددددد ا ع ددددددن ع  دددددد  حدددددد  نحدددددد 
ه   صدددددنلاندددددت    عدددددد   ( دك  دددددا )احنددددداد   هددددددي  عندددددت ( د دددددد حنددددداد   حعد)ا عح دددددي   نه ددددد

 3.حناد   عند  د  احناد   عدك ب

 :المفهوم االصطالحي لالختالف-ب

"   ح ددددددد دي ا ال ددددددع ل فددددددي   شددددددعد   ح د ددددددي   حعدصددددددد" نجددددددته فددددددي كعد دددددده: صااااااالي بو ااااااريف
 ال ددددددع ل فددددددي   شددددددعد   ح د ددددددي اعدددددد  نشددددددكد ه انا دددددددعه   ح ع هدددددد    ن ا اج ددددددد عنددددددت  عدددددد  

فعع ددددد    حشدددددلت   شدددددعدر   حعدصدددددد حددددد   ددددد   نصددددداص ج ددددد    ذحدن ندددددد  فدددددي   ح ددددددب انددددددا  
فددددي ع دددد  نتدددد    عندددداال  ا ال ددددت ال    عددددي  دددددن  ع ددددن   شددددعد   ح د ددددي   حعدصددددد  ا   ددددد يعع دددد  

د ني تدددد ه   نصدددداص   حعدصدددددي ن دددد    هعددددي ا دددد    ف ددددت نشدددددد فددددي ح تحدددد  كعد دددده   ددددن حع   ددددد   دددد
ندددددددد ن   ه ددددددد    حعدصدددددددد  عندددددددي  لدددددددد  ال دددددددع ل  ددددددد ب  تعحدحددددددده  د شدددددددعد   حعدصدددددددد ح    ددددددد  
 ا     نجته  ت ع دا   ن نه ه  ا    في عنا  ا  نت  ا  
 
 
 .11المرجع السابق، المجلد الرابع، ص  -1
 .11، ص 1891، 1اللبناني، بيروت، طمعجم المصطلحات األدبية المعاصرة،  دار الكتاب : سعيد علوش-2
 .111المرجع نفسه، ص  -3
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نا   حعدصدي ف    ننه  ت  د  ف    ا   نتات   د     عنت ت حجد  ( حهلا    ج  )حهلا    حجد   
تد  عه ا هنه في ن      ىحد   ععت ع  فص  ج   ع  ج     د ا ش د   ن ننه دا   عندت 

ا      ع ل حس حن      شعد في   ح دب  ال ننه    دتئ عا شعد   ج     ذحدن ند  في  عض ح
   عدت نند      ن   ن عدي فلحد كل     نحد ند ت : " ... اعنا  عع    ت ه   نصاص   شعد    ف  ا 

  ح   دد  ج   ع ن ن دب ج     د كحد د نعند ع  ك  نشكد    حندكحد    عي  ع   لد  النعص
فد      دت    عصن ل   ح عدي ع ن   حعلد  اتي ن    شعد  ند ت     ح عدي  د اصا    ن 

  ح د ي   حعدصد  تا شعد عنا  ا  ع ل   د   ا  حهدت   ا  ن د  د    ن ب   ع ل  ىج د  
اتا   ع ل ت    عدج     ج     ا نت في ك  ت ه   ححكند   افي    دندح    شعدر ك    ات   حد 

 .1.."  ن ئ عه ا د نعه  ح    عحد د   شعد  ا  ح  عنا 
ا ن   ددددد حدددد  تددددد ه   د  دددد   حكننددددد   دددددع  ص ن   ال ددددع ل عنددددت صددددد ي  ا ددددد ل  عندددددي      

 ال ددددع ل فددددي   ددددد   ا  حهدددددت   ا دددد    نجددددته ال  هصدددد   دددد   ج دددد  ا  ددددد  دددد   جع لحددددد حعصدددد    
نت  ددددددد ا كدددددد    ع هددددددد  فددددددي  د  دددددد    كعد دددددد  اك ه دددددد  ن دددددد    شددددددعد  اعندددددددا    حا  دددددد     حععددددددتتي 

حددددددد عجد عدددددده   عددددددي ع ع ددددددل عدددددد     ددددددد  اععح ددددددي عندددددده اتدددددد    ا نددددددت  ا د عددددددد ي  كدددددد  .ا  ح ع هدددددد 
  ددددح    ددددعحد د   ن دددد    شددددعد  اتدددد ه   ت ندح دددد  فددددي   كعد دددد  ا  عددددي عكددددا   صدددده  حع  دددددي  ن دددد  
ععندددددا  اعع ددددداد فدددددي كددددد  حددددددي ا ن دددددب  ىج دددددد  تدددددي   عدددددي ع دددددح  عندددددا   ى دددددئ     حعع  ددددد  

 . جع  حنلد ح ع ه  احع  دي ت ئحد         كعد   اك   ع  د  د ن عه في ك  حدي  ات   حد

كعدحدددددد  )حاعدددددد  حدددددد  ن دددددد دب تدددددد    ال ددددددع لا دددددد    ف ددددددت ندددددددا    ددددددتكعاد  ا ددددددد ل شدددددددي حج  
اد ددددد  تددددد ه   عا حددددد   عح  ددددد    نعدددددد    شدددددعدر فدددددي   ح ددددددب اك ه ددددد  ...(    ددددد   اعدحددددد    نشدددددد 

ن عهذ دتدددددد ع  لدددددد كحدددددد عندددددددا  ن ددددد د د ن دددددد   ددددددت   صدددددلد فدددددي   ددددددع ل   حدجددددد    حعدفدددددي  لدددددد ال
   عد ددددددي ا  هدد ددددددي ا  ددددددنص   ددددددت ني  إل دددددد حي  حدجدددددد    عد ذددددددي    حدجدددددد    صددددددافي )   ح ددددددتع  
  كحدددددد د ددددد    جدندددددب   ن دددددتر  د  عدددددت  ى ددددد ادر   ددددد ر عدحدددددي (  دددددن   حدجددددد    عددددددد  ي  دإل ددددددف 

نر شددددددد ئد )    ددددددده   نصددددددداص  كددددددد    د ددددددد    اح ددددددددعهدعلد ا عنصدددددددد     دددددددد   دعع ددددددددده ح دددددددد دي 
كحددددد نشدددددد   ددددن   صددددعا     عددددي عح ددددي  لددددد تدددد     نددددا  (صدددداص   عد  دددد  جت ددددت  ا ح ع هددددد فددددي   ن

حدددددد    كعد دددددد    حعدصدددددددي كددددددا    دعلددددددد عدددددددهعي حشددددددنان   د  دددددد    عددددددد    اععددددددتت    ددددددد ن     عدددددددي 
 .ع ح   نهعدي   نص  ىت ي

 
 .11، ص 1889، 1ختالف في الشعر المغربي المعاصر، دار الثقافة، المغرب،طالمغايرة واال: صالح بوسريف -
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 :طه عبد الرحم 

نجددددته  عندددددا  فددددي   هصدددد   ىا  حدددد  "   نددددا   عد ددددي فددددي  ال ددددع ل   ه  ددددهي" فددددي كعد دددده 
  ددددن ن   ح تحعدددده  كعدددددب حا ددددا   ال ددددع ل انصدددد ه فددددي   ه  دددده  كحددددادا   ن دددددني فهشدددددد فددددي 

  ه  دددده   ىادا  دددد     نددددت ذ     ددددت  شددددعلدا   د  دددد      ه  ددددهي   ن ددددتر ا دددد    نجددددته  عدددددل   ن ددددت 
 نعددددن     لددددد ع ددددن اجاتلددددد   ح ع هدددد  نندددده ال   دددد    ه دددد    دددد   حلحددددد كدندددد  نا كدئندددد "... ع ددددن

 .1..."  حعا   في      حعد  د   ع   انتتدا عن ا ح  عحد  صت لد

ا لددددد ه    د  ددددد   شددددد د   دددددن ن    ن دددددت تدددددا   ددددد ر  دددددعحع  ا اجدددددب   ن دددددد فدددددي   حعدفددددد   ا  ددددد     
ن دددد  نجددددت تدددد   " كدددددن " ددددد ا ال ع ددددن نددددتات   ع دددد  ا دددددب  نددددد حذدددددال ع ددددن   دددد   د ه   ددددال 

 دددد   عن  ددددا   حعدفدددد   ا دددد    ع ى  ددددد  ع دددد   د  دددد    ن ددددت  ندددد  حا  دددد عه   د  دددد  عععحددددت ع ددددن   
كددددددنا   ععحدددددتا  ع دددددن " كددددددن " حددددد   إلشدددددددي   دددددن ن  حددددد   ددددد  ا ) ت  دددددد    ن ددددد 13 دددددحي    دددددد  

عح  دددددد    ددددددعهنص   عاصدددددد    ددددددن   ن دددددددئا   حعدف دددددد   ا  عددددددي ععحذدددددد  فددددددي   ددددددت ا  فددددددي   نددددددا د 
 (.حذ  ف  ه    د      دف     حع دئ    نتن د ن      د نع ج  ا     ن  عاص    

ننه دددل   ندجددد    دددن شدددك    دددد  ا كددد   عدددت   ددد  اكحدددد  ندددت  حددد  جح ددد    ع دددا   اجدددت   ع حددددن  
حددددد    ن دددددت  عجدددددداد  ىشدددددكد     ت حددددد    عدددددي  ععحدددددتانلد فدددددي تد  ددددددعل  فدددددد عكدا  ناعدددددد   دددددد حددددد  

 ععحددددت ع ددددن ححدد دددد    ن ددددت حدددد  حي  د ن ددددت   ح دددد ا  ا  دددد ر   هنددددص نا ناعددددد   ددددد حدددد    ن ددددت  دددد
حدددت ع  لددددد   ع  ددده حددد  ن ددددت   ا ددد      عدددي  ععا نه ددده ناال كحددددد  حدد ددده    دددد   ددددل   كدعدددب ع دددن

 .ا  عي تي   ع   

  تدددد     ن ددددت   دددددي ن ددددئ   ح دددد ا    ف ععددددت    شدددد د    دددده  دددده ع ددددت   دددددنح  ف  ددددا   اتدددد   حددددد   
  ددد ر "   ع ددد    ح ددد ا "ا د عدددد ي  عكدددا  عندددتند    ن دددت نه ددده     دددن ن دددت  حعددددال  ددد    ن دددت   ع ددد 

 عجدددددداي   ع ددددد    هددددددنص ا  ع ددددد    ند دددددت  ا لددددد   نجدددددت ن    ه   دددددال   عد دددددي  دددددت عددددده    حددددد  تددددد   
  ندددددا    جت دددددت حددددد    ه  ددددده  فه دددددنن تدددددا    دددددد ح ددددد اال ع دددددن   حا  ددددد     عدددددي   عدنلدددددد حددددد  

    ه  ددددهي   عد دددي حدددد    ع   ددددت  ال عدددي    ح دددد ا     إلجد ددد  عنلددددد  اتدددد   حدددد  ددددح   دددده  عند دددد    ددددا 
 . 2ف ه ا  ع ع   ا د عد ي فع   فدا جت تي  إل ت  
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ا كدددد   شدددد د  دددده ع ددددت   دددددنح    ددددن شددددين   ددددد   ددددا   علت ددددت تدددد ه   فدددددا   جت ددددتي   حعدندددد     
  ن دددددد   ددددددد  ن    ح دددددد ا      عددددددي "  عشددددددكد    هكددددددد   ا نددددددت"  ه   ددددددال   عد ددددددي ا  دددددد ر   ددددددح ه

 عنح لددددد   ه   ددددال   عد ددددي تددددا   هكددددد   ا نددددت   دددد ر  عع ددددده   ددددععحدد   ع   دددد  فددددي   ذ دفدددد    عد  دددد  
ا  صددددت  لددددد   عا حدددد  ن دددد  ) حندا دددد    ع ددددا     ذ دف دددد    عددددي   ددددا   لددددد    دددددباتددددا حددددد   ددددح ه  

 ندددددا ا  اد ددددلد فددددي حجعحعدعنددددد  فددددي ندددد   نجددددت ن    ح ددددتن  ىا  ا ى  ددددد   دددد ر ععا ددددل ع  دددده 
 ". ال ع ل"ت ه   ه  ه    جت تي تا

   ددددددددددد    ددددددددددت  ال ع دددددددددددن    ددددددددددد عح ددددددددددي  اال "...ف  ددددددددددا   دددددددددده ع ددددددددددت   دددددددددددنح  فددددددددددي ح تحعدددددددددده 
حشدددددد د    ددددددن ن    هكددددددد   ا نددددددت  ععددددددددض اح دددددددتئ   ه  دددددده    ددددددا ن حدددددد  ح ددددددتن  1.".. صاصدددددد  
نا حدددددددد  ح ددددددددتن ( ن دددددددد  عحددددددددددس ع دددددددد ل  ذ دفدددددددد     دددددددداي ا د عددددددددد ي ا دددددددددب  ال ع دددددددددد)  ح دددددددد ا    
  ن ددددد  ن    عه  دددددل   لدددددد فدددددي  ال دددددع ل نكذدددددد ا ددددد س فدددددي   ا نت ددددد  (   صدددددت  )  ح صدددددات  

  ددددد ر " ال عشدددددكد    هكدددددد   ا ندددددت" حهلاحددددده  هدت ن ددددد  اتددددد   حدددددد  دددددت شددددددي  ددددده  ددددده ع دددددت   ددددددنح  
 .( عصت    عد   نا   ه   ال   عد ي ا حنعه ح  ححدد   نشد ه  ك  ند   اع ح  

ت   د دددددا   ه   دددددال   دددددن عددددددئا   دددددد  عصددددد"  ددددده ع دددددت   ددددددنح "  دددددن   ددددد    شددددد د  دإل ددددددف 
 دددده  اتدددد     دددد ر   صددددت  دددده ت حندددد      د دددد  ع ددددن   ه "   عشددددكد   ىحددددد   ا  دددد "   عد ددددي ا  ددددح ه 

 ععدددددض  دددده   ددددن ن  تدددد   حددددد "  دددده ع ددددت   دنحددددد    ددددتكعادا صدددددي حددددد  دددد تر  لددددد   ددددن   حددددا  
  د تعدددددها د عدددددد ي تددددد   حدددددد  حنعددددده حددددد    نلددددداض ا  عع  دددددد  ا نعدددددي  حنددددده    ه   دددددال   عد دددددي ت ئحدددددد

 .ا اعه   ن ت  

  دددددلد ددددده   عنددددددفن اح ددددددتئ   ه  ددددده  نهاتددددد   ى  تددددد    ىحدددددد   ا  ددددد    ددددد ر  هددددددض ع دددددن   ه   
نددددا " عدددد   لدددد    ىحددددد   ا  دددد ف حددددذ  نجددددته حنعددددتحد فددددي تدددد     حجددددد   ا د عددددد ي"  الععددددد ض"فح ددددتن 

ع دددددنفددددي  ال ددددع ل "   ه   ددددال دنر ح ددددد د ىندددده نصدددد  ال   دددد    ددددهر حا ددددا  حلحددددد كددددد   ا  
 دددد ح   دددده    ا  دددد   ع  ددددد  د ددددعحد د ا د عددددد ي  -  ه   ددددال-ن   عدددده   حعدف دددد   كحددددد نندددده   ذ ددددد  ال 

 " ىحد   ا   " دص  ان  ت  "  ىحد   ا   "  ن    ع     حد   حانه بال  حك
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   دددددده   ه  دددددده  ا  ن دددددددت  شددددددك  عددددددد   دصددددددد  ان    ددددددد ل ح ددددددتن نددددددا  ال ددددددع ل   دددددد ر  ددددددتعا 
    د دددد  فددددي ننكدحلددددد عععحددددت  د تدجدددد   ىا ددددن ع ددددن نكدددد    حصدددد ن   ا دددد س ع ددددن   نددددا اتدددد   

   ددددف   افدددي اد دددب  ىن دددد  نجدددت ن  تددد ه  ندددتن  ددد ر  ععحدددت ع دددن  ددداي   عدددد فدددي  ىحدددد   ا  ددد  
 .  حص ن  عععددض ح    نا

لددددددد      كدددددددت ع دددددددن  ددددددددادي عصدددددددتر   ه   دددددددال   عد دددددددي  "  ددددددده ع دددددددت   ددددددددنح "نجدددددددت  ددددددد   ا   
تددددد ه   حهددددددت   عععدددددددض        ن دددددت ىد دددددا  ددددد   ا "   ا  ددددد   ىحدددددد"ا"  هكدددددد   ا ندددددت"      حهلددددداح

  اتكددددد   نددددتد  حا دددد    حهكدددددد     عدددددب حددددد   1.حدددد  ا  دددد   ال دددددع ل   دددد ر عن نددددي ع  ددددده   ه  دددده 
ف جع دددددددا  حنلدددددددد ح دددددددتن ن د ددددددد د عن ندددددددي ع  ددددددده   تد  دددددددد    هكد ددددددد  ا ىت  ددددددد  "  ال دددددددع ل" ددددددددتدي 

اندك ددددد    تد  دددددد  ا ى ندددددد    عدددددي   احدددددا   ا  ن ت ددددد   صددددده  عدحددددد  ف عع دانلدددددد ن ددددددس ت ندح ددددد 
 . لد

 دددل ا  ندددا فددددي فدددي   عه حجعحددد    ندددا  ددداي ع دددن ن   كددد  كددد   ددد     صدددّد  ددده ع دددت   ددددنح   ا 
 .2ح  شد   الععد ل        نا    دها ك  ح ع ه    ال ع ل ى  ذ دفعه

 حهلاحددددده   ه  دددددهي كدددددا    ه  ددددده  ن    ع دددددا  حنددددد     دددددت    ف نندددددد "  ال دددددع ل"تددددد     صددددداص    
جه ع ن ع دددددح  ىنه دددددند  دإلشدددددددي   دددددن ن    ن دددددت  ىت دددددي عع دددددحنه تددددد ه   ه  ددددده   اتددددد   حدددددد ن دددددعن

فددددي   ن ددددت "  ال ددددع ل"ن دددد  نجددددته  ععدددددض   ددددن حهلددددا  "  دددده ع ددددت   دددددنح " عدددددبحدددد   دددد   ك
  دددد ر  نشدددده فددددي   جحدعدددد  )   ن ددددتر ه فددددي   نددددا دتال ع فددددي   دددد ر نجدددد  ىت ددددي اد  دددده  ددددد حهلا  

 هعددددد    ع ددددددت ا  عندددددد ض ن ددددد  نجدددددته  نهدددددي   حنديعددددد    عدددددي عنشددددده فدددددي   جحدعددددد  ىنلدددددد عهد لدددددد 
 (.   ر  نت      نفد ته

اتكددددد   ف دددددت ععددددددض   دددددن نصددددد   ال دددددع ل   ددددد ر نجدددددته فدددددي   تد  دددددد    ن ت ددددد  ا  ددددد ر  ن ندددددي  
فدددددددا  دددددده ع ددددددت   دددددددنح   دددددد   حهلدددددداحي  ا  دددددد    ف ددددددتنصدددددد  ع ددددددن   ددددددع ل   د ن  دددددد     ن دددددددت 

   ددددد ل تدددددا ن   كدددددا  عنديعدددددد فدددددي "...    ددددد ل ا ال دددددع ل فدددددي   ن دددددت  ىت دددددي فهشددددددد   دددددن ن 
ف ددددده  ى  ح ندددددي  الجعلددددددت د ن   ح  دددددتي فلدددددا عنددددددي  ال  جعلددددددت   د ن   عنكح ددددد  فددددد   كدددددد  فدددددي   

ع ددددددن   عددددددد     ددددددت    ا    كددددددد  فددددددي   د ن   حعشددددددل   ف ندددددده عندددددددي  ال عع دددددد  حعدددددده  ى  ن د ددددددد 
 .3..."ح نن   عع   ن د د ع ن  النش د   د ت   
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  صددددداص  دنحددددد .ا د عدددددد ي فددددد     دددددتكعاد  نهدددددي صدددددهعي  الجعلددددددت ا  عع ددددد  حددددد  حهلدددددا     ددددد ل
 عنديعدددددد فدددددي   د ن   حت  ددددد    ع ددددددح ع دددددن  ال دددددع ل تدددددا ن   كدددددا  :" حهلدددددا   ال دددددع ل ف  دددددا 

   عع دددددد  ا الجعلدددددددت: ه   اصددددددهد  حعدددددددا  دددددددنر   حددددددت     ع ددددددد ال عشددددددلي ف دددددده اال ع   ددددددت  ف ذ دددددد   دددددد
   ح  ددددت   فددددد    ال دددددع ل ع دددددن ن   ددددده ددددد     جلددددد ن ا    فددددد    كدددددد     دددد ل  نصددددد  اع ددددن تددددد

 .1.." نص        ع  ن ا  حجعلت  

ا ن   دددددد حددددد  ح دددددتن  ال دددددع ل ا   ددددد ل فدددددي   د ن ا  ددددد ر  كدددددا  نصددددد   ال دددددع ل   ن دددددتر   
ا  عنددددددددي   نجدددددددت  ددددددده ع دددددددت   ددددددددنح   هددددددددا  ددددددد   نددددددداع   حددددددد    عنددددددددي  اتحدددددددد   عنددددددددي      فدددددددي

  حنديعددددددد    عدددددددي ع ددددددددت   جحدعددددددد  "... فدددددددي   جحدعددددددد    ا ندددددددتي ف  دددددددا   ال ع فدددددددي   ددددددد ر  نشددددددده
اع دددددتد  نحددددد تددددي   عندددددي      فددددي  نحددددد   عندددددي   ال ع فددددي ف ندددده  افددددا   جحدعدددد  كدددد    حا ف دددد  

حدددددد  جلدددددد  ع ددددددن ح ع دددددد د  ا نهعلددددددد ن حددددددد حنهعدددددد      اجددددددب ن  ع ددددددا  ع  ددددددد    ععدحدددددد  ف لددددددد 
احدددد  جلدددد  ذدن دددد  ع ددددن ح ع دددد د   الجعلدددددت   عددددي ع ددددح   نتا دتدددد   حعنددددديع    تنددددت  ع دددد    عددددي ع

 .2..." ل  حا جل  ن ا د ن دعل 

  ددددع ل فددددي عنصدددد     ع دددد   صدددده  عدحدددد نتح دددد   ال"  دددده ع ددددت   دددددنح " ا لدددد ه    د  دددد   ذ دددد  
ال ع ل   ن ددددتر  حذدددد  حدددددتي صددددن   ع ددددح  دافددددي   تد  ددددد    ن ت دددد   صدددده   دصدددد  ا د عددددد ي فدددد

تدددد   حددددد   ددددح    عا صدددد   دددد   نفددددد ت  ىت  دددد  ا   إل ددددت عد  دددد    ن ددددت ا  ددددعحد د    النعدجددددد  ا ت ندح
صددددددد ند فددددددي جح دددددد    ع ددددددا     ح ددددددتن  كددددددا   جحدعدددددد    ا نددددددتي ا دددددد     جحدعددددددد    ح ع هدددددد  اتدددددد   

 .احجدال    ن دي  صه  عدح 

 :م بنعبد العاليعبد ال ال

ن دددددددس   هكدددددددد   ه  دددددددهي  "كعد دددددددهنجدددددددته  عنددددددددا  حهلدددددددا   ال دددددددع ل فدددددددي   هصددددددد     ددددددددحس حددددددد  
 ال دددددع ل  حهلدددددا   لا ددددد  ا  ن ددددد  نددددددا    دددددد    ددددد   حهلدددددا ( " حجددددددايي   ح عدف ي  دددددد)   حعدصدددددد

عندددددددا  تددددد    ى  ددددددد عنددددد  د  دددددد    ه  دددددده  فهشددددددد   ددددددن   ع  ددددد    عددددددي عدددددد    دددددد     لا دددددد   ن ددددد 
  انددددتي     كدندددد    لا دددد  عدددددت   ددددن   انددددتي ف نلددددد    دددد  حددددد تددددي ع  دددده ... "ا ال دددع ل فددددي  ا دددده

  ه  ات ج  ع ن    صاص     عت"   عي تي   ع ل اع د د حن    حذد     ى حدن  

 
 .35  حدج     د ا  ص -1

 .33  حدج  نه ه  ص -2



 
21 

ا ددددددت شدددددددي   كدعددددددب   حهلددددددا   1"... لا دددددد   ع ددددددت  عدددددد  ح دددددده    ال ددددددع لح دددددده     دددددددي حكددددددد   إل
 فدددددددي  ال ددددددددع ل  عحدددددددذ ح " ال ع دددددددددر دددددددد حا ل "  ددددددددحده     دددددددع ل" ت جددددددد "  ددددددد ر نعدددددددن  ددددددده 

تدددد   :"  جعدددد  حنلددددد فددددي ععددددددض ت ئدددد  حدددد  ا دتددددد ف  ددددا تدددد   حددددد ا فددددي جدددداتد  ىشدددد دن  تا جدددد  حا 
 : النع د  ح    عنا    ن   ععددض  حك  ن       ع ن ننا  

فحددددد  جلددددد   دددددنعكس   عندددددا  فدددددي   ددددد      عددفددددد    عدددددي  صددددد   ن ددددددس   ععدددددددض اح ت نددددده  ذددددد     
 ع  ددددداد فدددددي  ال دددددع ل    ددددد ني اتددددد    ال دددددع ل    دددددد ني  صددددد   تدددددا     دددددددجي  عنددددا    كحدددددي 

ف دددددت جعددددد    كدعدددددب حددددد  عندددددا  اععدددددتت  ىشددددد دن ا  ح ددددددئ    2"ععدددددددض   شدددددين اعند  ددددده   دددددت   ي
ع  دددد  جاتد دددد  عدددد تر   ددددن  النع ددددد  حدددد  ند دددد    ددددن ن ددددد  اتدددد   حددددد  دددد تر  لددددد   ددددن   ععددددددض 

 نلددددد اتكدددد     كددددت   كدعددددب دن دددده تدددد   ا تعحدددده   ددددا  ا د عددددد ي تدددد   حددددد   ددددح   ال ددددع ل ف لددددد ا 
   إل جدددددب ا  نهددددي  إلذ ددددد  ال ددددع ل فددددي   عدددده تددددا  ال ددددع ل   جدددداتدر  ندددده  :"  عددددي" ت جدددد "

تدددا ع  ددد    ع دددد ا حددد    ددد      حعندددن ننددده  ددد س  ددد  د نحدددد    ددد ب   إل جددددبا   ددد ب  ن ددد     
  لدددد فدددي    دددد  اال اجدددات  حنلحدددد دددد ا كددد  كددد    ح دددد ل حددد  نجددد    عددده ف ددد س تدددا   فلدددا 

     حننددددددد   دددددد ا دددددد   نددددددد ن  تدددددد     ععددددددددض ا  عنددددددا  تحددددددد     دددددد   ا   3" دددددده  ال  اجددددددات    ددددددد
 .صهعي   حا اع   ا  ع ح      ع   عع حنلحد  دتدي  ال ع ل

اتدددددد   حددددددد   ددددددات   كدعددددددب   ددددددد    دددددد   حهلددددددا   ال ددددددع ل احهلددددددا   النعكدددددددس ا  ععددددددددض   دددددد ر  
  ن ت ددددد  ن ددددد   عدددددد اي  ا  ح ددددددئ  صددددددتفند فدددددي ح ع دددددل   تد  دددددد  ا ى ندددددد    حعع  ددددد   د   دددددد د 

ف  نحددددد كددددد  :"  ا دددد   دددددئ   ا دددد ب   جدددددب دددد   نهددددي ا ذ ددددد  ا دددد    - ال ددددع ل–تدددد     حهلددددا  
جددددددددت   دددددددع ل كحدددددددي ال  حدددددددس  ال  ددددددد     كددددددددئ   ندددددددد   ال دددددددع ل  ال ع دددددددددر ح  ال دددددددع ل

ا دددد  ت  دددد    لا دددد   فهصدددد     ععددددددض انددددتي   ع ددددد ا   ل ج ددددي  ددددت   ددددء جدددداتد  ىشدددد دن  ىندددده 
 .4"ا  عنا 

 

 
 .81، ص 2111، 2أسس الفكر الفلسفي المعاصر، دار توبقال للنشر ، المغرب، ط: عبد السالم بنعبد العالي-1
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ا ن   د ح      شدي    دن  ن    لا   ال ع ا   ال  حعدد علد  آل د  كانلد ع ددي ع  عدك ب  
ا  ع د ا ىنه   ا  " حهلا    انتي" عحعي  ف ه حجحاع  ح    حكاند    حعناع  ف  ععت      ع 

حلحد لد    ر  ع ي  ح ع ل  ىش دن تا عنص  ع ن ح تن  ال ع ل ا د عد ي فل    ال ع ل تا 
نا ععدد لد نا عناعلد ا  ع فلد ح  ا دتد  فل    ال ع ل تا    ر   عند  لدكدن  ا     حد 

  ح   لد  صاص علد       ك    حاجات ا   س  حهدد د   ىش دن ا    د د   حععتتي ف  ح  
 . ح دد علد   د    ع ح   احا اع   حلحد عناع  اعشك   اععتت 

 :عبد اهلل محمد الغذامي/ د

  دددد ر  عحذدددد  فددددي "   حشدددددك   ا ال ددددع ل" هلددددا   ال ددددع ل فددددي كعد دددده   حعنددددا  عندددددا    ددددتكعاد ح
"  ددددد ني   ن د دددد    ن ت دددد    عد  دددد   ا ندددد  فددددي   شدددد  ه   ح ع ددددل  عندددددا     دددد  حي فددددي تدددد     ح ددددد 

ن دددد  ن  تدددد    ى  ددددد  عه ددددس نصدددد  ع ددددن  نندددده حهلددددا  حعع ددددا  ددددد نص  ىت دددديع ددددن "  ال ددددع ل
" حذدددد    عدددددب   دددد    عندددددا ا  تدددد     حهلددددا ل  فهشدددددد   ددددن  عددددض   ن دددددت ا  حهكددددد    دعددددتي  ال ددددع 

  ا  ددددددددد  ا  هددددددددددد  ي    دددددددددد   كد جددددددددددن  ا ددددددددده ن ددددددددد  ا دددددددددت  حهكدددددددددد   اح دددددددددتع  "   جدجددددددددددني
د فددددي نندددده دادددد  عنددددا  اععددددتت   حصدددد  ند    عددددي نجددددتت اا دددددت   ا ددددت ا دددد     دددد  حي...  ددددتا 

فنجدددددددددددت ( حهلدددددددددددا   ال دددددددددددع ل)   دددددددددددن ا ندددددددددددت ال ن    حهلدددددددددددا    ى ندددددددددددد  ا  تد  دددددددددددد    ن ت ددددددددددد  
  ان دددددد  هنلدددددد ععددددددتت فدددددي ه    عدددددي  كدتدددددد    ددددد  حي فدددددي كعد دددددحصددددد  ند  حذددددد    حعحدددددي ا  شددددددات

  ا هنلددددد ك لددددد علددددتل   ددددن كعد دددد  ا صدددد  دت   ددددنص   ح ع ددددل  ا ن   ددددد حدددد   إل ددددت عي  لدددددجس 
ع ددددل تددددا   ددددد  ا  ددددنص   ح :"... ععد هدددده   ددددنص   ح ع ددددل  ددددددئ   هكدددددي   ددددت   نددددد    ددددد  حي تدددد ه 

  فعنهدددددي ه دددددينح   ددددد  حددددد    عها ددددد  ا    حكدندددددد   ددددد ر    دددددس  دددددتالال   شدددددكد     ععهدددددع  ع دددددن 
  دددد ت     د ئددددي اع ددددعذ ده   ددددت      ددددنص ا عنددددداد حعدددده حصدددد    عددددهح ي  كعشددددل    ددددددئ ف دددده ن  

  تال ددددد  ا حدددددد   حكدندددددد   دددددنص شددددد ك  تال  ددددد  حع نحددددد  حددددد  ن ددددد     ن ددددد   احنهعنددددد  حددددد  ن ددددد  
تددددا    لددددد  اتددددي ع ع ددددل  ننلددددد كدددد     فلددددي حدددددتي    ددددع ل  حعددددد  ننلددددد ح ع هدددد  عدددد  كدددد  حددددد

احددد  عجدددتت كددد   دددد ني نكعشدددل ن    دددنص  ىت دددي   دددا    عحدددد ع نددده  دددت   دددع د فدددي   ددد ت  عنلدددد
شددددد ئد  ددددد  ن ن ددددده حددددد    ددددد   فكهنندددددد نحدددددد  ندددددص جت دددددت   ع دددددل عددددد    ددددد    ددددد ر علدددددتنده فدددددي 

   عشدددددلت  لددددددععد هددددده تددددد   اد  ددددده  حجحاعددددد  حددددد    ح ددددداال    عدددددي   دددددت ف ددددددا 1..." دددددد ن    دددددد   
  ىا      ا    جدجدني فعدض ت ه   د ن ا ىفكدد في   هص   د ن د   ح  كعدب
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اكحد .ح اال  ن د   ن دت ا دنذ     د   في   هص    ذد   حنهح  ت     كعدب كحد عدض  ا  ذدني
ت د   حهلا   ال ع ل ف        حي    "ا ال ع ل    حشدك  "  ن ن ه ح  عنا     كعدب

  ن   نشدد   ن ن  ت     حهلا   ى  د   ات  ت  عتت ك  د ح  "  حشدك  "اتا  حص      د
افي ح د   ت   نجت حهلاحد   د  ي ن  حهلا  "... ععد ل  ه  دئ    ع دن  ت د     فندا  

   ر  دت  ت  (   حشدك  )  اتا حهلا  إلنشدن ال ع ل ا  د  ه النعا ن   نص في   عصاد افي 
 عشدك    نص  اصهه       ن  د  دن دحد   إل ت  عتت ك  د ح    ت د    اتا  لتل   ن جع  

 دد    هد ا كا    نص ذدنا د عد عد احندك د  ا نك  ع  ه ح  ت   ح   ىش دن  اصهلد ا  عد ح
 .1..."  حن اد

  ددددع ت  ف دددد    عع  ددددد ا حندكدددددي نشدددد دن  دذدنا دددد فددددي تدددد ه   ند دددد   كددددا  ن    ددددنص   صددددت  دددد   ا 
  شددددد ئد   ددددد  عن دددددد  ا  ع ددددد   ف   دددددتتد ا د عدددددد ي فلدددددا ال  دددددهعي  دددددهر شدددددين جت دددددت اال   دددددت  نا  نددددد

تددددددد ه   هكددددددددي انشددددددددد   دددددددن     ددددددد  حيا دددددددت ندددددددد    .ف ددددددد    ددددددد  ا صددددددده  عحذددددددد  تاده فدددددددي حجددددددددت 
  عصددد ددتد  دددتاد   دددنص  ىت دددي  صددده  عدحددد  فلدددا   دددد ل تددد     ددددنر    دئددد   ددده    عدددد   ن ددد ا 

هدددددد  ن    ددددددد ا   حعنددددددن ى    ددددددنص  ىت ددددددي ع ددددددددي عدددددد   ّ حدددددد    ددددددنص  ا د عددددددد ي  جددددددب ع ددددددن   
:"... شدددددك  عدددددد  ف  كدددددت ع دددددن   ددددد    ا ددددده  دددددا   لدددددد   كدعدددددب نا   ند دددددت     ت ع ددددد   نعدج ددددد عح  ددددد  

ندددده  حدددد  نعدددد   هلل ن  تدددد     حهلددددا   دددد   ع   دددد  فددددي   عجد دددد   نشدددددن اصددددهلد   عكدددددد    إل ت ع دددد ا     ا  
ال  حكدددددددد  ن   عه ددددددددس ع ددددددددن   ح د  دددددددد  ا  حشدددددددددك    ا ددددددددا شدددددددددك    ددددددددنص ا  عدددددددده   إل ددددددددت  ى  

 د ددددددددب ن     ددددددددددجي   عنددددددددا    ددددددددن اذ  دددددددد  اصدددددددده    اصدددددددددد   د ددددددددد ع ح ددددددددد نا عدد   ددددددددد  اال
ف ددددت شدددددي    دددد  حي   ددددادي   2..."   ح ددددتع    ددددتدكا    دددد  ع  دئ ددددد ا دددد   فلدددد   دعهعددددا  عندددده ع  دئ ددددد

تددددد ه   حشددددددك     عدددددي نجدددددتتد فدددددي نا دددددب  ىن دددددد   دددددت    حهكدددددد   ا  ن ددددددت  فهشددددددد   دددددن ننلدددددد  دددددت 
  فددددهذد   دددد    ع ددددن ع  دددد     ددددددئ  ددددد نص كحددددد د دددد  اف دددددت   نشددددد     د ئددددي  ف دددددتع دددد    فددددي 

  دددد  ن  ددددد  ح دددده     عنددددت   ا  عجت ددددت  ن دددد  نجددددت ن  تدددد ه   حشدددددك   تددددي   عددددي فد دددد  ع ددددن 
ا دددددب  نددددد حذدددددال ع ددددن  نددددت ذي اجت ددددت عددددض  ى تددددد  ا  ع ددددا    حعد دددد    دفددددض كدددد  حددددد تددددا 
  عصدددددددتر   نددددددت    فدددددده د   ددددددن ن  تدددددد      دددددد   ددددددتعا     دددددددفض   عددددددي عدفلددددددد  لدددددداد   شددددددعد

ا الععددددد ض  ددددت عنددددت     شددددعد   عد ددددي  ال  عددددات  ال   ددددن ا  دددد  حهلددددا    حشدددددك   ع ددددن ع ددددا  
   ددددد  حي   صددددداص حهلددددداحي   حشددددددك      د ف ددددد   ا ن   دددددد حددددد  عا ددددد ندعه تددددد ه   عدددددي  دددددتحلد

  ال ع ل فت ندا   عدتي   ن د ف لد كحهدت   ا 
 .10المرجع السابق، ص -1
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نحد  ىت يد  ن ت   حعدصدي   ن د    لد ع ن ننلد حهدت     جد    ال ع ت    نص احص  نأ   ا  
  عنا عندا ه في ن ندذند اتد  دعند   ن ت    ىنه في ك  حدي  كشل    ت ع دعجع  حنه ش ئد جت ت  

 .افن د جح     ت ع د ند ع   د ح  ن د ده   عي  نح لد في   دعه   دص   كانه   د د نت  د 
  حذ دددددد   نع دددددده فدددددي تددددد ه   تد  ددددد    عدددددي  دددددد   لدددددد    ددددد  حي تدددددا عندا ددددده  حهددددددت   ن ت ددددد  ا  شدددددين 

 دددددددئتي    دددددددععح لد حع دددددد    حهكدددددددد     د  دددددد   ددددددد     فلددددددا  دددددددد هل  ان لددددددد   جدندددددددب  ال جدددددددد ي 
اكهنددددده  دددددت نعددددددت  لحدددددد  العع ددددددد فد دددددععح لحد فدددددي عندا دددددده "  ال دددددع ل" ا"   حشددددددك   "  حهلددددداحي

 عد دددددي ا كددددد    د  ددددد  نت ذددددد  احعدصددددددي حددددد     نددددد  فدددددي جددددد اد   نصددددداص     ددددددب   ن دددددتر  
  ددددددد ني تدددددد ه   نصدددددداص   عد ذ دددددد    عد  دددددد   عدددددددتي  حكدن دددددد   ن ت دددددد     ت حدددددد     ذ دددددد  ا  كددددددت ع ددددددن 

  حشدددددددددك   ا ال ددددددددع ل فه دددددددددل   صددددددددد     تد  ددددددددد    ن ت دددددددد    نت ذدددددددد   فددددددددد    دددددددد   حهلدددددددداحي
د   جدجددددددني   دددددت   ددددده ع دددددن عنددددداال  احصددددد     ال دددددع ل  عددددددتت عندددددت ع دددددت    ددددددت:"...  ددددددئ 

حدددد  ا  علددددد   حع ددددن  اصددددل تدددد     ا  دددد  عد حددددد  صدددد  ن د حععددفددددد ع  دددده    ددددن   ىت  دددد   تال دددد  
ا  دددد  جت ددددت  عا ددددت عدددد    ددددنص اتدددد     عا  ددددت تددددا   ددددع ل  ه ددددي   ددددن  ئددددع ل ا نددددع  عدددد  عددددي ا  

 1...".  ح ع هد  ت      نص

 دددد     حهدددددت   ح دددد  عح  دددد    ددددد    ددددتد  عحدحددددد نتا ن   ددددد حدددد  تدددد      ددددا   ن ندددد  ن     دددد  حي 
فلدددددا  ع دددددت   ن دددددد فدددددي حصددددد  ند  ن ت ددددد  حن دددددا ي فدددددي   تد  دددددد  .   ن ت ددددد      ت حددددد  ا  نت ذددددد  

ا ى ندددددد    ع   ت ددددد   فها ددددد  ن   ال دددددع ل  عندددددي عندددددا    تال ددددد  حددددد  شدددددين نا فكددددددي حدددددد   دددددن 
ن ددددد  تا  ن   دددد ذد   دددد  ع ددددن     دددددب  ىت ددددي  اتدددد     عنددددا    دددد ر  نددددع  عدددد  عح  دددد     ددددد ني 

    ددددددد  عا يندددددده  اتا    إل دددددد    ددددددا   عا  ددددددت نددددددص جت ددددددت   ع ددددددل عدددددد    ددددددنص    ددددددد ا  تا  
 ىفكدددددد   عددددي نعدددد  ف دددده  اعشددددك    ددددت ند فددددي    ددددد ني  ىا ددددن   دددد    عكددددس  فدددد     حعنددددن   جت ددددت 

   دددددت   فدددددي عح  ددددد  عشددددددك  حددددد    دددددتالال  ا  حعددددددني فدددددي كددددد  حددددددي   نعدجددددده  ددددد ر   دددددا     دددددددئ 
       ددددددب عدددد   ىا   اتددددد   حدددددد   ددددح    دددددعحد د  د   ددددد     ف ا دددددت  ددددد    نصددددد جت دددددت   اح ع هددددد
عددددد  يحدددد     ددددد ني  ىندددده  كددددا  حنهعنددددد ت ئحدددددد   إل ددددت   ىت ددددي  اصدددد ن عه حلحددددد   ع ددددل يحدددد  

 ىت دددددي   إل ددددت    عدددددي  نح لددددد تددددد    ح دددددح نهن  ه اعكشددددل عددددد  عال ددددع  د   دددددد ن   جت ددددتي ع ددددد
 .في   دعه
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 :االختالف عند جاك دريدا

  حا ددددد    عحذددددد  فدددددي   حهلدددددا    ه  دددددهي تددددد      حهلدددددا   ال دددددع ل   ددددد ر  دددددنعنت  عنددددده فدددددي 
عا دددددددد   نكذددددددددد   ع دددددددددن  انتدجدددددددده فددددددددي تدددددددد ه   تد  دددددددد   ف دددددددد   لددددددددتل " ال ددددددددع ل"  حصدددددددد   
 .  حص   

 لددددد حصدددد     ال ددددع ل حدددد  ع دددددد   عهك ك دددد  نا   ع ا  دددد   كحددددد   ددددح لد   دددد عض  ع ددددن  ددددت   
    ددددد  عددددد   د دددددا ذددددد   كعدددددب تدحددددد  نصدددددتدتد  دددددن  اكدددددد" جدددددد  تد دددددت " ه   دددددال   هدن دددددي   

 لددددددد    ن د دددددد    عهك ك دددددد  كن ددددددت   هكددددددد    ن ددددددار   دددددد ر كددددددد   دددددددئت   ندددددد    ا د عددددددد ي  . 1931
كدنددددد  دت  ع دددددن حع ددددد   ىفكددددددد   عدددددي نعدددددن  لدددددد   ن دددددت    ن دددددار   عع دددددد تد دددددت   د نعددددده   عهك ك ددددد  

حعدن دددددددده     دددددددد     إلذ ددددددددد  ددددددددد ن حيتاجدددددددد  ع ددددددددعن   ددددددددن تد  دددددددد    ددددددددنص تد  دددددددد  ع   ت دددددددد  ناال 
اتالال  فدددددي  دددددد ني حعدك دددددد      ددددده حددددد  حعدددددد  حدددددد عصددددد ا  صدددددد ن  ذددددد  ع دددددعن   دددددن ع دددددا ض 

عععحددددت ع ددددن حددددد  ن ددددار ع  دددده   ددددنص حدددد  حعددددد  ععنددددد ض حدددد  حددددد  صدددددي  دددده نر ننلددددد علددددتل 
شدددددددي نا ع  دددددد   دددددد   حددددددد  صدددددددي  دددددده   ددددددنص احددددددد   ه دددددده  ا لدددددد   ع  ددددددب    ددددددد ني    جدددددددتا ددددددن 

 ددددددت  ن    هكددددددد ا ددددددد  تد  .كدددددد  حددددددد كددددددد   دددددددئت  فددددددي   ه  دددددده    حداد ئ دددددد (   ع ا  دددددد  )   عهك ك دددددد 
: لددددددددددد اال  اجددددددددددت  ال  لددددددددددد  حذدددددددددد    د ددددددددددي  دددددددددددئ  ع ددددددددددن ذندئ دددددددددد   ددددددددددت   عت ئ دددددددددد   عه ددددددددددس ع  

 .1  حدني/  كعد      دج  /حشدفل    د    /         داي/  عد ه     ج ت/  ع  

ا ن   ددددد حدددد  تدددد ه   هكدددددي ن ندددد  ن  تد ددددت  فددددي حندا عدددده  عجددددداي   هكددددد    ن ددددار  ددددت ع دددددا ناال  
 عها ددددد    اصدددددا    دددددن   حعددددددني   عدددددي نا    إلند ددددد ع   ت ددددد  ذددددد   عجددددده   دددددن حهلدددددا    دددددن    دددددد ني   

 .ع حنلد  ى هد    حشك       دب   ه  هي نا  ىت ي  شك  عد ع

 لددددددع   تد  دددددد      دددددددب  ىت ددددددي ن ندددددد  ن   رعهك ك دددددد  كحددددددنل  ن ددددددت     ددددددن ا     ندا نددددددد   ع دددددددا
  دددد  اال  ددددهعي فلدددد  د تددددا   ددددت   تد ّحددددتب   ددددا    دددد   حصدددد  ند   شددددع لد حفددددي  د نعدددده  ددددأ تد ددددت 

ند  ا  ك ه دددددد    عددددددي ععحدددددد   لددددددد ت  دددددد    ددددددنص   صدددددد ال حدددددد   دددددد   حعد عدددددد  تدددددد ه   ح   ن د دددددد 
 ال نع ج  عهدع لد ت    نصلد  انت  ت ه  ع ن   اجات  ي  حتداس اجح علد ع ععص
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 (trace) ىذدددددددد(  difference)  حصددددددد  ند  كحدددددددد صددددددددالد تد دددددددت  نجدددددددت  النعشددددددددد نا   عشدددددددع 
 1(differance)  إلدجدن ال ع ل نا 

ا شدددد د   ددددن ن  حذدددد  تدددد ه  2"   ن دددد    عنع دددد " ا   ددددا جددددد  تد ددددت  ع ددددن تدددد ه   حصدددد  ند    دددد 
ع    لدددددد ع دددددن   حددددد تب   حددك دددددي ف دددددد  ن    دإلحكدددددد   حصددددد  ند  ال اجدددددات  لدددددد حدت دددددد   ددددد  

ننلدددددد ال ععحعددددد   اجدددددات ن   دددددي تددددد ه    ن ددددد    عنع ددددد  ال  حكددددد  ن  عشدددددك  ندددددت  حدت دددددد ذد ذدددددد  كحدددددد 
   ن دددد    عنع دددد    حددك دددد     عددددي عجعدددد  حدددد    حدددددتي ن د ددددد  دددددد   دددد س    ن دددد  ع ددددن عكددددس   ا  عددددي

نحددددد    ن دددد    ها  دددد  ا  عدددددد    دددد  تددددي عندددد   ددددن      دددد تر  دددد "ال شددددين" د ددددت ت ت  عنع دددد  ان ددددب  ا  
فا  دددد  اعنع دددد   ا عدددد  نف دددد   ىحذ دددد  ع ددددن تدددد ه    ن دددد  تددددي :   ذندئ دددد  نجددددته فددددي   دددد ر  عح  ددددي 

 دددددن  ددددد  نععددددددض  ا    3ا إلتد  ه  عددددده  ددددد س شددددد ئد حدت دددددد    ددددد    كنددددد ن ددددد   ال دددددع ل   ددددد ر تدددددا   
  difference  عشدددددددع  ا   differance إلدجددددددددن ) تددددددد ه   حصددددددد  ند    عدددددددي نعدددددددن  لدددددددد تد دددددددت  

 ددددددت عدددددددل  ال ددددددع ل   دددددد ر  د  دددددده  دالدجدددددددن ع ددددددن   ننددددددا  هفنجددددددت  ال    جدددددددي ( trace ىذددددددد ا 
تدددد     حصدددد      دددد ب حشددددك     عدجحدددد    دددد ب  ال ع دددددس   نعحددددي   حدددددع    دددده فعدجحدددده :"   عددددي

نحددددددددد   ددددددددتكعاد ع ددددددددت   اتدددددددددب  5الل( ) الخ)اعدجحدددددددده   ددددددددا  4ا إلدجدددددددددن  ددددددد عض  ال ددددددددع ل 
ك حعددددددي   ننعلددددددد حدددددد اتددددددي ك حدددددد   ددددددد  "  ال عدددددددج ل"   ح دددددددر فعدددددددج  تدددددد    الصدددددد  ي   ددددددن

  عدددددي ننعلدددددد تد دددددت  حددددد    ك حددددد  ( la differance)ع دددددن ادددددد د ك حددددد "  دجددددددن"ا"   دددددع ل"
 حعنددددددددن  ال ددددددددع ل اعنحدددددددد  حعنددددددددن  differanceاحعندتددددددددد ندجدددددددده ا  ك حدددددددد  ( differ)  هدن دددددددد  

ا دددددددد  تد دددددددت  ن    حعندددددددن  عا دددددددت حددددددد   ددددددد   .3 ال دددددددع ل فدددددددي   حكدددددددد  ا إلدجددددددددن فدددددددي   يحدددددددد 
  ددددددع ل ت   عدددددد    ددددددد  فكدددددد  ت   حعح ددددددي عدددددد    ددددددتا    ى ددددددد   احدددددد    دددددد  فلنددددددد  عددددددد    

   ع  د  ح    تا    ى د   ك   ا عصد    نلحد اك  ت    عنتت حعنده ت    ش ك 
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   اتك  (لا ت ئحد ادئب دا  ن ادهف) ك  ت   ال  اجت  شك  كدح  في ن    ن  حعنن 
1  ن اد ا    دب        لحدفدال عدج ل عكس 

. 

 

 :difference) )  شعا  عن النعشدد  

ه تدددددددا    دددددددد حا دددددددا  عدددددددكدندددددد  عدجح "dissemination"تدددددد     حصددددددد    انصددددددد ه  إلنج  دددددددير 
 " ع النعشدددددددد ا  عشدددددد"ا   دددددددياي عدجحعدددددده    ددددددع ل  دددددد     ن دددددددت   عدددددددب  ف  نحددددددد   عدددددددد   دا  ددددددي

 "تال ددددد "فدددددي ح دددددد  ك حددددد  " تد دددددت "ا  ك حددددد    دددددع تحلد  "عنددددددذد   حعندددددن"  عددددددد   ح ددددد در عدجحعددددده 
ن  :  حعنددددددن   دددددد  نا  نذددددددد   ن دددددداب  ا  ك حدددددد  حعددددددد  نتحلددددددد "disseminate" اتددددددي حدددددد  فعدددددد 

حعندددددن   دددددنص حنعشدددددد ف ددددده اح عذدددددد ف ددددده ك ددددد اد عنذدددددد فدددددي كددددد   العجدتدددددد  احددددد  ذددددد  ال  حكددددد  
عددددتت ححكدددد  حدددد       حعنددددن  عددددب نددددد ال حعنددددده ىك دددددع عشدددد:  إلح ددددد   دددده احدددد  حعدن دددده ن  ددددد

  دددددتا   عه ددددد    ك حددددد  حعندددددن اكددددده   لدددددد تال ددددد  تا  ن  عكدددددا   لدددددد تال ددددد  نر ننلدددددد عندددددت  نذدددددد 
عنددددددذد   حعندددددن  عدددددت   دصدددددد عندددددت تد دددددت    ددددد ر  دكدددددي ع دددددن  حصددددد   ا ه ددددد   2  تال ددددد  ان دددددب

 .3 فدئض   حعنن اعه  ه اتا  ح  عصل   ع ت         عدح

  ددددددد د حا دددددد كا     ال ددددددع لحهلددددددا   تد ددددددت  فددددددي تدددددد ه     نتدددددد    حصدددددد  ند    عددددددي نعددددددن  لددددددد 
 دددد   دددد    ا  عند فددددي تدددد      ندددد   ددددن ص  دددده تد  دددد ا صددددل ن ددددتركحصدددد      حهلددددا   ال ددددع ل 

 .نعا   كذ د  ا   ن ل عنت ت     حهلا    عهك كي   ه  هي

حدددد     ددددت لي ن  تد  دددد  ن دددد   دددددتدي  :" شدددد د حنحددددت ن  دددددض فددددي ععد هدددده    دددددتدي  ىت  دددد  ف  ددددا 
كك ددددددددددد  ندحدددددددددد  فكد دددددددددد  نا نت  دددددددددد  ال  حكدددددددددد  ن  عكددددددددددا   ال  عددددددددددت ن  ععشددددددددددك  تدددددددددد ه    دددددددددددتدي 

تدددد   حددددد ن عح دددده  دصدددد    ا "4  صاصدددد دعه ا ددددحدعه  ددددتف  تدددد     عشددددك   د تي   ددددت دس ننددددا   هعدددد 
د ععع دددددد فلددددددياكددددددا   ىتب   عد ددددددي  كدددددد  حكاندعدددددده شددددددعد  كددددددد  ن  نذد  فددددددي  ى نددددددد    عد  دددددد   

 . دتدي فكد   ععدفلد   ذ دف    عد     شك  عد   ا  ن ت  ىت ي  شك   دص

فددددي    ددددت   اد  ح ددددعحد  حندددد   ىي   ف ددددت كددددد    ن ددددت  ىت ددددي     دددددتدي   ن ددددت  ىت ددددي  ددددت عدفدددد  ع دددد
  عجد    ال    ا    نصاص  ىت     ا ك    عح    حعع  د  ح ه     دفض ا 

 
 .121، ص  اليهود و اليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديدعبد الوهاب المسيري، موسوعة 1

 .130المرجع نفسه، ص  -2

 .121ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد األدبي، ص -3

 .13، ص2110، 1، ط(المغرب) ، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء(التأسيس) مقاربة الخطاب النقدي المغربي: محمد أقضاض -1



 
28 

 

 شدددددد  حا دددددن /   ددددد    عحددددد   ىت دددددي   د  ددددد  عشدددددا ئ   احي ج ددددد  ع دددددا  عنلدددددد ت  ي ننهددددداد    نا 
 .1صد     هنلد ععح ي  عت    ع صد اعت    هدع      ع ح  

  تد  ددددد   كددددد     ا ندددددتي فدددددي   د  ددددد     دددددت    عح دددددي  دددددد حنل    ا ندددددت ا ف لددددد   نجدددددت   ن دددددت  ىت دددددي  
 ىعحدددددد   ىت  ددددد  حلحدددددد كدددددد  ناعلدددددد  فلدددددي كدنددددد   ن  دع ددددد  عععحدددددت ع دددددن عح  ددددد  عددددد اا   ع ددددد  

ت ددددي   دددد ر  تد دددده اع ددددن ند دددد    نددددتس  فددددد نك  حددددذ  حعع  دددد   د ددددعجد     ند ددددت  دددد      عحدددد   ى
 حعدافدددد   دددد هد      دددددس   ددددن حجحاعدددد  حدددد    حعددددد  د ع ددددن  ددددد جاتي ع ددددن نر عحدددد  نت ددددي  ععحددددت 

  ا كددددد  حددددد  ع ددددداد   هكدددددد    شددددددر ع ددددداد   شدددددعد حدددددذ   د ن ددددد     نصددددداص   شدددددعد  كعحدددددات  
د حدددددد    تد  دددددددد  ا  ع ددددددا    ح ع هدددددد  اتدددددد   حددددددد نددددددت  ن  ددددددحعدددددده   حجدددددددال   ى ددددددد    حععددددددتتي 

جد ن عددددددده    ا ددددددد  ا ىت  ددددددد   صددددددده  عدحددددددد   اع ددددددداد حعلدددددددد   ن دددددددت  ىت دددددددي  اعا دددددددع  حجددددددددال   ا  
 .  فهص    ن د    ه كحجد  ع حي افكدر جت د  د تد    فعن   ه  فدا جت تيا   تعحدحه

  ن ددددت "   ددددح ه   دددد عض ا لدددد   ف ددددت عدددددل   عصددددد   نددددت   ع دددداد حجددددد    ن ددددت  ىت ددددي   دددد ر    
اتدددددد    ى  ددددددد  ععحددددددت  د تدجدددددد   ىا ددددددن ع ددددددن ح ددددددتن  ال ددددددع ل فددددددي   د ن ا  حا  ددددددل "   حعدصددددددد

  ددددددد ر عن  دددددددا حنددددددده  "   دددددددد"ع ل ا ىفكددددددددد ى  ع حددددددددن   ن دددددددت   ندددددددت    عع ددددددددا  تددددددد    ال ددددددد
تد  دددددعل  ان ندددددذل    حعناعدددد   فدددددال ع ل تددددا   دددد ر  ددددتعا   ددددن   ع ددددد   ا   ندددد  فددددي ن دح دددد  

ن عن  دددددددا  دددددددد ني ع ح ددددددد   لددددددد ه   دددددددنص  ىت دددددددي  ا لددددددد   فد ن ددددددددت   حعدصدددددددد     دددددددعا  ت ئحدددددددد   ددددددد
 ا عددددت   نصدددداص    نحددددد نجددددت   ن ددددت    ددددت    دددددفض  الحعددددي    ددددد  د ا جعدددد    دددد   داجددددد عدددد    

 فلددددا   ددددعن ل شدددد ئد حح ددددي  اعدت ددددد   دددد  كدددد  شددددين  ا  ن ددددت   حعدصددددد  عع ددددد  ال ددددع    حعدافدددد 
 .2  ن فل  ت    ال ع ل ان  دب ت ه   ح د دي   عي عنشه       ع حدن ا  ن دت

 ددددن    ندددد  عدددد  شددددين حعكدحدددد   ن   ددددد حدددد  ح ددددتن  ال ددددع ل   ددددعن   ن ددددت  ىت ددددي   حعدصددددد    
ا ددددد    فد ن دددددت  فدددددي عنددددددا    نصددددداص  ىت  ددددد   اعدددددتي حا  دددددل ا د نحدددددس عدددددتي جا ندددددب اشددددددح    

  حهكدددددا    اصددددا    ددددن   حعدفدددد  ىندددده   ددددعع    دددده   ن دددددت ا    ددددن ددددد    دددد      جت ددددت   حعدصددددد  عع  
 .3جت ت ا   س   ن عهك ته شينفلا   عن   ن عن  ا  "  حنل " عح ي  حد ن ح ه 

 
 .13، ص1،2111وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، المغرب،طنظرية التلقي أصول : بشرى موسى صالح -1
 .10المرجع نفسه، ص -2
 .10نفسه، ص  -3



 
29 

   عدددددي عدددددتدس  لدددددد   نصددددداص  ىت  ددددد    ح ع هددددد   حعدصددددددي ا ا  ددددد    لدددددد فدددددي ح ع دددددل   حنددددددت  
 .ت ه   حندت   صه  ح عحدي حشد د اح د د  اك   ع اد  ا ن عنت    دب نا   عدب

ه فددددددي   ععدحدددددد  حدددددد  حععددددددتتي ا كدددددد   د  عدددددد   نصدددددداص  ىت  دددددد  لددددددد  دددددد  د       حندددددددت    عددددددي ت    
  تد  دددددددد    د  دددددددد  ع ح دددددددد      دددددددددعلد  نصدددددددداص  ىت  دددددددد  ع ددددددددن ننلددددددددد  دددددددددتدي نت  دددددددد   حكدددددددد  

حهدددددت   احصدددد  ند  ن ت دددد  ع ددددعنت فددددي نا ددددب  ىن ددددد    ددددن   ه دددد  فكد دددد  نا ن ددددد   د ددددع ت   ا 
    كدددددد    حدددددنل  فدددددي نعدددددد  : " ....  دددددت   حدددددنل  ف  ددددددا   دددددت     ندددددداد/ حعدفدددددي حعددددد   ا عددددددل ت

حعدن دددده ا دددد     عن  ددددا تددددتل ا د  ددددد  حنددددتتي  عن دددد     نشددددد    هكددددددر  ف ندددده فددددي   ن ددددت  ىت دددددي 
 د  دددد   عن دددد     نشددددد    دددد تني نشددددد    ددددعنت   ددددن ح دددديا  فكدددددر حعكدحدددد     ندددددن ا  دددد    د  دددد  

ا ندددددتت   حدددددنل    ن دددددتر  د  ددددد    ععدحددددد  حددددد  .. .  حعدف ددددد حدددددعحك  حددددد  نتا عددددده   ع ح ددددد  ان عدتتدددددد 
ا شددددددعد  فددددددي   ن د دددددد      ن عدددددددت فكد دددددد  اف  دددددده ع ددددددن  ددددددد دن  اتددددددا  ععحددددددت   دددددددتدي  ىت  دددددد  

ا لدددد     ددددعحك  حدددد  عن  دددد     دددددتدي   حتدا دددد  ت دددد  اا دددداي    إلجد ئ دددد   حددددنل  ن   نددددتت نتا عدددده 
 1...."د   ددددددن نلد علددددددد  حعنددددددن فدددددد     حددددددنل  تددددددا د  دددددد  ك ددددددي  نكدددددد  تد  دددددد     دددددددتدي حدددددد   ددددددت  عل
  دددددعع    لدددددد   جدددددد ن  ا ن   دددددد حددددد  تندددددد نهلددددد   ددددده    حدددددنل   عح دددددي  د ع ح ددددد  ا  عن ددددد   ا حع ددددد  

 .ن   ع    ه ع ن   نصاص  ىت   

كدددد  ا نددددتي حنلددددد   ا     عددددتند   ددددن   ن ددددت   نددددت   ف ننددددد نجددددته  عح ددددي   لدددداد عددددتي حندددددت  تد دددد  
جددددد ن   ح اتدددد   حددددد  لددددد حندددد     ددددع ند  حدددد     ددددد    ع هدددد    دددددتدي  ىت  دددد  ع ددددن نددددتي   د  دددد  ا  

  حد ددددددددي ن دددددددد   لددددددددد نددددددددا  حدددددددد    ع   ددددددددد ع ددددددددن حع دددددددد  حجدددددددددال   ىتب ف لددددددددد  ح ع ددددددددل 
  حددددددت دس ا العجدتددددددد    عددددددي  تعحدددددد   تد  دددددد  حدت دددددد   ىتب اشددددددك ه اح ددددددحانه ا  ح ددددددت    دددددد ر 

ل ننعجدددده ا  حع  دددددي   ددددد ر   دددددد ه ن دددددب حدجع دعددددده ا   ه دعدددده   عدددددي  ن  دددددا حنلدددددد ان دددددب  ىتدددددت 
 اصددددددا     لددددددد حدددددد   دددددد   تد  ددددددعه  ح ع ددددددل  ىعحددددددد   ىت  دددددد  ا   دددددد     عددددددي  دددددد دتد ح دددددد  د 

  جا ندددددب  جح ددددد ا عددددد  نتددددد  حدددددد عاصددددد ند   دددددن   دددددعن د ه تدددددا  النهعددددددي فدددددي .  حعناعددددد  هجند دددددلد 
 ا إل دددددت   دددددا ن فدددددي   عشدددددك      دددددار  أعحدددددد   ىت  ددددد   نا فدددددي   ددددديح  نا فدددددي  د  ددددد    كعد ددددد  

ف ددددددت ا ددددددد  تدددددد ه   حندددددددت    جت ددددددتي انعددددددن فددددددي ك ه دددددد     ددددددد ني اعندددددددا  تدددددد ه  ىعحددددددد   ىت  دددددد  
اع ح ددددد  اتددددد   ك ددددده   د ت ددددد  اعدك دددددي ن دعندددددد   دددددن   دددددنص  اتفعددددد   ندددددد   دددددن   عهك دددددد   د  ددددد  نكذددددد

 .ب  ال ع ل ا  عنا     ر ن  د اف ه ىنه تا    ر  اجه   دند   ن  ىحد    
، (دراسوووة فوووي النقووود العربوووي الحووودي ، تحليووول الخطووواب الشوووعري و السوووردي )األسووولوبية وتحليووول الخطووواب: نوووور الووودين السووود -1 

 .11، ص 1،2111،ط1دار هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر،ج
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 .النظرية األسلوبية:المبحث األول
 :تمهيد

رس النقدي بصفة عامة، و  لقد لّد ة عند العرب حظي ا رس البالغي بصفة خاّص الّد
ئماباهتمام كبير، وذلك الّن منذ القديم كان اإلنس  ان العربي يهتم بحسن القول دا

غة الكويحاول أن يجيده ، ويهتم بالتلقي  لّل عربية ذلك وهذا يعود طبعا إلي خصائص ا
، ولهذا نجدهم يحسنون ىخر أبهذا الجانب البالغي من جهة  من جهة واهتمام العرب

رس البالغي، من حيث  لكتابة ، فقد أدرك العرب منذ القديم أهمية الّد كشفه اإلبداع وا
التأثير ى ، واكتشفوا قدرة الكلمة علتلقي، في المعن أسرار بنية الخطاب وأثره

عبير و  ّت ل يصال  اوا بصورة  ىالبالغة في األصل هي إيصال المعن، باعتبار ةلّرسالا 
دة وواضحة  .جّي

دت في و  تي تجّس ذا تحدثنا عن األسلوب فهو من أهم القضايا البالغية العربية اّل ا 
لكاتب أو المبدع العربي راسات العربية، بالقدرة البالغية ل ن  ،الّد فمنذ القديم تفّط

فنجد  ،مرتبطة باألسلوب البالغي لمنتجه األدبيأن سّر جمالية الخطاب  إلىالعرب 
رس ا هم قد ربطوا في نظرتهم إلى األسلوب بين الّد ّن لنحوي الذي يهتّم بدراسة آليات أ

ص، وبذلك نجد أّن ومكّونات الجملة اللة داخل الّن ، وبين توليد ذلك األسلوب للّد
فظ ةيالقضايا البالغذ القديم الكثير من اإلشكاليات و العرب قد تجاوزوا من لّل ،كإشكالية ا

 .وغير ذلك...ىوالمعن
 
 :األسلوب في التراث البالغي العربي - أ

اني للهجرة بدراسة األسلوب، وذلك ضمن  ّث ل رس العربي منذ القرن ا اهتم الّد
تي استدعت  ّل لقرآني ا ون بمباحث اإلعجاز ا  تفسير القرآن ذلك ألّن العرب يهتّم

وا إثبات إعجاز القرآن ، وتبيين أّن فنجدهم اهتموا بلفظة أسلوب وذلك عندما حاول
 .أسلوبه هو غير أسلوب الكالم العادي الذي يعرفه العرب 

فش سعيد األخ"و( هـ 012")أبو عبيدة: "نجدذين اهتموا بذلك ومن بين العلماء ال
لفّراء"، و(هـ 022")بن مسعدة ارسـون، ولهم ا(هـ 022")ا لّد لكبير كما يشهد ا  لفضل ا
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تي سعوا إلسلوب في الشعرمفهوم األ في إثراء يها، بين بالغة ، رغم تباين األهداف اّل
عجازه، أو دفعالخطاب القرآني و  لقرآن و  ا   .1هعربيتطعون الملحدين في ا

 
ذا انتقلنو  نا نجدا  ّن لقديمة فإ فظة، فهم  ا إلى المعاجم ا لّل ة تعريفات لهذه ا عّد

، فنجد أنّ   :يعّرفون األسلوب بالطريقة والفّن
ريق يأخذ فيهالسّ :" كما يلي" األسلوب"عّرف الزبيدي ي - خيل والّط ّن  طر من ال

 ه والمذهب، يقال هم في أسلوب سوءالوج= وكّل طريق ممتد فهو أسلوب،واألسلوب
طريقته وكالمه على أساليب حسنة، واألسلوب : ويجمع على أساليب، وقد سلك أسلوبه

لفن" بالضم   2"أفانين منه، يقال أخذ فالن في أساليب من القول أي "ا
ريق" األسلوب"ويذهب الفيروز أبادي نفس المذهب إلى أّن  -  3.الّط
لّرازي بـ-  4"الفن:"وينعته ا

ا مفهوم األسلوب عند البالغيين، فنجد من بينهم ابن طباطبا العلوي  ( هـ200)أّم
لذين أعطوا مفهومًا لألسلوب رغم عدم تسميته لفظًا  الذي يعتبر من األوائل ا

حيث نجده يشير إلى ذلك عند  *..."كما يشير الدكتور محمد بلوحي "األسلوب"ب
ظم الذي  ىالمعن"...وأيضًا قول ابن طباطبا   5"حديثه عن طريقة الشاعر إذا رغب الّن

اه من األلفاظ التي تطابقه  ّي يه فكره نثرًّا، وأعّد له ما يلبسه إ يريد بناء الشعر عل
ه، فإذا اتفق له بيت يشاكل لس  له القول عليوافي التي توافقه والوزن الذي يس  قوال

ثبته، و  ىالمعن كره في شغل القوافي بما تقتضيه مالذي يرومه أ ن المعاني على أعمل ِف
ق كل بيت يتفق نظمه، على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه ، بل يتعّل

رت  األبي ُث ات وفق بينها تفاوت ما بينه وبين ما قبله، فإذا كملت له المعاني، وَك

                                                 

: األسلوبية الحداثية، مقال نشر في موقع موسوعة دهشة االلكترونيةربي و محّمد بلوحي، األسلوب بين التراث البالغي الع -1
28699  www.dahsha.com/article 

 
.220،ص10توزيع، بنغازي،مجالمرتضي الزبيدي ،تاج العروس، دار ليبيا للنشر و ال - 2  
.242،ص6،ج(لبنان)أبو طاهر مجد الدين الفيروزأبادي، القاموس المحيط، المؤسسة العربية للطباعة و النشر، بيروت - 3  

 .122م، ص 1822، (لبنان)محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الّرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان ،بيروت -4
.كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية في جامعة سيدي بلعباس، الجزائرمحمد بلوحي، أستاذ في  -*   
: محّمد بلوحي، األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحداثية، مقال نشر في موقع موسوعة دهشة االلكترونية -5

28699  www.dahsha.com/article 
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ا  َه ن  ا تشتََّت ِم َم ا ِل ا جامًع ًك ا لها وسل ن األسلوب أمن هنا ندرك  1"بأبيات تكون نظًم
صناعة الشعر، حيث يجمع بين أفكار ورؤية الشاعر، وبين هو أساس تشكيل و 

ز به الشاعر ذي يتمّي غوي البالغي، اإلبداعي اّل  .الجانب الّل
على  -في اعتماد ابن طباطبا-األولى وبالتالي فمفهوم األسلوب قائم بالدرجة

لفنية  غة، كالمطابقة بين ااألصول ا فظ والمعنوالبالغية لّل ، والتوفيق في األبيات ىلّل
 الشعر،وكأنَّ شأن الشاعر في ذلك القوافي، والتي يسميها بخصائص نظمالشعرية و 
 .2..."النساج الحاذق الذي يوفق ويشبه بأحسن التوفيق ويسديه وينيره"...هو شأن 

دق في    ويربط ابن طباطبا خاصية التالؤم هذه بين مواد الشعر بخاصية الّص
نسجها، وكذلك ضرورة صابة في تركيب الصور البالغية و التجربة الشعرية واإل

 . 3لسامعلالمراجعة واالنتقاد لتوضيح و إيصال الفكرة 
ظر إلعمَّ تبعد ابن طباطبا،  مع نظرية لتراث البالغي األسلوب في ا ىق الّن

ه قد سوىفي الن( هـ 421)عبد القاهر الجرجاني ّن بين  ظم، حيث يجده العلماء أ
ظم، وذلك ألّن األسلوب عنده ال ينفصل عن رؤيتاألسلوب و  ظم،الّن بل نجده  ه للّن

ألّن هذا األخير يقوم بعملية  يعتبرهما كتنوع لغوي خاص لكّل مبدع،و  يماثل بينهما،
ظم وطريقة فيهبالتالي فاألسلوب اختيار األلفاظ عن وعي، و  بهذا و  عنده ضرب من الّن

نظرية األسلوب في البالغة العربية  ىآخر إل ئاً كل فقد أضاف الجرجاني شيالش
ه جعل األ قواعدها، وذلك بربطه سلوب يقوم على األصول العربية و القديمة، ألّن

حو، وهذا مانجده بشكل صريح في كتابه  واعلم أّن "...ه بقول" دالئل اإلعجاز"بالّن
ذي يقتضيه ّل ظم إاّل أن تضع كالمك ا علم النحو، وتعمل على قوانينه  ليس الّن

ت  فال تزيأصوله، وتعرف مَ و  َج ِه ُه التي ُن َج اِه مت  ع غَن نها، وتحفظ الّرسوم التي رِس
 4..."لك، فال تخّل بشيء منها

د على ضرورة   حو في اإلبدوبهذا فالجرجاني قد أّك كما شدد التأليف، اع و االلتزام بالّن
ز شاعًرا عن شاعٍر في ضرورة النس  آخرج على طريقة مخصوصة تمّي

                                                 

 م1822، 1الكتب العلمية،بيروت، ط ، تحقيق عباس عبد الستار، دارابن طباطبا العلوي، عيار الشعر حمد بن إبراهيمم-1
 . 11ص 
.11محمد بن ابراهيم طباطبا العلوي، عيار الشعر ، ص  - 2  
.محمد بلوحي ، األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحداثية،مقال إلكتروني - 3  
.64، ص (لبنان)د القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز ، دار الكتب العلمية، بيروتعب - 4  
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يُّز  صاحبه في نظر الجرجاني يميوبذلك نجد أّن عبد القاه َم َت مه عن ز األسلوب ب
ظم و  ه غيره من أهل الّن ظرة ال تخرج عن نظريته في النظم، كما أّن األدب، وهذه الّن

اللي وما  ضيه فصاحة المخاطب وبداهة البليغلإلعراب الذي تقت ربط ذلك بالمفهوم الّد
الذهني  أهمية الترتيب ىلعقلي والمنطقي للُّغة، فأشار إلاستعماله ا ىهذا إاّل دليل عل

ياإلو  لفّن من دواعي قّوة أّن هذا الجانب و الحال،  ىللجمل بمراعاة مقتض خراج ا
 1.بالغتهاألسلوب ورصانته و 

الصناعية  وأفي مقدمته على أّن الوظيفة الشعرية  قد أكدف ،(هـ222)خلدون  أما ابن
حو والبالغة والعروض هي  الشعرية كما يقول هي التي تخلق أهمية األسلوب، وأّن الّن

ن له  يه، فتبّي عبارة عن "...األسلوب  أناآلليات التي تبرز سلوك األسلوب كما يسّم
ذي تنسج فيه التراكيب أو القوال تالمنوال اّل ّل الكالم  ال يرجع عني يفرغ فيها، و ب ا

ذي هو وظيفة البالغة و  ىالمعنباعتبار إفادته كمال  الوزن كما -البيان، وال باعتباراّل
البالغة  ،النحو -العلوم الثالثةاستعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض، فهذه 

ناعة الشعرية -العروضو  ناعة و  2..."خارجة عن هذه الّص ية الشعر قوله عن الّص
 تركيب خاص ىيب المنتظمة باعتبار انطباقها علصورة ذهنية للتراك ىترجع إل"...

لتراكيب و وتلك الصورة ين أشخاصها ويصيرها في الخيال تزعها الذهن من أعيان ا
لمنوال، ثّم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار اإلعراأكالقالب   ب والبناءوا

لقاا كما يفعله البنصفيرصها فيه ر  القالب  لب أو النساج في المنوال حتى يتسعاء في ا
لوافية بمقصود الكالم  3..."بحصول التراكيب ا

استيعابها ثّم اختيار وبالتالي، فإّن الوظيفة الشعرية لألسلوب هي إدراك العلوم و 
ور التي توصل رؤى و  خير هو ما يمثل األسلوب أفكار الشاعر وهذا األالتراكيب والّص

وق التوفيق بين التراكيب النحوية والبالغية من جانب، وبينها و  ه يتمطتاسالذي بو  الّذ
 .من جانب آخر

                                                 

.محمد بلوحي، األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحداثية، مقال إلكتروني - 1  
.250م، ص 1862ابن خلدون ، المقّدمة، دار الكتاب اّللبناني، بيروت،  - 2  
.254-252المرجع نفسه، ص ص -  3  
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ا من المفهوم الحديث و وهذا المفهوم  ّن يقترب جدًّ المعاصر لألسلوب، حيث نجد أ
ه ياألسلوبي ّن إسقاط محور االختيار على محور "ن المعاصرين يعّرفونه على أ
 .االنزياح الذي نعرفهلتركيب و وهذا ما يجسد مبدأ ا 1..."التوزيع
 :األسلوبية  عند الحداثيين - ب

راسات ايذهب معظم الباحثين الم القول إّن  ىألدبية إلعاصرين المهتمين بحقل الّد
سانيات  األثر الواضح في نشأة المناهج النقدية النسقية الجديدة " ريسو دي س"لّل

ا في مقاربواتخاذه صوص األا للوصف والتحليل منهًج يها عن  دبية، وبذلكة الّن تخّل
صدار األحكام المناهج المعيارية و  موضوعية في غالب األحيان ألّن النقاد الغير ا 

         ية أو نفسيةيتأثرون بسياقات خارجية مختلفة سواًء كانت تاريخية أو اجتماع
 .أو أنتروبولوجية أو غيرها

لنقدية المعاص راسات ا لّد قلة النوعية في ا ّن ل مع مطلع القرن العشرين  رةظهرت هذه ا
صوص األدبية بشكٍل عام ىوفي شت لمناهج النقدية التي تتعامل مع الّن  .ا

نجده قد سبق مصطلح األسلوبية "  style" "أسلوب"مصطلح ىعندما نعود إل
stylistique ) )لبالبال افي الظهور، حيث نجد األّول مرتبط  ربية القديمة غغة ا

 رن العشرينقالفي بداية  "ريسو دي س"حدثتها لسانيات ويرتبط الثاني بالثورة التي أ
راسات النقدية األدبيةالتي أثرت على   .الّد

شأة " األسلوبية"هوم مف اإذ ق  د انتقل من مفهوم األسلوبقالحديث الّن لمتعّل ا
ل غوية ىبالدراسات البالغية إ لّل راسات ا لّد ق با  .مفهوم متعّل

ا عن آخر، أوماتبحث األسلوبية عن الخصائص الفنية والج ز نصًّ  لية التي تمّي
ا عن آخر، وذلك من خال غة بطريقة تحليلية و كاتًب لّل طة االستقراء اسبو ل دراسة ا

ص أو الخطاب األدبي الذي ندرسه، وهذا ما يسمح  للتمكن من دخول عالم الّن
ص، وهذه الخواص هي التي  زات والخصائص الفنية التي يتضمنها الّن باستخراج الممّي

غة التي يستعملها ا انطالقالنا بتمييز إبداع عن إبداع آخر تسمح  لّل   .لكاتبمن ا
لّ  ل ص انطالقا من ا ما  غة التي أنتج بها، وباإلطالع علىألّن القارئ يدرس الّن

ا و يحمله ذلك ال ص من جمالية تجعل منه فريًد ًزاّن بية من المناهج التي واألسلو . ممّي
 :كما يشير إليه المسدي "شارل بالي"ها لنسقي انطالقا من مؤسساتبنت الطرح 

ده كدنا نجزم مع شارل بالي أن علم األسلوب قد تأسست قواع 1820فمنذ سنة "...
                                                 

.122م، ص 1824، 1محمد عبد المطلب، البالغة و األسلوب، الهيئة العامة للكتاب ، مصر، ط  1  
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هائية مثلما أرس ّن ل سانيات الحديثة "ريسو دي س"، أستاذه ىا فقام بوضع ، 1" ...أصول الّل
راسات النقدية لنمط وطر  ىوبالتالي هذا ما ساعد عل مبادئها، يقة تعاملها مع تغيير الّد

نّ  ل ص نفسه ذلك باعتمادها علصوص األدبية، و ا ي في الّن سق المغلق الذي يتجّل  الّن
حليل و  لّت راسة وا خضاعه للّد ومن خالل لغته  ،االستقراء ضمن منهج علمي موضوعيوا 

ص ودون إصد ا عن السياقات الخارجية للّن ار األحكام المعيارية عليه فقط، أي بعيًد
إّن األسلوبية بشكل عام :"...قائالً حسن غزالة ( األسلوبية)ها عرفمبدعه، وي ىأو عل

ص ويقرؤه من خالل لغته  وما تعرضه من خيارات أسلوبية على شتى منهج يدرس الّن
ا،  :مستوياتها ا، وما تفرده من وظائف ومضامين و نحوًي ًي ا، وشكل ًي ا، وصوت لفظًي

 2..."أقّل تقدير ىشرة لها عللبه مبابص بية ال يمّت المؤلفومدلوالت وقراءات أسلو 
ص عن مواضع اإلبداع والجم ال التي تؤثر في وبالتالي، فاألسلوبية تبحث في الّن

ها بما أّن هذه األسلوبية تدرس أساليب الكتابة نفسية القارئ، و  غوية للمبدع، فإّن ّل ل ا
زه عن غيره سواًء في تقوم ب ن من خاللها قدرات كّل كاتب وتمّي عملية تمايز تبّي

غة بط ة أو في نسبة تأثيره علىتوظيفه المعجمي لّل لمتلقي بواسطة لغته ريقة فنّي التي  ا
ا مختلف اإلنزياحات الم يها طبًع العرفية أو  عجمية أو الداللية أو النحوية أويمارس عل

 .الخ ...الصوتية
راسات األسلوبية تهتم بدراسة األسلوب كظاهرة لغوية، تحاول منعليه نقول و   بأّن الّد

زة لكّل عمٍل أدبي وكذا إبراز اختالفه مع غيره من  خاللها تبيين الخصائص الممّي
ده  ة والجمالية وهذا ما تؤّك صوص األدبية األخرى، وبالتالي إظهار قيمته الفنّي الّن

نعدو الحقيقة، إذا قلنا إّن األسلوبية مجال درسها  قد ال:" ...في قولها "رجاء عيد"
ية، تسعى جاهدة إللغوية فألسلوب، كظاهرة ا الوقوف على نسبية اختالفها من  ىّن

ما يعنىبصورة مجملو  كاتب، كاتب إلى ّن بتلك المالمح أو  ة فإّن البحث األسلوبي إ
لمت مات ا زة في تكوينات العمل األدبي و الّس زه الفردي أو قيمبواسمّي ه طتها يكتسب تمّي

ا إبداعيً  اًج ية، بصفته نت لفّن تحديد سمات معينة  ىجاوزه إلا لفرد بعينه، أو ما يتا
لدراسة  ىا سبق، فاألسلوبية منهج نقدي يسعوانطالقا ممّ  . 3..."لجنس أدبي بعينه

                                                 

.02م، ص 1820، 0واألسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط عبد السالم المسدي، األسلوبية  1  
               م0221، مارس 12، مج 280ات ، عدد حسن غزالة، لمن النص اليوم، للكاتب أم القارئ؟، مجّلة عالم -2

  .120-122ص ص 
 .05م، ص1882، 1البحث األسلوبي معاصرة وتراث، دار المعارف، مصر، ط رجاء عيد،-2 
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غوي والذي يتم صوص من خالل سياقها الّل ص االّن ألدبي، باإلضافة إلى ثل في الّن
لمتلقي كيفية تأثيره علىدراسة مدى و   .ا

ية بطرق مختلفة، فنجد من قارب يدرسون النصوص األدب نيو األسلوبأخذ هكذا فقد و 
ص، وهنا يتم إظهار مدىالظاهرة األسلوبية بدراسة عالقة ا انعكاس شخصية  لمبدع بالّن

عريف ب غوي كميزة للّت ه، وبالتالي يصبح هذا الخطاب الّل شخصية المبدع في نّص
غويإالكاتب، وهذا ما يدخل في  فس الّل  .طار علم الّن

زوا بعضوهناك  ارسين قد رّك لّد صوص وع علىاهتمامهم  ا القتها دراسة الّن
ون بمد لمتلقي يعتبر من  ىبمتلقيها، إذ يهتّم صوص، ألّن ا استجابة القارئ لتلك الّن

غة ّل ل ص الذي تحمله ا ا لدراسة ذلك الّن ًق  اآخر  اكما أننا نجد فريق .خالل مالحظاته منطل
لمتلقي فمبدع و ال ىقد أقص صوص األدبية، وأبقى علا . الّنص وحده ىي دراساته للّن

اللي وذلك من  ص هو الوحيد الذي يستطيع الكشف عن مضمونه الّد حيث يرى أّن الّن
غوية وتراكيبه التي تم ّل ل زه عن نّص آخر، أوخالل خواصه ا ها الكاتب عن ب تميزي ّي

 .كاتب آخر
لمق نّ تر ااربات للظاهرة األسلوبية، سواًء ولكن المالحظ في كّل هذه ا ل ص بط ا

راسات تستعين بالمنهج  الّنص وحده، لمتلقي أو نبقي علىبالمبدع أو ا فإّن جّل هذه الّد
صوص، تحليل مقوالت  علىوتعتمد  اإلحصائي لرصد الظواهر األسلوبية الكامنة في الّن

ة تقسيمات . التركيب، واالنزياحو االختيار، : ثالث تتمثل في ى إلى عّد وهذا ما أّد
ة تسميا لألسلوبية، أو على  .تاألحرى عّد

ز بين الكالم  "ريسو س دي"فإذا كان  غة و " parole"قد مّي لّل سان "  ”langageا والّل
(langue) ّة قد استثمر هذا التمييز لينتج أ "شارل بالي "، فإن أسلوبية = سلوبية خاّص

ز عل (stylistique descriptive) وصفية العالقة التي تصل من جهة الكالم  ىترّك
غة التي ذي هو خاص بالّل اس هذا باإلضافة إلىهي عامة ومشاع  اّل  عند كافة الّن

ف، والتي ت ارس نحو مراعاتهاظاهرة االختيار عند المؤّل في دراسة  قوم بتوجيه الّد
 كأساس لكشف شعرية األدب" النزياحا"مفهوم  ب، وقد اعتمدت هذه األسلوبية علىاألد
غة المستعملة تنتاجهم في درجات متفاوتة  مستوىالي تمييز المبدعين و وبالت ّل ا ل بًع

د ، 1رها في الخطابوكيفيات تمظه هذه العالمة والطرائق  على" ميخائيل ريفاتير"وقد أّك
غة واألسلوبوب: "...الكفيلة بتحقيق وصف منتج، بالقول التالي لّل بة بين ا لقرا  حكم ا

                                                 
 .02م، ص1882،  0الشعرية، دار توبقال، المغرب، ط: ترجمة شكري المبخوت و رجاء سالمة: وف تزفتان تودر   - 1
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نّ  لمفإ قيق الموضوعي لمسألة مكنه من ا ّد ل نية في الوصف ا سا ، استخدام المناهج الّل
غة، وال يما سانية األكثر ظكن لهذا االستعمال، باعتباره الو الستعمال األدبي لّل ّل يفة ال

سانيين ّل ا، أن يهمل من قبل ال يًد ا وتعق ًص   1..."تخّص
زوا بين نالحظ أن  ولكن د علىالباحثين مّي ة أسلوبيات، فمنها مايؤّك ف من  عّد المؤّل
ف والسياق، دون لوب يمزج بين أس منمنها ل أسلوبه الفردي الخاص، و خال المؤّل

ه  مع اإلشارة إلى ،"ريفاتير " ة هي التي يشتهر بها إهمال دور المتلقي، وهذه األخير  ّن أ
ّن اال سانية و تخكان يعتبر أ الف تخااألسلوبيات األدبية هو فقط الف بين األسلوبيات الّل

ل الجانب النظّ  ةنياسهري، حيث أّن األسلوبيات اللّ طحي، ظاس ، وأّن ري لهاتمّث
وبالتالي فاألسلوبيات  األسلوبيات األدبية تمثل المادة التطبيقية في نقد األسلوب

سانية تعتمد على غة  الّل صوص األدبية من أجل استنباط الخصائص األسلوبية لّل الّن
سانيات الحديثة، ا لّل ا األسلوبيات األدبية فتعتمد التي تعتبر هي األخرى موضوًع في  أّم

سانيات لكي تكون أكثر منهجية و موضوعيةمبادئها على تها و يفاتها ومقوالتعر  لّل   2. ا
ائية التلهذا ما يدفعنا و  ي تقابل السابقة، والتي تعتمد لحديث عن األسلوبية البن
النتائج كما  استخالصرية في عملية التحليل، و اإلحصاء والجدولة كأسس محو  على

ا آخر من األسلوبيةكمGuiraud Pierre) ) 3"بيير كيرو"هو الحال عند قد  ا نجد نوًع
توليدية ل سانيات ال حيث تّم توظيف النحو  ،"تشو مسكي"استفاد أصحابه من الّل

من " غريماس " التوليدي في تحليل األدب وهذا ما ظهر بشكل واضح في أعمال 
طحية و : خالل توظيفه لمفاهيم لسانية مثل العالقات البنية العميقة والبنية الّس

سانيات الوصفية مثل باإلضافة إلىوالتحويل،  ّل بقة في ال لمفاهيم السا البنية  :ا
راسة التزامنية و  تعاقبيةوالّد  .ال

ا -  :(génétique)األسلوبية التكوينية أّم
فسية   ّن ل تحليل التاريخية لفهم و واالجتماعية و فهي تحاول أن تستفيد من الجوانب ا

د عل "روالن بارث" بية فهي تجاوزت أسلو  لذلكاألدب، و  الجانب الفردي  ىالتي تؤّك
 "صفر"درجتها التي هي جماعية، و " الكتابة " ن في األسلوب، وخاصة في تمييزه بي

                                                 
معايير تحليل األسلوب، دراسات سال، المغرب، : د، حميد لحمداني: قات تقديم وتعلي/كائيل ريفاتير، ترجمة يم-  1
 16م،ص1،1882ط
 .25الشعرية ،  ص: تزفتان تودر وف، ترجمة شكري المبخوت و رجاء سالمة  - 2
 la stylistique 1963 (pierre guiraud): من أهّم المؤّلفات في هذا المجال   3
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ز بلغته و واألسلوب الذي هو خ أسلوبه وعالمه الجمالي اص من إنتاج مبدع متمّي
م فيه قضايا وهموم الجماعة، ما دام األهّم عند  : هو "بارث"الفردي الذي لم تتحّك

ف وليس عنيف و ك ة أداة يعبر المؤّل ر بأّي   1.أّي مضمون يعّب
لناتجة بين هذه التصّورات الخاصة بهؤالء      ذا ما حاولنا تتبع بعض االختالفات ا وا 

لين و  ها لم تقف عند مستوىالمحّل ّن نا نجد أ ّن اآلليات فقط، بل توسعت  الباحثين، فإ
ص كذل " تودروف"إذا كان مثاًل ك، فلتشمل التصّورات التي كانت تمس مفهوم الّن

نّ "يعتبران  2" اكبسوني"و ل  يعتبره نصا مفتوحا 3"جرار جينيت"وحدة مغلقة، فإنّ " صا
يه وهو ما يسم المحتوىة من حيث الجنس والشكل و متنّوع" نصوص"ألّن مزيجا من 

ص" ـ " فاليا كريستيو ج"ما تسميه  ، استنادا إلى"جامع الّن حيث تعتبر  4" التناص"ب
ص نتا ة تداخالت نصية، كّل نّص الّن ا لعّد  .ىيستمد وجوده وحياته من نصوص أخر  ًج

ة تستثمره إلنتاج مقاربات خصبأن  حاولت دراسات تحليلية، نقدية أخرىوهذا ما 
ا انتهت إليه ا ص، وذلك باالستفادة مّم تداولية،و للّن التلقي مناهج و السياقية، لمناهج ال

ن اعتبروا أّن وغيرهم " ريفاتير"و" سو اي"يزار، وإ"مع  ص"مّم نتاج مشترك بين " الّن
ف  ومن تجاوز التحديد الضيق لألثر األدبي،  القارئ، لذلك نجدهم قد دعوا إلىو المؤّل

 سياقي يتجاوز داللة الجملة إلىو  االستناد لتحليل لساني، تداولي جهة أخرى إلى
ف و  داللة الخطاب بكلّ    .يتلقتداول و و  ،سياقمكوناته من لغة ومقاصد،مؤّل

يكو، من أهّم ما أنتج في غريماس، وديكور، و : دراسات يمكن القول إنو  بورس، وا 
ا آخر من التحليل  راسات النقدية المنهجية، والتي أثمرت بدورها نوًع هذا الفرع من الّد

                                                 
 :مؤّلفات بارث اآلتية ينظر -  1

Critique  et  vérité 1966 
S /z     1970 

Le plaisir du texte  1973 
Le degré zéro de l’écriture 1979 

 .22 -18، ص1822، 1قضايا الشعرية، دار توبقال، المغرب ط: ترجمة محمد الولي و مبارك حنون:رومان ياكبسون 2
 : افي هذا المجال وأهّمه" جرار جينيت"يمكن العودة إلى أعمال  -  2

G Genette ; introduction  à l’architexte (1979) ,ed le seuil. 
Palimpsestes, seuil ( 1982)  

 
                     Julia Kristeva  ,Recherche pour une sémanalyse ::p :92- 93 :كتاب كريستيفا  نظري4 
 



 االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر:         ولفصل األلا

 

 

40 

ا بشكل ا  وانت لغوية أالعالماتية، سواًء ك، وكافة األشكال الّرمزية و ىلمعنيهتّم أساًس
 . 1ذوقية وشارية أا وبصرية أ وسمعية أ

  وفدور و غريماس وجنيت، وتو كور، وبورس، دي) كّل من  وىنجحت دع ،فإذن
يكووكريستيفا، و  لقائلة بضرورة تحليل أشكال أخر  (ا  الشكل : غير لغوية مثل ىا

الذوقي والبحث في دالالت هذه األشكال، وبذلك اتسع مجال و  2البصري واإلشاري 
لّ البحث والتحليل من أسل ل  ية العالمات علىأسلوب غة التي كانت مهيمنة إلىوبية ا

 . communication)) تحدث تواصالً  message )  )اختالفها أي في كّل رسالة 
لين بما يعرفه بـ خاصة في : ىعنعلم داللة الم: كما أّن غريماس قد أفاد المحّل
ه من الضروري االستناد إلى ّن رد حيث يرى أ اه بـ مجال الّس (  (actantالعوامل ما سّم

المعارض، والتي اتضحت فيما عرف بالبرامج الفاعل والموضوع والمساعد و : وهي
بحيث اعتبر كّل " العمل المفتوح :" بما سماه بـ(رتو إيكوبيأم)د كما أك. 3السردية 

ه قا" قراءات عديدة منتجة  ىعمل مفتوح عل" ل منسجم ومحكم هو عم  ئم علىألّن
ية، رمزية تتيح إمك ف حسب  انية تنوع القراءاتعناصر فّن والمقاربات، وأّن المؤّل

ب عليقدّ " إيكو" ا ولذلك يتوّج ا ناقًص تمامه وسّد فراغاته ىم نصًّ  4. المتلقي إ
ثنا عن األسلوبية في النقد الع ذا تحّد األسلوبية ها مثل الحظ أنربي المعاصر، نوا 

تغيير و البا، ألّن النقاد و يةالغرب قلة النوعية التي هحثين العرب سايروا هذا ال ّن ل ذه ا
غوية  ّل ل راسات ا  فنجد  األسلوبية بصفة خاصةو  بصفة عامة،أحدثها الغرب في مجال الّد

م هذه األسلوبية إ محمدالناقد   :لىبلوحي قد قّس
 

                                                 
 cours de linguistique général .f. De saussure 1974                            : نظري -  1

 ( م1884)توسان ، ترجمة محّمد نظيف ر بيرنا: ما هي السيميولوجيا: وكتاب
 . 0221، السنة الرابعة ، مارس 22حسن مسكين، الشكل البصري في الشعر الحديث، مجّلة فكر ونقد المغربية، ع  2
 : نظر مؤّلفات غريماسي  3

Sémantique structurale (1966) 
Les acquis et le projet : introduction à la sémiotique narrative et discursive (1976) 

 
 : نظر مؤّلفي إيكوي  4

L’œuvre ouverte (seuil ) 1965  
La structure absente ( mercure de France ) 1972 
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تعبيرية -   (:الوصفية)األسلوبية ال
دي "، الذي استفاد من دراسات (1842ـ 1265")شارل بالي"ويقصد بها أسلوبية 

صوص من لفاهتم بالطابع التعبيري ل "ريسسو  خالل عملية التواصل بين المرسل ّن
غة العادية و  ّل ل ه قد حصر أسلوبيته في ا ّن لّرسالة، كما أ غوي ل المتلقي ضمن اإلطار الّل

غوي و اليومية، واشتغل كثيًرا  دراسة أسلوب الكالم، وهذا ما ساعد من أتي بالوصف الّل
راسات " ل كريسومارسي"، و"شارل برينو: "بعده مثل لّد في تحقيق قفزة نوعية في مجال ا

تعبيرية من أجل غايات أدبية  األدبية، فأصبحت لغة النص وسيلة لدراسة األدوات ال
  1.أسلوبية

ت في ترجمة جزء  ا بالنسبة لألسلوبية التعبيرية في النقد العربي المعاصر، فقد تجّل أّم
ّن الباحث"شارل بالي"من أعمال ادش" ، حيث نجد أ د عّي ن في كتابه " كري محّم قد ضّم

غة و " "شارل بالي"صل من كتابترجمة لف: اتجاهات البحث األسلوبي لّل " الحياةا
لعام"بعنوان غة ا لّل  " علم األسلوب وعلم ا

صالح "ذين اهتموا باألسلوبية التعبيرية في النقد العربي المعاصر، نجدكذلك من الو 
فه " فضل جراءاته، وعلم األسلوب مبادئه "في مؤّل الوجه "في كتابه " حمادي صمود"وا 

 .1822" القفا في تالزم التراث والحداثةو 
تعبيري شارل "ة التي جاء بها وكّل هؤالء الباحثين والنقاد حاولوا فهم األسلوبية ال

جراءاتها على، ثم سعوا إلى تطبيق مقوالتها و "بالي ا و  ا  غة العربية إبداًع لّل ا و نا ذلك قًد
 .يعرفها النقد العربي المعاصر ثة التيضمن حركة الحدا

 :األسلوبية النفسية-
( 1862ـ 1222" )زرليو سبيت"ألسلوبي، نجد األلماني من رّواد هذا االتجاه ا 

فه  خصوصية أسلوبها حيث يهتم بالذات المبدعة و " سلوبدراسة في األ" في مؤّل
ز باحتفاله بخصوصية2.انطالقا من تفّردها في الكتابة ات ا حيث يتمّي لّذ أثر و ...لكاتبةا

ينجح إلى تالمس " تزريسب"ومن ثمَّ يكاد ...األسلوبية استعماالتهاخصوصية  ىذلك عل
بين ما أنتجته من كتابة ب النفسي، لتلك الذات المنتجة، و واضح بين الجان

نة  3..."معّي
                                                 

 .{مقال إلكتروني} ثيةاألسلوبية الحداو  بي محمد بلوحي، األسلوب بين التراث البالغي العر   1
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه   2
 .52 – 50م، ص  ص1882، 1رجاء عيد، البحث األسلوبي معاصرة و تراث، دار المعرفة، االسكندرية، ط  3
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ينظر إلى األسلوب من خالل الذات " تزريسب"أّن  الحظانطالقا من هنا، ن
تها مقارنة  مع الذوات يهتم بميزامل األدبي الذي يخضعه للدراسة، و عالمبدعة لل

غوية و  األخرى لّل حوالت ا ع الّت التالي فهي تهتم بتتّب التي أحدثها المبدع في خصوصيته ب
زة و  لمتمّي بدراسة السير الذاتية للمبدعين فاألسلوبية النفسية أشبه ... فرديته ا
 1..."الكتابو 

ربي، فلقد تجلت األسلوبية النفسية فيه كباقي االتجاهات  أمّا بالنسبة للنقد الع
االتجاه، من أجل  األسلوبية األخرى، فنجد هناك باحثون قد سعوا لترجمة أعالم هذا

فسية كشف ما تحفهم و  ّن ل راسات األسلوبية ا لّد د على المبدع تعتم التيمله هذه ا
ز من خالل نبالدرجة  األولى، و  لذين اهتموا بهذا  من النقاده، و صالذي يتمّي العرب ا
رح األسلوبي نجد  : الّط

لوب في دراسة األس" تزريمنهجية ليوسب"عزة آغا ملك في بحث لها بعنوان 
" في كتابه " حمادي صمود"، و1825، 26، عدد األدبي في مجلة الفكر العربي

قفاالوجه و  لفتاح المصري"أيضا  و  1822" في تالزم التراث والحداثة ال حثه ب في" عبد ا
علم "في مؤلفه  " صالح فضل: "كما نجد و  عالمات في مجلة" أسلوبية الفرد"

جراءاتهاألسلوب مبادئه و   .1825" ا 
ا نالحظ اهتمام العرب بالبحث في األسلوبية النفسية، سواء على شكل نهمن 

 . النقد في أغلب األحيانفهم ودراسة، ثم التطبيق و  تترجمات، أو على شكل محاوال
  :ية اإلحصائيةاألسلوب -

عالم الّنص، والكتشاف خصائصه  تعتمد هذه األسلوبية على المنهج الّرياضي لدخول
التشخيص األسلوبي اإلحصائي إلى  هدفي" الفنية، حيث نجده البالغية و  أدواتهو 

زه من خصائص أسلوبية ص، لبيان ما يمّي  2..."تحقيق الوصف اإلحصائي األسلوبي للّن

قوها ا النوع من األسلوبية و ذإذن تناول الباحثون ه ك من ذلعلى األعمال األدبية، و طّب
غ و دم تكرارها، و مراعاة عخالل بنياتها المشكلة لها و  المفردات التي البحث عن الصّي

ز عليها المبدع دون غيرها، و  التركيبي ك للوقوف على المعجم  االفرادي و ذليرّك
لكاتب اإليقاعي للمبدع ذاته، كما سعت إلى تبيان خصائو  لتي اعتمدها  ا غة ا ّل ل ص  ا

                                                 
 .محمد بلوحي، األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية  الحداثية ، مقال إلكتروني   1
، 100م، ص 0221ديسمبر  11مج /  40افي، حول األسلوبية اإلحصائية ، مجّلة عالمات ، ج محّمد عبد العزيز الو   2

  .awu-dam.org/trath/95/tnath95-005.htm: على موقع االلكتروني
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غوية  ّل ل لمقاربة اإلحصائية لألسلوب يقصد منها المالمح ا محاولة منها لتأكيد أّن ا
ص راسة يستطيع إبراز الفرق بين كاتبو . 1للّن وكاتب آخر  بالتالي هذا النوع من الّد

زاتو   .كّل واحد عن اآلخر كذا تظهر ممّي
 : جد في الغرب مثالمن رواد المنهج األسلوبي اإلحصائي ن

غة و "في مؤلفه " رد سبلزبرنا" - ّل ل دراسة األسلوب " الدراسات األدبيةعلم ا
 ". البالغةو 

بنية " في كتاب " جون كوهن" و" لوب واألسلوبيةاألس" في كتابه " كراهم هاف" -
غة الشعرية لّل  ".ا

ى المنهج األسلوبي اإلحصائو   زي في النقد العربي المعاصر حيث تر قد تجّل  ّك
من بين على النصوص األدبية  العربية ، و محاوالت التطبيق بين الترجمة والنقد و 

"  صالح فضل: "الباحثين الذين عمدوا إلى استعمال هذا المنهج في دراساتهم نجد
جراءاته علم األسلوب مبادئه و  د"ا  د  ،"تحليل الخطاب الشعري" "العمري محّم محّم

راسة األسلوبية" بعنوان الهادي الطرابلسي في  مقالة نشرت له  لّد في " في منهجية ا
ة الجامعة التونسية، نوفمبر  " في مقالتين " سعد مصلوح"أيضا  نجد، و 1822مجّل
ائية لألسلوب، بحث في المفهوم  الدراسة اإلحص"و" األسلوب دراسة لغوية إحصائية

 .1828، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 22، مجلة عالم الفكر، العدد "الوظيفةو األجزاء و 
  :األسلوبية الوظيفية البنيوية-

 امنظاو  اث األسلوبي البنيوي في دراساته وأبحاثه من النص كونه نسقينطلق البح
ص، و الو  ى، يعتمد فيه على تحليل البناهام الغوي العالقات تراكيب المشكلة لذلك الّن

ص لكلية للّن  . التي تربط فيما بينها في إطار البنية ا
لدّ  "...أي األدبية انطالقا  لبنيوية تمكننا من مدارسة النصوصراسة األسلوبية اهذه ا

التراكيب في سياق في المفردات و  مثلمدى تفاعل الشكل المتها، و من لغتها الحاملة ل
األصوات  التراكيب و ولده هذه المفردات و الشكل بما ت ناهيك عن تفاعل هذا ما، نحوي

لعاممن دالالت تكتسبها ضمن عالقاتها جنبا إل ص في شكله ا  2"...ى جنب لتكّون الّن
ن يبحثون عن مالمح أصالة النص األدبي يقصد بذلك أن النقاد األسلوبيين البنيوييو 

                                                 
 .مقال إلكتروني محمد بلوحي، األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحديثة ، -  1
 .التراث البالغي  العربي و األسلوبية الحديثة، مقال إلكتروني  محّمد بلوحي ، األسلوب بين  2
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زون علختلف األسيقة التي يأتي فيها، و بدراسة م ى مقاربة بنياته إلبراز جمالية يرّك
رومان "كان . االنسجام الذي نجده فيهو ذلك من خالل التناسق وثراء دالالته و 

م ّرواد هذا المنهج" سونجاكب األدب أبعد "... ، حيث كان منطلقه في ذلك أّن من أّه
 .1"األدب رائق األسلوب هو البطل الوحيد فيالعمل األدبي يمثل كّل طو  من المعنى،

" بهذا النوع من األسلوبية، في كتابه " ميشال ريفاتير"كما نجد أيضا اهتمام 
ز على مقاربة" يويةة البناألسلوبي في مقاالت سلوب الفني ألالمعالم  الكبرى ل حيث رّك

سواء  المعالم من غايات وظائفية تحققه تلكللطرح النقدي، مع اإلدراك الواعي بما 
ص بنية خاصة تشكل منظورا أسلوبيا جمالية، وكانت أسلوبية أ  2انطالقا من أّن الّن

 .ى فيما بعدهذا الطرح هو  الذي أسس للتحليل الشكالني الذي أتو 
تأثروا بهذا النوع من الدراسات  النقاد العرب الذينوهذا االتجاه قد جذب الباحثين و 

يلي ي التأسيس ألسلوبية بنيوية عربية بالتالة، فحاول البعض تبني أطروحاتها و التحل
هؤالء  بيننذكر من و .  العربية الحديثة أو التراثيةبدراسة األعمال األدبية  تسمح
لبنيوي الحديث"في كتابه " اد أبو منصورفؤ : "ادالنق د العمري"و، النقد ا به في كتا" محّم
د عياد "، و"تحليل الخطاب الشعري"  اتجاهات البحث " به ، في كتا"شكري محّم

 "الحداثةالنقد و "، و"اوالت في األسلوبية الهيكليةمح" عبد السالم المسدي، و "األسلوبي
لمالك " و" أسلوبية الّرواية"في كتابه " انيدحميد لحم"، و"سلوب واألسلوبيةاأل"و عبد ا

لّروايةفي " في كتابه " مرتاض غيرها، ووفقا و " يسردبنية الخطاب ال"و "نظرية ا
راسات التي قام لموضوعنا األساسي، سنحاول النقاد الثالثة أحد  بها  التعّرض إلى الّد

ا في النقد  الحديثة تالمذكورين في األخير، سعيا إلبراز الجانب التأسيسي للنظري
ي أبدعوها  كنماذج يتم دراستها  ذلك باالعتماد على المؤلفات التالمغاربي المعاصر، و 

 .وصفيةبطريقة تحليلية و 
 
 : عند المسدي األسلوبية اللسانية  -ج

ا ملحوظا منذ منتصف القرن لقد عرف النقد األدبي في المغرب العربي تطور 
كثيرة ، حيث تبنى كل واحد منهم منهجا  أو عددا ، فظهرت فيه أسماء رائدة الماضي

                                                 
 42عيد ، البحث األسلوبي ،  ص  ءرجا  1
 .المرجع السابقاألسلوبية الحديثة، محّمد بلوحي ، األسلوب بين  التراث البالغي  العربي و   2
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نا في هذا جة الظاهرة األدبية ودراستها، و من المناهج النقدية الحداثية في معال يهّم
 .دية تعّرض لها النقاد  المغاربةباعتباره مسألة نق "التحليل األسلوبي"الموضوع قضية 

عدة متباينة، منها ما على أصي الحديث يطرح جملة من األسئلة و الدرس األسلوبو 
 باألسلوبيةعالقتها و  سانياتليتعلق بالمرجع أو الرابط المعرفي الذي تستند إليه، كال

منها ما يرتبط بكيفية استثمار هذا ط بالتفكير البالغي الذي سبقه، و يرتبما منها و 
فالمنهج في القراءة النقدية للنصوص األ إلى غير ذلك من التساؤالت ... ةدبية المختل

 . سنحاول في هذا الجزء إبراز عالقة الدكتور عبد السالم المسدي باألسلوبيةو 
نقاد  ناقديعّد ال لذين اهتموا باألسلوبية ا غاربةالمعبد السالم المسدي واحدا من ال

تطبيقا، حيث نجده قد كرس جزءا من دراساته النقدية لمعالجة قضايا التفكير تنظيرا و 
في مقاربة نصوص عربية  األسلوبيء ااإلجر  كذا تجريبي الحديث ومشكالته، و األسلوب
 . مختلفة

ارسين ، قفزة نوعيةمثل تجربة عبد السالم المسدي ، و ت لّد لكثير من ا للنقد  بشهادة ا
ها حاولت الربط بين األسلوبية البالغية القديمة  ّن المغاربي المعاصر، خاصة وأ

 . األسلوبية الحديثةو 
راسات التي قام ب ها في المعالجة اختبار سلوبية، و ها المسدي في مجال األمن بين الّد

م بعنوان النصية ن لقّي ظرية " النقد والحداثة"جد كتابه ا الذي ال تزال أهميته الّن
دجنبر )المنهاجية قائمة بالرغم من مرور أزيد من عشرين عاما على صدوره، و 

1822.) 
لكن في ة فصول و ه إلى خمسفي الطبعة األولى من الكتاب ، قسم المسدي بحث

ر عندنا نجده قد اكتفالطبعة الثاني الحداثة بين : ى بأربعة فصول وهية التي تتوّف
بداعيةاألدب والنقد،  اللسانيات ولغة األدب،  التضافر األسلوبي و  "  نموذجالشعر  ا 

 "السيرة الذاتية" ، نموذج وأخيرا األدب العربي ومقولة األجناس األدبية" ولد  الهدى
لتالي فالفصل الذي حذفه في هذه الطبعة الثانيةو " األيام" في كتاب الخطاب : "هو با
كتاب آخر ال يقل قيمة عن األول سبب ذلك هو إدراج هذا الفصل في  لعل، و "األدبي

 (. 0224بيروت ) في طبعته األولى " خطاب النقد األدب و "وهو كتاب 
، "داثة بين األدب والنقدالح"بفصل األول من الكتاب، الموسوم فإذا عدنا إلى ال

المسدي يعالج فيه مفهوم الحداثة الذي شغل الكثير من الباحثين والدارسين أن  الحظن
 .والنقاد العرب منذ ظهوره
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اختالف وجهات النظر حول مفهوم الحداثة، نجد و  تضارب اآلراءخضم في و  
المقوالت و  ،قولةالحداثة م.. ".عّرفها بقولهييعطي رأيه حول هذا الموضوع، و " يالمسد"

لحقائق األشياء  اإلدراكيتصنيفات تستقر في الذهن فيستخدمها العقل في سعيه 
الة عليها، ألنها فيها أمر األل ى، وشأن المقوالت أال يراعالظواهروالوقائع و  ّد ل فاظ ا
، لكانت  ة اصطالحيةلوال تعذر مناجاة الناس بعضهم بعضا بغير قنا تصورات

بعد أن يصوغها يتخذها آالت ، و اإلدراكيةلنفس بغير أدواته في ا مركزةمدلوالتها 
طها ع لكنه يشير كم في هذا المصطلح و  1..."ساع إلى إدراكه لى ما هوتصنيفيه يسّل

د المدلوالت و من لبس أل ز بتعّد ه يتمّي لهذا يتعذر على النقاد تناول هذا الموضوع من ّن
باإلضافة  المفهوم، وعالقته باألدب  لهذا ثم يشرح كيفية تناول الغرب  2موقع التنظير

اللة األدبية إلى المبادئ األس اسية التي ترتكز عليها الحداثة والتي تتمثل في الّد
ن تربط بينها بفضل عاملي العالقات التي  المقوالت النقدية والخطاب النقدي، بّي

لام و االنتظالترتيب و  ل على حصممكنة انطالقا من هذه العالقات و حصر االحتماالت ا
 . 3شرح كّل واحدة على حدةو " سلم مراتب الحداثة"اها مرتبة سمّ  16
غة االلسانيات و :  ل الثاني بعنوانانتقل إلى الفص ثم ألدب، حيث درس العالقة التي ّل

اللسانيات العامة تختص بالبحث عن مقّومات  " ...:كمايليبين العلمين، فعّرفها  تربط
لرابطة بين مختلف تحسس النواميس المشتركة، ا الكالم كظاهرة بشرية مطلقة بغية

 في هذا  المجال، تحاول النظريات النقدية  استلهام خصائص الظاهرةبنية الخطاب، و 
غوية في موضوعها ومادتها و  لّل قد كان تفاعل و  تحّوالتها حسب مراتب الكالم،ا

ن التصنيف اللسانيات مع مشاغل النقد خصيبا إلى  الحّد الذي تحدى فيه عالم اللسا
القائم على حصر الكالم في و الثنائي الذي كان لدى النقاد مسلمة بديهية، 

لديني: ف أنواع الخطابات، كما شرح عالقة اللسانيات بمختل4..."مرتبتين  الخطاب ا
ن كيفية استثمار النقد الحديث . إلخ...الخطاب القضائي، الخطاب األدبي كما بّي

اللة و  ي أتتلمكتسبات اللسانيات  العامة الت لّد علم العالمات بمقّومات جديدة كعلم ا
قات  التي تستند إليها النظرية النقدية  لمتعّل أو السميائية، باإلضافة إلى شرح أهّم ا

                                                 
 .2م، ص 1828، 0تونس، طعبد السالم المسدي ، النقد و الحداثة، دار أمية، دار العهد الجديد،  - 1
 .8نفسه ،ص   صدرالم - 2
 .25-12نفسه، ص ص  -3

 .42ص  ، نفسه  4
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غة ، و انته، و 1المتصلة بالخطاب األدبي نظرية التواصل   ى إلى الوظيفة الشعرية لّل
اللة، فشرح كيفية تحديد أدبية سانيون خاصة المهتمون منهم بعلم الالتي اهتم بها ال لّد

ص األدبي  . الخطاب التي يعتمد عليها الباحث في تحديد هوية الّن
ا الفصل الثالث فيحمل عنوان  بداعيةاألسلوبي و  التضافر" أّم الشعر نموذج ولد  ا 

ه ، و "الهدى الذي يعتبر تطبيقا أو دراسة تطبيقية قام بها أحمد شوقي ثم صرح بأّن
  من األسلوبية  ينعنو هناك  أنّ  يَّنأن بهذه القصيدة بعد ل ةلوبيسيقوم بدراسة أس

نتجت  أسلوبية  األسلوبية التطبيقية، ثم حسب نوع التحليلاألسلوبية النظرية، و : وهما
ت ،األصغرالتحليل األكبر و  ّل ل أي ن اعتبرهما نمطين من ضروب العمل الميداني يا

ص تطبيقيا  و  في فهما تعودان  بثمار متجددة يوى التأللكن على المستيتعامالن مع الّن
ن كيفية الّربط بين الجانب و  2على األسلوبية النظرية انطالقا من هذه النقطة بّي

 . الخ...النظري و الجانب التطبيقي لألسلوبية
ـ" المسدي"ثم اختار  اه ب األسلوبي الذي التضافر : معالجة قصيدة شوقي بما سّم
أن تنتظم العناصر انتظاما مخصوصا يسمح  نعني به... : "يعّرفه كما يلي

ما تنوعت مقاييس االستكشاف حافظت  باستكشافها طبق معايير مختلفة بحيث كّل
تداخل  3..."العناصر على مبدأ ال

معيار و عيار المضامين، مو ، المفاصل معيار: هذه المعايير تتمثل فيو  
، خلص المسدي إلى لنص القصيدةبعد معالجته النحوية، و  ىار البنمعيالقنوات، و 

ّرابع ل ها أتت على النمط االنتظامي ا ّن ز  ،أ على مستوى المفاصل  بالتضافرالذي يتمّي
مجاري األداء ...  "بها القنوات التي يعني  تضافر تحدث الناقد عنكما ـ 4المضامينو 

ا  يتخذه الشاع  5..." حيث ال تواصل؛ ر مرتكزا حواريا يصنع به التواصلاإلبالغي مّم
ن  حدوث ذلككيفية  يشرحف التركيبية و  األدبية النحوية تضافربالتفصيل، ثم ينتقل ليبّي

 .نمط التضافر األسلوبيليشرح طريق بناء النص الشعري على 

                                                 
 .46 – 42، ص ص السابق  صدرالم   1
 .68 – 62، ص ص  نفسه   2
 .24ص  ،نفسه   3
 .22 – 26،ص ص  نفسه -  4
 .22ص نفسه ،  - 5
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ها فعالية أسلوبية  وفي األخير يخرج المسدي بمجموعة من الخالصات أهّم
على "الهدى  ولد"بنت قصيدة لقد رأينا كيف ان"...تي انتهجها  فيقولال ،النماذج

أجريت في تحققت في المفاصل والمضامين و :هرة التضافر نموذج أسلوبي مداره ظا
ص نسيجا  التركيبي، فجاءثم تشكلت في البناء  .القنوات األدائية  لحمته االئتالفالّن

د فيفإذا بالتضافر صورة ... االختالفسداه و  ذا به مفتاح صلب الوحدة و  للتعّد ا 
بداعيةتنكشف به  لّروائعالشع إ وحات ا التي خطتها ريشة أمير  ،ر في إحدى الّل

 1..."الشعر
ا في الفصل الرابع من هذا البحث  ح المسفأّم دي المنطلقات النظرية يوّض

حيث نجده  ؛لطه حسين" األيام" التي سيسير وفقها في قراءته  لكتاب  ،المنهاجيةو 
ليدعو ويطالب النقد و  حليل اللسانيات في تإليه  تالنقاد الحداثيين باستغالل ما توّص

السبب في ذلك يعود إلى كون علم  اللسانيات يعتمد في دراسة األعمال األدبية، و و 
ل  عمليتي التركيب والتفكيك، وكلّ دراساته على  لمبادئ اللسانية األخرى التي توّص ا

كذا من أتى بعده من الباحثين المختصين في هذا في دراساته، و " دي سوسور" إليها 
ه في الحقيقة، شهد المج نيات تحّوالت عديدال، ألّن دي " ة منذ نشأته مع علم اللسا
 نظريتهن قد عادوا إلى ية الحديث، فنجد أن البنيويغلّ لعلم الالذي يعتبر رائدا " ريسوس

غة لّل لبنيوييؤسسوا مفهومهم لللكي  ،في ا غة و دراسة الذي اهتم ب ،نقد ا لّل عالقاته ا
لإلى د بذلك فقد استن، و النص األدبيالمختلفة ضمن  سانيات هو اآلخر من لعلم ا

ر   .الخ...المنهج التحويلياسات األخرى، كالنحو التوليدي، و الّد
ذً و  لّرابع من كتابه في ا اا  نجد المسدي يعالج قضية  "النقد والحداثة " لفصل ا

لذاتية" ل نموذج خال ذلك منمقولة األجناس األدبية، و عربي و األدب ال ذي ال" السيرة ا
 . لطه حسين" األيام"جده في كتاب ن

ح و  ه سينطلق  تهمنطلقايوّض ّن نقدية النظرية في بداية هذا الفصل، حيث ذكر أ ال
غوية مهما  لّل لم اللسان الذي يهتم بكّل تجليات الظاهرة ا في دراسته هذه من موقع عا

ا أول مو "...فيقول صور الوظيفة، وهيئات التشكل و  التي تأتي بهاصيغ التنوعت 
لمقام هو إننا نواجه النص األدبي و  لنقدي من موقع العمل انفضي به في هذا ا

للسان الذي وغير موقع الناقد، و األديب  عوقِ مخصوص هو غير مَ  لم ا نما هو موقع عا ا 
صور للغوية مهما تنوعت صيغ اإلفضاء وهيئات التشكل و يهتم بكل تجليات الظاهرة ا

                                                 
 .122، ص  المصدر السابق  -1
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ص األدبي في  ،الوظيفة غوي  وداللته إاّل مرتبة من مراتب همنطوقليس الّن ّل التجلي ال
 .  1..."عموما
(  عالم اللسانالناقد، و و األديب ، ) لمسدي إلى أّن الفرق بين الثالثةيشير او 

يكمن في وجهات النظر التي ينطلق منها كّل واحد، فاألديب مهمته تتمثل في عملية 
لمادة األدبية، فيعالج األدبي، بينما الناقد فمهمته دراس اإلبداعو  اإلنتاج ة صورة هذه ا

ص األدبي مع األخذ و  دالليمضمونها ال لفعل الشعري في ذلك الّن تحديد صياغة ا
: ذلك فيقول" المسدي"النص، ويوضح  إنتاجبعين االعتبار السياقات الخارجية لعملية 

ختلفة الفارق العميق  بين منطلقات النظر هو أّن النقد األدبي في تصّوراته المو "... 
صي  لمادة)ال يعني بالملفوظ الّن ا غاياته من األدبية ال من حيث هو صورة ل ّم ، أ

آخرها تحديد الداللي في النص و  لها المضمونالنظر فتتنّزل على مراتب أوّ فحص و ال
مراتب  بين المرتبتينصياغة للفعل الشعري عامة، و  فهاالظاهرة األدبية نفسها بوص
 .2"(...غيرهما كثيربعد االجتماعي و أخرى فيها البعد النفسي وال

ا الحدث اللساني في  لى دراسة، باإلضافة إعالم اللسان، فهو يهتم بكّل ذلك أّم
ا عالم اللسان" ... :فيقول ذاته مطمحا لكن وراءه فإّن كّل ذلك من مشاغله بداهة و  أّم

غوية ذاتهاهو تحسأال و  آخر يصبو إليه لّل لملفوظ  ، فتكون دراسةس نواميس الظاهرة ا ل
للساني في ذاته  .3..."األدبي عونا له على دراسة الحدث ا

راسة التي سيمارسها و  ّن الّد تتمثل في " األيام"على كتاب " المسدي" نالحظ أ
الذي   بالتحليل اللساني امتزاجهمع  اإلنشائيحقيقة األمر في تطبيق ما يسمى بالنقد 

د قواعد " ديالمس"بالتالي نجد يعتبر أكثر علمنة وموضوعية و  المنهج الذي ينحو يحّد
 :تتمثل في معايير هي نحوه، التي

 إلى التأليف، أي من االستقراء ية النقدية من البسيط إلى المركبانطالق العمل -
ص  يقصد بذلك إرساء قواعدلتأويل، و ا إلىمن التفسير و  النقد على معيار الّن

تقاء كلّ  من حيث لقارئمن الكاتب و  هو نقطة ال  .4ا

                                                 
 .122داثة ،  ص الحعبد السالم المسدي ، النقد و  - 1
 .نفسها الصفحة نفسه، صدرالم - 2
 .124ص  ،نفسه - 3 

 .124ص ، ثةالحداعبد السالم المسدي، النقد و  - 4
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ية كما يصرح اإلنسانيةج االختصاصات في المعرفة ز مامل بمبدأ تالع - ه  كّل ّن الناقد أ
يف تطفو الذي يدرس ك( أو اللسانيات النفسية" ) النفس اللغوي"سيستند إلى علم 
م و  في اب، في شكل إشارات لسانية تنصهر نواياه على سطح الخطمقاصد المتكّل

للّ  نة فيحولها سنن تألو  غة التي تتواضع على أنماطها،ا يفها مجموعة بشرية معّي
لّ  ل الملتقي لذلك الخطاب ، كما يدرس غوي إلى مجموعة ثقافيةلالرابط ا سبل توّص

لى تأويل تلك اإلشارات و   .1ا 
منطلقاتنا و  افبديهي إذً : "...فيقول" المسدي"انطالقا من هذه الرؤية، يضيف ولذلك، و 

لبناء الفني إذ يكون مفهوم البنية الن ن يتزاوجأ على ما هي عليه ال فسية مع  مفهوم ا
ده ما فيألو ل ا ثانيها ل منهما بعد نفساني يقّي ا شعرًي  من بعد لساني صاغه صوًغ

فسي و فتكون حصيلة  لّن لّ التعامل بين االستبطان ا غوي قراءة متوحدة لاالستقراء ا
ة الخطاب األدبي من حيث هو مادة  للبحث وموضوعا له في آن  تستكشف هوّي

  2..."اتية الذللتراجم  في ذلك كما سنزعمه سّر الجاذبية الشعريةو واحد، 

ة لطه حسين، و " األيام" لجة كتاب في معا" المسدي" من هنا، يشرع  بدأ ذلك بمهّم
اليوم  الذي ينتمي إليه هذا الكتاب، ألّن لقضية األجناس األدبية ،تحديد الجنس األدبي

ذلك حسب المعيار ات النظر فيها تتباين و هجه، فوجهمنافي حقول النقد و  اكبير  اشأن
يه الناقد في ضبط نوعية الجنس األدبي، كما أ ه تتباين بحسب تحديد الذي يحتكم إل ّن

ز ذلك الج المقّومات د و  نس عن األنواع األدبية األخرىالفنية التي تمّي بذلك تتوّل
 وحده أولهما دائرة ضبط الجنس في دائرتين" المسدي"القضايا اإلشكالية حسب 

 .3الثانية دائرة تحليل عناصره بقصد تأويل دالالتهاو 
ذً  ام»في تناوله لكتاب " المسدي"المنهج الذي سار حسبه  اكان هذا إ صنفه  الذي" األّي

هو ، و هو فّن السيرة الذاتية"...  :الذي يقول عنه" الذاتية  السيرة"ضمن الجنس 
هني ئن لم يتبلور متصوره الذلاإلسالمية، و غرض أدبي عريق في حضارتنا العربية 

ه قد صيغ على نماذج تكاد تصلمخصوصتيح له االنفراد بمصطلح نقدي بما ي  ، فإّن
 4..."األسلوبو  الغرضبه منزلة االكتمال في المضمون و 

                                                 
 .126ص  ، هنفسالمصدر  - 1
 .122، ص  نفسه -  2
 .122، ص نفسه -  3
 .115، ص السابق ر صدالم -  4
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لإلى تط" المسدي"هكذا عمد و   منهج اللساني على بناء هذا النص األدبيبيق ا
ذلك  يصلمن خالل أسلوب الكاتب، و ذلك ، و يعالج البناء الشعري للنّص  فنجده

بداعية الكاتب فأشار إلى االتحاد الفني الذي  بالجانب النفسي الذي  نتجت عنه إ
التي صاغها في " حوافز النفسبنية  التعبير ومقّومات المضمون و "لقه الكاتب بين خ

 . ببراعة اإلبداعيذلك النص 
لذ" المسدي"فشرح  ات المحكي عنها في نّص كيفية ذوبان الذات الحاكية ضمن  ا

تصنيفها حسب على تحليل بنيات النص، بوصفها و  اعتمد في ذلك، و " األيام"كتاب 
السعادة المشرقة  المظلم  الشقاء، المشرقة  السعادة ) مبدأ الثنائيات القطبية 

 نيا نفسانيا من خالل و ( الشقاء المظلم لها تحليال لسا ربط ذلك بشخصية الكاتب فحّل
ص دائما فاستطاع الوصول إلى تحليل التجربة الوجدانية لطه حسين من ات نيب الّن

ص كتابه  . خالل البنية اللسانية  لّن
ه بالّ إلى موقع حداثة طه حسين، و " مسديال" أخيرا يشير الناقد و  ّن غة الشعرية لأ

ًء علىالتي يكتب بها  نقده، قد أثبت مستواه  على صعيد و صعيد النقد أ المرموق سوا
صياغة نقده يكتب النقد و في أدبه النقد، و و يكتب األدب : "... دب، فيقول األ

ساني في تحليل البنى" المسدي"بهذا التحليل، يبرز و  1..."أدب لّل  نجاعة المنهج ا
بذلك فاألسلوبية الذي ينتمي إليه النص المعالج، و كان الجنس األدبي  النصية مهما

جراءات علمية يثة التي تسمح بتطبيق آليات و لحداللسانية من أهم المناهج النقدية ا ا 
 . لتحليل النصوص األدبية دون التأثير على جانبها الشعري

عندنا هو الطبعة المتوفر و " للمسدي"كما نجد أيضا كتاب األسلوب واألسلوبية 
 .سنحاول إعطاء لمحة عن هذا الكتابو  ،(0225)الخامسة 
مقدمة للطبعة الثانية ، و لطبعة الخامسةمة ل، مقديتمتع هذا الكتاب بمقدمتين اإذً 

ستاذ عبد القادر م تقديم تفضل به األ، ث(1820جانفي )كتبها المؤلف في  التي
فقسم الكتاب  ،نجاز هذا العملإثم تمهيد للمؤلف شرح فيه مراحل  ،(1822)المهيري 

مسار كما يقول تمثل في تتبع ال ،2قدم في األول عصارة مخاض فكري إلى قسمين،
التي القوها لتحديد أو لوضع تعريف  ،من الصعوبات ا، بدءً ذي سلكه علم األسلوبال

نقاد الغربيين انطالقا سلوبية فاقترح تعريفات متعددة و كامل و شامل لمفهوم األ أراء لل
                                                 

 .101،  ص  نفسه -  1
 .  15م ،ص 5،0226، ط( لبنان)بيروت  دار الكتاب الجديد المتحدة ، ،سلوبيةعبد السالم المسدي، األسلوب و األ -  2
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في النقد األدبي  ية مهمةفقد كان األسلوب قض ،الزوايا التي ينظر منها كل واحد من
ل ،الحديث وبداية   ،18هذا الموضوع منذ أواخر القرن  دراسات حولفيعد أن انطلقت ا
غة ال تقتصر خاصة و   ،، تطورت بشكل ملحوظ02القرن  لّل أن النقاد أقروا بأن دراسة ا

تعبير اللغوي على معاينة العالقات بين المفردات بل تمتد إلى اكتشاف الّروابط ب ين ال
ةابالتالي عرفت األسلوبية تطور والتفكير، و  ر اتجاهاتها، وكثُ فاتسع قطاعها و ، ت مهّم

انطالقا من هنا نجد ، و تى أصبحت تستقل كباقي العلومح ،ن بهاو ن المشتغلو الدارس
ات ال ن المسدي حاول المرورأ تي صادفت هذا العلم في تحوالته على أهم المحّط

لوبية كما هم حول موضوع األسءلخص نظراتهم وآراوتطوره، فوقف عند رّواده، و 
لت هذا العلوم ول عقد صالت بين علم األسلوبية و ، فحاالمسدي الفصل أراء تخّل

راسة تو  .الخ...3البالغة و  2النقد األدبي ،و  1األخرى كاللسانيات  لّد لت هذه ا راء آخّل
 .أخرى عربية متعددةغربية و 

 :أما القسم الثاني، فقد قسمه إلى مالحق هي 
لمتعلقة بالموضوع المعالج  - ك ما ورد منها هنا( وبية األسل)كشف المصطلحات ا

 .هناك ما توسع في شرحهافي صلب الموضوع، و 
 .شرح ورودها في البحثاظ األجنبية من مصطلحات مترجمة و ثبت األلف -
 اللسانياتو من أعالم األسلوبية، أخيرا تراجم األعالم التي أتت في البحث و  -

 .األدبو الفلسفة ،و 
ظر في مدى خوضلكن إذا حاولنا تدو  ل" قيق الّن في مجال اللسانيات، نالحظ  "مسديا

ه من أه ّن اشطين في هذا الميدان، و النقاد المغار  مأ ّن ل مجموعة  ذلك خير دليل علىبة ا
فاته ا تمثيل لمختصة بعلم اللسان ، فنجد من بيمؤّل  :نها على سبيل ال

 (.م1826)التفكير اللساني في الحضارة  -   
 (.م1826)اللسانيات وأسسها المعرفية  -   
للسانيات  -    مة في علم ( فرنسي عربي  –عربي فرنسي ) قاموس ا مع مقّد

 (.24)المصطلح 
 .0ط( م1826)، 1ط( م 1824) اللسانيات من خالل النصوص  -   

                                                 
 .61 – 46ص ، ص  نفسه المصدر -  1
 .82 – 26ص ص ، نفسه  -  2
 .24-20ص  ص  نفسه، -  3
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للسانية و -     (.م1822)الشعرية في التراث العربي من خالل النصوص النظرية ا
يق، فالمسدي حاول لتطبامتنوعة التي تنحصر بين التنظير و غيرها من الكتب الو 

، يصلح لدراسة األعمال س لسانيات عربية كمنهج نقدي حديثأسإرساء مبادئ و 
ثبت ذلك من وقد أ ،ثريةنال، الشعرية منها و منهاألدبية العربية، الحديثة والتراثية ا

لكثيرة عرب ، فالدكتور المسدي من بين النقاد ، وبشهادة نقاد مغاربة و خالل مؤلفاته ا
  .لنقد األدبي الحديثن في مجال االمرموقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .النظرية البنيوية: المبحث الثاني
  :روافدها الغربيةالبنيوية و  - أ

ز  فيه إلى درجة  وصلألن هذا األخير ، بكونه عصر النقد، م02 رنقالتمّي
ي العقود األخيرة مكانة أعظم في المجتمع، فجاء فجديدة وعالية من الوعي بالذات و 



 االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر:         ولفصل األلا

 

 

54 

أحكام مستحدثة،اهج جديدة و بمن د منتشرا في الغرب خالل فبعد أن كان النق بـ
لم البلدان األخرى، خاصة  و  ليغزو م،02اع صيته في القرنذ ،م18القرن لعا كان أّن ا
لعالم العربي ظاهرة االمتزاف العولمة،نحو التوحيد و  ينحو ج مع بداية الستينات، شهد ا

المثاقفة غوية ت الترجمة و ظهر ف ،باآلخر والتي تعرف ب لّل االطالع على المناهج النقدية ا
السميوطيقية و التكوينية، و نيوية، البو الغرب، كالشكالنية،  التي ظهرت عند ؛الحداثية

  .غيرهاو ... ليةالتأويلتفكيكية و او 
ا البنيوية ف القرن  من اتينقدي نشأ في فرنسا منذ منتصف الستينهي اتجاه أّم

 اتمات الممارساكر ت عن اجيولد من فراغ، بل كان نات جاه لمالتهذا االعشرين، و 
رافدين  أهم إلىلكن سنشير النقدية الغربية عبر الزمن، والتي ال يمكن حصرها ، و 

 : هماما هذه المدرسة معظم أطروحاتها ومنطلقاتها الفكرية و ت منهقاست أساسيين
 ":سوسيري د"اللسانيات المعاصرة لدى    -1

من " دي سوسير نفردينا"اللغوي السويسري  هو البنيوية من أسس منهج لإّن أو 
الذي نشره طالبه بعد و " دروس في اللسانيات العامة: " خالل عمله الرائد المعروف بـ

را1812وفاته سنة  لّد لعالم أن يأتي بجديد مخالف تماما ل سات م، استطاع هذا ا
غوية القديمة، فقد عرض أل لّل مثل ) ت الجديدة آللياامجموعة من المفاهيم و  مرة ولا

ائية المحور التاريخي التطوري، والمحور التزامني ثنثنائية اللغة، والكالم، و 
للغوي خصوصا و كفاءتها ف أثبتتلتي ا؛ (وغيرها... الوصفي رس ي الدرس ا الّد

ل دي " بنيوية التي أتت بعدتالي كانت أساسا قويا للسانيات البالعموما، و  سانيلّ ا
تصين غيرهم من المخ، و رتنيماسون و بجاكهلمساليف، و ت لسانيا: مثل" سوسير

ارسين باإلضافة إلى و   . االتجاهات  التي قامت على أنقاض اللسانيات البنيويةالّد
دراسة  الىدعوته إلى الطبيعة االعتباطية للغة، و  من أهم منجزاته نجد اإلشارةو 

تها وبذاتها، و  ت األهمية القصوى في اتفريقه بين مجموعة من الثنائيات ذاللغة في ذا
للغة و : ئيات برز هذه الثناأالدراسة التقليدية، ومن  اآلنية  ،نجازاإلالكالم، القدرة و ا

 1...الزمانيةو 
مهبالفع" دي سوسير" وبالتالي فقد ساهم  لمثال الذي قّد األفكار ، و ل من خالل ا

ام للعالمات العة التي طرحها في إخراج السميوطيقا إلى الوجود، أي العلم يهيالتنب

                                                 
 .م 1825، (ليبيا) فردينان دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة، ترجمة صالح قرمادي، الّدار العربية للكتاب، طرابلس  1
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 اإلنسانمهم في علم  هي تيارونظم العالمات، وعلى ظهور البنيوية و 
 1. العلوم اإلنسانية بشكل عامي، و في النقد األدبالمعاصر و ( األنتروبولوجيا)

 
 : ن الّروسوالشكالني -2

لفت  أعادهي نصوص م، و 1822 –م 1815دراستهم ما بين نشر  الشكالنيون 
يها الناقد  لمَ " زفتان تودوروفت"االنتباه إل تلك األعمال ي، و رِ جَ ا ذلك من خالل ترجمته ل

صوص التي درسوها على  املتعَ  2 م1865إلى اللغة الفرنسية سنة  الشكالنيون مع الّن
غة،أنها مشبع ؛أساس ّل وه وبحثوا فيها ة وحاملة للشكل الفني ل  "أدبية األدب"ب بما سّم

الّروس نجد  الشكالنيينمن أشهر بية، و لم خاص يهتم بدراسة  هذه األدحاولوا خلق عو 
يخنباوم، و ي، توماتشفسك رغم و . الخ...باختينو انوف، نيتيو بروب، و شكلوفسكي، و ا 

لفرنسيين في استقبال أعمال  ّن تأثير  ، إالّ ( في الستينات) الّروس  الشكالنيينتأخر ا أ
ل من على يد جي لذلك  فقد عرف تطوير  الكثير من أفكارهمأعمالهم كان قويا، و 

لفرنسيين والمقيمين أمثال امتد روالن بارث، وجيرار جنيت وتودوروف، و : النقاد ا
هذا و  غيرها،قد الجديد من سيميائية أسلوبية وتفكيكية و تأثيرهم إلى مختلف تيارات الن

، فتم تطبيق هذا أنظمته وبنياتهو  األدبالتأثر قد دفعهم إلى الكشف عن أنساق 
 ة وأنواع السرد، واألنتروبولوجياتحليل القصكفة ، المنهج  على عدة نصوص مختل

 .الخ( ...جاك الكان) علم النفس ، و (ليفي ستروس)االجتماع وعلم
ها إلى علوم بحكم استناد الموضوعيةي فالبنيوية حملت لواء العلمية و بالتالو 

ليالتي تدعى باأللسندقيقة كاللسانيات، و  راسات ة  البنيوية كما ساهمت أيضا هذه ا ّد
باحثونفي ممارسة نقد علمي سردي البنيوية السردية، التي اعتمدها : ، يسميه ال ب

 .الشعرقصص، و الميادين عديدة كاألساطير، و الباحثون في دراسة 
تحليل الّنص وحده، دون الّرجوع رت البنيوية الشكلية على دراسة و عندما اقتصو 

ل إلى مختلف السياقات التي يأتي فيها ذلك  مبدع الذي أنتجه أوالنص، كنفسية ا
ظروفه االجتماعية، وجدت نفسها أمام طريق مسدود، فجاءت البنيوية التكوينية ل

لقد ظهرت البنيوية انفتاحا على اآلفاق الثقافية  واالجتماعية والتاريخية و  لتكون
                                                 

عز الدين إسماعيل، المكتبة . أصول اللسانيات الحديثة و علم العالمات، ترجمة ددي سوسير و  نناتان كللر،  فرديناجو   1
 .58م، ص  0222األكاديمية ، القاهرة، 

 .20، ص 1826، 1،  ط(لبنان)تزفتان تودوروف، نقد النقد، ترجمة سامي سويدان، مركز االنماء العربي، بيروت   2
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لمَ  نظرية "لكتابه   الذي كان" شتلوكاجورج " ري جَ التكوينية على يد الفيلسوف ا
      ه، فقد ربط بين التطور االجتماعيفي ظهور هذا االتجاالكبير ر األث" الّرواية

 "جون بياجي"لى جانبه، كّل من إ، ثم ظهر أشكالهمضامينه و التطور األدبي في و 
 شاملمّوحد و  ما تتمثل العناصر المجتمعة في كلالذي يرى أن البنية توجد عند

ب"البنية في كتابه  فأعطى تصورا نظريا متكامال عن لوسيان "نجد أيضا، ، و " نيويةال
م منذ سنة " مانولدغ  ةم فرضي1842الذي أرسى أسس البنيوية التكوينية، فقد قّد

لعالم، و المنهجه، وهي أّن األدب و  أساسأصبحت  أن هذه فلسفة تعبيران عن رؤية ل
ر عن وجهة نظر، و األخيرة ليست وقائع فردية بل ه منظومة فكر ي اجتماعية تعّب

ة، يعبر عنها الكاتب اجتماعية متماثلتعيش في ظروف اقتصادية و  ة بشريةمجموع
قد طبق التصّور البنيوي التكويني على " فغولدمان"بالتالي بصفة فنية وجميلة، و 

 . مجال الدراسة االجتماعية لألدب
 :  البنيوية في الوطن العربي - ب

واحدة في  قد هاجمت على بالد العرب مجموعة من المناهج النقدية الجديدة دفعةل
لبنيوي، والسيميائيسلوبي، و األو  األلسني ، فنجد النقدرن العشرينقال أواخر  ا

في المغرب أّن هذه المناهج النقدية قد ظهرت أوال  من المالحظوغيرها، و ...كييالتفكو 
ب مباشرة على الثقافة المغر  فيقمث عالإطّ يعود ذلك إلى العربي، قبل المشرق، و 

بلدان ب العربي، ثم أخذت به الفرنسية في بلدان المغر  ةشيوع الثقافو  ةاألوروبي
 أيضاصم البلدان العربية المشرقية، و انشر النقاد المغاربة كتبهم في عو ف. المشرق

لكن رغم ذلك، فإّن  البنيوية لم نشروا دراساتهم في الصحف والمجالت المشرقية، و 
تتنتشر في العالم العربي كما حدث في الغر   شمل كّل المجاالتب، حيث توزعت ل

العرب في النقد تمركز المنهج البنيوي عند  ، فقدأو غيرها اإلنسانيةالعلوم  سواء
 .األدبي دون غيره من المجاالت

 نقادكتب فيها باحثون و لها و  صلت البنيوية إلى الوطن العربي متأخرة، نظرعندما و 
الخروج  أو ل،الح فضص: ق بمقوالتها مثل ، تراوحت كتاباتهم بين االلتزام الدقيكثر

ذلك ، و "عبد اهلل الغذامي"ي كما فعل على أطروحاتها، أو تركيب أكثر من منهج نقد
لجديدها، ألّن البنيوية  تبعا لمتابعتهمء النقاد للمقوالت البنيوية، و عاب هؤاليستالتبعا 

 سعت للحاقلي فقد ظهرت عدة محاوالت عربية، بالتاتتغير وتتطور بصفة مستمرة، و 
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ل إليه النقد الغربي، و بما   ةلذلك فقد توّزع االستقبال العربي للبنيوية على ثالثتوّص
 : هيمشارب مختلفة و 
غة العربيةإمة من النظريات النقدية الغربية الترج - لّل  .لى ا
العربي، للخروج بأوجه االتصال والتقابل بينه  مراجعة الموروث -

 .ربيغبين ما لدى النقد الو 
سقاطوص العربية القديمة والحديثة، و التطبيق، وتناول النص -  ا 

يها  1النظريات النقدية عل

 مقالة في  أمينحيث نشر محمود  ؛قد بدأت البنيوية العربية في أواسط الستيناتو 
بعدها توقف الّزحف حتى و  2"الهيكلية"  اسممطلقا على هذه المناهج " المصّور" مجلة 

ألدباء العرب دراساتهم التي اتجهت اات، فقد نشر العديد من النقاد و نهاية السبعين
لكن كان لهذه األخيرة النصيب النية، أو البنيوية التكوينية، و سواء البنيوية الشك

ا  لذين  أوائلفقد كان من " أوزياس"األكبر من االنتشار أّم فقد تّم  ربت مؤلفاتهمعا
ترجمت هو أول دراسة شاملة عن البنيوية و  ،م1820سنة "  البنيوية" ريب كتابه تع
غة العربية  إلى لّل النقد نقاد عرب في الفكر و وباحثون و  هكذا كتب مفكرونو  3ا

، صدوق عبد الفتاح كليطوياء ابراهيم، صالح فضل من مصر، و زكر : البنيويين، منهم
د برادة و  لمالك داني من المغرب و حميد لحمو  لعوفي،نجيب انور الدين، محّم عبد ا

 ان،و عبد السالم المسدي  من تونسمن لبن ورفؤاد أبو منصمرتاض من الجزائر، و 
 . و غيرهم...امي من السعوديةذعبد اهلل الغوعبد اهلل ابراهيم من العراق، و 

في "  زكريا ابراهيم"طبعا نجد قراءات تنظيرية عربية للبنيوية الشكالنية مثل و 
لنقد نظرية البنائية في ا" صالح فضل في كتابه ، و 1826" مشكلة  البنية " كتابه 
نحو بديل : "األسلوبية ألسلوب و ا"عبد السالم المسدي في كتابه و ، 1822" األدبي

ا القراءات التطبيقية للبنيوية الشكلية  .4غيرهم و  ...م1822" ألسني في نقد األدب  أّم

                                                 
:                         الموقع االلكتروني م، 0222محمد ناصر، البنيوية العربية،- 1

www.alfaseeh.com/vb/archive/indexphp/t-14619.html 
:                                                  م، الموقع االلكتروني0211مصطفى أحمد ، النقد البنيوي عند العرب ،  -2

www.al-jazirah.com/culture/18092006/fadaat14.html   
  .14م، ص 0222في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  محّمد عزام، تحليل الخطاب -3
 . 24محّمد عزام، تحليل الخطاب في ضوء المناهج النقدية المعاصرة ، ص  -4
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دراسات بنيوية في الشعر :التجلي جدلية الخفاء و " و ديب في كتابه كمال أب: نجد
حركية  ": في كتابين" أدونيس"هي زوجة باحثة وناقدة، و " ديسع ةخالد" نجد ، و 1828"

" لبحث عن الجذورا"، وم1828"دراسات في األدب العربي الحديث : داعباإل
لجزائر الذي ظهر في ميدان الناقد الحداثي في ا" ك مرتاض، لعبد الماو ، 1م1862
ثمانيات، ثم استمالنقد  تحليل : "مثللصا له، فوضع فيه عدة كتب مخ رفي منتصف ال

 .م1885سنة " معالجة تفكيكية سميائية"، "الخطاب السردي
بية كانت أكثر المذاهب النقدية الغر أما البنيوية التكوينية، فقد ظهرت عدة قراءات و 

لعالم العربي ي في المنهج البنيوي التكويني، نجد كتاب بأّول تنظير عر و . انتشارا في ا
. م1820سنة "لجمال سعيد   "لوسيان كولدمان" هجدراسة في من: البنيوية التركيبية" 

لفرنسية، والستاذ جامعي، ترجم أوهو ناقد حداثي سوري، و  د "عديد من الكتب ا محّم
: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب" ناقد مغربي معاصر، في كتابه شاعر و " بنيس

التي " عيديمنى ال "الناقدة المعاصرة من لبنان ، و م1828" مقاربة بنيوية تكوينية
وجت فيها بين المنهج االجتماعي ميدان النقد في منتصف السبعينات، زاظهرت في 

: قراءة بنيوية تكوينية ونجد كتاب  م1822" في معرفة النص"والبنيوي، ودراستها 
للناقد المغربي " دراسة بنيوية تكوينية: االجتماعي رؤية الواقعالّرواية المغربية و "

برز القراءات النقدية العربية التي تبنت المنهج أعتبر من التي تحميد لحمداني و 
 . البنيوي التكويني

تّ لو  خالل تسليط من عمق أكثر فيما سبق، سنحاول التعّرض إلى هذا الموضوع ل
 وا بدراسة وتطبيق المنهج البنيويالمغاربة الذين اهتم ذج من النقادو على نمالضوء 

 . حميد لحمداني، من المغرب ناقدهو الو 
 

 
 :حميد لحمدانيعند  البنيوية -ج

ا في مجال النقد  الذين خاضو  ،من أهم النقاد  المغاربة" حميد لحمداني" يعتبر 
راسات البنيوية بصفة خاصة، و  دليل على ذلك كتاباته خير األدبي عامة، والّد

 أينسنحاول تقديم قراءة وصفية ألحد مؤلفاته، المختلفة والمتعددة في هذا المجال، و 
ق دراسةن ذلك من خالل تحليل بنيوي نقدية بنيوية على نصوص عربية، و  جده قد طّب

                                                 

 . 126المرجع نفسه، ص   1 
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م فيه عرضا ألهّم األصول التي يتبعها في منهجه هذا، سواء التي است ها مسردي، قّد ّد
قها على النصوص السردية العربية  من الدراسات النقدية الغربية، أو تلك التي طّب

 . لتناسبها مع خصوصية هذه النصوص
قد بنية النص السردي من منظور الن: ف الذي سنعرضه هنا فييتمثل المؤلَّ و 

أصول : هعنوانقسم نظري   ،قسمينإلى مقسم  هو، و "حميد لحمداني"األدبي للمؤلف 
ص السردي، و  ص الّروائي من منظور النقد : بعنوان قسم ثانتحليل بنية الّن بنية الّن

 . العربي
د من خالله الهدف من" تقديم"يبدأ لحمداني كتابه بـ  بنية "وضع كتاب  يحّد

ص السردي  ، تقديم معرفة  منتظمة بالجهودذلك في غاية ذات بعدين األّولو " الّن
اختبار المسيرة النقدية التي 1الثاني يتمثل في محاولة المبذولة خارج العالم العربي، و 

بنائي الذي يطبق ذلك من خالل المنهج اللتجربة العربية في هذا الميدان و قطعتها ا
ل ص العربي ا  . 2من جانبها التطبيقي وأ سردي، سواًء من جانبها النظري،على الّن

 أبالتالي بدو  تطّورهاو  نشأتهاالمؤلف إلى أّن النظرية البنيوية موّزعة في  أشارقد و 
يقصد مهيدا للمقاربة البنائية، و ت اعتبارهاجهود نقدية يمكن  إلىفي بحثه هذا باإلشارة 

ل إل بهذه الذي يعرف عند العرب ن  في النقد، و و يه األنجلوسكسونيالجهود، ما توّص
ـ لفني"ب التي درست النظرية البنيوية من خالل  يوكذا جهود النقد الشكالن 3"النقد ا

كذلك  الكشف عن و  بنيات كبرى،ن مكّونات الحكي من بنيات صغرى و الحديث ع
اخلي لألعمال اإلبداعية ا ّد ل  .لسرديةأسرار النظام ا

م مقاربة بنائيةو  ص السردي كما يقول، و  قد قّد لّرواية، التي عربية للّن خّص بذلك ا
ذلك في القسم الثاني من الكتاب، فدرس كتاب اول أن يطبق عليها هذا المنهج، و ح
، مسبوقا بجانب "التحليل الفني"مستخدما طريقة " بناء الّرواية" بعنوان " " سيزا قاسم"

فية التي سيقيم بها المقاربة البنائية ، فاتخذت دراسته هذه الطابع نظري لتوضيح الكي
 . الوصفي

أصول تحليل بنية : " نظري بعنوان  مبحثلى القسم األّول الذي هو إثم انتقل الكاتب 
نقد المن وجه تناول فيه مفهوم الحكي" ص السرديالنّ  الشكالنية فني و ة نظر ال

                                                 

.5م، ص0222، 2بنية الّنص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الّدار البيضاء، ط ،حميد لحمداني -1   
.25نفسه، ص  صدرالم - 2  
.6ص ، نفسه  - 3  
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اللةالبنائية وعلم الو  هيد عّرف فيه بأبحاث الشكالنية بدأ هذا القسم بتمالبنائي، و  ّد
ه سيعترض لهذا الموضوع بالذات فاد منها البنائيون المعاصرون، و كيف استو  ّن أشار بأ

ية لل  1هذا القسم النظري في لفّن رد عن النقد ستحدث لحمداني في مبحث المقاربة ا
م عن ظهوره خالل العشرينات من هذا إلى جانب القرن  الّروائي االنجليزي، فتكّل

راسات الشكالنية، و  ه كان يسمى نقدا فنيا، و  أشارالّد ّن كان " بيرسي لبوك" بأّن إلى أ
ز باستثمارهرائد هذ رامي ل ا االتجاه، وتمّي راما في فهم العنصر الّد ألصول األرسطية للّد

لّرواية راسات  الشكالير ليتجاوز ذلك و " رتفوس" ، ثم أتى بعده في ا الّد  نيةبط أبحاثه ب
راما، و  يةمبرزا الفرق الجوهري بين الّروا لّد إدوين "ناقد آخر هو  لىإانتقل الكاتب وا

جهة النظر، مع وِ طلح مفاهيم اإليقاع، والنموذج و الذي اص (Edwin Muir)"يرو م
، رواية الشخصية، و رواية الحدث :كلية للّرواية كما يتصّورها مثلشتقديم أنماط 

 2. واية التسجيليةالرّ و ، الّرواية الدرامية و 
اللة البنائي " لحمداني"تقل ثم ين لّد ئية وعلم ا بنا يقوم  حيث" لمبحث الشكالنية وال

 (.العواملبدراسة الحوافز، الوظائف و 
في " يتوماتشفسك" إليهيشير لحمداني إلى ما ذهب  (les motifs )ففي الحوافز 

لى يقتضي الخضوع أغراض ال مبنى لها، حيث األو و  تمييزه بين أغراض ذات مبنى
حيث  ،سببيةلال لوالثانية ال تخضع ال للترتيب الزمني و  دأ  السببية وللنظام الّزمنيلمب
لّرواية والملحمة إلى الصنف األولمتنت ز ، ثم يضيف إلى أن للحوافي القصة وا
، فاألولى تكون أساسية إذا سقطت من الحوافز المشتركة والحوافز الحّرة: نينوع

، كما قى القصة محافظة على انسجامهاسقطت تبالثانية إذا قصة، و الحكي تختل ال
لثانية بـ حوافز ديناميكية، و " لى أيضا بـ يسمي األو   ."حوافز قارة: "ا

ا التحفيز، فيعني به  لكاتب لحافز جديد، ويكون على " توما تشفسيكي"أّم ؤ ا تهّي
ا  بخصوص أمّ  3الجمالي، التحفيزالتأليفي، والتحفيز الواقعي، و  التحفيز: أنواع ةثالث

لى أحد روايعود إلى االتجاه الشكالني و " نيدالحم"الوظائف، فنجد أّن  هو ه و دا 
دراسة  أين ينطلق أساسا من ضرورةو " مورفولوجيا الحكاية"تب مؤلفه الذي ك" بروب"

أّن ما هو مهم في و . ها الداخلي، أي على دالئلها الخاصةئالحكاية، اعتمادا على بنا
                                                 

.  10-11، ص ص السابق صدرالم - 1  
. 18 – 16، ص ص نفسه - 2  
 .02 – 01ص، ص  داني ، بنية الّنص السردي من منظور النقد األدبيحميد لحم -  3
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ا تقوم به الشخصياتدراسة ا قد حصر " بروب"حيث نجد أّن  ؛1لحكاية هو التساؤل عّم
، فهو "روالن بارث"لى هذه الوظائف عند ثم يشير إ ،وظيفة 21هذه الوظائف في

ها  هايعّرف ّن يها في سياقها  وحدات تكّون كل أشكال الحكي إذاعلى أ ما نظر إل
أّن كّل ي مجموع العمل، و وظيفة ف ليلح على عالقة ك( بارث)الخاص، كما أنه 

د  تأخذ مكانها ضمن مجموع العالقات، و وظيفة  موقعها في الحكي هو الذي يحّد
 .2دورها فيه

ز بين نوعين من الوحدا" بارث"ثم يشير لحمداني إلى أّن  ت الوظيفية، الوحدات يمّي
 . الوحدات اإلدماجيةالتوزيعية و 

ا بالنسبة  الذي " غريماس" ير إلى دراسات يش" لحمداني"لعوامل، فنجد إلى اأّم
راسات الميثولوجية في ت لّد حديده لمفهوم العامل في الحكي، وربط ذلك استفاد من ا

بالتالي فحسب بالشخصيات وأفعالها وعالقتها بصفاتها واألحداث التي تنتج عنها، و 
 .للّرواية الوصفيوجد تعارض بين التحليل الوظيفي و ال ي" غريماس"
 كن العودة إلى الكتاب لتوضيح ذلكيمو . الفكرة بالتفصيل اجه لهذهشرح كيفية استنتو 

 .3" نكلود بريمو "مع آراء أخرى كمنطق الحكي عند 
م "السردي الخطاب مكّونات"إلى مبحث بعنوان " لحمداني" ثم ينتقل ، حيث يقّد

ه الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق قناة تقتضي مرور  ّن تعريفا للسرد، على أ
ما يخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي عبر القصة و  وي إلى المروي له،االرّ 
تها مالبعض اآلخر و  المروي لهو  رأي " لحمداني"وقد شرح لنا  ،4تعلق بالقصة ذا

ز بين نوعين من السرد" توماتشفسكي سرد : في هذه القضية، حيث نجده قد مّي
لكن يترك الحرية ّرواية، و لموضوعي يكون فيه الكاتب مطلعا على كّل شيء في ا

لّرواية الواقعيةقارئ ليفسر ما يحكى له، ليؤوله و لل  . نموذج هذا النوع هو ا
م األ أيضانجد و  لذاتي، حيث ال تقّد  حداث إاّل من زاوية نظر الّراويالسرد ا
الرواية الرومانسية ثم ينتقل لحمداني : مثل ذلكيعطيها تأويال بنفسه، و نا بها و فيخبر 

ئية، فيشرح استنادا إلى إلى الش مفهوم الشخصية في النموذج " بارث"خصية الحكا
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ز بين مستويين، وهما مستوى عاملي و االع ثم يتناول .1مستوى ممثليملي، فنجده يمّي
، فيشير إلى أّن الدراسات الموجودة حول هذا ئيمفهوم الفضاء الحكا" نيالحمد"

م مفهوما واحدا للفضاء، يحصر اآلراء مكن للباحث أن لكن يو  الموضوع ال تقّد
 : هيالمختلفة في ثالثة و 

ت إليه كما أشار " الفضاء الجغرافي" يطلق عليه اسم و : الفضاء كمعادل للمكان-
يتشكل  من حيث لم تجعله منفصال عن داللته الحضارية، فهو " فايجوليا كريست"

لعالم القصصي، و  الالت التي تالزمه خالل ا  .2يحمل معه مختلف الّد
ز الذي تشغله الو : لفضاء النصيا- كتابة ذاتها على مساحة يقصد به الحّي

 ف، تنظيم الفصول، تغيرات الكتابةيشمل ذلك طريقة تصميم الغالالورقة، و 
في ذلك حيث نجده " ميشال بوتور"يشير إلى رأي ، و الخ...تشكيل العناوين

 .ة العموديةالكتاب، األفقيةأخرى كأنواع الكتابة، مثل الكتابة  أشياءيضيف 
لكتابة، التشكيلالتأطير، البيا  3.الخ ...ض، ألواح ا

إلى ما  استناداكمفهوم داللي، وذلك " الفضاء"لحمداني، للبحث في  انتقلثم  -
ل إليه أّن الفضاء له صلة بالصور المجازية وما لها من أبعاد  وهو" جنيت جرار"توّص

ال لّد لّرواية، وأّن الفضاء ا المدلول بين المدلول المجازي و  لي يتأسسداللية في ا
غة  4.الحقيقي لّل

حول " يفاتكريس"إلى رأي " لحمداني"هنا يستند : الفضاء كمنظور أو كرؤية  -
م لها الكتاب أو الّراوي  ظر التي يقّد الموضوع، حيث تعّرفه على أنه يشبه زاوية الّن

 5.عالمه الّروائي من أبطال، ومشاهد وأحداث في الّرواية
ية ايشرح ثم  لّروائي، و أهّم لّروائي، لِ لمكان كمكّون للفضاء ا ن عالقته بالمضمون ا يبّي

ر آراءه بأمثلة مختلفة، و حيث نج ز بين األماكن من حيث طابعها و يمده يفّس نوعية ّي
 6.الخ...األشياء التي توجد فيها
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حيث يعطي رأيه استنادا  ؛"الّزمن الحكائي" إلى موضوع" لحمداني"بعد ذلك ينتقل
ز بي" نيتججيرار " رأي  إلى ن في الّرواية وهماالذي يمّي زمن : ن نوعين من الزّم

 د بأي تتابع منطقي في الّروايةال يتقي حيث نجد أّن زمن السرد زمن القصةالسرد و 
ن هذه لألحداث، و  تتابع المنطقيلرورة لبينما نجد أّن زمن القصة يخضع بالض بّي

 . من السرد مع زمن القصةالفروق بأشكال بيانية ليوضح مفارقة ز 
لّرواية اقترح تقنيات حكائية لدراس" جيرار جنيت"ر إلى أن يشيو  ة اإليقاع  الزمني في ا

في آخر الفصل " لحمداني"تناول و  1المشهدالخالصة، االستراحة، القطع، و : وهي
جيرار "دائما مدعما برأي فشرح طبيعة الوصف، " الحكي"األول، مفهوم الوصف في 

الوظيفة : هماظيفتين أساسيتين للوصف الحكائي و شار إلى أّن هناك و أو " جنيت
تراحة في وسط األحداث هو يشكل اسيقوم فيها الوصف بعمل تزييني، و  الجمالية التي
التي تجعل للوصف وظيفة رمزية دالة  ؛(أو تفسيرية)الوظيفة التوضيحية السردية، و 

ن في إطار سياق الحكي  . على معنى معّي
د أربعة أشكال " جان ريكاردو"أيضا إلى رأي  ريشيكما  في الموضوع، حيث عّد
 2.للوصف
الروائي بنية النص " إلى القسم الثاني من الكتاب بعنوان " لحمداني"بهذا ينتقل و 

النقد "نوان فالمبحث األول بع ،ويقسم هذا الفصل إلى مباحث "من منظور النقد العربي
لعالم العربي، فالّروائي الفني   حاول فيه كما يقول، تقديم" من النظرية إلى التطبيقي ا

ل ذلك من خالو  كما يتصوره بعض النقاد العرب صورة مركزة عن النقد الفني للّرواية
 .3باالستفادة من بعض الجوانب  التطبيقية لهالتعّرض إلى الجانب النظري، و 

لنقاد العرب بدراسات و  لشكل قضية ا"في كتابه " نبيل راغب"مثل لهذه الفئة من ا
لّرواية عند يوسف السباعي" كتاب ، و "الفني عند نجيب محفوظ  ".فن ا

ا في الكتاب األّول، فقد الحظ  يبدو شديد الحيرة " نبيل راغب"أن " حمدانيل"أّم
قاد االنجليز ّن ل  . وبين  محاولة تجاوزها ،بين األخذ بالمعطيات النظرية التي وضعها ا

ه أكدّ  ّن تحاول أن تفرض على األعمال الّروائية المدروسة أّن دراسته لم  كما أ
نة، بل احتكمت لّرواية نفسها، و  نظرية معّي بذلك فهو يتحّرر من أية دائما لطبيعة ا
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ظرية " نبيل راغب"إذا كان " لحمداني"نظرية نقدية، ثم يتساءل  ا لتصوراته الّن وفّي
 1هذه؟

لّروائي اإلنجليزي  في وصفه ل" نبيل راغب"ينتقد " لحمداني"بذلك نجد أّن و  لنقد ا
ه يقع هو اآلخر فيكان يخفي مصا بأنه ز نفسه الخطأ دره، ولكّن بين أعمال  عندما مّي

رح بكيفية الوصول  نجيب محفوظ  بين أربع ية أساسية  دون أن يّص  إلىمراحل تشكيل
 2استخراج هذا  التصنيف 

لحمدانٌي هل و  لف نبيل راغب ستطاعاانطالقا من هنا يتساءلٌ  يكّون  أنعل با
لّرواية تتجاوز ما وضعه النقاد الغربيون؟ ية لنقد ا  3لنفسه  نظرية فّن

 الثاني بعنوان "نبيل راغب"، ينتقًل لحمدانًي إلى كتاب ولإلجابة على هذا السؤال
 راغبنبيل حيث يحتفظ  ؛ثر على  الجواب، ونع"اية عند يوسف السباعيفّن الرو "

ص من أحكام ولكنه ،بالمنهج  الفني في دراسته والنظر  القيمة يدعو إلى ضرورة التخّل
التناقض  ىإل لحمدانيوبالتالي يشير  ،4عضوية  ةعلى أنه يشكل وحد إلى الّنص

في كتابه األّول، وتراجعه عن هذه  نجليزإلافي نقده  للنقاد  الذي وقع فيه نبيل راغب
ي الت االنتقاداتّم أه استخراجإلى  ولذلك ينتقل لحمداني .الفكرة في كتابه الثاني

هها  نبيل راغب  :نجليز والتي تتمثل في إلللنقاد ا وّج
بناء- رامي   ليست الحبكة هي ال نماالّد  هي جزء من هذا البناء وا 
ما هي خلق جديد لها- ّن بعًا للحياة و إ ا تا لّرواية فًن  .5ليست ا

: مثلهذه   "بل راغنبي" إدراك مواضع بعض المناهج في دراسة   وحاول لحمداني
المنهج الفني اعي  التاريخي، المنهج النفسي، و ، المنهج االجتمالموضوعاتيالمنهج 

رامي " "راغب" هالذي استخدم في ئما في و . 6اإلبهام بنوع من" مصطلح البناء الّد دا
: في كتابه" محمود أمين العالم"هو ينتقل لحمداني إلى مثال آخر و  نفسه قالسيا
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تسجيل مجموعة من المالحظات " لحمداني"حاول " نجيب محفوظ"لم تأمالت في عا
 : يلالتي يمكن تلخيصها فيما يلتي استخرجها حول هذا الكتاب،  و ا
 . الفصل األول من الكتاب عبارة عن تأمالت فلسفية-
لّروايةي مرجع فأالكتاب من  وّ خل- ية ل لفّن راسة ا لّد هذا الشيء هو الذي جعل ، و ي ا

اقدالجانب التطبيقي منه يعتمد ع ّن ل  .لى ذكاء ا
ص من ثقافته الجدلية- اقد التخّل ّن ل  .لم يستطع ا
ة متع- ي، توصل الناقد إلى فكرة مهّم قة بطبيعة األسلوب في مجال التحليل الفّن ّل

ية األساليب، و الّروائي، و  لّروائي"التي تسمى ب هي تعدّد  "سوسيولوجيا النص ا
تعبير و تتميز كت- اقد بازدواجية ال ّن ل  .تنّوعهابة ا
ي مع شيء من - قد الفّن ّن ل ي تنتمي إلى ا اقد بعض المصطلحات الّت ّن ل استخدام ا

اللة مثل صّرف، كما استخدم مفاهيم ثالثية متقاربة الّد الوحدة العضوية، الوحدة : الّت
 .الوحدة الشعريةة و التعبيري

ي العربي للّروايو   قد الفّن ّن ل ّن ا  ة لم يكن خالصافي األخير خلص لحمداني إلى أ
طبيق سواء مناهج أخرى تخللته بل نظير أو الّت ّت ل  .1على مستوى ا

لعالم "دخل إلى المبحث الثاني بعنوان  ،انطالقا من ذلكو  لّروائي البنائي في ا النقد ا
راسة إلى جانب ت ،"العربي لّد م هذه ا نظيري تطرق فيه إلى محاوالت حيث نجده قد قّس

طبيق على نص عربيخال التنظير في المجال،ثم جانب تطبيقي حاول من   .2له الّت
بنائي في تحليله لتلك  لحمداني حاول ؛في الفصل السابقالحظنا  كما تطبيق المنهج ال

مستوى  أو النصوص، مع مراعاة خصوصيتها العربية سواء على مستوى التركيب
اللة راسة، و و  فقد تعّرض إلى األهداف ،الّد لّد ث عن الممارسة  المتن في هذه ا تحّد
قدية ّن ل تنظيم و : ّرض إلى قضاياسيزا قاسم وذلك بالتع لدى ا أويلالوصف وال ّت ل وفي . ا

اقدة كأخطاء الترجمة نقده حاول ّن ل  استخراج  بعض األخطاء التي وقعت فيها ا
حة و  اه باختبار الّص ق على ما سّم التالي فقد طّب غوية، وب لّل خلص بمجموعة واألخطاء ا

يها من خال ي تّوصل إل ّت سيزا "على كتاب  ل تطبيق المنهج البنيويمن االستنتاجات ال
ي عهد "قاسم فال نرى مثال  خاصة السردية منها،ناها في تحليل النصوص، و الّت
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ة، و  ليل بالثنائياتيتعّرض إلى التح" دانيلحم" ل آلراء ال محاولة تأويالضدّي
 ، بل كان تحليله قراءة واصفة تعّرض إلى المنهج البنيوي فيغير ذلك أو...الناقدة

 . الجزء التنظيري، بينما ابتعد عنه في التطبيق
بنيوية ال راسات ال لّد المغاربة نجد النقد تي ذاع صيتها بين النقاد العرب و من بين ا

 . األسلوبية البنيويةألسلوبي البنيوي و ا
 األسلوبية بشكل عامالمغاربة اهتموا بالدراسات أشرنا، فالنقاد سبق و  فكما

حوالت التي كانت تحدث في ساحة النقد األدبي في و  حاولت مسايرة التطّوراتو  الّت
لم داني الذي المغربي حميد لحم ناقدية نجد المن بين المتطلعين إلى هذه القض. العا

م محاولته في حّل هذه المسألة لغربية عا بالثقافة ابقبل كل شيء متشفنجده أوال و  قّد
 ي الغربي بصفة عامةج األسلوبتفاعل مع المنهوطبعا تأثر و . كباقي النقاد المغاربة

 سنحاول أن نتعرض لكيفية تناولهو . بصفة خاصة" باختين" أبحاث وبدراسات و 
بنيوية "لموضوع   ". باختين"من تأثره بنقد الّروسي  انطالقا "األسلوبية ال
تتبع هذا المنهج حاولنا فيهما " دانيحميد لحم" للناقدأمامنا كتابين  لهذا وضعناو 

لّرواية"كتاب : هماو  األسلوبي عنده ة له للتنظير ألسلوبية الذي نعتبره محاول" أسلوبية ا
لّروائ"كتاب العربية، و الّرواية  حاول  حيثقسمه النظري في " اإليديولوجياو  يالنقد ا
تحليل  بعض النصوص التي نجدها في رح المسار الذي يتبعه في دراسة و شلحمداني 

 . القسم الثاني التطبيقي من الكتاب
ية" في كتابه " دانيلحم"بدأ  اذً إ مة " أسلوبية الّروا حاول من خاللها  م1822بمقّد

لّرواية  . طرح تساؤل حول إقامة أسلوبية خاصة با
ألّن  ،األسلوبية الحديثةهناك صلة بين البالغة القديمة و  ثم رفض أن تكون

ز بنظر  في صها لخفذلك  أسبابشرح تها التجزيئية لمكونات الخطاب، و األولى تتمّي
لكلية لمجموع النص سو نقائص البالغة القديمة عدم ء كان شعرا أم نثرا، و ا، كالنظرة ا

البنائية ما للدراسات اللسانية، و  يذكرو . وهرية بين الفنون األدبيةمراعاة الفروق الج
لّرواية بعيدا عن المفهوم ( أسلوبية)الغربية من فضل في إمكانية بناء بالغة  جديدة ل

 . بالغة العربيةالتقليدي لل
لعالم العربي ل يعتبرأشار إلى أّن كتابه هذا و  ألسلوبية تأسيس لأّول محاولة في ا

راسة ال ترتمي كامل الّرواية، رغم ت النقدية الغربية في أحضان النظريا ةأّن هذه الّد
العمل الّروائي بالتالي سيتناول الّرواية بنظرة شمولية يهتم بشروط حسب تعبيره، و 
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األسلوب " ان هذا ما نجده في المبحث الثاني من الكتاب تحت عنو ضمونا، و شكال وم
األحادية للواقع في بحث في الرؤية الشمولية و المونولوجية، في نطاق الحوارية و 

 . "الّرواية
لرّ "المبحث األول بعنوان  يتضمن هذا الكتاب باإلضافة إلىو  نقد ية و او أسلوب ا

، توصل إليها من خالل الحلقات التي عقدها المؤلفأفكارا جديدة كما يشير " األسلوب
كما يضيف و  "اسف"ببكلية اآلداب " اية و أسلوبية الرّ " ب السلك الثالث حولمع طال

جديدة ستكشف عن أسرار  اآفاق ستفتح أمامه" يةاو أسلوبية الرّ "أنه يعتقد أن موضوع ب
 .التي يعتبرها فنا متميزا" يةاو الرّ "

لّرواية و ":مجموعة من المباحث، األول بعنوانإلى إذا الكتاب ينقسم  نقد أسلوب ا
لّروائي الذي   "الفونولوجيةو  األسلوب في نطاق الحوارية"حث ، يليه مب"األسلوب ا

ثالث ، والمبحث اليةاو األحادية للواقع في الرّ لشمولية و يتمثل في بحث في الرؤية ا
للغة و " ة ياو بالغة الرّ األسلوب و "بعنوان  ، متبوعا لحكيسلوب في ااألثم مبحث ا
 فيه الحواريةينتهي بمبحث يعالج و  محدودة،المقومات البالغية الالّ ية و او الرّ بمبحث 

مرفقا بقائمة  "ينختبا"تحليل وجهة نظر و  ،الحوار الخالصو  ،ةاألسلبو ، التهجينو 
 .المراجع
ويشير إلى  "ينباخت"مبحث األول إلى تأثره بدراسات في  ال "دانيلحم" ريشي

لّروائي التعددية" هوممف ديةف، "األسلوبية للفن ا تعّد  يستخدم مصطلحات باختينية مثل ال
لّ  ل " المسدي"رأي " دانيلحم"ينتقد و   .1 الخ....الحوارية و تعددية الصوت ، و غوية ، ا

نجد أّن هدا األخير قد أخذ وساند رأي النظرة الفردية  حيث في موضوع األسلوبية،
نّ لتحديد ا ل األسلوب " فنجده يقول في كتابه ص مهما كان نوعه،ألسلوب داخل ا

األسلوب :"...يقول كذلك و ، 2..."األسلوب هو اإلنسان عينه إن..:" "األسلوبيةو 
ه ال إلىحيث يشير ًا هذه الفكرة، بتات دانيلحم"يرفض  ، بينما3..."الفردي حقيقة  أّن
لّروائي،يمكن تطبيق  لفّن ا راسة على ا لّد نا سنهمل خألهذه ا لّرواية بذلكّن  صائص ا

نا نالحظ هنا كي:"...فيقول ّن لّروائي  نفسها المقولة ف يتم تطبيقعلى أ على الفّن ا

                                                 
 .8م، ص 1828، 1سال، الدار البيضاء، ط: ، منشورات دراسات(مدخل نظري)حميد لحمداني، أسلوبية الّرواية -  1
 .62م، ص 1820، 0و األسلوبية،الّدار العربية للكتاب ، ط عبد السالم المسدي ،األسلوب- 2
 .62نفسه ، ص صدرالم - 3
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. 1..."حّد سواء دون أن تؤخذ الفروق الخاصة المميزة لكّل نوع على حدة الشعر علىو 
هذا دليل و . 2"اإلبداعو  هو المطابقة بين الذات"داني يرفض فكرة أّن األسلوب لحم اذإ

داني قد تأثر كما نجد أّن لحم .يتبعه في تحليلهعلى اتجاه النقد البنيوي الذي  قاطع
راسات األسلوبي دية  جدهفن .3خاصة الغربية منها و  ة المعاصرة،بالّد دا للتعّد مؤّي

لّروسيةئادا في آرااألسلوبية استن ه رغم أّن و  .4ه إلى مبادئ الشكالنية ا ّن يشير إلى أ
ارسين العرب قد ت ّد دية األسلوبيةبعض ال تعّد هوا إلى أمر ال ه عند "نظريا"نّب ّن ، إال أ

لفرديالتحليل و  راسة يقعون في خطأ األسلوب ا لّد  .يعطي أمثلة لذلكو   5ا
 إلىوسعى  قديما، الّرواية دراسة طريقةو ، نقد اإلرث البالغي العربي" دانيلحم"ا إذً 

 :ألسلوبية جديدة للّرواية تعتمد على"التأسيس
  دة لّرواية يجبلبية اللغة األسلو عية فتستمّد من الوض، أن تكون متعّد

دية ى يتم فيها عملية تركيب األساليب للحصول عل,السوسيولسانية في الغالب تعّد
 .(دراسة اللغة في ذاتها)هو مبدأ بنيوي محض و 6.أسلوبية ضمن أسلوب واحد

 قد اهتم باستخدام اإلحصاء" دانيلحم"نجد أنّ  حيث، المنهج اإلحصائي 
دراسة حول األسلوب :"فنجد منها، لو لم يكن بطريقة مسرفة في كتاباتهحتى و 

طريقة تطبيق المدارسة  إلىيشير في هذا المبحث ف، 7"الّروائي في العالم العربي
لّرواية يخلص في و  .البنيوية تستعين بالمنهج اإلحصائيو ، 8اإلحصائية في ا

لكاتب تساوي إلىوالي مالمبحث ال لعالم أّن زاوية نظر ا زاوية نظر :أي ) رؤية ا
ر عنها( الكاتب/رؤية العالم =الكاتب لّرواية الحواريةو  ،التي يعّب ه في ا ّن الكاتب ، أ

لعالم  يتخذ موقفا حياديا بينما المونولوج ال يمكن اكتشاف هذه العالقة رؤية ا
 .الكاتب/

                                                 
 .12، ص ( مدخل نظري)حميد لحمداني ، أسلوبية  الّرواية - 1
 .11نفسه  ،ص  صدرالم - 2
 .12، ص (مدخل نظري)حميد لحمداني ، أسلوبية  الّرواية  - 3
 .12،ص  نفسه صدرالم - 4
  5  .18-12،ص ص   نفسه  -

 .02، 02،  06ص   ،  ص نفسه  -6
 .08،  ص (مدخل نظري)، أسلوبية  الّرواية حميد لحمداني - 7
 .21-22، ص ص نفسه مصدرال - 8
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  نقد فيبدأ بال" بالغة الّروايةاألسلوب هو و "مبحث  إلى" دانيلحم"ثم ينتقل
وجود ما يسميه  إلى" دانيلحم"هنا يشير و  ،"األسلوب هو الكاتب "مقولة دي و التقلي
هو و  1.الذي هو كّل تصّور نقدي يحتفظ بمعطيات نقد الشعر ،"دي النقد التقلي"ب

رجة األولى، لّرواية هم تطبيقيت نقد بالغي بالّد بالتالي فهي و   .فيما بعد على ا
غة األدبكذو  دراسة أسلوب الكاتب،تعني  لّل كيفية خلق الصور )ية فيها ا جمالية ا
د و ...( ، االستعاراتالفنية ل" دانيلحم"يؤّك ّرواية الذي هو أسلوب أّن أسلوب ا

ظام الذي هو ذ الكاتب، لّن أسلوبية  :تنتظم عبره مختلف األساليب أيلك ا
ز كّل شخصية في تلك ا=الّرواية  يةلّروامجموعة من األساليب المختلفة التي تمّي

بنية في النص، و  لهذا يمكن القول و "...بنيوي طبعا،  هذا مبدأو هذا مرتبط بتنظيم ال
لّرواي إذ. 2..."ذو طبيعة مفهومية... بأّن أسلوب الّرواية ن ا ة مجموعة من تتضّم

ن  إلىمع اإلشارة ، األساليب المختلفة والمنتظمة في عمل واحد ها تتضّم ّن أ
التي تنشأ  مجموع العالقاتو  لّرؤى للعالمات والمفاهيم و مجموعة من التصّورا

 .بينهما
ا سبق الغي نظرة قريبة على هذا الوجه الب إعطاء" دانيلحم"حاول  ،انطالقا مّم

لّروائية، كذا و  واالستعارة كّل من الكناية إلىلهذا تعّرض و  لمسألة األسلوبية ا
 "جاكبسون"ي رأفي الحكي مدعما  االستعارةلكناية و ا إلىفأشار  .االنزياحمفهوم 
وا  إلى" دانيلحم"فيشير الباحث  .في ذلك أّن القدماء من العرب أو غيرهم لم يهتّم
في دراسة  ألّن العرب قد حصروا أنفسهم ،"جاكبسون"إال بعد دراسات بالكناية 
ثر و  ّن ل  .التي تحتوي على صور كنائية–حسب تعبيره –بيات الشعرية قليال من األا

لكن يضيف أيضا أّن و  تنظيمهابنى النص و  كيبي تراهذا ما يدخل أيضا فو 
داني عن ضرورة ربط لهذا بحث لحم خر،اآلوقع في هذا الخطأ هو " سونجاكب"

لّروائي عند الكناي لعام للنص ا ناول االستعارة ثم ت، 3"سونجاكب"ة باإلطار ا
ها مكّون أسلوبي فردي،ف فعرّ الحكي، التمثيلية و  ّن ر ع االستعارة على أ ن فردية يعّب

 فهو االستعارات،لكن المبدع القصصي عندما يستخدم و  الكاتب  وفردية أسلوبيته،
 يستعين ويقتبس من أساليب غيره لب لوبية الفردية،ملكيته األس إلىال يلجأ 

                                                 
 .22ص  نفسه، - 1
 .52، ص نفسه - 2
 .52-55ص ص  ، ، أسلوبية  الّروايةحميد لحمداني -  3
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تكون قائمة على مجموع  االستعارات وبالتالي هذه تصّوراتهم الجاهزة سلفا،و 
ص، وليس على العبارة الواحدة، ال بّد من التمييز :"...ستشهد على ذلك بقولهون الّن

لكنايات الجزئية التي قد تنتمي و  االستعاراتبين  أو وحدات أسلوبية وحدة  إلىا
ص، ناشئتين عن التفاعل بين هذه الوحدات و  االستعارةبين و  كبرى في الّن لكناية ال ا

الشعر  ينب االنزياحينهي هذا المبحث بمفهوم و  .1..."األسلوبية الكبرى نفسها
هو انحراف  االنزياح"أّن  إلى" دانيلحم"حيث يشير  النثر القصصي،الغنائي و 

للغة الم فاللغة العلمية أدنى درجة من اللغة الشعرية  وبذلك ألوفة،أسلوبي عن ا
تالي فهو ي يعتبرها النموذج األعلى للفنون،الت  .االستعارة عن الكناية فضلي وبال

 المعيارية التي يتميزة أخرى بالبالغة التقليدية و مر " كوهن جون" "دانيلحم"ويتهم 
 .بها هذا األخير

ه لو إلىثم يشير  ّن لّرو  أ رجةاية تقنيات الشعر األسلوبية باستخدمت ا  نفسها الّد
زة عن الشعر بخصائص ذاتية أخرى تجعلها بالفعل رواية وليس  فإنها تظل متمّي
 2.شعرا

لّ " دانيلحم" نتقليثم  ل لّرابع، و غة لمعالجة موضوع ا حيث األسلوب في المبحث ا
راسات الغربية خاصة  ص "ينباخت"يصّرح بتأثره بالّد  3.في دراساته لسوسيولوجيا الّن

للغة التي يكتب بها ال تكمن -ينإلى أّن أسلوبية الّرواية حسب باختويخلص  في ا
غات الّروائي، لّل ها تكمن في العالقات التي يقيمها بين مختلف ا ذا.ولكّن ا  تمثيل أردن وا 

 :نحصل على ما يلي.ذلك برسم توضيحي
 

لّرواية  أسلوبية شخصية   -------------أسلوبية شخصية = أسلوبية ا
---------    أسلوبية شخصية 

 
بين مختلف أساليب الشخصيات                                             

ـ " باختين"كأّن و  غة في الّرواية"يقصد ب ّل ل  : ا يليم" صورة ا

                                                 
 .60، ص نفسه المصدر - 1
 .65ص نفسه،  - 2
 .20-21-22، ص ص نفسه - 3

 أساليب شخصيات 

 عالقات عالقات

 تتمثل في العالقات التي يقيمها الكاتب
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لّرواية  لّرواية) لغة ا لفئات و  ( = لغة الكاتب في ا الشرائح مجموع لغات مختلف ا
لّرواية و التي ت االجتماعية مبدأ البنيوي الذي لهذا امتداد لشارك بها الشخصيات في ا

 . النصقوم على العالقات التي تتخلل ي
د الشكالني  م في مفهومه للوظائف ال" بروب"كما نجد لحمداني يؤّي داللية عندما يتكّل
الوظيفة من أهم شيء، وبالتالي فإن  أنيعتبر و . عن الوحدات األساسية في الحكي

لّرواية و   1يةطبيعة مضمونية وحداث اوبها يكون ذأسللغة ا
بين بناء الجملة وبناء  ختالف الجوهريداني بصفة عامة عن االهنا يتكلم لحمو 

غة لع" فتودورو "نجده يخالف الخطاب الحكائي، و  ّل ل دراسة ندما حاول تطبيق نحو ا
 2.الخطاب الحكائي

غةإداني في آخر المبحث يشير لحمو  ّل ل حيث الحظ بأن  ؛لى الحكي وتحطيم قواعد ا
م قو  لّرواية اعد اللغة من النظرة اللسانية، و لغة الّرواية تحّط ها في سياقها داخل ا لكّن

الالت التي تتقبلها بصفة عادية لّد  3 .تكتسب مجموعة من ا
لمقّوماتيثم  محدودة، فعندما نتحد نتقل إلى مبحث الّرواية وا ث عن البالغية الاّل

ية، يقول  لّروا لّرواية" بهاإننا نقصد " دانيلحم"بالغة ا كالم -ألننا " ؛أسلوبية ا
تقليدي للبالغة -"دانيلحم"  . قد ابتعدنا عن المفهوم  ال

ـتقنيات يسميو  يالً هناك حِ  إلى أنّ " دانيلحم"يشير   أو" المقّومات األسلوبية"ها ب
لّرواية، منها  : البالغية ل

على إحداث تفاوت بين زمن السرد وزمن األحداث يعتمد : النظام الزمني -
ه يخالف أفق انتظاره هذا ما يجذب القاو  هذا ما عرف قديما و ) رئ، ألّن

 .4(، أيضا في األسلوب نجده في البالغة القديمةباالنزياح
ينهم، ألّن هذا لكن بصفة مختلفة بجده عند كّل كاتب و ن: قاع الزمنياإلي -

دة بين يعتمد بالدرجة األ ولى على قدراتهم في تنظيم الزمن بطريقة جّي
ها ال تأتي متسل لقارئ إلى التفكير فيها، ألّن سلة أحداث مختلفة حيث تدفع ا

 :من بين تلك الوسائل نجدو 

                                                 
 . 20، ص ، أسلوبية  الّرواية حميد لحمداني - 1

 .24، ص نفسه المصدر -  2
 .26 – 25ص  ص  نفسه، - 3
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  يفعل ذلك احل من الزمن، و مر  ستخدم عندما يريد السارد أن يطويت: الخالصة

 1إلخ...فيهاسنة، حدث  02مّرت : بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل
 يها ببياض أوحدث فيها، و هو تجاوز مدة زمنية دون اإلشارة إلى ما : القطع  يشار إل

 ... نقاط، أو تغيير صفحة
رقو  من  اهيةألّن الكاتب أمامه مجموعة ال متن ؛لكن ما سبق ما هو إاّل بعض من الّط

أسلبة و  التهجين،فنجد ، "الحوارية"في المبحث األخير من الكتاب بعنوان و  .اإلختيارات
ث  ؛ حيثجهة نظر باختينتحليل وِ و  الحوار الخالص غة " دانيلحم"يتحّد ّل ل عن صورة ا

لّرواية ال تقول شيئا مقصودا بواسطة لغ لكن بواسطة صورة تشكيلية لعدد ة واحدة، و فا
غات ضمن  بين األشكال الثالثة " باختين"ال يفرق ، و 2نسق بنائي متكامل من الّل

لّرواية نفسها ا في ا ّي ها تتداخل عمل  3.للحوارية ألّن

لّروائي ، و اإرادي انر إلى أنه هناك تهجييشيو  تهجين ال إرادي، فاألول يستخدمه ا
ا التهجين ال ذلك و  ،دة ما يدخل في الكالم دون قصدإرادي، فعاالمباشرة، أي عمدا، أّم
غات لّل تحاور )واحد  اجتماعيالتي تتعايش في  حقل  ،للتبادل الذي يحدث بين ا

غات لّل ها متعلقة أيضا بوعي األفراد المشاركين ف(ا ّن لّرواية، و ، كما أ ر عنها ي ا هي تعّب
كما يجب أن يكون  " رؤى متباينة للعالم" هو ما نسميه بـ ، و اجتماعيةوجهات نظر 

إلى شرح  " دانيلحم"نتقل ي، ثم 4موقف واحد أي لغتان هناك صوتان يزدوجان في
لمتداخلة ذات الطابع الحواري بين لكن بصفة و  هو تهجين( األسلبة)اللغات  العالقة  ا

إلى  ، ويشير5في ملفوظ واحد(  ب)من خالل لغة ضمنية ( أ)أي لغة مباشرة  ضمنية
لمبا" باختين" الحوارات الخالصة التي يقصد بها  يقصد بذلك حوار شرة ، و المحاكاة ا

ية)بينها داخل الحكي  الشخصيات فيما لّرواية مندمج إبذلك يقول ، و (الّروا ّن حوار ا
ر عن تصار األسلبة، و يخضع لنبش مقاييس التهجين و و  6في حواريتها العامة ع في يعّب

                                                 

.21، صنفسه مصدرال - 1  
 .24ص  ،نفسه -  2
 .25ص  نفسه،-  3
 .22-22ص ص  ،الّرواية  ية، أسلوبحميد لحمداني - 4
 .28-22ص ص  ،نفسهالمصدر  - 5
 .81نفسه، ص  - 6
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لّرواية و  لعالم داخل ا غة بدال من استخدام لغة رؤى ا ّل يهدف ما سبق إلى خلق صورة ل
لّروايةمباش  .رة في ا

فيه موضوع األسلوبية البنيوية وهو  مسلنداني هناك كتاب آخر لحميد لحمو 
لّروائي و "كتاب  ا النقد ا لى سوسيولوجيا النص إ من سوسيولوجيا الّرواية)اإلديولوجي
لّرواية بين غولدمااإلديولوجيا و " ل الثاني بعنوان ذلك في الفص، و (الروائي ن ا

: ، البنيوية فيقولاالجتماعيةبية يتبع منهج األسلو " دانيلحم" ، حيث نجد أنّ "باختينو 
ل رواية و "...  فنحن في الوقت ( باعتبارها تركيبية من الدالئل)لذلك  فعندما نحّل

لسنا في حاجة ، و ياإليديولوجوالثقافي، و  االجتماعينفسه، نتعامل مباشرة مع الواقع 
لّرواية و إلى أن نقيم  ألّن " غولدمان"الواقع كما يذهب إليه عالقة تناظر بين عالم ا

غات ثحدّ توي 1..."الّرواية هي الواقع أيضا لّل التي  صواتتعددية األ، و عن تعددية ا
لّرواية، و  لّرواية"ك في كتابه يؤكد ذلتعتبر تعددية األسلوب داخل ا يؤكد و " أسلوبية ا

 االحوارية إذً .. ".داني بهذا الشأن يقول لحمالحوارية عند باختين، و ذلك أيضا مفهوم 
داني أيضا إلى أّن كما يشير لحم 2..."هي المفتاح الحقيقي لتحليل بنية الّرواية

ّن األدب في نظره هو إين الذي يقول ذلك تأييدا لرأي باختالواقع ، و األسلوب يعكس 
ا خطورة تصوّرات "....ما يجري في المجتمع فيقول لتجسيد   فتكمن في   "ينختبا"أّم

اتهذا األخير  ه في الواقع ال يقول  ؛بالّذ بالحاجة إلى تفسير  -نفسه" باختين"أي -ألّن
 3..."في المجتمع ييجرِ  ااألدب  ما دام األدب في نظره هو تجسيد لم

ح أنّ في هذا الموضوع و " كريستيفا"رأي ثّم يشرح  ية يوّض م عن تعدّد ها تتكّل
دة، و  تربطاألصوات، و  عّد لمّت أسلوبية "ه في كتابه قصدهذا ما يذلك باالديولوجيا ا

عدد األسلوبي"ب" ّروايةال ّت ل وائي كتاب النقد الرّ )ثّم في القسم الثاني من الكتاب   ،4" ا
ل  جراءإلاألهم  دراسة تطبيقية إجراء "دانيلحم" يحاول(. ديولوجيااإلو  ي توّص ات الّت

 .حول قضية األسلوبية" أسلوبية الّرواية"إليها في كتابه 
ه" دانيلحم"النظرة الخفيفة على مؤلفات هانطالقا من هذ  ّن تأثر   نالحظ أ

فتعّرض  في دراسة النصوص األدبية العربيةحاول استغالله بالمنهج البنيوي الغربي، و 

                                                 
 .48م، ص 1881، 1، ط(لبنان)حميد لحمداني، النقد الروائي و اإلديولوجيا، المركز الثقافي العربي، بيروت -  1
 .48نفسه، ص  صدرالم - 2
 .48، صنفسه-  3
 .52، صالسابق صدرالم-  4
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ص الّروائي، والعالقات  ي عالج من خاللها مختلف أبنية الّن إلى األسلوبية البنيوية الّت
لرّ  ي تربط بينها فتشكل كّل من لغة ا ية الّت راء النقاد فتطرق إلى آ ؛الخطاب نفسهو وا

 حديثه عن الحوارية و " باختين"ئف، ووتحديده للوظا" بروب"السرديين الغربيين، ک
ي تدخل في تنظيم و  غيرها منو  ة األسلبالتهجين، و و  لّت البنى اللغوية ترتيب العالقات ا

لمبادئ   يميل دائما إلى" لحمداني"في معظم دراساته، نالحظ أنو . في النص السردي ا
 كغيره من النقاد المغاربةكن في كل األحوال، و لآلراء النقاد، و  تهيوية في مناقشالبن

ئما في دراساته خصوصية النصوص الع فرغم مبادئه البنيوية، إالّ  ربية أنه يراعي دا
 دية األخرىهذا ما يفسر استعانته الدائمة بالمناهج النقمهما كان جنسها أو نوعها، و 

االجتماعي بصفة خاصة، فهو يحاول دائما ربط حصائي، والنفسي، و كالمنهج اإل
جراءاته من النقدق منهج نقدي عربي يستمد مبادئه و دراساته بالواقع وكأنه يريد خل  ا 

خاصة و  ميزات النصوص العربية المتنوعة،مالغربي، ولكنه متأصل بخصوصيات و 
 .عند تعامله مع اإلبداعات التراثية

ا ما نالحظه عند معظم النقاد العرب، فهم يسعون إلى في حقيقة األمر هذو 
 . محضةالتحديث والتجديد في دراساتهم و لكن بطريقة عربية 

 
 

 
 
 
 

 النظرية السميائية: المبحث الثالث
 :السميائيات الغربية -  أ

هضة و  ة تطوّ  الحداثة،مع عصر الّن قد األدبي عّد ّن ل رات سواًء على مستوى عرف ا
اإلجراءات، ظهور اهتمام شديد بموضوع مستوى المناهج و  علىو المواضيع، أ

يه  النظريات النقدية الجديدة، كبديل عن النقد األدبي القديم، أو التقليدي كما يسّم
دت هذه النظريات  النقدية التي تمزج بين النظرية والتطبيق، فنجد منها البعض، فتعّد

نظرية التلقي ائية، والتفكيكية، و نية، والسميالشكالنية، والبنيوية واللسانية التكوي
 . غيرهاو ....والتأويل
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قة في لوهكذا اخت فت النظريات واختلف النقد، باختالف المنهج واإلجراءات المطّب
نجد ، بين هذه المناهج النقدية الحديثةمن . قراءة النصوص األدبيةدراسة وتحليل و 
صية التي أو النظرية السميائية التي تعتبر من أه المنهج السميائي م النظريات الّن

 .عرفتها ساحة النقد األدبي
ذا عدنا إلى مصطلح و  رس النقدي " السميائية"ا  لّد د في ا المعاصر، نالحظ تعّد

ر حول هذا المصطلح نفسه، فنجد  مالمفاهيم والمصطلحات التي تحو  ة تتغّي هذه التسمّي
قاد الغربيين أوآلمن ناقد  ّن ل  قاد العرب بصفة عامةعند النّ  خر، سواًء كان ذلك عند ا

ةو   .المغاربة بصفة خاّص
قاد يطلقون عليه  افإذً   ّن ل خاصة "Semioticaالسميوطيقا "نجد هناك بعض ا

قاد اإلنجليز، و  ّن ل  هذا المصطلح اقترحالذي [ 1224-1620]من بينهم جون لوك ا
د عناني ناقدقول في ذلك اليف -1620]يفضلون استخدام جون لوك لها :".....محّم

ّن [semiotike]ها مباشرة من اليونانية تأّول األمر عن طريق استعار [ 1224 ، كما أ
ها تعني " طبيعة الفهم"دارسي األدب اإلنجليزي يألفون قوله في دراسته الشهيرة عن  ّن أ

ه النشاط الذي يختص بالبحث [Signs of  doct]مذهب العالمات ، الذي يعّرفه بأّن
هن للوصول  في طبيعة العالمات التي يستخدمها لّذ فهم األشياء أو في توصيل  إلىا

 .1..."اآلخرين إلىمعارفه 
السميولوجيا "آخرين يستعملون مصطلح  افي المقابل، نجد هناك نقادو 

[semiology "] لفرنسيونو ا آخرين يحاولون التوفيق بين . خاصة النقاد ا اًد كما نجد نق
ا، و  االمصطلحين، فيستخدمونهم ا إلى مًع ية ذلك استناًد خذته الجمّع القرار الذي اّت

    ، بباريس1868عقدت في فبراير عام التي ان  ( semiotica)العامة للسميوطيقا 
ولية للدراسات السميوطيقيةوقّررت تبني مصطلح السميوطيقا، و  لّد  .2تأسيس الّرابطة ا

حاول البعض المصطلحات في الدراسات النقدية، وانطالقا من هنا شاعت 
الالت  ىتعن "السميولوجيا"المصطلحين، فهناك من يرى أن التوفيق بين     بدراسة الّد

ا والمعاني أينما وجدت، و  غوي، أّم ّل فتهتم  "السميوطيقا"على الخصوص في النظام ال
اللة عبر أبدراسة االتصال و  تها في تطبيقانظمة العالمات في علوم مختلفة، و الّد

                                                 
                 م1886، القاهرة [لونجمان ]للنشر شركة المصرية العالمية المصطلحات األدبية الحديثة، ال: محمد عناني - 1

 . 154 -152ص ص
 .م1882في ترجمته لكتاب النظرية األدبية المعاصرة لرامان سلدن، دار الفكر للّدراسات والنشر، القاهرة، : جابر عصفور-  2
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االتصال الحيواني، وتصل إلى اآللي، و ال صص في االتتوممارستها الخيالية، فهي تخ
ا و أكثر أ ًد ا، نظمة االتصال اإلنساني تعقي ًب ة مثالً لغة األساطير، و كتركي  اللغة الشعرّي

غويات،  لّل األنتروبولوجيا، والمنطق و مستعملة في هذه المجاالت المختلفة علوم ا
عمااًل في ن يعتبران األشهر استان المصطلحابالتالي فهذو  1.األلسنيةوالفلسفة و 

ا والدة هذا المنهج النقدي الجديد راسات الغربية، التي شهدت طبًع  .        الّد
ليس الحصر، نجد لتمثيل و على سبيل ارّواد هذا االتجاه، و  أشهرمن بين 

غوي و c.s.peires [ "1228-1814 ]ساندرس بيرس لر شا"ريكي األم الفيلسوف ّل ال
    ferdinand de saussure[1252-1814 ]  "ريدي سوس نفيردينا"السويسري 

لفرنسي و  اقد ا ّن ل  r.barthes [1815-1822. ]روالرث بارث "ا
ها إ "بيرس" ادع ّن غوية، فعّرف العالمة بأ لّل ة للعالمة ا لى الوظيفة المنطقّي
لشيء ما، بحيث يكون قادًرا على توصيل بعض جوانبه أو [ représentation]تمثيل

ودرس  ةقام بتحديد ماهية العالمقد درس و  "فبيرس"ي بالتال، و  2شخص ما إلىطاقاته 
لمتنّوعةمقّوماتها، وطبيعة العالقة التي تربطها بغيرها، من العالمات ال . مختلفة وا

 [symbol]، ورمز[Index]، ومؤشر[Icon]ةأيقون :م العالمة اللغوية إلىوهكذا فقد قسَّ 
 :فأشار إلى أنّ 
 اء الذي تشير إليه، بخصلة تمتلكهعالمة تحيل إلى الشي[: Icon]األيقونة 

 كان هذا الشيءأخاصة بها وحدها، فقد يكون أي شيء أيقونة ألي شيء آخر، سواًء 
ا، أو قانونا بمجرّ  مكائنا، أ م، أصفةً  تستخدم د أن تشبه األيقونة هذا الشيء و فرًد

 3.عالمة له
عه على األقل تشترك منة تشبه الشيء الذي تشير إليه، و يعني ذلك أّن هذه األيقو و 

دة تحديدا، نالحظ ظهور آراء أخرى و  في صفة واحدة، ولكن بهذا الشأن تعريفات متعّد
 ".بيرس "شار إليه أحول مفهوم األيقونة الذي 

في " بيرس"الذي يختلف مع" أمبرتو ايكو"آلراء المختلفة نجد رأي ابين  منو 
دية التي ترتبط بين الشيء مفهومه للعالمات األيقونية، حيث نجده يتجاوز العالقة الما

                                                 
 .28م، ص 1886السورية، دمشق، الّنقد و الّداللة، منشورات وزارة الثقافة : محمد عّزام -  1
 .155محّمد عناني، المصطلحات األدبية الحديثة، ص  - 2
 السميوطيقا، دار الياس، القاهرة ضمن كتاب مدخل إلى -حول بعض المفاهيم و األبعاد-سيزا قاسم، بحث السميوطيقا، - 3

 . 21م، ص 1826
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نه يمكن إدراك هذ أّن التشابه ال يقوم طة الحواس، خاصة و اسه العالقة بو وقرينه، أّل
لفكريةسبقها في ذلك القرائن الثقافية و على القرينة المادية فقط، بل ت  .ا

لّربط بين األيقونة وما تقترن به، وال تقد و " ايكو"أّن  الحظهكذا نو  ع داللة ا  فقّس
ا ما لملموس فحسب، بل تتجاوزه إلى األفكار، عند ا ًب ل لفكرة غا . المادةتتجاوز ألّن ا

ز و  ا" ايكو"يمّي دد بين ثالثة أنواع من األيقون الصورة والرسم : ت وهيفي هذا الّص
ها تنطوي على جوانب تشابه بينها وبين المشار إليهالبياني، واالستعارة، و   1.كّل

مة، إاّل أّن في اإلشارة إلى أقسام العال" لبيرس" على الرغم من فضل السبق ف
ارسين قد  لّد نبها، السيما السميوطقيين جوافوا معه حول ماهيتها و لختابعض ا

العالمة األيقونة " الذي رأى أنّ " يوري لوتمان: : "منهم على سبيل المثاليت، و السوفي
ه ع تقف عند حّد التشابه بل تمتد إلى أبعاد ثقافية أخرى، فيرى ال لى طول التاريخ أّن

ين و  غالبا في الماضي، ال نجد إالّ البشري و  قّل ثلين نوعين من العالمات، مست متما
ل ، هذان النوعان هما ا لكن يبدو أّن وجود كلمة والصورة، لكّل منهما تاريخه و ثقافيًا

يقصد بذلك أّن العالمة ال يمكن و  2...كل من النظامين أمر ضروري لتطّور الثقافة
نظام واحد، بل تستوجب النظامين معّا لكي تتحقق العالمة األيقونة أن تتمثل في 

 .بمفهومها الشمولي
اللي و ن المعاصر و النقاد السميوطيقيفولذلك  ن يرون ضرورة توسيع األفق الّد

غويالحتى تتناسب مع مستويات التأويل و للعالمة األيقونية  اللي والتفجير الّل د الّد  تعّد
هذا ال يتعارض مع مفهوم العالمة بل ، و ةعية المعاصر داالذي طرأ على النصوص اإلب

بعادها فالقض د أ العكس صحيح، ومن بان عالمة مباشرة للقطار و يّؤدي إلى تعّد
 داللي آخر كاستمرارية الحياةيحائية على بعد إعالمة  الممكن أن يكون القطار

 .3تها و جريانها األبديومميود
عالمة تحيل إلى الشيء الذي " يرسب"وهو على حد قول: ) Index (المؤشر*

 4.تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء عليها في الواقع
                                                 

 .  20المرجع نفسه، ص  - 1
 م1826ار الياس، القاهرة، بحث سميوطيقا السينما، د: السميوطيقا، ترجمة ليوري لوتمان نصر حامد ابوزيد، مدخل إلى -  2
 .068ص

، 02:42، على الساعة 28/25/0211السميائية في الدرس النقدي المعاصر، مقال نشر يوم : مراد عبد الرحمن مبروك -  3
 .على الموقع اإللكتروني لمجلة الجسرة الثقافية

 .22ضمن كتاب مدخل إلى السميوطيقا ، ص -حول بعض المفاهيم و األبعاد-السميوطيقا سيزا قاسم، بحث - 4



 االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر:         ولفصل األلا

 

 

78 

هي عالمات طبيعية مثاًل كنزول المطر " بيرس"المؤشرات بهذا المفهوم عندو 
لمياه من السماء، أو مثاًل سكب الدم وع من الذي يدل عليه مؤشر سقوط قطرات ا

لبكاء و  على  الفرح أوحك مؤشر على السعادة و الحزن، أو الضالعينين مؤشر على ا
حد رؤية بيرس نفسه، أّن العالمة هي عالمة مجاورة بين اإلشارة والشيء المشار 

 .1الخ...الغيوم للمطر، والدخان مؤشر للنارثل ارتفاع الحرارة مؤشر للمرض، و إليه، م
ا إلى أّن مفهوم المؤشر" بيرس"كما يشير  يًض مات لعالال يكتمل إاّل بتضافر ا: أ

ا، ولذلك يقول  ها [ هذا، ذلك]ّن أسماء اإلشارة إالطبيعية والعرفية مًع مؤشرات ألّن
ز انتب أن يؤسس عالقة مالحظته و  ةأن يستخدم قوّ اهه، و تتطلب على المستمع أن يرّك

تكمن فاعلية أسماء اإلشارة في ليه األسماء، و عالشيء الذي تحيل بين حقيقية بينه و 
ز ا ها تحّف ّن لأ ن قامت ى هذا السلوك و لمستمع إ ن فشلت في هذا فال يفهم معناها، وا  ا 

ها تصبح في جزاء ذلك مؤشرات  . 2أسماء اإلشارة بهذه الوظيفة، فإّن
ما نجد إلى صر فقط على العالمات الطبيعية، و فالمؤشرات ال تقت وبالتالي ّن ا 

 .ت عرفيةجانبها العالمات العرفية، كأسماء اإلشارة التي تعتبر عالما
شيء الذي ال إلىعالمة تحيل "...يعتبر" بيرس" عند الّرمزو : (symbol)ّرمزال* 

د و  أفكاره عامة يعتمد على التداعي بين -ما  غالبا–تشير إليه بفضل قانون  يحّد
 ة في هذه الحالة تكون عرفية محضةالعالمو  ،3الّرمز بالّرجوع إلى هذا الشيء ترجمة

ن الرمز يرب ال و أّل لّد  ها طبيعيةن عالمة عرفية أكثر منإليحائي فيكو المدلول اط بين ا
 .  الخ ...الميزان الذي يرمز للعدلمثال ذلك و 

                    
 Ferdinand de saussure (1914-1857) ،سوسير دي ف: 

ن " دي سوسير "جاءت محاوالت   ة العالمة و " ليبّي ّي توظيفها في الحياة فعال
ي برغماتحيث عني بالمستوى ال ؛المعلوماتنقل ية وفي عمليات االتصال و العمل

غة نسق أو فيقول بأّن ال. ذلك من خالل دعوته إلى علمية هذا الجانبو . للسميولوجيا ّل
غة نظام اجتماعي إشارينظام من العالمات، و  لّل لقول أّن ا  [سميولوجي] يراد بهذا ا
ر عن المعاني و  لّ ة في ذهن اإلنسان و األفكار القائميعّب ل ا يعني كون ا ًم غة نظا

                                                 
 .22المرجع نفسه ، ص  -  1
 .24نفسه، ص -  2
 .24، ص ضمن كتاب مدخل إلى السميوطيقا -حول بعض المفاهيم و األبعاد-سيزا قاسم، بحث السميوطيقا -  3
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ها ّن ا أ ًي ت رس األنظمة اإلشارية الذي يد[ سميولوجياال]جزء من علم اإلشارة العام  عالما
ها ال تنتظم في و . المختلفة غة، لكّن لّل هذه العالمات هي الوحدات األساسية في بنية ا

ئية ا ، بل وفق أنساق أو أنظمة نحوية و التعبير بصورة عشوا ًب تركيبية لتكون خطا
ا  . 1لغوًي

ر عن  يشير إلى" دي سوسير" التالي فإنّ بو  غة نظام من العالمات، والذي يعّب لّل أّن ا
البكم، للطقوس ة لنظام الكتابة األبجدية للصم و لذلك فهي تكون مشابهاألفكار، و 

" سوسير"يقرّ و . الخ...لإلشارات العسكرية،و لصنع المجاملة، و  والمذاهب الّرمزية،
التالي سيكالعالمات داخل المجتمع، و  اة هذهبإمكانية وجود علم يدرس حي  اون مرتبطب

لعام، و  اه ببعلم النفس االجتماعي وبعلم النفس ا ، وعلم "السميولوجيا"لهذا فقد سّم
ل العالمات،ن ما يّ سيب العالمات، غة هو و   ...القوانين التي تحكمهاو  الذي يشّك لّل علم ا

طة علم العالمات اوسجزء فقط من علم العالمات العام، والقوانين المكتشفة ب
غة[ السميولوجيا] ّل ل    .2تكون مالئمة لعلم ا

غة هو جزء من علم العالمات العام " سوسير" من هنا يتضح أنّ و  ّل ل يرى أّن علم ا
ارتباطها طبيعتها و مة من حيث مقّوماتها و يدرس العال" بيرس"فإذا كان [. السميولوجيا]

للّ و  يدرس عالقة العالمة" سوسير"بالموجودات األخرى التي تشبهها، فإّن   غةعلم ا
غوية، حيث يالحظ أّن بفاعلية العالمة و  لّل راسات ا لّد لتي الخصائص ا"توظيفها في ا

ز السميولوجيا عن جميع  ألخرى، تظهر بوضوح في أنظمة المؤسسات اتمّي
غة ت  أنّ و ...الّل ّن التطورات استمّد غة هي سميولوجية بشكل رئيسي، وأ مشكلة الّل

تها م مة، و  نأهمّي لمّه غة، فعلينا أنتلك الحقيقة ا ا سنكتشف الطبيعة الحقيقية لّل ذا كّن  ا 
 3.بين جميع األنظمة السميولوجية األخرىنعرف الجوانب المشتركة بينها، و 

غوية عندو  لّل ل العالمة ا أو  من الصورة الصوتية في تركيب" سوسير"تتمّث
ال لّد هنو  (signifiant)ا ال للمرجع، و ي من فكرتها أو التصور الّذ لّد  هوالذي يستدعيه ا

غة عالقة اعتباطية، و  ربط بينهماالمدلول ت ّل ية، حيث فّرق بين النظام الوصفي ل خّط
                                                 

 .022م، ص 0224/0222و معاصرة، منشورات جامعة دمشق، مجموعة من األساتذة، اتجاهات نقدية حديثة  - 1
، [مصر]أحمد نعيم الكراعين، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية . ترجمة د. دي سوسير، فصول في علم الّلغة العام. ف -  2

 .42م، ص 1825
، [مصر]للّدراسات و النشر، القاهرة جابر عصفور، دار الفكر .النظرّية األدبية المعاصرة، ترجمة د: رامان سلدن: ينظر أيضا 

 .85-80ص ص م،1882
 . 40، ص امدي سوسير، فصول في علم الّلغة الع. ف -  3
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يه بالتزامني غة بمعزل عن محيطها، و  حيث (synchronique)فيسّم لّل النظر تدرس ا
تعاقو . بعيدة عن تطّورها التاريخيإليها كبنية مستقلة  بي أو من النظام التاريخي أو ال

غوية لدراسات تاريخية، فنحصل اتخضع  حيث (Diachronique)التطّوري لّل لظاهرة ا
غويو  رها األدبيعلى تطوّ                 الصورو  أي تطّور األلفاظ والتركيب .الّل

  1.الخ...االستعاراتو 
ز  بالتاليو  تربط بين بنية  ن نوعين من العالقات التييب" دي سوسير"يمّي

التي تتمثل في عالقات  (syntagmatique)هي العالقات األفقية و  الخطاب األدبي،
لتجاور، حيث تقوم الكلمة بوظيفتها من خالل عالقتها مع التركيب والتأليف و  ا

ثانية فتتمثل في العالقات الوحدات المجاورة لها، السابقة و  ا ال ّم الالحقة، أ
ّن كّل وحدة إار، حيث قات االستبدال أو االختيهي عالو  (Pradigmatique)العمودية

لكن اختيار مفردة ما في جملة ما ختيار من مجموعة خيارات ممكنة، و أو كلمة هي ا
لمنا ور ا غوي الذي هو بحث عن كلمة مناسبة تقوم بالّد بنيه يسب لها في التركيب الّل

  2.الكاتب
قد استطاع علمنة هذا المنهج الجديد في " دي سوسير" نّ إنستطيع القول  هكذاو 

لفلسفي و " السميولوجيا" ية، فطّور مفهومسة األعمال األدبدرا ذلك بنقله من اإلطار ا
غوي" بيرس"عند  .إلى اإلطار الّل

 لقد حاولف :(1915-1980):بارثن للدراسات السميائية عند رول بة بالنس اأم
مهفي دراسته تجاوز البعد الفلسفي لهذا األخير  كذلك ، و "بيرس"لسميولوجيا، الذي قّد

غويالبع مه د الّل لعلم كما قّد  :هي" السميولوجيا"يرى أنّ " فبارث"، "دي سوسير"لهذا ا
لّ "... ل سانيات، إاّل أّن ا ت مفاهيمها اإلجرائية من الّل الئل استمّد سانيات ذاتها علم الّد

ا في طريقها إلى االنفجار بفعل التمّزق الذي ينجزها شأنها شأن االقتصاد ًب ... تقري
خالصة القول و ... (Benveniste) "بنفنيست"اته على حّد تعبير فاللسان المجتمعي ذ

ة الشبع أ رحص فإنّ  ك اليوم بشّد سانيات أصبح يتفّك ا أو جزًرا، الّل ة الجوع مدًّ و بشّد
  3..."سميولوجيا"هذا التفويض للسانيات هو ما أدعوه من جهتيو 

                                                 
 . 025 - 024ص  ص مجموعة من األساتذة، اتجاهات نقدية و معاصرة، مرجع سابق،-  1
 .026، صنفسهالمرجع -  2
 0، ط[المغرب]د العالي، دار توبقال للنشر، الّدار البيضاء روالن بارث، درس السميولوجيا، ترجمة عبد السالم بن عب -  3
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" بارث" يولوجيالهذا فإّن السميولوجيا السوسورية هي الحقل الذي انبثقت فيه سمو 
يها المر هي و  قدفي الجعية التي اعتمد عل ه خالفو . ّن وله لموضوع في تنا" سوسير" لكّن

حول عالقة  "سوسير"فكرة  "بارث"قلب ه، حيث سَ كَ رى عَ حالسميولوجيا، أو باأل
ا" سوسير" اللسانيات بالسميولوجيا، فبينما جعل  من علم العالمات األلسنية جزًء

 ذلك بتوسيع مجال علم اللسانيات ليشملظر في هذه القضية، و يعيد الن" رثبا"نجد
ن علم العالمات فو  نجد بارث يقول في حيث . يصبح هذا األخير جزًء من األّوليتضّم

م الكبير الذي أحرزته فكرة سوسور تلك، فإّن علمو "...: هذا الصدد ة  رغم التقّد األدّل
ما كان السبب بسيطّ ، و ةٍ دَ ؤ تُ يبحث عن ذاته بِ  د رّب ا، فلقد اعقد سوسور، الذي رّد

الئليون الّرئيسيون أفكاره و  للسانيات ليست سوى قسم في علم األدلة الّد نقحوها، أّن ا
ا، أن توجد في الحياة المجتمعية المعاصرة أنظمة  ه من غير األكيد، قطًع اّل أّن العام، إ

غة البشري ّل ل ة، من غير ا    1..".أهميةة، لها ما لهذه األخيرة من سعة و أدّل
ها جزء من اللسانيات، ألّن " فبارث"من هنا و  ّن ينظر إلى السميائيات على أ

عمل على توسيع دائرة " سوسير"أي أنّ  اللسان عنده يشمل كّل األبنية االجتماعية،
غوية جزء لّل  ؛لجأ إلى العكس" بارث" منها، بينما االسميائية بحيث تكون األنظمة ا

للسانيات تش ّن ا مل كّل األنظمة االجتماعية، فتأتي السميائية جزء حيث أشار إلى أ
ي لكّل  .من هذا النظام ا

 السميائية بمجموعة من المواضيع والقضايا المختلفةفي دراساته " بارث"اهتم
ه يعتبره نظام ّن من العالمات التي  اوبصفة خاصة النقد السميائي لألدب، خاصة وأ

غ لّل غة، ألّن ا لّل ة هي التي تحتوي على مختلف التراكيب تستند في بنائها إلى نظام ا
كثيًرا بالنقد السميائي  بارث اهتمالمعايير النقدية، ولذلك  والرموز األدبية ومختلف

المتعلقة بالممارسة لألدب، ويظهر ذلك في تناوله لمجموعة من اإلشكاليات النقدية 
غة و األدبية، ف لّل غة من وجهة  أنّ  أعتقد:"... الخطاب يقولمثاًل يربط بين مفهوم ا لّل ا

غوي الو ... اآلن، ال تنفصل عن الخطابنظر من خاللها نحن نالنظر التي  لّل  الشيء ا
يها، فليست الفونيمات والكلمات ال أن ينحصر فيمكن أن يقوم عند حدود الجملة و 

ة مضبوطة ما دمنا ال نستطيع و  رفية هي التي تخضع وحدها لنظام حرّي العالقات الّص
شبكة من القواعد لهو الذي يخضع  ها اتفق، أّن الخطاب في مجموعا كمالتركيب بينه
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الضغوط التي تكون كثيفة ضبابية على المستوى البالغي، دقيقة، حادة واإلكراهات و 
ودائما في هذا الصدد  . 1...جزروالخطاب مّد و  على المستوى النحوي، فبين اللسان

ي اللسان لعمل الذي يصفّ هي ذلك االسميولوجيا "...الخطاب يضيفحول اللسان و 
ر اللسانيات، و  ا يعلق به، أي منويطّه الّرغبات والمخاوف  ينقي الخطاب مّم

النغمات وكّل ما واإلغراءات والعواطف واالحتجاجات واالعتذارات واالعتداءات و 
غة الحية لّل يائية النص في دراساته السم" بارث"هكذا فقد تجاوزو  .2..."تنطوي عليه ا

دة أخضعها إلى التقضايا و األدبي ليشمل   حليل السميائي، فعنى بالدعايةمسائل متعّد
ئم، واإلذاعة و   السيارات واألطعمةو المسرح، واإلعالن، واالحتفاالت والسينما، والجرا

ها نماذج أسطورية فحاول تفكيك رموزها في  .غيرهاو  ...المصارعةو  فعّد
إمبراطورية "ان بعنوانكتابه عن اليابو   mythologies) (1957 "أساطير"كتابة

حيث حاول عرض المجتمع الياباني، وعاداته  (l’empire des signes) العالمات
طريقة الحياة بصفة عامة، وذلك األواني و مختلف األطعمة، واأللوان، و و  وسلوكه

ق " بارث"ألّن . باالعتماد على الداللة األسطورية لهابطريقة تحليلية سميائية، و  يطّب
ال لي على نظام األساطير المعاصر الذي يختلف عن معنى األسطورة النظام الّد

ئما " بارث"القديم، حيث يرى أّن المظاهر الثقافية التي تقابل البشر كّل يوم، تكون دا
ية التي تعكس أفكار المجتمع، أو الطبقة  لبنى األسطورية الدالل وراءها مجموعة من ا

ثنائية " اكالم"سطورةالتي تنتج هذه المظاهر، لذلك  فهو يعتبر األ ل غة في ا لّل يقابل ا
غوي العامكما في النظ -السوسورية، فيعالج إذن هذه األساطير وفق منظور  -ام الّل

لدال والمدلول و  ز علىيركّ  ثان                              3.العالمة الناشئة عن اجتماعهماا
غة اهتم " بارث" بعد اهتمامو  معه واتسع سعت اهتماماته خاصة بعد أن ات" بالنص"بالّل

عاية ] االقتصاديةو  االجتماعية،ولوجيا إلى الموضوعات السياسية و نطاق السمي الّد
لفنية، و [واإلعالن صو  .و غيرها[...السينما، الفن التشكيلي] ا :"... يقول بخصوص الّن

ث عنها قد  لها  اعادت إلى النص، فألّن النص قد بدإذا كانت السميولوجيا التي أتحّد
لطة، فالنص خ لّس لهيمنة، هو العالمة على انعدام ا يحمل في الل مجموع أشكال ا

                                                 
، 0، ط[المغرب]لنشر، الّدار البيضاءرورالن بارث، درس السميولوجيا، ترجمة عبد السالم بن عبد العالي، دار توبقال ل  1
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اته قوة االنفالت نهائي طّي لاّل لو أراد هذا الكالم أن يعيد تباعي، حتى و المن الكالم ا ا
ا نحوبناء ذاته في حضنه، إّن النص ال يفتأ يرمي بك  ه يلقي بك خارًج ّن ا، إ  بعيًد

م نحو مكان ال موقع له، تة دواء .. .كانالاّل ا وبكيفية مؤّق ًئ ا فشي ًئ إّن النص يخلع شي
اّل و   األخالقيةالعمومية و  نا الجماعي، وهكذا ختالف الذي يثقل كامل خطاباالا 

     . 1السميولوجيا ليكمل أحدهما نقص اآلخرو  ألدبتتضافر جهود ا
موعة أّن هذا األخير يحمل في طياته مج هوو  من النص،" بارث"موقف ومن هنا نفهم

راسات النقدية التي تع تمد على تحليل من العوامل التي تساعد على الخروج من الّد
ه ال يتقوقع حول  المعاني التقليدية، بل النص يتجاوز ذلك إلىل و الكلمات والجم أّن

موقع موقع مألوف،شيء جامد، وحول المكان الطبيعي، و  مكانو  بل يمتد إلى الاّل لاّل  ا
د واالختالفالحقيقة نّص يم ألنه في  .    كل ما هو النهائيو  يل إلى التعّد

المعاني و  الجماليةيم التراكيب و بذلك وحسب رؤية بارث، فالنص ال يقف عند مفاهو 
لمباشرة على الطريقة  دة وا ة الجّي لتقليدية، بل يتجاوز ذلك إلى مستويات الخروج االفنّي

وهذا ما يجعل . كانت سائدةيتجاوز مفاهيمها التي عن األشكال الكالسيكية القديمة و 
د المستمر، و الن لتجّد  مات النص ال تتفق عند رؤية واحدةبذلك فعالص في حالة من ا

ة رؤى  النقد المعاصر بانفتاح النص وهذا ما يعرف حديثا في. بل تتجاوز ذلك إلى عّد
 .في دراساته السميائية" بارث"غير ذلك من المبادئ المختلفة التي أتى بها األدبي، و 

 
 :الدراسات السميائية عند العرب -ب 
ل الجزء السابق  هذاكان     ا عند العربفيما يخص الدراسات ا ّم  سميائية الغربية، أ

بالنسبة ي الحديث في الدراسات النقدية، و فقد عرفوا هم أيضا هذا المنهج السميائ
ل بت المصطلحات و : سميائيةلمفهوم ا دت واختلفت تسمياتها عند افقد تشّع لنقاد تعّد

راسات، و . ربالع لّد خاصة التنظيرية منها، كانت على شكل خاصة وأّن معظم ا
غة الفرنسية بالنسبة  ّل ل غة اإلنجليزية بالنسبة للمشارقة، أو من ا ّل ل ًء من ا ترجمات سوا

 . للمغاربة
ارسين العرب يستخدمون مصطلحو  لّد " ءسيميا" بالتالي فهناك عدد كبير من ا

د مفتاح، وسا لعالي بوطيب و عبد المالك مرتاض، مي سويدان، و ومنهم محّم  عبد ا

                                                 
 .02، ص بارث، درس السميولوجياروالن   1
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د عّزامو جوزيف ميشال شرم، وحسن بحراوي، و  وان ظاظا،رضو   جمال شحيد، ومحّم
  .غيرهمو أنطوان أبوزيد اخوري، و عادل فو 
اللية"أو" العالمية"أو" علم العالمات"فريق آخر يستخدم مصطلحو  لّد مجدي : منهمو  " ا

لدين  عزّ ، و براهيمإوهبة، والدكتور زكرياء  لإسماعيلا سالم المسدي، وعبد ، وعبد ا
 .غيرهمو ... الكريم حسن، وسمير المرزوقي

 سعيد حسن بحيريمنهم صالح فضل، و و " السميولوجيا" يستخدم مصطلح لثثا فريقو 
دوحميد لحمداني، ول   1.موغيره ...طيف زيتوني، وحياة جاسم محّم

د عناني، و : طيقاالسميو : ابع يستخدم مصطلحهناك فريق ر و   أمينة رشيدومنهم محّم
د الماكري، و   .غيرهمعبد المنعم تليمة و ومحّم

 احد، دون تفضيل مصطلح على آخرفريق خامس يستخدم المصطلحات في آن و و 
ا،سيزا قاسم، و : ن بينهم مو  رق عديدة أخرى في وفِ ... زيد حامد أبوو  سامي حّن

أخرى أخرى علم اإلشارة، و تارة دالالت، و بية تستخدم تارة علم الساحتنا النقدية العر 
الئلع لّد   2.غيرهاو ... لم األدلة، أو علم ا

ية و في الحقيقة كل هذه التسميات لها مو  لفّن  الموضوعيةا يبرزها من الناحيتين ا
 لكون ضيل مصطلح على آخر، ولكن نظراال يعني تف" سيميائية"اختيار مصطلحو 

ا إلى " ياءسيم" صرة استخدمت مصطلحمعظم الدراسات النقدية العربية المعا استناًد
" السميولوجيا"العالمة، وهي تعبير قريب من مفهومي أي "السيما"كلمة 

لدكتور . "وطيقاالسمي"أو ر ا استخدامه  "د عبد الرحمن مبروكمحم"هكذا يفّس
ئما في نفس السياق يقول"سيميائية"لمصطلح ذا كان الدرس النقدي و :"...، ودا ا 

" السميولوجيا"الدرس النقدي الفرنسي يفّضل و  "السميوطيقا" ل مصطلحاإلنجليزي يفضّ 
ترسيخه لوجود م  مصطلح السيميائية و ااستخد ن الممكن في درسنا النقدي العربيفم

لنقدي عشرات الدراسات النقدية العربية التي استخدمت هذا المصطلح في درسنا ا
عنا إلى توحيد  هذا فضالَ . العربي المعاصر  .3..." المصطلح في نقدنا العربيعن تطّل

في النقد العربي  ما يمكن اعتبار هذا إاّل دعوة صريحة لالهتمام بعلم المصطلحاتو 
بلالمعاصر، من  مثيرة لالهتمام، خاصة في ميدان النقد و وهي التفاتة حسنة . ناقدال ِق

                                                 
 .محّمد عبد الرحمن مبروك، السميائية في الدرس النقدي المعاصر،مقال إلكتروني -  1
 .نفسها الصفحة ،نفسهع المرج - 2
 .نفسهاالصفحة ،  المرجع السابق- 3



 االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر:         ولفصل األلا

 

 

85 

لحات مثيرة في ابتكار مصطدينامية صر، الذي يعرف تطّورات مستمرة، و األدبي المعا
حاولة توحيد مصطلحاتنا النقدية وتوحيد لذلك فمن المهّم مو . نقدية وعلمية جديدة

ل مفاهيمها، حتى ال تتداخل وتتشابك في وعيمعاييرها و   .تلقي للنص النقدي العربيما
النقدية  أّن معظم النقاد المعاصرين يسعون للتنظير في ميدان المناهجيما ال سو 

حيث أصبح هذا  ؛الدراسات السميائية بصفة خاصةالمعاصرة، بصفة عامة، وفي 
لعالمية و العلم راسخا في  للخطاب النقدي المعاصر درسنا النقدي والثقافي للساحة ا

 .  بشكل خاص
 

 :مرتاضعند  سيميائية السرد -ج 
ت إذا كان النقاد العرب  هم الحديثة إلى منهج المعاصرون يستندون في دراسا

ن، نا نشير  حداثي معّي ّن لمفإ ناهج إلى أّن معظمهم إن لم نقل كلهم ـ قد استندوا إلى ا
قد استفادوا من الدراسات  ةكغيرهم من النقاد، نجد المغاربو . النقدية الغربية الحديثة

انطلقوا من التوجيهات النقدية المعاصرة، وحذوا حذو غيرهم من العرب، فنجدهم 
غة مع عملية اإلبداع األسلوبية إلى داخل النص، مترصدين تفاعالالبنيوية و  لّل ت ا

 .اإلنساني، ثم انتقلوا إلى االهتمام بالقارئ وجمالية التلقي، والتأويل، وغيرها
التي رت النقاد المغاربة المعاصرين، و من بين هذه المناهج الحديثة التي أغو 

تنظر إلى النص من داخله، نجد االتجاه السميائي، حيث نالحظ اهتمام النقاد 
ليه الغرب في هذا المجال، فعملوا جاهدين على فهم هذا االتجاه  المغاربة بما ل إ توّص

" ارثب"، و"دي سوسير"النقدي الحديث، فترجموا الكثير من النقاد الغربيين أمثال
 .غيرهمو " جنيت"و

نقاد و  في هذا الصدد سنحاول تناول هذا االتجاه السميائي عند أحد هؤالء ال
ف في مجال مناهج النقد يلك مرتاض الغني عن التعر المغاربة، وهو الدكتور عبد الما

ا" لمرتاض" النقدي األدبي المعاصر، فقد شهد المسار حيث نجده قد بدأ  تطّوًرا ملحوًظ
وفي هذه . ممارسته النقدية انطباعيا تاريخيا، ثم بنيويا أسلوبيا، فسميائيا تفكيكيا

. بصفة كبيرة" النص"علىز في دراساته قد رك" مرتاض"األخيرة، نالحظ أنّ المرحلة 
طبقه ، فف بهذا المنهج السميائييوقد حاول في مجموعة معتبرة من كتبه النقدية التعر 

فنجد  دبية المتنّوعة، القديمة منها والحديثةاألعمال األعلى مجموعة من النصوص و 
فات في هذا المجال، يزاوج فيها بين التنظير والممارسة، وهو عادة ما  ة مؤّل له عّد
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أ بالتنظير ثم الممارسة أو التطبيق محاوال بذلك إثبات ما نظر له في معالجة يبد
فاته . صوص العربيةالن رس السميائي نجد تهتمي التومن أهم مؤّل بنية الخطاب : بالّد

ال بغ:، ألف ليلة وليلة[م1826]الشعري ، وكتاب [1882]دادتحليل سميائي لحكاية حّم
معالجة تفكيكية : سردي ، وتحليل[م1884]قصيدة القراءة شعرية القصيدة،

في نظرية "، وكتاب[1886]تحليل سميائي: مقامات السيوطيو  ،[م1885]سميائية
لي، وكتاب في نظر [م1882"]النص        [...م1882]بحث في تقنيات السرد: يةاو رّ ة ا

ت األدبية والصحف المختلفةغيرها من المقاالت و           التي نشرت في المجاّل
دة، وغيرهاالمقابو  تلفزيونية المتعّد  .الت ال

ذا أخذنا على سبيل المثال كتابه المعنون بو   "شعرية القصيدة، قصيدة القراءة:"ـا 
ا شعريا يتمثل في قصيدة الحظن " أشجان يمانية"أّن مرتاض قد تناول بالدراسة نّص

ب كما يشير في فأخضع نص هذه القصيدة إلى تحل. لعبد العزيز المقالح يل مرّك
ذلك من خالل خمسة مستويات، عالج في المستويات األربعة األولى قضايا عنوان، و ال

ا في المستوى  ، أّم لتقليدي أو البالغي كمسألة االنزياح مثاًل تتعلق أكثر بالنقد ا
ة، فأشار قائالً  نحاول :"...الخامس، فقد حاول إخضاع النص لقراءة سميائية مركّب

مفاتيح منه ـ لتحليلها على األقل، من مستويات  جل هذا النص، أو نعقد إلى نماذتحلي
أن  لَّ متقاربة، قَ و  بأربع فرعيات سيميائية متالزمة ومتداخلةأربعة، داخلية نّود وصلها 

 ليه علمنا، في تحليل النص العربيومل معها، على األقل في حدود ما انتهى إعُ تُ 
لغ ق بعض المفاهيم ا بها في  ربية لنتظاهرونحن نجتهد في هذا المجاز في أن نطّب

ا و ...فهم الظاهرة الشعرية لمفاهيم السيميائية األربعة، واحًد نوّد أن نتوقف لدى هذه ا
، ثم نخلص من بعد ذلك إلى ممارسة التطبيقات عليها  ا، لنعّرف بها تنظيًرا أّواًل واحًد

  1" ..."أشجان يمانية"من حّد نص
ة مفاهيم سيميائية هامة تتمثل في فقد حاول تناول أربع" مرتاض" كما أشاربذلك و و 

 :كل من
:" حيث أشار إلى األصل الديني لهذا المصطلح، ثم عرفه على أنه:(Icon) ةاأليقون

لعالم الخارجيالع إيجاد بديل " مرتاض"لكن في نفس الوقت حاولو  ."القة الشبهية مع ا
" ماثلالم:"عربي نيابة عن مختلف المصطلحات المعروفة المترجمة، فاقترح مصطلح

                                                 
 ، دار المنتخب العربي[جان يمانيةتحليل مركب لقصيدة أش]شعرية القصيدة، قصيدة القراءة: عبد المالك مرتاض-  1

 .  022م، ص 1884، 1،ط[لبنان]بيروت
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ذلك بأن السيمة التي تثير فينا أو من حولنا، االنتباه، تعتدي ذات داللة :"... فقال
ر و سيمائية ال تستطيع أن تتخلص من العال لفاعل والمؤّث من قة التي تربطها بأصلها ا

قدام التي مّرت األمثلة على ذلك آثار أقدام في طبقة ثلجية، فان تلك اآلثار ليست األ
، ها  من هناك فعاًل ثر منها أو مثل لها، فالعالقة التي تربط بين ما انطلق علية أولكّن

مماثلة للعالم الخارجي، أو للمظهر عالقة مشابهة و " المماثل له"ثل والمما
     1..."الخارجي

، فأشار "مرتاض" هو العنصر السيميائي الثاني الذي تطّرق إليهو  :(Indice)القرينة 
أنه يعرف في لغة النقد العربي و  (indice)ب [ بيرس]ه إلى أّن القرينة هو ما يسمي

 لكنو  .وغيرها...االستدالل، المؤشر ،القرينة: ر بمصطلحات كثيرة، منهاالمعاص
ا آخر وهو "مرتاض" ، حيث أخذ هذا االسم من مصطلحات "يةالعلّ "اقترح له مصطلًح

ف لي فقد عرّ بالتاو  .ّن سمة الثوب هي عالمته، أي علمهالنحاة العرب على أساس أ
لقرينة في النسوج الكالمية حيث إرادة التعبير عن :"مرتاض القرينة قائالً  تصطنع ا

ية توضع ف شيء، بصورة غير مباشرة، و موقف، أو وص القرينة عبارة عن عالقة عّل
الشيء المدلول عليه، فيكون رفع صوت ما بصورة غير مألوفة و  ينياتليسابين حدث 

قرينة ... وان، كما أّن الدخان في مألوف العادة،قرينة للوقوع تحت وطأة عد
ار ّن ل     2..."ل

"...  : القرينة فأضافيقونة و د بين األوقد حاول مرتاض تفسير االختالف الموجو 
ية وال تقبل و [ االيقونة"]المماثل" تمييز بينويكون ال ّل القرينة، عادة، بكون هذه ِع

صور طبق ]لتماس التالؤم المماثلالمشابهة، بينما المماثل هو أصاًل يقوم على ا
ذن فال نستطيع أن نقولو . بين السمة والعالم الخارجي[ األصل خان سمة : ا  لّد ّن ا إ

نا، فيما  ّن ار،إّن العالم الخارجي يختلف عن السمة الحاضرة، على حين إ ّن ل مماثلة ل
ما نبحث عن العلّ القرينة، ال نبحث عن المماثلة والتقارب، و  يعود إلى ّن إّن  حيثية ا 

ة النار، فالدخان معلول، و بالدخان كان معلواًل  يةعّل ة، فالعالقة إذن عّل  .النار عّل
لّرمز إلق في" مرتاض" يشير : (Symbole)الّرمز ة ا أّن هذه األخيرة تشكل  ىضّي

ا، وذ ا، وغامًض ا مزعًج الوضوح حول هذا التفسير و لك بسبب ضئالة الشرح و موضوًع
ا الح:"....المفهوم، فقال  ىج لدزعِ مز في حقل السيميائيات فمُ ديث عن مفهوم الرّ أّم

                                                 
 .024، ص صدر نفسهالم-  1
 .022ص  ، صدر السابقالم - 2
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لمسليف جاو  charles ,s, pierce) " )شارل بيرس"فرسانه الكبار أنفسهم أمثال
((Hjelmslev هم لم إحيث  "دي سوسير"و ورة هذا قط إقناعنا بضر  ايستطيعو ّن

سانيين كّل ا اقتصارمن  االنزعاجنحن أشّد  انزعجناقد و .....المعطي السيميائي  لّل
ع  الميزان رمز للعدل"ميائيين علي ذكر مثال واحد هو السو  دون محاولة التنويع بالتطّل
لمثال فقد أشارو  1...."اإلتيان بمثال آخر ىإل السميائيين  أن ىإل" رتاض م" بهذا ا

ة يميلون إلالغرب وقد "...نحاة العرب فيقولما يحدث مع ال ىيين بخصوص هذه القضّي
ل إل ات عن قدماء لسا أن يّ خّي ة بالّذ ميائيين الغربيين ال يختلفون فتياًل في هذه القضّي

ذين كلفو  ّل ا، و  ضرب عمر: ا بمثل قولهمالنحاة العرب ا ًد رأيت و  قتل زيٌد عمًرا،زي
، نداِت لَه الهنو  ا ُت ِب ،مَرر  اِت ها محنة و ...ولم يفّروا قط   ،اوهم في الحقيقة لم يرو  َد لكّن

لعلم أو قفمثل بال كالمثال السابق، ىأمثلة أخر  استنتجلهذا فقد و  2...."المهنة لم ل
عي الجما االتفاقأساس  ىوهذا عل الخ....األسد رمًزا للقّوة أو الشجاعة،و  الكتابة،

اس عل لّرمز "جان مارتيني"من تعريف  انطالقاو  هذه الّرموز ودالالتها، ىبين الّن  3ل
ذن :"...تقديم تعريف له، فقال "مرتاض" استطاع ا شتوا  ًب  ىفالّرمز يتخذ له أثوا

ة، أو ناطقة مسموعة: ويتشكل في أشكال مختلفة دة حّي  رساء منظورةأو خ ،مجّس
لكتابات اإلشهارية، و  ار العربية، وا ّن   4...."الكتابات الشعاريةكال

ة ج ىهنا أشار مرتاض إل (:Le signal)اإلشارة هود الجاحظ في هذه القضّي
ث عنها أبو عثمان الجاحظ منذ القديملقد نعتلم أّن اإلو :"...فيقول     5شارة كما كان تحّد

اللة  -األقل ىا نريد نحن عليقترب ممّ  شيءأو تحدث عن  لّد كانت وال تبرح، أداة ل
 الشفتين ىأم بإحد شارة بالّرأس، أم بالعين،الحال، وسواًء علينا أكانت هذه اإل ىعل

ا ومعهما مالمح الوجه بتسا) أم بالشفتين مًع يد أم ب...( و تقطيبةمة أإ فظ لأم بال
ها في كّل ا....ما ة، فهي سشيء ىحال، و تقضي إل ىألطوار تدّل علفإّن  6..."مة داّل
ها مإ"...تالي يقول مرتاض عن اإلشارة لباو  ، ّن َرِب َط ض  عيد بجال سيميائي شاسع الُم

اب،، ىالمأت لكّت صوص بالمو  بحيث ال يمكن ألحٍد من ا لي الّن ت قارباال ألحٍد من محّل
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ل الغاية في الوقت ذاته، فهو  ىالسيميائية، أن يستغنوا عنه، وال أن يبلغوا من أمره إ
غة، أو معها ذين يتعاملون بالّل ّل ا من هنانطالاو  1..."باب مفتوح لكّل الممارسين ا  ًق

د أ المجتمع  ليهااتفق عن تكون لغة غير طبيعية أأّن اإلشارة يمكن  ىعل" مرتاض"ّك
د تكون صوتية تدرك قفهي تكون إشارة بصرية، و  الالتها،دالمرور و  كأضواء إشارات

مع ك بول في الحفالت،أم مختلف األجراس، و بالّس الكنائس التي تدّل  أجراسضرب الّط
 .غيرهاو ...حدث ديني ىعل

لمفاهيم  ىإل" مرتاض"ولكي يشرح أكثر ويوضح، فقد تطّرق  الجمع بين هذه ا
يميائية األربعة، " أشجان يمانية" نّص قصيدة ىيق هذه اإلجراءات علحاول تطبو  الّس

ا يدرسها  ًي ا عرب ا، بآليات " مرتاض"وهي تعتبر نصًّ ًي ا غرب ويسقط عليها منهًج
 .سيميائية غربية

 العبارات بطريقة سميائيةحاول تحليل مجموعة من األلفاظ، والكلمات، و هكذا و 
" جرحهم" مثال عبارة فاعتبر، رمًزا أم إشارة أميقونة، أقرينة، أم  باعتبارها سواءً 

م جرحهم، في حّد ذات:"...قرينة، فقال ه، وبدون التأثيرات التي يحدثها مثل تجّوج الّد
ر و  ا حمراء دالة عليه، و فيما حوله  ه تقاُط ا بقًع ه محدًث ّن ثله له في الوقت نفسه، فإ مما

ذن، فيغتدي الجرح، من هذا المتطور ...حادثٍ  أو العتداءيكون قرينة،  من القراءة وا 
ا أّن في عبارتيأو   2..."السيميائية، قرينة   :ثبت أيًض

 أمشي وراء صوته -
 أمشي وراء صوتي-

شارة، ويشرح ذلك علو قرينة، هذه " المماشاة"يمكن أن نجد في لفظة   ىرمًزا، وا 
 :التوالي فيقول

 ىوت، وهي تبادل في الحركة يقوم علإّن المماشاة هنا تمضي وراء الصّ  -
وت، و مماضاة ال لغاية هنا من وراء هاِ ّص ذه الّرحلة هي لتماس صداه الّران، فليست ا

ن من الموضوع المشي ات للتمّك  ىعل أو،  في حّد ذاته، قدر ما كانت وسيلة من الّذ
اهمأتاه، و  اتجاهاألقل معرفة  مة الصوتية غنية إّن هذه الس...مصدِر مصَد

الالت، ذا كانت المماثلة تبدو، هنا، مو ...بالّد التخريج ويل و باصطناع التأستبعدة إاّل ا 
سج، ف لقرينة و في الّن يه التحليلمنهّن يمتنع إذا  شيءما بعدها ال إّن ا  ما رّش عل
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ة غائبة هي صاحب  بلية للقرينة، فإّن الّصوت يصبح مجّرد معلول لعّل فمن حيث القا
وت ات، وت الّص ّذ لقائمة في هذا المععأي الموضوع المقصود بال إذن  ىند العالقة ا

اللو  1خالصة ةعلّ  لّد  .هنا قرينة ةبالتالي فا
ال اعتباريمكن و  لّد ا رمًزا في الوقت نفسه، ويشرح مرتاض ذلك هذه ا لة أيًض
بين الشعراء،أو بين  اجتماعيمن حيث الّرمز، يمكن إذا وقع عقد و :"...فيقول

لمتلقي، عل ما هو صوت ذو رمأّن هذا الصوت ليس أّي صوت، و  ىالشاعر وا ّن ٍز ا 
هو أهّم و  ني المنفي عن وطنه بمحض مشيئته وقد يكونقد يكون اليما حي  أو  لشيء

ا دااًل عل كأن يكون : الّنص سياقها في ىحال لك أن تتمثلها بمقتض ىمن ذلك، صوًت
ا و  اللة هنا رمزو     ا سرابً وهًم  2.الّد

لّصوت وال يمتنع هذا ا:"...أمّا بخصوص العنصر السيميائي اآلخر، فيقول مرتاض
حدوث  ىتحل محّل أي صوت، تجعله داللة علمة صوتية إشارية، فا أن يكون سأيضً 
،أو حركة،  ، أوشيء ، أو نوٍم ، أو وصوٍل م جراو  سفٍر  ، فسماع األذان مثالً هّل

من ال معرفة له بالزمن  ىمن ال بصر له، أو إل ىمن ال ساعة له،أو إل ىبالقياس إل
ت صالة الظهر مثاًل قبأّن و صوتية تخبر المتلقي يغدو إشارة : في جزئياته اليومية

ي فريضته، و نىقد أ ر مرتاض ذلك علو  3..."له أن يؤّد في سورة  ىما أت ىقد فّس
ه كتاب ات آرائه التي جاءت في جزءإثب" مرتاض"هكذا فقد حاول و  4.الّرحمن
العناصر  فشرح أهمية بعض" شعرية القصيدة، قصيدة القراءة"يري من كتاب التنظ

لّرمز و ا  ىحاول تطبيق هذه المفاهيم علو  رة،اإلشالسميائية كاأليقونة، والقرينة، وا
بأخضعها لو " أشجان يمانية"وهي قصيدة نّص عربي   .تحليل سيميائي مرّك

بط، نجد البخصوص هو  ة بالّض د عّزام" ناقدذه القضّي الواقع أّن و  :"....يقول" محّم
ه ال  مرتاض يغري القارئ بعناوين كتبه، فإذا ما قرأها القارئ الحداثي خاب أمله، ألّن

كتبه تحمل  معظمأّن  ىله من نقد حداثي منهجي، إضافة إليجد فيها ما كان يؤم
التشريحي أو السيميائي و  :األغلب ىديين هما علعناوين فرعية تجمع بين منهجين نق

ا، فهو بعيد  التفكيكي ًم لتلفيق عن التوفيق أو ا حتىلكن مضمونه يخالف عنوانه تما
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دراسة تشريحية لقصيدة " بنية الخطاب الشعري" في كتابه...بين منهجين أو أكثر
ا الباحث عل ،م1826عام " أشجان يمانية" ا نتوقع أن يطلعن نظرية المنهج  ىكّن

ه ما زاد علالتشريحي الذي عَ  أن عالج قصيدة الشاعر اليماني  ىنَوَن به كتابه لكّن
اليةعبر مناق" عبد العزيز المقالح" خصائص البنية، الصورة : شته للعناصر الت

ية، الحيز الشعري، الّزمن  لفّن ي، و األدبيا لفّن ها، الصوت واإليقاع، المعجم ا  كّل
قد التقليدي ّن ل ية في ا   1..."ال الحداثي عناصر فّن

ا تطبيق المنهج السيميائي، نجد " مرتاض" من بين كتب يًض التي حاول فيها أ
قات بع المعّل هو كتاب حاول فيه ، و (وبولوجية لنصوصهار بة سيميائية أنتمقار ) الّس

قات ة عامة، و ة الشعر الجاهلي بصفمرتاض إعادة قراء لمعّل ئد ا بالخصوص قصا
صوص التراثية األدبية للعرب، واالسبع، التي تعتبر من أهم ال ذه ه" مرتاض" عتبرّن
راسة قراءة جديدة تنهض عل السيميائية، حيث منهج مركب من األنتروبولوجيا و  ىالّد

قات من حيث األفكار التي قيلت حول قصو  اآلراءناقش فيه مجموعة من  ائد المعّل
ا، وذلك عبر عشرة فصول و  تمهيد، عرض من خاللها أهم مضامينها وأشكالها مًع

قات الموضوع كالتعّرض  ألنتروبولوجياالقضايا التي يمكن أن تثار، في هذا   المعّل
ز، و وبنية المطالع الطللية،  قات ونوجمالية الحّي لمعّل سيج ظطقوس الماء في ا ام الّن

غوي فيها،  يقاع، والصورة األنثوية للمرأة جمالية اإلوالتناص في نصوصها، و الّل
المرتفقات و  الحرفوالخوض في المعتقدات عبرها، وكذا تحليل الصناعات و 

نا و لكن و  .2الحضارية من خالل متنها ّن د عّزام، فإ ن خالل فصول موكما أشار محّم
صوص هذا الكتاب ال نلتمس الكثير من التحليل أو فمثال  التفسير السيميائي لهذه الّن

ظرية الجمالية و قضية الجمالية في ال ص تعالجها الّن وضوع التناص تهتم به مّن
وغير ذلك، ولكن   ...جمالية اإليقاع نجده سائدا أكثر في النقد التقليديالبنائية، و 

كتور في هذا المجالال هذا ال ينفي و  ّد  .يلغي بالمّرة الجهود التي يبذلها ال
 ىعل اعتماداالتحليل تطبيق و الالتي قام فيها بومن بين أعمال مرتاض الهامة و 
 تحليل الخطاب السردي:" كتاب: هامن ىا أخر إجراءات المنهج السيميائي نجد كتب
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تحليل  ي-أ"  كتابلنجيب محفوظ، و " ق المدقزقا ي مركب لرواية ميائتحليل س
لعيدلمح" أين ليالي"سيميائي لقصيدة  ا من أهم إصد، و "مد ا  ةاراته األخير نجد أيًض

ص " الكتاب التنظيري الهام بعنوان  اهتمنجد مرتاض، قد  حيث" األدبينظرية الّن
ّرابعبموضوع السيميائيات، و  ص : "من الكتاب المعنون بـ ذلك في الفصل ال الّن

لف" يات األدبيةالسيميائو  م هذا الفصل إ مة مبحثين تناول في األول مفهوم الس ىقّس
ص األدبيوالسيميائية، و   .في الثاني عالج سيميائية الّن

بس و  ىمرتاض إل أشارلكن قبل الخوض في هذه القضايا،  ّل الغموض الذي ال
ة مصطلحات " السيميائية " أصاب مصطلح  في الوطن العربي، حيث نجد له عّد

، والسيميائيات، والسيميولوجيا، والسيميوتيكا أو السيميائية: ثاللمفهوم واحد، فنجد م
مرتاض في  السيمائية، وهذا المصطلح األخير هو الذي يستعملهالسيميوطيقا، و 
ا لتكتابه هذا، و  ة ىوضيح هذا المفهوم تعّرض مرتاض إلسعًي  هذه القضّي

ا من هذا الغموض، و لذلك نحاول و :"....فقال د شيًئ ا من  قّومنأن نبّد عوجاج اأطراًف
، دون االختالفمن غلواء  ففخي جزء من هذا الفصل آملين أن نف االضطرابهذا 

ا، إذ ذاك  ًي ئ مع في القضاء عليه نها أمر عسير المنال، شديد المحال، وذلك الّط
من  انطالقاو   1...."العربية األولىحافرتها الغربية و  ىبإعادة هذه المصطلحات إل

مة، فأشار إل اضهنا، فقد حاول مرت لّس أّن معظم األمم قد عرفت  ىتقديم مفهوم ا
مة منذ العصور القديمة، فتعاملت مع هذا الموضوع في طائفة من  مفهوم الّس

ها اإلشارة، و المظا ما أهّم ون، و  اصطناعهر التي رّب لمتمالّل قامة الطقوس ا ضة ا  ّح
بداء احالتعبير عن مناسبات األفر لممارسة الشعائر الدينية، و  م و  وا  تأّل ل ع لدى ا التوّج

لكبيرتينراح، والسيما اإلغريق و حدوث األت بذلك فقد و   2...العرب في ثقافتهما ا
مة أصل مفهوم  ىخاض مرتاض في العودة إل لّس غة العربية، و ا لّل ب عند الغر في ا

م ثالثة أنواع " بيرس" جهود ىالمحدثين، فأشار إلو  القدماء حول هذه القضية حيث قّد
مات و من ال ل في ّس  : التي تتمّث
 (qualisigne)ةالسمة الوصفي-
لفردية -  ((sinsigneالسمة ا
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مة العرفية-  légisigne) )1الّس
ه ي ىأشار مرتاض إلو  ّن مة"ة استعمال لفظفضل أ لّس ر و " العالمة" ىعل" ا قد فّس

 :هيو  ذلك في نقاط ثالث
   عاًل الحقة تلحق ف ىفي الفكر العربي النحوي بمعن استعملتّن العالمة إ -

الوقوع في  ىئيات العربية قد يؤدي إلمجال السيميا في استعمالهابالتالي ، و سمااِ أو 
 .االلتباس
غوية، ففضل مرتاض  ذائقته ىاعتمد عل - لّل مة " اصطناعا لّس كمقابل " ا

ل" العالمة "ألنّ (signe)للمصطلح الغربي المادي  ىالمعن ىلفظة تقترب داللتها إ
 .أكثر

ل او  - ا آخر يعني ستعمال فّض ًي ا غرب ه وجد مفهوًم ا ألّن مة أيًض لّس " لعالمةا"ا
راسات الغربية، و  م عن مفهومين مختلفين في في الّد بالخصوص عند بيرس الذي تكّل

مة"    signe:السيميائيات وهما فادي مشكلة هذا لت، و "العالمة"   marque، و"الّس
مة"ختار مرتاض مفهوم االمصطلح،   ".الّس

ربية حول موضوع الغ اآلراء مجموعة من" مرتاض"عرض ا، من هن انطالقاو 
مة" يا كريستيفا " و" سيرسو دي " عند ، مثاًل "الّس  .و غيرهم"...يالمسالف "و "جول
مة " من مفهوم و  لّس كما " لسيمائية ا" أو " السيميائية "مفهوم  من" ضمرتا"ينتقل " ا

يه، فأشار إل في تعقيد هذا المصطلح " بيرس " و" دي سوسير " جهود كل من  ىيسّم
لعلم بحّد ذاته، و  لمصطلح، فشرح كيف في هذا ا االزدواجية معضلة ىإل أشاروهذا ا

رجة األولالسي حتىو أّن الباحثين  يلهثون وراء تحديد  مازالوا ىميائيين الغربيين بالّد
فظية، وهما لّل احية ا ّن ل            " السميولوجيا :" الفرق بين مفهومين يبدوان مختلفين من ا

( sémiologie ، semiology) السميوتيكا " جهة و من"  (sémiotiques ، 
semiotics ) ، 2ىمن جهة أخر . 

تفاعل هذه نبناء و اِ توضيح كيفية  ىفي هذا الموضوع إل" مرتاض" قد سعىو 
 اضطراببذلك " مرتاض"العربية، فناقش ة واإلنجليزية و المصطلحات الفرنسي

ارسين  ل هذالّد ل إلفي تمّث ها ال االستنتاجاتمجموعة من  ىا المفهوم، فتوّص تي لخّص
ة و   :هيفي أربع نقاط مهّم

                                                 
 .148ص ،نفسه -  1
 .162الّسابق، ص صدرالم -  2



 االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر:         ولفصل األلا

 

 

94 

يميائيات - السيميائية  ىياس إل، بالق( sémiotiques , semiotics )الّس
(sémiologie, semiology) ضة لمعالجة خصوصيات الحقل  وبما هي متمّح

ساني سانالّل ّل غة من ال لّل  .، بمثابة ا
ل - يمياترتبط ا ا، بالثقافة األنجلو ّس ا" أمريكيةئيات، أساًس  لوك وبيرس خصوًص

يميائية  حيث يرتبط لّس  ثبار و غريماس، ) بالثقافة الفرنسية( السميولوجيا) مفهوم ا
لّرغم من أّن غريما ، على(كريستيفاو  ميائي بمصطلح ا س عنون معجمه الّس
 ".السميوتيكا"

ميوتيكا "  يبدو أن مصطلح - ا و " الّس ا أعأقدم وجوًد في  (م1555)رق ميالًد
بس  حتى" السميولوجيا " أو " ميائية السّ " من مصطلح  ةروبيالثقافة األ ّل نزيل ال

 .م1812إاّل زهاًء سنة " دي سو سير" الذي لم يتداوله 
غة، باللسانيات، في حين يرتبط  - لّل ا، بعلم ا إّن مفهوم السيميائية يرتبط أساًس

ميائيات " فهوم م لّس ل" ا والسردية  األدبيةالتطبيقات منطق في حال، و بالفلسفة وا
  1.الثقافية في حال أخرىو 

طبية فلسفية ثّم لغوية  بدأتأّن السيميائية قد  ىإل" مرتاض" أشاركذلك و 
ت إللسو   احتفاظهاأشكال ثقافية، مع و  أجناس أدبية، ىانية ، ثّم لم تلبث أن تشعّب

سانياتي، ثّم جاء بها  ّل ل صوص األدبية و المتعاملين مع بوضعها ا ارسين الّن الّد
صوص األدبية ميائية لقراءة هذه الّن لّس  2.المعاصرين فاستخدموا مفهوم ا

ل انتقلهكذا و  أّن  ىفي الفكر العربي، فأشار إل" ئية السيميا" مفهوم  ىمرتاض إ
يميائية من حيث هي نظرية تسعالعرب لم يمارسوا التعامل مع  لّس حكم في  ىإل ىا الّت

هم أيسواء، و  حدّ  ىية واالصطناعية علالسمات الطبيع ا من لكّن ًئ ا لم يعدموا شي ًض
اباتهم التنظيرية و اإلشارة إ اليها في كت ر هذا الموقف، فقد و  ،3اإلبداعية مًع ليفّس

ا ىإل" مرتاض" أشار ّد ل عبد رأسهم الجاحظ، و  ىلعرسين العرب، و جهود بعض ا
لالق ذين تعّرضا إ ّل ل ئية المبكرة في سات السيميابعض من الممار  ىاهر الجرجاني، ا

قدي و  ّن ل غوي العربيالتراث ا في مجال الممارسة السيميائية  لكي يدخل أكثرو  4.الّل
                                                 

 .165نظرية الّنص األدبي ، ص: عبد المالك مرتاض -  1
 .165نفسه ، ص صدرالم - 2
 .166، صنفسه  - 3
 .122-162ص ص ، نفسه-  4
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ص األدبي عند الع ىعل ص األدبي، فقد تناول مرتاض سيميائية الّن فذكر . ربالّن
ة  ىلإمثاًل " سيبويه" تعّرض  غوية، حيث في دراساته النحوية و " االنزياح"قضّي لّل ا
ث غة و  االستعمالعن إمكانية  تحّد   1.نزياحي لهااالستعمال االالحقيقي لّل
ي ابناألسلوبي عند  االنزياح ىإلكذلك " مرتاض"أشار و  لى، و 2جّن مفهوم  ا 

األساليب معاني و  العبارات اتخاذ ىد القاهر الجرجاني، الذي يشير إلعند عب االنزياح
بالمصطلحات البالغية كالكتابة  ربط ذلكمعاني المعجمية المباشرة، و جديدة، غير ال

ص األدبيو  االستعارةو  تها اإليحائية في الّن ا في الممارسات السيميائية و  3.دالل ئًم دا
ل ث مرتاض عن ا  "ميشال أريفي"جهود  ىئية األدبية عند الغرب، فأشار إليماستحّد

(Michel Arrivé)  صي الذي يفي مجال السيميائيات و  قوم عليه لتحديدالتحليل الّن
صوص ،مفهوم األدبية و  ارسين الغربيين في  اختالف ىأشار إلو  4ماهيتها في الّن ّد ال

موقفه من ذلك  "مرتاض"أبرز جعل الشعريات ضمن السيميائيات، و إمكانية 
ا نحن فال نر و :"...قائالً  ّم دام الحقل  كيف يمكن إخراج الشعريات من السيميائية ما ىأ

ا و  ل يظل واحًد لالمحّل ص أو ا دد  فاضأو  5..."خطابهو الّن إذا :"...الائقفي هذا الّص
ص، لن يوجد أدب، فكذلك إذا نزعنا الشعريات من  حقل نزعنا الشعريات من حقل الّن

ها ستنتهي إل ا لها السيمائية لن تج وضع قلق، ألنّ  ىالسيميائية فإّن د حقال مالئًم
ص األدبي تتمكن تشتغل به، و  ذن فازدهار او ...فيه خارج إطار الّن ميائيةا   لّس

ا سيتوقف علو   وجود نصوص أدبية وال أدب خارج وجود ىالسيميائيات خصوًص
ةبهذه ال اهتمت ىأسماء غربية أخر " مرتاض" أضافكما  6..."شعريةنصوص   قضّي

ث عن السيميائية األدبيةلذي تحتودروف اأمثال غريماس، وكورتس، و  خلص و  الخ...ّد
مسألة ال يمكن حسم البحث ح أّن هذه الوواض:"...في هذا الموضوع قائالً " مرتاض"

باحثين آخرين، لتوضيح  جهود بتضافر ال بلوغ النتائج النهائية عنها، إالّ فيها، و 
                                                 

 .125-121ص ص ،نفسه -  1
 .126ص ، نفسه- 2
 .128-122، ص ص نفسه-  3
 M ,Arrivé, la sémiotique litteraire , un  sémiotique, l’ecole de paris, p يمكن العودة إلى كتاب -  4

127, HACHETTE  universitaire, paris 1982 
 122، صاض، نظرية الّنص األدبيعبد المالك مرت: ينظر أيًضا  -
 .121نفسه، ص درصالم -  5
 .120ص ، نفسه -  6
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ي نهاية هذا بلورة المشكل، فالغربيون أنفسهم، كما رأينا فبسيط، و تعميق الالغامض، و 
لبسيطة التي رأي يتفقون عليه، فما القول في محاولتنا هذه ا ىالفصل، لم ينتهوا إل

ما ت ا تجيب عنهارّب  .1..."؟ثير األسئلة أكثر مّم
في "يمائية نجد كتابه سمن بين المؤلفات التي تناول فيها مرتاض موضوع الو  

لكتابة " نظرية الرواية الذي يتميز في دراسة خصصها مرتاض للبحث في تقنيات ا
غةالروائية فتناول في الفصل الرابع من كتاب لّل لفلسفة، و و  ه هذا موضوع ا . السيميائيةا

غة  (Platon)أفالطونو  (Socrate)فأشار إلى جهود سقراط لّل ى ابن إل في تعريف ا
إلى جهود علماء اللسان في فهم وتفسير  كذلك أشارجني الذي عرفها هو اآلخر و 

ذلك من خالل التعرف بين كل من السمى الظاهرة اللغوية ودراستها بطريقة سيميائية و 
عية كما ميز بين السمى البسيطة والسمى التركيبية أو سمى االصطناالو الطبيعية 
اسة النص الروائي در التقسيمات ربط بين السيميائية و  انطالقا من هذهالمركبة، و 

مركبا من عدد ضخم من التراكيب  يكن النص الروائي بحذافيره هنالـ و :"...فقال
ا لما يو  ًب ، أي أنه "الملفوظات" طلق عليهالصياغات التي يمكن أن تكون معاداًل تقري

هكذا فقد فسر مرتاض و  2..."طويلة من السمات المتداخلةالركب من التسسلسالت 
ة إلى جانب األسلبياح و بالخصوص بظاهرة االنز الرواية بلغته و  أهمية اهتمام كاتب

ى كاالهتمام بالتراكيب النحوية والمعجمية اهتمامه بمستويات اللغة األخر 
احترم نفسه، و نحن نهيب بالكاتب الذي يو :"...لخ فقالا...والداللية  يحترم لغته أيًض

سيميائية، وأن يقرأ قبل ذلك مبادئ المد إلى دراسة مبادئ علم اللغة، و ن يعأ
إلى تحسين لغة الرواية التي يجب أن تكون  لذلك نجد مرتاض يدعوو  3..."بعدهو 

- متغجرةو متزينة، و هيئة، تر مو مختالة، و ة، مغردو عقبة، و رشيقة، و أنيقة، و شعرية، 
ال في العمل اإلبداعي مهما كان ألّن اللغة هي أساس الجم .4-حسب تعبير مرتاض

ية التي فقدت فيها الشخصية كثيًرا من االمتيازات الفنية التيو   خاصة بالنسبة للروا
ناقة نسجهارواية شيء غير جمال لغتها و لل فلم يبق ىاشتهرت بها فيما مض          .5أ

                                                 
 .124ص ،نفسه  -  1
 [الجزائر]نشر والتوزيع، و هران ، دار الغرب لل[بحث في تقنيات الكتابة الروائية]عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية- 2

 . 151م ص0225
 .151، ص المصدر نفسه -  3
 . 151نفسه ، ص  -  4
 .150نفسه، ص  -  5
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 :ستنتاجا

جالمناهج و  استغاللفي  االختالفإّن             تهاا  في األصول  االختالفو  راءا
ي حتما إلى  النقاد منها استقى التي بالتالي يؤثر ذلك في الممارسة، و  االختالف، يؤّد

لذين هذا ما نلو  .في اختيار حقول الدراسة مسه من خالل كتابات النقاد الثالثة ا
 .تعرضنا لقراءتهم

سانيةاتجه المسدي إ فقد س مبادئ وأس إرساءفحاول  لى الدراسات األسلوبية الّل
الحديثة منها  ، يصلح لدراسة األعمال األدبيةلسانيات عربية بمنهج نقدي حديث

لك في أعماله المختلفة كما الحظنا في المبحث األول من أثبت ذوقد . التراثيةو 
ها علم األسلوب سواء عند الغرب الفصل؛ حيث قام برصد أهم المحطات التي مّر ب

، وكذا أهمية قضية األسلوب ّرض إلى مختلف تعريفات هذا العلمأو عند العرب، فتع
 . في النقد العربي

عقد صالت بين علم األسلوبية والعلوم كتبه المختلفة حاول المسدي خالل ومن 
سانيات والنقد األدبي والبالغة؛ و بالتالي التأسيس لنظ رية أسلوبية لسانية األخرى كالّل

 .عربية
لنقاد المغاربة الذين تأثروا بالفكر " حميد لحمداني" ناقدفنجد ال من أبرز ا

راسات ا لّد أتى مع ، و 02لنقدية الغربية خالل القرن البنيوي، الذي ظهر مع موجة ا
حيث  دية المغاربية مع بداية الستيناتالنقدية التي غزت الساحة النق االتجاهاتتيار 

راسات الغربية  االنفتاحلعالم العربي شهد ا على الغير، وبالخصوص على الّد
راسات البنيوية مع هذا واألوروبية على وجه الخصوص، ولذلك و  بالتحديد أتت الّد

ته الجديدة ا  ، و االتجاهالثقافي، فحاول النقاد المغاربة فهم مبادئ هذا  االمتزاج جراءا
لمبالتي أتى بها، و  الع ا ا األصلية لى هذا األبحاث في لغتهاشر عذلك سواء باإلّط

لمذة، و اسبو  ّت ل قاد،طة الترجمة التي اسسواء بو طة ا ّن ل يها ا تفسير فهم و لنشر و  عمد إل
 .النقدي االتجاههذا 

من بين المتأثرين بهذا المنهج، فقد سعى جاهدا إلرساء قواعد " لحمداني"كون و 
لبنائية، و  لكثيرة هذه النظرية النقدية ا فاته ا بتحليل  اهتمدليل على ذلك، فنجده قد مؤّل

 علميةو  المغاربية خاصة، بطريقة بنيوية النصوص السرديةالنصوص العربية عامة، و 
ص السردي العربي   من تحليل بنياته انطالقاحاول من خاللها الكشف عن جمالية الّن
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نها، و  لّرواية و تفسير دالالتها التي تتضّم  كتابه اللذلك من خكما حاول التنظير في ا
نجده يعتمد على األسلوبية البنيوية للتأسيس ألسلوبية بنيوية  حيث" أسلوبية الّرواية"

ص العربي  لّروائي العربي مع مراعاة خصوصية الّن ص ا عربية، تهتم بدراسة الّن
لمتنّوعة  .بأشكاله ا

م كما   اقد البنيوي  راءآدراسة بنيوية كاملة يشرح من خاللها أيضا يقّد ّن ل " بارث"ا
، بل حاول فحسب لم يكتف بذلكو . تحليل مكّونات الخطاب السردي مبادئه فيو 

دة اقتراح لمفاهيم و  مقابالت متعّد  .نو ية التي أتى بها النقاد الغربيالمصطلحات السردل
ات، نجده يخالف ما و   الّذ عبد السالم " ناقدإليه ال اتجهفي هذا الموضع ب

سا اعتمدالذي " المسدي ّل راسات ال لّد لالبنيوي، و  اتجاههنية في على ا عبد " ناقديخالف ا
ت اهتمالذي " المالك مرتاض لكي يعطي و  لسميائي للنصوص السرديةحليل ابال

ربط النقد " أسلوبية الرّواية"سمة عربية لدراساته، فقد حاول في كتابه " لحمداني"
ية العربية، و البنيوي أو األسلوبية البني غةوية، ببالغة الّروا لّل العربية التي  بخصائص ا

غات، كما ربط ذلك أيضا بمبدأ التناص أو الحوارية ا لّل ز عن باقي ا لذي أتى به تتمّي
اقد الّروسي  ّن ل ابع البنيوي في  غيرو " ...ينختبا"ا ّط راسات التي تحمل ال ذلك من الّد

اتها  .طّي
لّرواية العربية " لحمداني"رغم سعي و   على  اعتماداللتنظير في مجال أسلوبية ا

اّل أننا نجد في درامبا ساته الميل نحو ثقافته العربية دئ النظرية البنيوية الغربية، إ
غوي العربي على ضوء المناهج النقدية الجديدة، مع محاولة  االهتمامو  بالبناء الّل

ل قد العربي مع تجاوز ا ّن ل بعيدا و  نقد التقليدي الذي يكون ذاتياللتجديد أو التحديث في ا
 .عية التي تفرضها العلوم في العصر الحاضرالموضو عن العلمية و 

اقد الجزائري  - ّن ل ا بالنسبة ل راسات  اهتمامهرغم ف، "مرتاض كعبد المال"أّم بالّد
ه هو األخر قد  قاد المغاربة، إاّل أّن ّن ل خاصا في هذا  اتجاهاله  اتخذالبنيوية كباقي ا

 .المجال
رس النقدي المعاصر  لّد  االتجاه، ليهتم بهذا فنجده يعود إلى السميائية في ا
ا في تحليل نصوص به استعانعد هضمه إلجراءات هذه النظرية السميائية بمبادئه، فو 

القديم  العودة إلى التراث العربي" مرتاض"لكن قبل ذلك، فقد حاول عربية مختلفة، و 
لمفاهيم و يل بديلة  المصطلحات السميائية الغربية، فاقترح مصطلحاتجد مقابالت ل

دة،  ن بي" مرتاض"بذلك فقد جمع ن العرب القدامى، و و عرفها النقاد والباحثيمتعّد
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لقديمة، فحاول بالتالي إيجاد جذور المفاهيم السميائية الحديثة و  بين المفاهيم العربية ا
ئية التي أتى بها النقاد الغربيعربية للنظرية السمي  .نو ا

راسات التي قام بها في المجال، نجد تحلو   لّد ص الشمن بين أهّم ا عري يله للّن
قات السبع، مقاربة "نوان بع في كتاب ةالجاهلي بطريقة سميائي لمعّل ا

" شعرية القصيدة"في الشعر الحديث نجد كتابه ، و "أنترولوجية لنصوصها/ميائيةس
ب لقصيدة أشجا  يتعّرضن يمانية لعبد العزيز المقالح، و قصيدة القراءة، تحليل مرّك

ه في النصوص التراثية اإلجراءات السميائية، فنجدلتحليل النصوص السردية ب أيضا
ل نصوص ص، و "ليلةألف ليلة و " يحّل في النصوص "السردي  كتاب تحليل الّن

اقد بالتالو . وغيرها....الحديثة ّن ل سميائي، قد في إتجاهه الو " عبد المالك مرتاض"ي فا
ص؛ "لحمداني"و" المسدي"من  خالف كالّ  واحد من في دراسة نوع  حيث نجده لم يخّت

ما أثبتت إمكانية تحليل أي نوع من النصوصالنصوص، و  ّن شعرية كانت أم نثرية،  -ا 
جراءات المنهج السميائي، و  آلياتعلى  باالعتماد -حديثة كانت أم تراثية كغيره من وا 
ئما إلى إيجاديهتم بدراسة التراث العربي، و " ضمرتا"النقاد العرب، نجد   كان يسعى دا

تقابل  مصطلحات عربيةة السميائية وذلك بإيجاد مفاهيم و جذور عربية للنظري
 .المصطلحات النقدية الغربيةالمفاهيم و 

ص األدبي"هو التنظير في مجال آخر، و  "مرتاض"يحاول و   حيث  ؛"نظرية الّن
ص األدبي يسعى  حيثهذا األخير في عنوان لكتابه،  يتمثل اقد للتنظير في الّن ّن ل ا
ص العربي ضوء  فيلج هذا الموضوع عاعند الغرب، وعند العرب، و ، فقدم مفهوم الّن

ص األدبي عبارة عن مجموعة من العالمات بصفة  المنهج السميائي الذي يعتبر الّن
لتناص في التراث نظرية االحديث، و " التناص"بط بين مفهوم ر عامة، كما أشار و 

ضية النص فعالج ق على مكّونات أخرى لنظرية التناص هكذا عّرجالعربي، و  يالنقد
ص الح و و المفت غة، و الّن لّل من خالل هذه النظرة الخاطفة على مغلق في مفهوم تداولية ا

فاته، نالحظ أنّ  كتور  مؤّل ّد ز بالدّ  "مرتاض"المسار النقدي لل نامية، فبعد ييتمّي
ص تخص صه في بعض المناهج النقدية لفترة ما، ينتقل إلى منهج جديد، حتى خّل

ب في تحلحاليا إلى ما يسميه بالم ك من يسميه أو هنا يل النصوص األدبيةنهج المرّك
أو  االتجاهاتبين مجموعة من  ج، ويتمثل هذا األخير في المز "بالمنهج الشمولي"

صوص العربية منها و المناهج النقدية المختلفة  التراثية، ولذلك نجد مثال في تحليل الّن
ن فسي، د يستعين في دراساته بالمنهج اإلحصائي، أو باقاّ ال أو بالمنهج لمنهج الّن
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من بها الوصول هذه هي الطريقة التي يض" مرتاض"حسب و . وغيرها.....االجتماعي
ص، و  دبي ليكون صالحا في كّل زمان، وبالخصوص حقيقة اإلبداع األإلى جوهر الّن

الشرح، سواء كان القارئ متخصصا ناقدا، أو كان يكون قابال للتفسير، والتأويل، و 
 .اقارئا متذّوق

قاد إلى في المناهج و  االختالفلذلك قلنا، بأّن و   ّن ل ى بهؤالء ا األصول، قد أّد
راسة، أو باأل االختالف لّد ن، و حفي حقول ا هذا ما يساهم رى التخّصص في مجال معّي

راسات النقد لّد تالي ما يضمن البية العربية المعاصرة بشكل عام، و في تطوير ا
لعالميةنشاطها في الساحة النقدديناميتها و   . ية ا
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 .القراءةنظرية مفهوم  : المبحث األول

 :تمهيد    

نب وظهرت هناك عّدة لقد عرف النقد األدبي الكثير من المحطات اهتم من خاللها بعّدة جوا
من خالل دراساتها سواء المبدع، أو النص، أو المتلقي، فنجد أن النقد القديم قد اهتم  هاانمناهج، تناول

البيئة، الحياة )بصورة خاصة بمبدع النص األدبي، فيحكم على النص من خالل الجوانب الحياتية للمبدع 
 (02ق )ن العشرين ر وببداية الق(. الخ...األدبية، الحركة الفكرية، الحياة  االجتماعية والسياسية للمبدع 

تحّول االهتمام من منتج النص إلى اإلنتاج األدبي نفسه، فظهرت عّدة مدارس اهتمت بدراسة النصوص 
األدبية من خالل شكلها  وبنياتها كالمدرسة الشكالنية التي اهتمت بأدبية األدب، والمدرسة البنيوية التي 

 .الخ...من خاللها هصل إلى جوهر التو ت اهتمامها في طريقة بناء النص و حصر 

أو  للطرف المقابل للمبدع، وهو متلق وفي ظل هذه التراكمات والدراسات النقدية ظهر هناك إهمال
القراءة والتلقي، فأحدثتا تحّوالت في  تانطالقا من هذه النقطة، جاءت نظريقارئ ذلك النص األدبي، وا

 .نفصل فيها الحقاوالتي سنتحدث و   1(القارئ/ النص) :ثنائيةميدان الدراسات األدبية، وهو تحول 

 :عند الغرب -أ

ظهرت في الذين ساهموا بإنشائها فقد  اكباقي النظريات النقدية األدبية، فإن لنظرية القراءة رواده
األستاذ األلماني " ياوس"، وذلك على يد (02.ق)أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين 

م 6611: نحو جمالية للتلقي "و كان هذا انطالقا من دراسة بعنوان . الرومانيالمتخصص في األدب 
من خالل كتابه هذا عالقة النص بالقارئ، وبذلك  "ياوس"، تناول (م6696فرنسية سنة مترجمة إلى ال)

ألن هذا األخير هو الذي  ؛في عملية التواصل األدبي( لمتلقيا)فقد أولى اهتماما كبيرا بمكانة القارئ 
يعطي للنص معناه وقيمته وأهميته، وذلك من خالل االعتماد على الخلفيات الثقافية واللغوية واالجتماعية 

 .التي يمتلكها القارئ

رت بعد هذه االنطالقة ظهرت محاوالت كبرى لتجديد دراسات النصوص على ضوء القراءة، فظه
 ه مجموعة بحث أدبيئوزمال" ياوس"مع  الذي أسس" إيزر فولفانج"يادة األلمانية بر  "كونستانس"مدرسة  

                                                 

.022م، ص 0222، الجزائر ، 6الموسوعة األدبية، دار المعرفة، ج : فيصل األحمر و نبيل داودة - 1 
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فحاولوا إذن الكشف عن الروابط القائمة بين النص و القارئ، فظهر تفّرع " مدرسة كونستانس: " عرفت بـ 
 1".القارئ الضمني"بـ " ايزر"واهتم " جمالية التلقي" بـ " ياوس"من هذه  المدرسة اهتم من خاللها 

رة على مّر العصور، فقراءة أي نص هي بأي شكل من ولإلشارة فإن نظرية التلقي كانت حاض
األشكال حدث في التلقي، وسواء أدركنا طبيعة هذا الحدث أم لم ندركه، فإن القراءة ال تعني  

بت وتشكلت بفعل القارئ بأحكامه المسبقة التي ترس أفق: االستحضار والتلقي بين أفقين في إطار القراءة 
فنظرية التلقي ترى أن أهم شيء في األدب هي تلك 2.اء إلى الماضيالزمن، وأفق النص  بوصفه انتم

فالعمل األدبي ال تكتمل .المشاركة الفعالة بين النص الذي ألفه المبدع والقارئ باعتباره متلقي هذا العمل
 .حركته اإلبداعية إال عن طريق القراءة التي من خاللها يعيد المتلقي إنتاج ذلك النص من جديد

من سؤال عن وظيفة األدب وعالقتنا " نحو جمالية للتلقي" بعنوان هتفي دراس" وسيا"ينطلق 
" ياوس"ولذلك فقد كان . منظور النقد الحداثي من بالنصوص السابقة وكيفية تناولنا للنصوص القديمة

يعطي ، وكذا عالقتهما بالتاريخ حاضرا ومستقبال، مما إلى  توطيد العالقة بين الّنص والقارئ يسعى دائما
ين الحاضر بما هو ، وبحيث يربط بين الماضي بما هو كائن  ؛"التاريخية" ويمنح للنظرية األدبية صفة

ضافة، لألدب  تي تقر بمفهوم التطور التعاقبيوهذا ما يخالف ما أتت به النظرية البنيوية ال تجديد وا 
لنظريات التي تؤمن بأن تلك ا نفسه الوقتإلنتاج والوصف، كما تخالف في إلى جماليات ا وانحيازها

 .3األدب مجّرد انعكاس سلبي للتاريخ

ومن وجهة نظر اتجاه القراءة ونظرية التلقي بشكل عام  ال يعتبر األدب بحثا " ياوس"وبذلك فإن 
نما يتجاوز ذلك، فيربط هذا ا  لتحليل األدبي بالجانب االجتماعيتحليليا في النصوص اإلبداعية فقط، وا 

االتجاهات التي  وبالجانب التاريخي وبالجانب الجمالي، وبذلك فقد استطاع التوفيق بين مجموعة من
 .مضى، كل على حدة، فجمع بينها وتجاوزها كانت سائدة فيما

لمعترضين على الشكالنية ولعل واحدا من األسباب الرئيسية لنجاح هذه النظرية، أنها وافقت حجج ا
وخاصة فيما يتعلق بإقصائها التاريخ عن فضاء األدب، وأرضت أولئك  (بم بأدبية األدالتي تهت)

                                                 
نظرية  التلقي مقدمة نقدية، المكتبة األكاديمية، : د عز الدين  إسماعيل: روبرت هولب، ترجمة: من التوضيحات، ينظر لمزيد  -1

 .م0222القاهرة، 
 .224م، ص 0222/  م 0222مجموعة من األساتذة، اتجاهات نقدية حديثة ومعاصرة، منشورات جامعة دمشق،  - 2
 .، بتصرف224المرجع نفسه، ص  -3
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، فكانت جمالية التلقي طرحا (الماركسية)المحتجين على طغيان الفهم االجتماعي والتاريخي على األدب 
 1.يجمع بين الطرفين وينقضهما ويتجاوزهما بديال

ألنه هو المقصود بالنص أكثر من المؤرخ في بداية دراسته هذه، بالقارئ العادي أوال، " ياوس"اهتم 
 –ما هو واضح من كالمه – ب الرئيسأو الناقد، وعند تجربة القراء األوائل ثانيا، وينظر إليه بوصفه السبّ 

لى الوقت ويرى أن التلقي تكّيف فّعال يعّدل القيمة والمعنى فيها عبر األجيال . لوجود هذه النظرية وا 
عليه فإننا نحاول دائما انطالقا من حاضرنا إعادة تشكيل عالقات العمل مع و .... الحالي الذي نوجد فيه
لى ، فيشير هذا القول إلى آ2مستقبليه المتتابعين فاق التجربة الحالية آفاق التجربة  الجمالية السابقة وا 

 3.الراهنة

مع هذه  افدع ئ في عملية اإلبداع األدبية،في موقفه هذا إلبراز أهمية  دور القار " ياوس" إذن سعى
وفي . لالهتمام المطلق بالقارئ، وأنشأ مع هذا االهتمام مصطلح أفق التوقعات -نظرية التلقي –النظرية 

" القارئ الحقيقي"كان غير ذلك القارئ العادي، ألنه كان يقصد به "  ياوس"الحقيقة القارئ الذي اهتم به 
عالقة "ويتمكن من إعادة تشكيل النص وذلك عبر كما يسميه، وهو ذلك القارئ الذي يتوّجه المؤلف إليه، 

وانطالقا من هذه النقطة، فقد توصل إلى استخراج ثالثة أصناف من ،4حوارية بين ذاته وذات النص
 :القارئ

 .قارئ بسيط تكون القراءة عنده فعال لتمضية الوقت، فال يهتم بالتفسير والتحليل -
 .جماليات العمل األدبيقارئ مهتم يحاول الوصول إلى فهم أبعاد  -
 .النص ويربطه بإطاره العام، ويعيد إنتاجه وذلك باالستناد إلى فهمه وثقافته ليحلّ وقارئ ناقد  -

العمل األدبي، فهو الذي يستطيع  اموقفه، واهتمامه  بالقارئ  كونه متلقي  " ياوس" ر  ولذلك فقد بر  
اء قيمة تاريخية تحديد معنى ذلك اإلبداع، وذلك ضمن سياقه  التاريخي، وبالتالي فهو القادر على إعط

 5.توضيح مستواه الجماليللعمل األدبي، و 

                                                 
 .229موعة من األساتذة، اتجاهات نقدية حديثة ومعاصرة، ص مج - 1

2 - Hanz- Robert,  Y. pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, p 120. 
 .226مجموعة من األساتذة، اتجاهات نقدية معاصرة ، ص  - 3

4 -  Hanz- Robert,  Y. pour une esthétique de la réception,  p 118. 
 .266مجموعة من األساتذة، اتجاهات نقدية معاصرة ، ص  -5
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المفسرين والباحثين، من يشير إلى أن القارئ عند نظرية  مقابل هذه الفكرة، نجد البعض من ولكن
 : التلقي نوعان

يكون غالبا صورة لهذا يكون من اختراع مخيّلة الناقد، و وهو ذلك القارئ الذي : القارئ المفترض -
 .الناقد، فهو عبارة عن آلية يشرح الناقد من خاللها النص ويفسره

ومعه يصبح اإلنسان الحقيقي . م بعملية القراءة الفعليةوهو ذلك القارئ الذي يقو : القارئ الحقيقي -
هو المجال الجديد للنقد األدبي، حيث ينفتح النص والّنقد معا على الثقافة العامة  لهذا  القارئ، فيؤسس 

... علم االجتماعو علم النفس، و التاريخ، و ، اإليديولوجيةو على السياسة،  عليها فعله، معتمدا في ذلك
 .1ى صعوبة تحديد النص بمعزل عن غيرهفيؤدي بذلك إل

وبالتالي فإن هذا القارئ الحقيقي هو الذي يجعل من  اإلبداع األدبي، نصا مفتوحا فيفسره  -
ولهذا السبب تهتم . التي يتمتع بها ويؤوله كما يشاء، وهذا هو الشيء الذي منح هذا القارئ السلطة ويقرؤه
فالمعنى  . "لذان يعمالن على إنتاج المعنىألن النص والقارئ هما الذلك و . ية التلقي بالعملية التأويليةنظر 

 2".لعالماتي للنص والنشاط االستجابي للقارئامرهون بالنشاط 

، الذي "القارئ الضمني"أو " القارئ المضمر"، فمفهوم القارئ الحقيقي، يقابله  " إليزر"أما بالنسبة 
قراءات، فهو يرى أن المعنى هو تأثير يتسّلم بصورة  يعطي المعنى الحقيقي للنص بعد قراءته أو عدة

المحسوس )معينة، يجب معايشته واإلحساس به، أنه واقع في منتصف المسافة  بين الوجود العادي 
فهو يسعى  3، وهي حالة  يدخل فيها القارئ في حوار مع النص(الفكرة المتخّيلة)والتفكير وملكته ( العادي
وتتمثل هذه الفراغات في نقاط اإلبهام التي يقدم . راغات التي يزخر بها النصإلى  فهم الف"  إيزر"حسب 

 .القارئ من خاللها إلى تأويالت و تفسيرات مختلفة سعيا لتكوين معنى النص األدبي

جانب فني  يكمن في  النص الذي يخلقه المؤلف من : أن العمل األدبي له جانبان" إيزر"يرى 
هذا الجانب الغني يكون محمال بالدالالت المضمونة قصد تبليغ القارئ خالل البناء اللغوي أي أن 

ل عملية القراءة أما الجانب الجمالي للنص، فيظهر من خال. معنى، وداللة وبناء شكليا :بحموالت النص
المجردة إلى حالته المعرفية واإليديولوجية، وذلك بفضل عملية االستيعاب  حالتهمن  التي تخرج النص

 .قا من تجربته الواقعية والفكريةوالتفسير والفهم والتأويل التي يقوم بها القارئ، أو المتلقي انطال

                                                 
 .029الموسوعة األدبية ، ص: فيصل األحمر، ونبيل داودة  -1
 .266مجموعة من األساتذة، اتجاهات نقدية معاصرة ، ص  - 2
 .022الموسوعة األدبية ، ص : فيصل األحمر، ونبيل داودة  - 3
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فعالة بين كل من  وبالتالي ال يكون هناك عمل أدبي إبداعي إاّل من خالل المشاركة التواصلية ال
 1.الجمهور القارئؤلف والنص و الم

تعامل القارئ مع النص يتمثل في عملية مستمرة من التعديالت، والتفسيرات والتأويالت   وهكذا فإن
ء الفراغات التي بمل"  إيزر"واالختيارات التي يقوم بها القارئ أثناء قراءاته للعمل األدبي، وذلك كما أشار 

م المتلقي بهذه العملية، يقوم بعملية إنتاج  لنص جديد بقراءة بذلك فكلما قايتضمنها الّنص األدبي، و 
 .جديدة، فينفتح الّنص األدبي وتتعدد القراءات باستمرار

وبالتالي، فمفهوم النص، ومفهوم المعنى، في نظرية القراءة، ال ينفصل عن مفهوم القارئ، فهو ال 
ني الّنص، وداللته التي يزخر بهاويظل انات معا بقراءته ، وكل قراءة تحقق إمكانا من إمكيتحقق فعليا إالّ 

مكان وما دام كل أدب  جديد  حامال  لشكل ... من إمكانات معاني الّنص المعنى مجّرد احتمال وا 
المتغيرات  االجتماعية  والثقافية، فمن الطبيعي  أن تقترن  التجربة الجمالية بسياق التحوالت التي تطرأ 

والتي  ك  الصفات الالصقة بذات  القارئ أصال هي  تجربة جمالية وليدة تلوالقراءة  ... على المجتمع 
 .2متعة الفهم، ومتعة االستكشاف: تؤجج وتحرك سيال التساؤل المستمر الهادف  إلى إحداث  متعتين

 .وهذه إذن نظرية القراءة و التلقي التي عرفها النقد األدبي الغربي المعاصر

 :عند العرب-ب   

والمعاصر منهج التلقي والتأويل الذي يركز  النقد العربي الحديث فلقد عرفأما بالنسبة للعرب، 
إن أول عمل أدبي . مع الّنص األدبي، قصد فهمه، وتأويله، وتفسيره تفاعلهاهتمامه على القارئ أثناء 

نصر حامد "" قام بها أو التأويل، يتمثل في الدراسات التي " الهرمينوطيقا" عربي شهد أو تناول مفهوم 
عريف عالج  من خالل هذه الدراسة الت. تفسير النص/  التأويل/الهرمينوطيقا: تناولت *أبو زيد في مصر

 .أصولها ومبادئها إلى النقاد العرب مع تتبع تشكيل هذه  النظرية عند الغرب بنظرية التلقي، وتقديم أبرز

                                                 
عز الدين إسماعيل، نظرية التلقي مقدمة نقدية، المكتبة األكاديمية، .لمزيد من التوضيحات ، ينظر دوبرت هولب، ترجمة  د - 1

 .م0222القاهرة، 
 .026الموسوعة األدبية ، ص : فيصل األحمر، نبيل داودة - 2
، في مجلة فصول 6626راسة  أول مرة سنة ، وقد نشرت  هذه الد"ومعضلة تفسير النص" الهرميوطيقا" في كتاب بعنوان  --*

 .المصرية
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عالج فيه . م6666ت التأويل سنة إشكاليات القراءة وآليا" بعنوان" "زيد يألب"وهناك كتاب آخر 
 . وقد رّكز على عالقة القراءة بالتأويل. مة وقراءة التراث بخاصةاالكاتب إشكالية القراءة بع

الذي اهتم  بقضايا الحداثة  وما بعد الحداثة  "  سعيد علوش" جد أيضا األستاذ الدكتور المغربين
ري يمثل مقدمة ينظتبطابعه ال" مينوتيك النثر األدبيهير " والترجمة، ويبدو أن كتابه  لنقد في األدب وا

ظهر فيها مظاهر التنوع االصطالحي  التي  لمشروع نقدي في هذا المجال حيث يتناول في كتابه  هذا
المصطلحات مع عند الغرب، كما نجده يتناول التنوع في المقابالت العربية لهذه " نوطيقاالهرمي"مفهوم 

 .اإلشارة إلى أن هذا الناقد يتمتع بمرجعية فرنسية

لمصطفى ناصف  الذي اهتم فيه بقضية التأويل " نظرية التأويل"ويأتي في هذا اإلطار أيضا كتاب 
ويناقش  الدراسة يثير العديد من القضايا في الثقافة الغربية المعاصرة، وفي التراث العربي، ونجده في هذه

من خاللها إلى تبني المنهج التأويلي في قراءة تراثنا مستعمال تارة  هج والنظريات النقدية يدعوالمنا بعض
 ".نظرية التأويل"مصطلح التأويل، وتارة مصطلح 

بين نظرية التلقي  الذي فرق" محمد مفتاح"كما نجد أيضا في المغرب دراسات أخرى، كدراسة 
حيث  م،6662والذي ألفه سنة  "ةة نسقيمقارب: "قي والتأويلالتل" ونظرية التأويل، وذلك من خالل كتابه

 . ى درجات التأويل هي القراءةوأن أدن. مؤّول بكيفية أو بأخرىيرى أن كل مؤلف 

هو مجرد مالمسة لنظريتي التلقي " محمد مفتاح"و" أبو زيد"رة إلى أن عمل كل من وتجدر اإلشا
فعل القراءة " مفتاح المعماري " والتأويل في النقد، كما نجد من بين الذين تطرقوا للمفهوم اإلنشائي للقراءة 

دريسم ، و 6661سنة  التأويلو   كما نجد أيضا منم6662سنة " حدود القراءة "في كتابه المسماري  ا 
الشعر والتأويل، قراءة في "في كتاب بعنوان " هوليسعبد العزيز بوم"المغرب دراسة في هذا المجال لـ 

 .وهي تعتبر قراءة تأويلية لشعر أدونيس" شعر أدونيس

أبحاث متناثرة في الدوريات أما أبرز الكتابات العربية بخصوص نظرية التلقي، فما تزال مقاالت و 
غسان "فنجد عدة محاوالت في هذا الميدان، مثل بحث . ية والكتب في غالبيتهاالت الثقافية واألدبوالمج
، ومارس النظرية حيث نجده يتناول تعريفا لنظرية التلقي ؛"في نظرية التلقي: "في كتابه بعنوان " السّيد

 ه أيضاعلى بعض النصوص األدبية العربية، وذلك بعد أن قدم نظرة نقدية الستخدام القراءة كما نجد
" إيزر"و" ياوس"كز على بعض المفاهيم الغربية، كمفهوم أفق التوقعات الذي استمده من دراسات ُير  

 .في دراسته هذه" السيد"واستعان به 
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" أصول وتطبيقات: نظرية التلقي"في كتاب بعنوان " موسى صالح بشرى"محاولة كما نجد أيضا 
إضافة . نظرية التلقي في النقد الحديث خر عنآفصلين، فصل لعلم الّنص وفصل  احتوى علىوالذي 

 .إلى ستة فصول أخرى عن تطبيقات منهج القراءة المتعاضد مع نظرية التلقي

الذي استعان بعناصر التمثيل الثقافي في " عبد اهلل إبراهيم"نجد أيضا دراسات أخرى، مثل بحث 
بحث في تأويل الظاهرة  "التلقي والسياقات الثقافية " في كتابه وذلك. فهم نظرية التلقي مقترنة بالتأويل

مستويات نظرية التلقي باالتصال من خالل  م، وقد أثار الناقد قضية عالقة0226سنة " األدبية 
 .االتصال والتلقي تبعا لنوع العالقة التي تربط المرسل والمتلقي

" –قراءة ما فوق النص  –. رئتمنع النص متعة القا: " في كتابه " بسام  قطوس"كما نجد أيضا 
، حيث أشار (صأي ميتا ن)ا وراء النص  م، والذي اهتم بقضية امتداد نظرية التلقي إلى م0220سنة 

إلى أن القارئ العارف، المثقف هو المبدع الحقيقي للنص األدبي، ألن النص يتشكل من مجموعة من 
 .غير هذا القارئ العارف  الرموز ويحتوي نسبة عالية من الغموض فال يصل إلى جوهره

، فنجده "ياوس"و "إيزر"فنجده يهتم بقضية البحث في جماليات التلقي عند " سامي إسماعيل"أما 
شروط االتصال بين ، ودور القارئ في هذه العملية، و وأسسها المختلفة " إيزر"يعالج عملية القراءة عند 

وغيرها .... كما شرح مفهوم الفراغات في النص النص والقارئ، ودور الخبرة الجمالية في هذا االتصال،
 1.من الدراسات المختلفة والمتنوعة

الخطاب النقدي  وانطالقا من هنا نالحظ أن هناك دراسات عديدة متفرقة حاولت تناول إشكالية التأويل في
ذا دققنا في هذه القضية العربي بشكل عام  المفهوم وفي استعمال  في كيفية تناول هذا انالحظ اختالف، وا 

خاصة وأن حضور إشكالية ( ليزيالفرنسي أو االنج)للمصطلح الغربي المقابل العربي المناسب  والدقيق 
التأويل في الثقافة العربية في إطارها المعرفي والفكري والتاريخي حديث وجديد باإلضافة إلى حداثة 

 التي من بينها نجد نظرية التأويلغربية الجديدة و االهتمام في الدراسات العربية المعاصرة بالنظريات ال
أما ما يمكن مالحظته  على التعامل : " والتلقي، ويصف بعض النقاد  هذه النظرية  عند العرب  كالتالي

  اشخصي  ا، بحيث ال نلمس اجتهادألجنبيةالمؤثرات البة النظرية أنه تعامل يشير إلى غالعربي في هذه 
ة وتطبيقها على ماتهم تدور حول نقل مبادئ هذه  النظرية  من البيئة الغربيللعرب، بل أن جل اهتما

 .2القراء العربالنصوص العربية و 
                                                 

 .020 – 026معظم المعلومات مستمدة من الموسوعة األدبية ، ص ص  - 1
 .026المرجع نفسه، ص  -2
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ويل أو القراءة في المغرب العربي وذلك من خالل سنحاول التعرض إلى نظرية التأوفي هذا السياق 
 .النماذج الذين تم اختيارهم النقاد

 .لنظرية القراءة و التلقي التجليات التأسيسية: المبحث الثاني

 :نظرية القراءة عند مرتاض-أ

كما سبق وعرضنا نظرية القراءة والتلقي، فإن النقاد العرب قد اهتموا بهذا الجانب من النظريات 
وال شك أن أهمية هذه النظرية المعاصرة، تظهر في الكتابات المتعددة والمختلفة التي تنشر ،  المعاصرة

ية  تجتهد في ة، ونجد كتبا تطبيقأسيس لنظرية  قراءة عربيتّ لنظيرية تسعى لتفي هذا المجال، فنجد كتبا 
 نظري والممارسةالممارسة إجراءات وآليات نظرية التلقي، كما نجد أيضا كتبا أخرى تجمع بين  الجانب 

 .نظير مباشرة، بعد تطبيقه على النصوص العربيةتتسمح باستيعاب ما يأتي  في ال

ومن بين النقاد العرب المعاصرين الذين اهتموا واجتهدوا في البحث  في نظرية القراءة والتلقي، نجد 
 صرة بصفة عامةافي معظم  النظريات النقدية المع جزائري عبد المالك مرتاض الذي خاضالدكتور ال

 .في نظرية القراءة بصفة خاصة ب  ت  وك  

القراءة "لمغاربي في مجال ة ولو موجزة عن جهود هذا الناقد اوفي هذا البحث سنحاول إعطاء فكر 
والذي يتمثل حسب  1"نظرية القراءة"، ولذلك سنتعرض إلى ما جاء في مؤلفه القّيم الموسوم بـ "والتلقي

 . تأسيس للنظرية العامة للقراءة األدبية –في محاولة " مرتاض "

عبد المالك مرتاض لتلبية دعوة مؤسسة "يتمثل هذا الكتاب في حقيقة األمر، في بحث قّدمه الدكتور 
كموضوع " لشابياأبو القاسم "مشاركة في ندوة حول لل" إلبداع الشعريلطين بجائزة عبد العزيز سعود البا"
عة  الموضوع اسولكن وبسبب ش. اوز الخمسين  صفحةولقد كان هذا البحث في بدايته ال يتج. لندوةل

في الكتابة والبحث  في موضوع القراءة والتأويل " مرتاض" التي طرحها ذلك البحث، فقد توسع واإلشكالية
 " رية القراءةنظ"والتلقي، وكانت ثمرة هذه المجهودات، هذا الكتاب الضخم والقيم حول 

في مقدمة كتابه هذا إلى المراحل التي مّر بها، والعوائق التي صادفته خالل " مرتاض"وقد أشار 
موضوعا لها، وهي  "  لشابيا"مقاالت والدراسات التي تناولت  فكان قد اضطر لقراءة ال. إنجازه لهذا العمل

                                                 
، (الجزائر)تأسيس نظرية عامة للقراءة األدبية ، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران  –نظرية القراءة : عبد الملك مرتاض  -1

 .م0222
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نفسه، لمحاولة " شابيال"قرأه  قراءة بعض ممائة، هذا باإلضافة إلى اضطرار الناقد لفي الواقع تتجاوز الم
به النقاد العرب المعاصرون هذا باإلضافة إلى قراءة ما كت،في كتاباتهفهم وتفسير آرائه وأفكاره التي أتت 

ن قد ييدية، حيث نجد أن النقاد الحداثيتهم أتت مختلفة عن الدراسات التقلان دراسأل، "الشابي"حول 
جراءات حديثة، ومن أهم هؤالء النقاد نجدعالجوا هذا الموضوع  الدكتور عبد السالم المسدي : بأدوات وا 
 "الشاعر قلب"في قراءته لنص " حماد صمود"، والدكتور " صلوات في هيكل الحب"في قراءته قصيدة  
 ".   شابيلل"واألعمال اإلبداعية الثالثة كّلها " إرادة الحياة"في قراءته للنص  " امي والدكتور عبد اهلل الغذ

تقديم كل عمله في تلك الندوة، ولذلك فقد " مرتاض"ع عة الموضوع كما قلنا، لم يستطاسشونظرا ل
. فصال ةثني عشر اهذا المجهود على شكل كتاب يتضمن قّرر التعمق في البحث ونشره فيما بعد، فأتى 

 "النظرية العامة للقراءة  تأسيس"فتناول في القسم األول : عمله هذا إلى قسمين كبيرين" مرتاض"قسم 
 .تطبيقية في قراءة النص األدبي ا لتجارب  ه ملحقا، عرض  اول في القسم الثاني، الذي اعتبر وتن

نظريا ، يفسر من  ، فإننا نجد دائما في كتاباته النقدية  جزء  " مرتاض" ناقدهدناه عند الوكما ع
 كتابه هذافي مقدمة  كما يشيرو  .تطبيقيا يعرض من خالله ممارساته النقدية خالله أفكاره ومواقفه، وجزء  

مجموعة كبيرة من األسئلة المتعلقة بالقضايا المنهجية واإلجرائية حول موضوع فقد حاول اإلجابة عن 
 .القراءة والتلقي بشكل عام

اءة، فتناول في في القسم األول من البحث على معالجة نظريات القر " مرتاض"ولذلك فقد أتى 
مفهوم القراءة بين اإلبداع "، وعالج في الفصل الثاني "القراءة، وقراءة القراءة"الفصل األول منه، مفهوم 

أما في " نظرية القراءة بين التراث العربي والحداثة الغربية"،  في حين عرض في الفصل الثالث "واالبتداع
ة للقراءة، وانتهى  إلى الفصل الخامس فتناول فيه قضية مائيابع، فقد وقف عند اإلجراءات السيالفصل الر 

العالقة بين اإلرسال واالستقبال، وهذا ما جّره لمعالجة إشكالية عالقة القراءة بالتأويل، والتأويل بالقراءة في 
األول من البحث، بفصل سابع يعرض فيه  هذا القسم" مرتاض"لتالي فقد ختم الفصل السادس، وبا

 .ة القراءةتأسيساته لنظري

ملحقا عرض فيه  تجارب تطبيقية مختلفة " مرتاض"أما في القسم الثاني  من الكتاب،  فقد جعله 
، عرض فيه ول منه قابلية القراءة للتعّددالعربي، فقد عرض في الفصل األ يفي قراءة النص األدب

ثم تناول في الفصول التالية  .لشابياد المعاصرين الذين قرؤوا أعمال االتجارب الثالثة التي ذكرناها للنق
وعرض " القراءة بالدورة التوزيعية"فعرض في الفصل  الثاني " شابيال"الثة أنواع من القراءات لنصوص ث
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ا من خاللهطبق " شعرية القراءة"، وعرض في الفصل األخير ،"الّلغةالقراءة والّلعب ب"في الفصل الثالث 
 ".لشابيا"إجراءات سيميائية لقراءة نص  

فيه، فهو " مرتاض"ا تي يتبعهما بخصوص طريقة عرض هذا الكتاب أو المنهجية الأ
... ولعّل القارئ الكريم أن يتبين الخّطة المنهجية التي سار عليها مسعانا في هذا الكتاب بيسر:"...يقول

دبية من تخوض في النظرية العامة للقراءة، فتناولت إشكالية القراءة األ  -وهي سبعة  –فالفصول األولى 
، ثم عالقة " قراءة حول القراءة"أو من حيث هي " قراءة القراءة"حيث هي مفهوم، والقراءة من حيث هي 

أو  ،"التأويلية"، ثم عالقة القراءة في إجراءاتها النظرية بعلم التأويل، أوهذه القراءة بالكتابة
سيرة القراءة األدبية وتقاليدها في التراث العربي  على ةجلالمعا ولم تعدم هذه الفصول""... الهرمينوطيقا"

 1"...ضر بالماضي، والتراث بالحداثةإللقاء شيء من الضياء عليها، وذلك ابتغاء ربط الحا

ريات النقدية وخوضه في بحر النظ" مرتاض"رغم غوص  وانطالقا من هذا القول، ندرك أنه
دئ واإلجراءات، إاّل أن  تأويل، الغربية  المباال، وفي موضوع نظرية القراءة و المعاصرة بصفة عامة
بهويته العربية، فنجده يربط بين النقد القديم  –مسناه في معظم كتاباته ل وكما –الدكتور، يحتفظ دائما 

يا لتأسيس نظريات لتراثية بهذه المناهج الحديثة، سعلنصوص اإلبداعية اا والنقد الحداثي، ويحاول دراسة
تتميز بالخصوصية العربية، فتراعي مميزات اللغة العربية، والهوية الثقافية، لكل من  نقدية معاصرة، ولكن

 .الناقد، والمبدع، والقارئ العربي

أما إذا عدنا إلى القسم األول من الكتاب، والذي يحتوي على أهم المبادئ النظرية التأسيسية للنظرية 
 .العامة للقراءة، فنجده كما أشرنا  يتضمن عدة فصول

، نجد مرتاض يبحث أوال في ماهية القراءة "القراءة وقراءة القراء" في الفصل األول بعنوان 
لى معناها في القرآن الكريم، ثم أشار إلى "القراءة"فقد أشار إلى الّداللة المعجمية للفظة . ووظيفتها ، وا 

وبالتالي فقد  .الخ....يمانالمعرفة، والعلم، والخير، والهدى واإل: أنها وردت في النصوص القديمة بمعاني
قديمة في التعامل األدبي لدى العرب،  ومورست تحت أشكال مختلفة، فأشار إلى أنه " القراءة"أثبت أن 

 .2وتتمخض لكل ما هو فن جميل ط، وهي تمارس على كل ما هو إبداعوقبل كل شيء فالقراءة نشا
حسب  –ليشمل كل ما له صلة باإلبداع المصنف في الدرجة الثانية " القراءة"ولكن فيما بعد توسع مفهوم 
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. كالتعليق على مختلف المواقف والخطابات المتنوعة. ؤها إعالمي مامثل القراءة التي يقر   –مرتاض 
 .قى إلى مستوى األدب والنقدألنها ال تر " القراءة"وليست  بـ" بالتعليق"ها إلى أنه يسمي" مرتاض"ويضيف 

    تعني اإلبداع الّراقي يسميها لتي تتميز بنوعين مختلفين، كتابةوبذلك ينتقل إلى مفهوم الكتابة ا
 . بالمفهوم األجنبي( Ecrivain)الفعل وهو  ويشير إلى أنها تتعلق بالكاتب" ةب  ب  ت  الك  "بـ

 بذلكو Ecrivant"1"الضحل الخيال أو العديم الخيال وهو " الكتبوب" بة متدنية ضعيفة يمارسهااوهناك كت
: ويقول في هذا الصدد. ميةخدمة إعال دالمبدع والممتع، وبين من يخبر ويقدم مجرّ المنتج  فقد فرق بين

ت تتخذ من وظيفتهاوال سواء كتابة ".... تتخذ من سيرتها  ها اإلبداع، وكتابة أخراةر  اإلمتاع، ومن ع 
 .2!...."خبار، وليس عفر الليالي كالّدآدياإل

العرب، أو عند  وسواء عند القدماء من الغرب أ" قدالن"التعليق و"بين " مرتاض"وهكذا يفرق 
. تعني الكتابة ذاتها( لنقديةويقصد بها القراءة ا)حقيقة األمر  ين منهم ويخلص إلى أن القراءة فياثيدالح
ها ب يعتمد في كتابته هذه على القراءة التي يقرأ قرأه،ول نص أدبي قد الناقد عندما يكتب شيئا ما، ح ألن

ن ولذلك ومن هذه الوجهة، فكأ. قراءةذلك النص، وبذلك فإن الفضل في الكتابة النقدية يعود إلى تلك ال
 .3القراءة تعني الكتابة ذاتها

ما القراءة، وكيف نقرأ نصا؟ :  فيطرح سؤاال" مرتاض"بعد هذه التوضيحات  التي ينطلق منها 
والذي "  جاكبسون"أتى به األدبية الذي "ويحاول اإلجابة عنه في ظل المفاهيم الحديثة للقراءة ، كمفهوم 

 ، وتحليلية التحليل، وقرائية القراءةونصية النص، ونقدية النقدال واختالفا حول أدبية األدب، خلق تشاك
منفعة التخاصب الفكري والثقافي بين في قضايا الشائكة التي تظل قائمة وغيرها من ال... وتأويلية التأويل

 .4الناس
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، فحاول ط هذه القضية بمسألة المنهج الذي من دونه ال نستطيع أن نقرأيرب" مرتاض"ولذلك نجد 
ج ما في باطنها بما أن اأنها إنطاق للذات واستخر  إلى أن يعطي لنا نظرته حول موضوع القراءة، فأشار

 .ارئ يتمتع بنوع من الحّرية المفترضة عند قراءة أي نص أو عمل إبداعيالق

ه لخاطٍر ما، و هذه القراءة تناص يقع من نص آخر كان أصال قراءة بذات القراءة وأشار إلى أن 
بالتالي فهي قراءة تقوم على التناص وأعطى لنا أمثلة و  الثانية تمثل نتيجة للتفاعل مع نص سابق

ألبي علي الفارسي، وكتاب أبو " شرح األبيات  المشكلة اإلعراب الشعر أو "ات القديمة مثل كتاب بالقراء
لى نتيجة إ"  مرتاض"هكذا يخلص وغيرها من القراءات و  " ...رسالة المالئكة "بعنوان العالء المعري  

ذا كانت القراءة ال تخرج عن كونها شرحا أو تعليقا، : "...فيقول  أو  أو تأويال، أو تحليالأو تفسيرا، وا 
 وتنوعها تجعل من القراءة هي أيضافإن هذه المظاهر بحكم تعددها ... ، أو نقدا نقدٍ  تشريحا، أو نقد  

بداعيا متعدد األشكال، بحيث تراه قا وقد توقع  هذه  بال ألن يتخذ أي شكل من بعض هذه نشاطا ذهنيا وا 
المفاضلة دون أن  إجراءإلى  يين بين الفزعخالله للتقليدالسيرة القراء في دائرة التصنيف الذي يحلو من 

 1." ..لك لديهم مستنكرا  ومستسمجايكون ذ

فيشير إلى أنه رغم كون هذا المفهوم " قراءة القراءة"مرتاض إلى مفهوم "وانطالقا من هنا، يتعرض 
النقاد العرب، وشّراح  من المفاهيم النقدية الجديدة، إال أنه ليس جديدا بإطالقه االصطالحي عند قدماء

هذا " مرتاض"ويربط " قراءة القراءة"ب ن كانوا يمارسون ما نعرفه اليومالنصوص الشعرية والنثرية الذي
فحاول " نقد النقد"، و المفهوم النقدي الحداثي "لغة اللغة" السيميائيمفهوم الالمفهوم بمفاهيم نقدية أخرى  ك

نقد على أنه رصد للتناص، وأّن القراءة في حّد ذاتها تناص مع شرح  العالقة التي تربطهما، حيث قدم ال
ويض وتطنيب ، في حين فكأنها تق. تحصل على قراءة جديدة ثارها لكيعلى آراءة سبقتها، تعتمد عليها و ق

 2.أن نقد النقد تنظير و تقرير حول تنظير وتقرير سبقاه

نقد "تقترب اقترابا شديدا من مفهوم " ة قراءة القراء"أن " مرتاض" وانطالقا من هذه النقطة، أقرّ 
النقد يرتبط في المفاهيم التقليدية للثقافة األدبية بضرورة "ا مختلفان هو كون م، والشيء الذي يجعله"النقد

إصدار األحكام على نحو أو على آخر، فيكون النقد المكتوب حوله  مضطرا  هو أيضا إلى االنسياق 
إلى تحليل نص   -حسب مرتاض  –في حين أن القراءة تنصرف في إصدار أحكام أخرى من حوله، 

 من مالمح المتعة، وعناصر الجمال أدبي  ما بالكشف  عّما في طياته من مظاهر فنية، وبتعرية ما فيه
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وبذلك فإن قراءة القراءة تنزع في الغالب إلى قراءة هذه القراءة بكل ما تشمل عليه من إبداع وجمال  فني  
األحكام االستعالئية ، ألن هذه األخيرة تكون متعلقة بوضع النقد ووظيفته بصفة  مع تجنب إصدار

 1.عامة

إلى الفصل الثاني من القسم األول، ليعالج مفهوم القراءة بين اإلبداع " مرتاض"وهكذا ينتقل 
نظرة حاول إعطاء  واالبتداع ، حيث أشار إلى أن هذه المسألة شائكة ألنها تتعلق بعدة جوانب ، ولكنه

، أو اإلبداع األول "اإلبداع والنقد"يقصد بها  "اإلبداع واالبتداع"فأشار إلى أن ثنائية  للتفريق بينهما
إلى أن حركة الكتابة الحديثة تعطي أسماء غير مصطلح النقد في " مرتاض"واإلبداع الثاني، فأشار 
أو ضربا من النقد في منظور النقاد  ،  رغم أن مفهوم القراءة ليس إال نقدا"القراءة"الغالب، وهو مصطلح 

ه، وخاصة وأن القراءة هي سم  التقليديين، إاّل أن الحداثيين أرادوا التغيير في هذا المفهوم، فبدءوا بالتنكر ال  
أي أن اإلبداع يكون كتابة لقول ما، وبالتالي فإن الكتابة األولى هي . إعادة لكتابة اإلبداع بطريقة أخرى

 .، والكتابة الثانية، أو القراءة الثانية، فهي نقد في الحقيقة(أي ألفكار الكاتب)تابة قراءة لما قبل الك

اءة وذلك اعتمادا على ممارسة يحاول شرح منهجه في القر "  مرتاض"وانطالقا من هذا المبدأ نجد 
وى المستوى األسلوبي، والمست: ذلك على عدة مستويات وهيص األدبي الذي يخضعه للتحليل، و الن شرح

اللغوي، والمستوى النحوي، ويحاول شرح هذه المستويات وكيفية التطبيق عليها في النصوص العربية ، ثم 
يحلل النص على ضوء القراءة األولى التي هي مستوى اإلبداع واالبتداع، ثم القراءة الثانية التي يسميها 

 2.قراءة القراءة

أما في الفصل الثالث من القسم التأسيسي، فقد تناول مرتاض نظرية القراءة بين التراث والحداثة عند 
العرب، فتطرق أوال إلى تقديم بعض المظاهر المبكرة للقراءة في األدب العربي، حيث أشار إلى أن 

النحوي، واألسلوبي، وبذلك فإن و المستوى اللغوي، : القدماء كانوا يحللون النص على ثالثة مستويات
يقوم بشرح األلفاظ الغريبة، وفك المعاني بالشرح والتفسير، ثم ينتقل للكشف عن " القارئ أو محّلل الّنص

لقراءة األدبية التي نعرفها وكل هذه المظاهر تعتبر خطة أولى لبنية النص من خالل التحليل النحوي، 
حيث  يصفها بالقراءة الغائبةقدماء العرب، و لدى " قراءة القراءة" يشرح مفهوم" مرتاض"وبالتالي نجد .اليوم

قراءة الناقد لمن سبقه في أغلب األحيان  ويعطي لنا أمثلة على  عظم القراءات القديمة تتمثل فينجد م
 3. ذلك
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 يتساءلية إلى  االحتراف، وهكذا فهو امن الهو " قراءة القراءة"تحول مفهوم كيف " مرتاض"ثم يشرح 
نظرية للقراءة، ونظرية  للشعر ونظرية  إمكانية وجود نظرية للقراءة، فأشار إلى أن التطلع إلى تأسيسعن 

وغيرها من المساعي التي كانت المدرسة الشكالنية قد بدأت ... للكتابة،  ونظرية للنقد، ونظرية للتناص
ة لألدب، كما أشار في التفكير فيها، فقد حاولت إنشاء نظرية للشعر وحاولت تأسيس نظرية عام

في نفس النهج، ولذلك فقد تساءل هنا، عن إمكانية  ة األخرى  التي تنحويثرس الحداإلى المدا" مرتاض"
 .وجود نظرية تحكم قراءة النص األدبي حقا، فيقّر إذن بنسبية ذلك

إنه علينا االحتياط واالحتذار حين محاولة  التنظير للقراءة،  أي التنظير للكتابة في : "... فيقول
، ومن باب "نظرية الشعر"، و "نظرية الرواية"نقرؤه من مثل  و ما... أشكالها المختلفة وأجناسها المتباينة 

إلى أدوات رين في التوصل ال  يعني إال رغبة جامعة من النقاد المعاص..."نظرية القراءة"أولى 
النظرية بالمفهوم العلمي الصارم لهذا المصطلح، وذلك على نحو يكون معه قابال للبرهنة على ....صارمة

ال ينكر جهود النقاد في محاولة  التنظير، ولكن مقابل " مرتاض"وبالتالي فإن 1" !ال . صّحته أو خطئه
 .لمية األخرىذلك يقّر بصعوبته وبنسبيته كباقي المجاالت الع

 احدة، أم قراءات متعددة  ومختلفةإلى إمكانية وجود قراءة و " مرتاض"، فقد تعرض نفسه الصددفي و 
لى قراءاتهم األدبية المختلفة باختالف نقاط  انطالقهم ومبادئهم ثم يتناول .فأشار إلى مختلف المناهج ، وا 

المعروفة تحت عنوان " بالزاك"لقصة " (Barthes)روالن بارث" أمثلة لهذه القراءات الحديثة كقراءة 
 ".سارازين"

الذي   أتى به الحداثيون أمثال  " موت المؤلف"هذا الفصل بالتعّرض  إلى مفهوم " مرتاض"وينهي 
وغيرهم،  (Todorov) وتودوروف (Foucault)كووفو  ، (Barthes) وبارث، ((p.Valeryفاليري

إلى " مرتاض"ينتقل  ثم .2ويحاول شرح الخلفيات اإليديولوجية لرفض المؤلف  في الدراسات الحديثة
، فيفسر من خالله كيفية تطبيق ميائي وحدود القراءةيفيعالج فيه موضوع اإلجراء الس الفصل الرابع

باعتباره حقال للقراءة، كما يشرح وغيرها، في قراءة النص األدبي  ت السميائية كاالنزياح والتأويلاإلجراءا
قرينة، والعالمة والمؤشر فيعطي مقابالتها بالعربية، وكذا كيفية لالمصطلحات السميائية المعاصرة كا

 .التحليل بها
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يتعرض إلى  العالقة بين اإلرسال "مرتاض "أما في الفصل الخامس من هذه الدراسة ، فنجد 
والمتلقي وذلك  من خالل شرح  عالقة القراءة بالكتابة ، وهذا ( ثالبا) لواالستقبال كإشكالية، بين المرس

 :ما سمح له من  استخراج  نمطين من القراءة وهما

ويقصد " يةالقراءة االستهالك"وهي القراءة التي يطلق عليها في النقد الحداثي الفرنسي : القراءة العقيم -أ
األدب دون أن يكتبوا شيئا، فهم  يتلقون  يقرؤوندهم حيث نجوم  بها عامة  الناس يق بها تلك القراءة التي

 .دون أن يقوموا بإنتاج مادة أخرى مقابل ذلك  مادة

لك القراءة التي يقوم ، ويقصد بها ت"القراءة المنجبة"اسم " مرتاض"ويطلق عليها :  القراءة المنتجة -ب 
 ّص أدبي، يقوم بالتعليق والتأويلأي ن الناقد وعند ممارسته للقراءة على، حيث نجد أن بها الناقد األدبي

فينتج بذلك نصا آخر وكتابة أخرى ومثل هذه القراءة هي التي أنجبت ذلك العدد الضخم من الشروح 
للنصوص األدبية العربية القديمة ، وكذا مختلف تفاسير القرآن الكريم، ومختلف التعاليق والتفاسير على 

 1(.بنصوص أدبيةليست هذه األخيرة  رغم أن)الخ ...الحديث النبوي الشريف 

يشرح آراء النقاد الغربيين " مرتاض"ودائما في نفس الفصل، وفي قضية عالقة القراءة بالكتابة، نجد 
وكذلك القراءة  3" تودوروف"ويتناول قضية القراءة والقارئ لدى  2"غريماس"حول المسألة، وذلك عند 

 .4" موريس بالنشو"و أخيرا يتعرض إلى القراءة  لدى  ، والقارئ لدى بارث

أن تأويل، فأشار إلى لموضوع القراءة  وال" مرتاض"، فقد خصصه ثأما الفصل السادس من البح
عملية التأويل   ، فنجد أن العرب قد مارسواميمنذ القد خلين ومتالزميناومتد هذين المفهومين مرتبطين

وليس التأويل مجرد شرح  لّلفظ، وال .... " :ف مرتاض التأويل قائالك، ويعر لذل او لو لم يتفطنحتى و 
على مفهوم التأويلية   لعبارة، وال فهم لمعنى بشيء من السطحية المتعجلة الواثقة ولكنه يحيل تفسير

(Herméneutique ) النص لقي بحيث ال نستعمل الت طته نستطيع التحكم في نظاماسهي بو التي
فة اإلسالمية قد عرفت مفهوم الثقا أنّ  إلى ذلك"مرتاض " ويضيف 5...."نؤوله تأويالا ، ولكن  المقروء
 .وذلك عن طريق  تأويل النصوص التي جاءت في القرآن الكريم التأويل
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" ماهية  التأويلية"تحت عنوان "  مرتاض"هذا بالنسبة للعرب، أما بالنسبة للغرب، فقد تعرض إليها 
وأعطوا لها عّدة . ضمن المناهج النقدية المعاصرةالغربيون  عرفهأن هذا المصطلح  مفهوم سيميائي  على

تعريفات تتقارب وتتشابه فيما بينها ألنها تحوم حول مفهوم واحد، وهي أن وظيفة التأويلية كانت غايتها 
فى عليها شروح التوراة وما أضة عن ، والثقافة الدينية المنبثقن جهةتأويل النصوص الفلسفية اإلغريقية م

لنقاد تعريفات أخرى ل " مرتاض"عرض كما  .1ىذة وأساطير من جهة أخر و وشع اليهود من تعريفات
، وادمون هسرل (WilhelmDilthey)ويلهم دلتي  (Paul Ricoeur)الغربيين، أمثال بول ريكور

(Edmund Husserl )وبالتالي فهناك تأويالت مختلفة، وتعريفات متعددة للتأويل والتأويلية...وغيرهم ، .
إلى حدود التأويل، وجمالية التلقي، فأشار إلى أن نظرية التلقي من حيث هي " مرتاض"وهكذا فقد تعرض 

فكرة قديمة قدم الفكر النقدي، غير أنها من حيث هي نظرية مكتملة، وقائمة على أصول تأسيسية،  لم 
المنهجي الذي تمسكت به النزعة ، وذلك نتيجة للتشدد األعوام الستين من القرن العشرينأ إال في تنش
عرفت شهرة كبيرة في ذلك العصر، فظن الناس أنها الوحيدة التي تستطيع تحليل العمل  وية التينيبال

أهم رواد نظرية جمالية  "مرتاض"القا من هذه النقطة، عرض وانط .2ةاتيللساني األدبي في موضوعيتها
 .وشرح مسألة القصدية وعالقتها بالقراءة "جورج غادامير"، و"التلقي، كأمبرتو ايكو

، فيشير إلى مفهوم علمنة " نظرية للتلقي"عن إمكانية وجود " مرتاض"خر الفصل، تساءل ثم في آ
الكتابة أو القراءة أن ظاهرة ل ويؤكد بة الخوض في هذا الموضوع منذ األز العلوم اإلنسانية وصعو 

إلى عصرنا ( ق م  222 – 209) ة ومعقدة منذ عهد أفالطونالواسع قد ظلت مسألة عصيب فهومهابم
، خاصة وأن العلوم اإلنسانية عامة، واألدب بصفة خاصة، يرتبط أشد االرتباط بحقل الفلسفة الحداثي

 ر من المعايير كالعلوم التجريبيةاالتي ال يمكن علمتنها في حقيقة األمر، فال يمكن إخضاعها ألي معي
 .وال إصدار أحكام صارمة وقوانين واضحة نحتكم إليها

على كل أنواع الفلسفة، وأقر بتعددية الكتابة  امن القراءة تمّرد  " مرتاض"وعلى هذا األساس يجعل 
على تعّددية  ناء  إّن تعددية المعنى في  الكتابة الواحدة، أو النص الواحد، ب: ".... وتعددية التأويل، فقال 

" أو االنحراف" االنزياح"ميائيات المعاصرة على قابلية اللغة لما يسمى في اللسانيات والس التأويل، وبناء  
(l’écart)الغة ، ال ينبغي أن يعني أن الكتابة بالغة  السوء  فيما يزعم أفالطون، و أنها أصل الشر، وب

ورفيعة  تابة عظيمة العظمة وكبيرة الكبرأن الك ولكن يجب أن يعني.....التفاهة، فيما يزعم كوندياك
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هم  ون أن يضجرواباعدة، دالّرفعة، بحيث يظل الناس يقرؤونها عبر األزمنة المتنائية، واألمكنة المت
ي البديع عن إنتاج المعنى، واالفترار عن الدالالت، وعن إفراز الجمال الفنهي  ن أن تتوقفتها ودو بقراء

في دفاعه " مرتاض"، بل يذهب وليس هذا فقط، 1...."، ويسعد القلوبع النفوسالذي يهذب األذواق، ويمت
ا لنا اهلل القراءة على أنها نعمة كريمة وهبه عن نظرية التلقي والتأويل إلى أبعد من ذلك، فيصف عملية

نعمة القراءة التي هي نسان لإلض اهلل ي  ق  وكل ذلك ما كان ليكون، لو لم يُ " .... :سبحانه وتعالى، فيضيف
كتساب المعرفة، ولتذوق الجمال الكريم، ولو لم يقيض له أيضا إجراء ال  و رية الستنباط المعنى، األداة الس ح
 .2"...يرج إلى الغامض، ويتساءل عن المح  لّ به يفك الملغز، ويتو  التأويل الذي

قد بالغ في حديثه عن " مرتاض"أن  الحظموضع، وانطالقا من هذا الوصف، نولكن في هذا ال
الكتابة أو القراءة ووصفها بالنعمة، وخير دليل على ذلك آباؤنا وأجدادنا الذين لم يعرفوا ال القراءة وال 

نفسر إذن  قدرتهم على فهم األشياء وتأويلها بطريقة خارقة للعادة، وانطالقا من هنا  نشير الكتابة، فكيف 
إلى أن  هذا التعريف يكون متعلقا فقط بالدراسات النقدية األدبية،  وخاصة المتعلقة منها بالمناهج 

ياء أخرى غير والنظريات المعاصرة، أما األشياء األخرى الخارجة عن األدب، فيمكن االعتماد على أش
 .القراءة والكتابة لفهمها وتأويلها، فنعتمد خاصة على الثقافة وكل ما يدخل في تشكيلها من بابها الواسع

" العالمات ةإمبراطوري"في كتابه (" R. Barthes)بارث  نروال"رنسي الناقد الف ؛ولقد أثبت ذلك
وغير ...، من سلوك، وأطعمة، ولباساليوميةني، وكل ما يتعلق بحياته حيث استطاع دراسة الشعب اليابا
 .وشرح ما رآه والحظه في المجتمع اليابانيالقراءة لفهم تأويل  لكتابة أوذلك دون االعتماد أساسا على ا

ذا ربطنا ذلك بالجانب الفلسفي، فنقول صحيح أن هذه القراءة، وهذه التأويالت تسمح لنا باستنباط  وا 
 اء، ولكن تبقى كلها معارف مكتسبةوتذوق الجمال وغير ذلك من األشيالمعاني واكتساب المعارف 

ونسبية ومتغيرة بصفة مستمرة على وجه الخصوص، فهي إذن تمتعنا فقط لفترة، نعتقد فيها أننا توصلنا 
ية الدراسات النقدية في حركة دينام إلى الحقيقة، وخاصة في دراسة النصوص األدبية ، ولكن تبقى هذه

نعنا من أن نجزم أو نحسم في أي أمر يتعلق بماهية وجوهر وحقيقة أي إبداع أدبي مهما مستمرة، تم
 .كان

                                                 
 .660تأسيس نظرية عامة للقراءة ، ص  –نظرية القراءة : عبد الملك مرتاض -1
 

.062، ص نفسه  صدرالم - 2 



 االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل:                               نيالفصل الثا

 

 

119 

لمرتاض، نجد الناقد " نظرية القراءة"لكتاب لتنظيري ااألخير من القسم السابع و  ينالفصلأما في 
هذا " مرتاض" وبدأ. تيمفهوم القراءة باإلجراء المستويايعرض تأسيساته لنظرية القراءة، وذلك بالتعرض ل

لى أن القراءة ضرب ن أو السهل، وأشار إمر الهيّ األدبية ليست أبدا  باأل لقراءةالفصل بالتصريح  بأن ا
، كما أنه يقّر بتعدد نظر عن كونه مكتوبا أو غير مكتوبنها إنتاج لنص جديد بغض الأمن الكتابة، و 

 :ين كبيرين من القراءة وهماالقراءات وتنوع إجراءات القراءة، ولكن يلخصها كّلها في نوع

 .قراءة النص الشعري - أ
 .قراءة النص السردي - ب

التي يجب أن " قراءة النص اإللهي"ويضيف قراءة أخرى يخصصها للمسلمين واإلسالم، ويسميها 
قراءته " اضمرت"نخصصها لقراءة القرآن العظيم كونه ليس نصا عاديا كباقي النصوص األدبية ويعتبر 

ه الثاني من هذا البحث يحاول شرح وتفسير المنهج لقسم" مرتاض"ولكي يمهد  ،1ةالقراءجنسا شريفا من 
الذي سيتبعه في تحليل وقراءة النصوص العربية اعتمادا على مختلف المبادئ النظرية التي سبق وشرح 

 .كيفية إعمالها في الفصول األولى من هذا البحث

ذي سيقوم بتحليله  ودراسته، وذلك عبر نظام ال "النص الشعري"ههذ  تهدراس" مرتاض"ويخّصص 
هو   -كيفما يكن جنسه  –إن النص األدبي : ".... القراءة المتعددة المستويات ، ويقول في هذا الصدد 

حك ، ضمن المستويات المتعددة، وجوها من الفن  و الجمال والمتاع كّلها يسهم في إلقاء أن يمن   رض  ع  ب  
للتحليل ، أو القراءة، وكّلها يفضي إلى زيادة  في الكشف والتعرية حتى ال الضياء على النص المطروح 

، وال غابرا إال حضر، وال بعيدا إال اقترب، وال دإاّل تجّلى، وال معتاصا إال انقاا ي  يء يبقى فيه خفيكاد ش
راءات عرض جملة من اإلج" مرتاض"وبذلك فقد حاول،  2....."غامضا إاّل وضح، وال مظلما إاّل أضاء

 :ته المركبة، والتي تتمثل في مستويات مختلفة نلخصها فيما يليالتي سيعتمد عليها في قراء

 :المستوى اللغوي -1

ذي أتى به ، ولكن بعيدا عن مصطلح التفكيك ال" التفكيك"بمصطلح " مرتاض"يستعين المستوى  ذاهفي 
ويقصد به  مرتاض  تفكيك أجزاء لغة القصيدة لمعرفة طبائعها، ثم  – ةلتفكيكيافي النظرية  " جاك دريدا"

، في النص "مرتاض"إعادة تركيبها كما كانت من ذي قبل في بنيتها النسجية األصلية، وهذا ما سيفعله 
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ثم يقوم  الشعري، حيث يقوم هذا اإلجراء الذي أتى به على تقسيم النص الشعري قطعا قطعا، أو بيتا بيتا،
 الخفاياو  حيث تكون لها القدرة القادرة على التسلط على معظم األجزاءعها لقراءة مجهريه شاملة بإخضا
ته  راءالمحترف، وب على ذوق القارئ في هذا الصدد إلى أن هذه العملية تتوقف أيضا "مرتاض"ويشير 

 1.الفنية من جهة أخرى تهجهة ، وكذا على طبيعة النص وبني اإلجرائية من

المستوى اللغوي، يقوم القارئ بتحليل طبيعة اللغة الفنية التي كتب بها النص، وتفكيك  وبذلك وعلى
هفها الكاتب في نسج نظّ كتشف المواد اللغوية التي و المعجم اللغوي داخله وذلك لي  .األدبي ص 

 :زيلحي  المستوى ا -2

زية للمعاني الحيّ  أن معظم العناصر اللغوية أو السمات اللفظية ، تكون حاملة" رتاضم"به ويقصد 
عجيبة  التي يمكن أن يكون فيها معان" رةالشج"على ذلك في لفظة  بشكل أو بأخر، ويعطي لنا مثاال

ا ثم نقوم بتحليل ذلك الحيز ، ويقوم بشرح ذلك، خاصة وأن الشجرة في األصل تمنحنا حيزا معلوم"للحيز"
مثال نجد شجرة مثمرة أو  على عدة معان "شجرة"ل لفظة يحاستعمالها في النص المقروء، فتُ  على بناء  

شجرة عقيم؟  شجرة كبيرة أو صغيرة ؟  هل نقصد ظاللها أو أغصانها؟ هل كانت هناك ريح جعلت لها 
ما ال نهاية من األسئلة المتعلقة بهذه  إلى إلى غير ذلك...هل هي شجرة عتيقة أم  ناشئة؟ حركة أم ال؟  

 .ة وفي كل سؤالالشجرة وحيزها، الذي يتوسع في كل مر 

إن الحيز كما ترى ليس كامنا في مثل هذه السمات اللغوية .... :"وبناء على ذلك يقول مرتاض
قريحته على اقتراع  ةعلى ذكاء القارئ وقدر  د عطاؤه  بناء  تجديتنوع و ، ينيا فحسب، ولكننا ننفيه كمونا غ

 2. ..." األبعاد الحّيزية الكامنة فيه والماثلة حوله

كيف أن مفهوم الحّيز يمتد بشكل واسع، فيدل على الحجم والشكل والرسم والفضاء " مرتاض"يشرح وهكذا 
بالخصوص بذكاء القارئ أو  ةوغير ذلك من الحاالت والّدالالت المتعّددة والمختلفة والتي تكون متعلق... 

 .المتلقي
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 :المستوى الزمني -3

هذا المستوى بمستوى الحّيز، حيث يشير إلى أنه ال يمكن الفصل بينهما، فال حيز " مرتاض"يربط 
 . خارج الزمن، وال زمن خارج الحّيز

التي رأينا اختالف وتعدد إحاالتها " شجرة"ولتفسير ذلك، فقد رجع إلى التمثيل ، ودائما للفظة 
ة متعددة، خاصة ن هذه اللفظة  تتمتع بدالالت زمنيإلى أ"  مرتاض"ودالالتها على مستوى الحيز، فأشار 

ية من آفقد استعان ب" شجرة"تحمله لفظة  ولتفسير المستوى الزمني الذي"  شجيرة"، وال " فسال  "وأننا لم نقل 
وشرح كيف أن الزمن هنا يمتد إلى شبكة من الدالالت ، وشرح ذلك  *سورة مريم، تتضمن لفظة نخلة

 1.بطريقة مفصلة

 :المستوى االيقاعي -4

إلى أنه يقصد بهذا المستوى من القراءة إلى  التركيب اإليقاعي الذي يعني لديه " مرتاض"يشير 
كأن كل شيء و  المظاهرل في جملة من مثُ ولذلك فقد أشار إلى أن اإليقاع ي  " شعرية اإليقاع وجماليته"

االئتالف ، بل إذا تكرر على على سبيل االنسجام و  ريشكل في نفسه، ومع غيره أيضا إيقاعا، إذا تكرّ 
إلى أن اإليقاع  " مرتاض يفويضيشكل إيقاعا  فهو....مثال تعاقب الفصولكسبيل التناقض واالختالف، 

، أو يجب أن يظل محتفظا  بالمقدار األدنى من التكرار اختلف وتغير وتحّول، يظل محتفظا مهما
ويعطي  2.على اإليقاع السمعي، كما ينطبق على اإليقاع البصري معاوالتواتر،  والتعاقب، وينطبق ذلك 

 .ح أفكارهلنا عدة أمثلة ليوضّ 

ثم  دبيألفي شعرية الخطاب ا اأساسي اثم يشرح معنى اإليقاع الشعري وكيفية تعدد دالالته، كونه مكّون
والمستوى  ييفّرق بين مستويين من اإليقاع، المستوى الداخلي، والمستوى الخارجي، وبين المستوى العمق

يشمل العالقة الثنائية بين البيت الشعري " اإليقاع"في هذا الصدد إلى أن "  مرتاض"السطحي، ويشير 
مة بين البيت األول من وسابقه من جهة، والبيت الشعري والحقه من جهة أخرى، وكذا العالقة العا
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وهذه العناصر مجتمعة ومتواشجة هي التي تشكل جمالية البنية اإليقاعية ...القصيدة، واألبيات التالية له
 .2طبيق وشرح ما سبق بصفة مفصلة ودقيقةتّ لل"  مرتاض"بعد ذلك يعمد و  ،  1للقصيدة

، يعرض من خالله تجاربا امنه ملحقإلى القسم الثاني من بحثه، فيجعل " مرتاض"وهكذا ينتقل الدكتور 
كل من  حيث قام بعرض قراءات ؛"قابلية القراءة للتعدد "راءة النص فتناول في الفصل األولة في قتطبيقي

 .للنصوص الشعرية التي أبدعها الشابي" ميّذاوالغ" "صمود"و " المسدي"

" الشاعر قلب"مقطوعة قراءة لام بحيث ق ؛"القراءة بالدورة التوزيعية" وتناول في الفصل الثاني موضوع 
ورة التوزيعية وشرح أنسجتها، ونظام اشتغالها ، ثم أنشأ أربع دورات توزيعية، قام دّ للشابي، فبدأ بإنشاء ال

 .تحليل تشاكلي للنص إلنجازباالعتماد عليها في األخير 

تناول من خاللها  قراءة أبيات " لغةلعب بالّ القراءة والّ "حيث عالج موضوع  ؛الثثم انتقل إلى الفصل الث
ثالثة من قصيدة إرادة الحياة للشابي دائما وذلك بتحديد المستويات التوزيعية  الكبرى فيها، ثم تحليل نظام 

 .ليكاالدورة التوزيعية باالعتماد على اإلجراء التش

رسة قراءة فقام بمما" شعرية القراءة"بالفصل الرابع، حيث تناول موضوع  دراسته "مرتاض"هى نأو 
لشابي واعتمد على نفس طريقة  تحليل النصوص األولى ، فقام بتحديد المستويات لسميائية لبيتين 

 .لي فيهاكاالتوزيعية الكبرى، ثم  دراسة المستوى التش

هو كثرة  ولكن المالحظ من كل ذلك لقراءةالمتعلقة بنظرية ا تهمرتاض دراس ىنهأوهكذا فقد 
التفاصيل، وتشعبها، خاصة في الجزء التطبيقي من الكتاب،  باإلضافة إلى أن مرتاض، قام بمزج نظرية 
التلقي والدراسات اللغوية، والدراسة السيميائية، ليشكل نظرية في القراءة، ولربما لهذا السبب، ولعدم التزامه 

من اثنين أو  فنجد في كل كتاباته منهجا مركبا بمنهج واحد في دراسته، يدعوه بعض الباحثين بالشمولي،
، فقد حاول المزج بين النقدية، أما بخصوص نظرية التلقيأكثر، وهذا ما يعطي صفة مميزة لدراساته 

وهذا  جراءات النقدية العربية التراثيةاإلجراءات الحداثية التي أتت بها معظم الدراسات الغربية، وربطها باإل
سماء الحداثة، وجذورها تضرب في عمق  ها ترتفع  فيناغصية قراءة عربية أه بإنشاء نظر ما سمح ل

وهذا هو الشيء الذي يسعى إليه الناقد دائما وهو الحداثة أو التحديث مع الحفاظ . التراث العربي األصيل
 .عربيةالعلى الخصوصية 

                                                 
 .029، صمرتاض، نظرية القراءة عبد الملك -1
 .012 – 022ص ص،صدر نفسه الم-2
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 :دانيعند  حميد لحم نظرية القراءة - ب

قد  اهتم بدراسة المناهج  "دانيحميد لحم"المعاصرين نجد الدكتور كباقي نقاد العرب المحدثين و 
ثرها إما إسقاط المناهج إالنقدي إلى دراسات متنوعة حاول  ارهسل مالنقدية الجديدة فقد تعرض خال

ماالغربية على ا البحث والتأسيس لنظريات ومناهج جديدة تتوافق مع طبيعة  لنصوص األدبية العربية وا 
النص العربي جديدا كان أو قديما، ونالحظ أن أعماله النقدية متنوعة المنهج  من أسلوبية، درس خاللها 
المبدع العربي وكيفية إنتاجه للنصوص، إلى بنيوية وبنيوية تكوينية تناول فيها كيفية اإلبداع  عن طريق 

فدرس هذا األخير في ذاته وبذاته ثم انتقل لالهتمام بالقارئ ومتلقي األعمال اإلبداعية،  بنيات النص،
وذلك من خالل دراسة نظرية القراءة أو نظرية التأويل والتلقي التي تهتم بالّدرجة األولى بمتلقي النص 

لى كيفية علتعرف وفي هذا اإلطار سنحاول ا. عليه دراساتها ىبن  دبي وتجعل منه محورا أساسيا  تُ األ
عاداتنا في   القراءة وتوليد الداللة ، تغيير"داني لهذه النظرية وذلك من خالل كتابه الموسوم تناول لحم

، يهتم هذا الكتاب بالدرجة األولى بالمشاكل النظرية لقراءة األدب وتأويله، ويفسح "قراءة النص األدبي
رية والسردية من أجل فهم أكثر للقضايا المجال في غير موضع، للوقوف على بعض النصوص الشع

حسب  –النصوص األدبية  المطروحة في عملية القراءة كما يهدف إلى تغيير عاداتنا المألوفة في قراءة
الطبيعة النسبية للنتائج المحصل  ت تلتزم بوثوقية صارمة ال تتناسب معوهي عادا -داني تعبير لحم

من أجل ترك المجال مفتوحا إلى أن كل هذا "  دانيلحم"ويشير أيضا راسات األدبية،  عليها عادة في الد
 .1حول مضامين هذه النصوص األدبية وقيمها الجمالية لغاية تحصيل مردودية معرفية أكبر للحوار

بداع العربي الحديث وعالقة جديدة كتابه في ثالثة فصول  ومدخل  تناول فيه اإل" دانيلحم"ولهذا قدم لنا 
 لحلمياالتأويل  الفصل الثانيفي ي و النص والخطاب وتوليد المعان الفصل األول وتناول في ،مع القارئ

 .وانتهى بالفصل الثالث الموسوم بمستويات القراءة ،وتأويل الدالئل

ي في تقديم كتابه إلى أن فعل القراءة قد ارتبط في التاريخ األدبي العربي وغير العرب" دانيلحم"أشار 
يجة لالهتمام بتفسير النص وأول التأويالت منذ القديم كانت نت مضمون الرسالة منبفكرة التقاط 
األحيان  حتدم حولها النقاش في غالبيللتأويالت المختلفة والتي  ةرضعية التي كانت ّدينالنصوص ال

سواء كان ذلك عند الغربيين المسيحيين واليهود، أو عند العرب  في اهتمامهم بتفسير القرآن الكريم، ثم 
حيث نجد أن فعل القراءة  ؛تطور هذا األمر ليصل إلى إنشاء نظرية  تأويلية تدرس النصوص األدبية

                                                 
ص  0222، 6المغرب، طقراءة النص األدبي، المركز الثقافي العربي،  في تنااتغيير عاد الداللة،داني، القراءة وتوليد محميد لح-1

22. 
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إلى أن هدفه  " لحمداني"، وأشار دبية والمضمونيةالمتعاقبة على النصوص هو الذي أعطاها  قيمتها األ
لكتاب هو محاولة إعادة النظر في عالقتنا وكيفية تعاملنا مع النصوص األدبية مهما كان نوعها امن هذا 

أوعصرها الذي أنتجت فيه وبالتالي فالقراءات المختلفة والسياقات االجتماعية والحضارية هي التي تسمح 
إلضافة إلى مبحث التناص وخاصية التدليل المتولدة عن التفاعل لنا بتقديم تأويالت مختلفة للنصوص با

النصي الداخلي كما أشار إلى تأويل األحالم التي يمكن لدارس األدب دراستها لفهم طبيعة النصوص 
 1.الشعرية والقصصية

حدث في مختلف إلى االنفتاح وقبول التغيير الذي ي في كل مرة يدعو" دانيلحم"ولهذا نجد 
ومن حسن ... :"فيقول بهذا الصدد. اسات النقدية واألدبية بصفة خاصة، وفي الدر بصفة عامةالمجاالت 

الحّظ أّن المجتمع العربي في عهود نهضته الّزاهرة كان يترك المجال للحوار الفكري حول النصوص على 
صاحب  المستوى الثقافي العام في الوقت الذي كان فيه كل فكر يتشبث في الغالب بفكرة أنه وحده

تفسير قبول الفكر النقدي " دانيلحم"به  ديورّبما هذا ما ير  2..."الحقيقة في النظر إلى النصوص ودالالتها
العربي لمختلف المناهج والنظريات النقدية الحديثة التي عرفها الغرب بسهولة،  حيث نجد أن النقاد 

 .النصوص العربية بأنواعها وأجناسها العرب قد تبنوا معظم هذه النظريات، وحاولوا تطبيقها على مختلف

مكانية تأويله وتفسيره حسب بفكرة  يقرّ " دانيلحم"وبذلك نجد  انفتاح الّنص األدبي، وتعّدد دالالته، وا 
إن فكرة الداللة الثابتة للنص األدبي  .... :"كذا العصر الذي تقرأ فيه، فيقولالقراءة وحسب القارئ، و 

األمر الذي يشير إلى أن هذه النصوص لها خاصية جوهرية وهي  تتعارض بشكل واضح مع واقع 
قابليتها على الّدوام ألن تقرأ في العصور من زوايا نظر مختلفة وجديدة، وذلك في ضوء التطورات 

استبدال العالقة التي  "لحمداني"طالقا من هذه الفكرة ، قّرر ، وان3..."الحاصلة في تقّدم الفكر بشكل  عام
 .ة والتأويللقراءة والفهم، بعالقة أخرى تربط بين القراءتربط بين  ا

، بمدخل عام، يتناول فيه العالقة الجديدة التي تربط بين القارئ دراسته هذه" دانيلحم"وهكذا يبدأ 
فأشار في أول األمر إلى سبب تحّول هذه العالقة، فوضح أن من األسباب . واإلبداع العربي الحديث

وظيفة األدب  و ، هو التحّول الذي طرأ في شكلالقارئ العربي بالنصوص األدبية ةاألساسية لتغيير عالق
ال افقدم لنا مث ، 4ذلك أّن  أشكال التعبير القديمة كانت متالئمة مع نوعية الوظيفة التي كانت منوطة لها

                                                 
 .21، ص السابق صدرالم-1
 .نفس الصفحة، نفسه- 2
 29، ص  نفسه-3
 26، ص نفسه- 4
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بالنصوص الشعرية التي كانت متصلة دائما بالواقع العربي، وتميزت بوظيفتها اإلنشائية  على ذلك
، ولكن الشعر (الخ...أي االهتمام بالبناء الشعري واستخدام الكنايات واالستعارات ) بالدرجة األولى 

اوز أشكال التعبير العربي الحديث، ورغم احتفاظه بوظيفته التعبيرية، وبالجانب البالغي له، إاّل أّنه يتج
( بالعمق المعرفي والوجداني زميّ تالذي ي)ق الجديد للفكر العربي لكي يستطيع االستجابة لألف  القديمة

دراج البنيا تاريخ واألسطورة،وذلك باستخدام وسائل تعبيرية جديدة كالرمز، وتوظيف ال التمثيلية  توا 
ضرورة التحديث سواء في النقد  يؤكد" نيلحمدا"ري، ولهذا نجد السردية في تضاعيف التعبير الشع

في طريقة القراءة والتعامل مع هذه النصوص  ولدراسة وتحليل النصوص األدبية، أوالمناهج النقدية 
ذا كان الشعر قد نجح أمام : ".... اإلبداعية، سواء كانت حديثة أم تراثية، فنجده يقول في هذا الصدد وا 

ها، إما بسبب ائقادرة على التكّيف للحفاظ على بقاألدبية لم تكن  هذا الّتحدي، فإن كثيرا من األجناس
وبالتالي وبسبب  1".عائد إلى طبيعتها التكوينية الداخلية، أو ألسباب تتعلق بمزاحمة فنون جديدة لها

النثر، اضطر القارئ  واألدبي العربي، سواء في الشعر أمختلف هذه التطورات التي أصابت النص 
 طريقة إبداع النصوص شكال ومضمونافبعد أن تغّيرت . مسايرة هذه التطوراتإلى خر العربي هو اآل

وأصبح البعد الرمزي والتاريخي واألسطوري ينافس الدور البالغي والنحوي والتركيبي في النصوص 
العربية، وجد القارئ العربي نفسه متورطا في صياغة هذه النصوص أثناء قراءته لها، حيث أصبحت له 

 .ل والتفسيريأكبر في التأويل والتخي حرية

. إلى ضرورة االهتمام بفعل القراءة باعتباره فعال منتجا، ال مستهلكا لألدب" دانيملح"يشير   وبذلك
ولهذا فقد حاول توضيح أهم العناصر التي تجسد مفهوم الحداثة في النص العربي الحديث، والتي يمكن 

 :تلخيصها فيما يلي

 :التخيليةالعناصر -1

هنا إلى ضرورة تضمين عناصر تخيلية في كل إبداع أدبي حديث، حيث تقوم " دانيلحم"يشير 
بعاده عن كل ما هو م إلى كل ما هو جديد  وعادي وميألوف وي  هذه العناصر بتحويل انتباه القارئ، وا 

اتساع مجال تداوله ولهذا فالخيال يلعب دورا مهما في تقدير قيمة اإلنتاج األدبي ودرجة . رثيوم
 2.واستهالكه

 
                                                 

 .62قراءة النص األدبي، ص  في تنااتغيير عاد الداللة،داني، القراءة وتوليد محميد لح-1
 .66، ص  صدر نفسهالم-2
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 :أدوات التخيل -1

 بواقعية الحدث الذي يكتبه الوسائل واألدوات التي يستعين بها الكاتب لإليهام" دانيلحم"يقصد بها 
فإما أن يقوم الكاتب بتكثيف وسائل التحفيز الواقعي بتناول مواد الواقع ودمجها . مختلفة هام أشكاال  يولإل

ما أن يخلق عالقة مباشرة أو غير مباشرة بنصوص مختلفة يعرفها القارئ . جديدلي يفي عالم تخي وا 
 .مسبقا

 دبية العربية الحديثة والمعاصرةإلى أن أكثر أشكال التمثيل شيوعا في الكتابة األ" دانيلحم"ويشير
ال األدبية جي والفكري في األعمهي اإلجراءات الحوارية التي تعيد تشكيل الحوار االجتماعي واإليديولو 

يل هذه، وخاصة بتعدد أبطالها يخير مثال على ذلك، نجد الّرواية التي تستعمل مختلف أشكال التخو 
 1.ؤاهاورُ 

 :حضور القارئ في النص -2

للمشاركة الفعلية في بناء إلى أن السرد العربي المعاصر يتميز باستدعاء القارئ " دانيلحم"يشير 
الكاتب يخاطب المتلقي مباشرة ويدعو لإلسهام معه في عملية تكوين النص، ولكن يشير  النص، ذلك أن

 ، وكما يوضح في هامش الموضوعبالقضية، ألن مفهوم القارئ هنا إلى أن القارئ المعاصر غير معني
 هناكهذا يعني أن و  أن القارئ هو مجموع القراء الذين لهم هيمنة على الّذوق العام في العصر الحاضر

ا الموضع بالّذات، نالحظ أن ولكن في هذ 2.لها هيمنة ذوقية لكن ليستمستويات متعّددة أخرى للقّراء و 
يقوم بإصدار حكم قيمي على القارئ العربي المعاصر، فوصفه بعدم امتالك الّذوق، ولكن إذا " دانيلحم"

التقليدي، دون الشعور النقد في فخ  يسقط" دانيلحم"الحتكام إلى الذوق، نجد أّن عدنا إلى هذا النوع من ا
 .بذلك

 ليةيولذلك فإن النص العربي الحديث، يقوم باستدعاء القارئ بواسطة العناصر واألدوات التخي
، وربط مختلف دالالتها ا عقد عالقة بين أجزائها المبنيةالعضوي، وكذها ئفتدعوه لفك رموزها وتتبع بنا

 .وغيرها، للوصول لفهم النص وتأويله.... والفكرية والثقافية بمختلف الجوانب األسطورية، والتراثية،

 

                                                 
 .60السابق، ص صدرالم-1
 .62ص نفسه ، -2
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 :داللة المعرفة المواكبة للنص اإلبداعي  -3

م ن لم يكتفوا بدعوة القارئ لمشاركته الوظيفة التعبيرية،  فاقتحيإلى أن المبدع"  لحمداني"هنا يشير 
ل لذلك ث  أدوات وميكانيزمات التعبير وم  "عن أسرار اإلبداع و تعرية   عالم النقد األدبي وذلك بالكشف

وبناء  م الّرؤية السرديةبالكتابة السردية التي يذهب فيها المبدع إلى طرح قضايا نقدية ته
 1.الخ...الشخوص

 :االقتصاد وتشكيل الفضاء -4

أصبح المبدعون يهتمون بقضية اقتصاد النص في الكتابات اإلبداعية، ألن القارئ المعاصر  قد
ولذلك فقد اهتم المؤلفون بالفضاء النصي . في الكتابة... المهيمن بذوقه لم يعد يتقبل الحشو واإلفاضة 

(L’espace textuel )2.باعتباره جزءا من عملية اإلبداع 

استخراج مجموعة من " دانيلحم"داعي العربي الحديث، استطاع بوانطالقا من مميزات النص اإل
: والتي تتمثل فيما يلي مان استقبال واستجابة القارئ له،العناصر التي يعتمد عليها المبدع لض

حيث نجد أن القارئ المعاصر يميل  اإلغراء، نوعية االستهالك األدبي، والمواكبة األدبية،االختصار، 
ربما رواج القصة القصيرة في األدب  ضل النصوص القصيرة، وهذا ما يفسرويف كثيرا إلى االختصار

الحديث، كما أن اإلغراء بمختلف الوسائل يجذب القارئ بسهولة كما أن االستهالك األدبي المعاصر 
بداع العربي مرتبط بالجانب االقتصادي للقارئ باإلضافة إلى العالقة التي تربط بين تطّور وتيرة اإل

 3نجد أن القارئ العربي ال يكون دائما في مواكبة ومسايرة األدب ر مستوى جمهور القراء، حيثوتطوّ 
في مسألة االستقبال ونوعية الجمهور العربي، حيث " دانيلحم"م  القضايا التي أشار إليها وهذه هي أه

 .نجد أن  هذين العنصرين يلعبان دورا مهما في عملية القراءة في األدب العربي

إلى اإلشارة إلى إمكانية اإلبداع العربي في سياق تطّور  "  دانيلحم"ما في نفس السياق، عمد ودائ
 ت النقدية التي وصل إليها النقاداإلبداع العالمي فأشار إلى أنه رغم المستوى األدبي ومستوى الدراسا

لمصيرية والحاجيات الملحة والباحثون العرب، إال أن اإلبداع العربي يبقى مرتبطا بالقضايا ا

                                                 
 .62، ص قراءة النص األدبي في تنااتغيير عاد الداللة،داني، القراءة وتوليد محميد لح- 1
 .62، ص صدر نفسهالم - 2
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 –اإلبداع العربي –تعبير، ال يزال رغم كل  التطور والتغّير  الحاصل في  المضامين وأدوات ال...:"فيقول
 1...."مهوسا بالحفاظ على الكيان الخاص، بما في ذلك تماسك الذات والهوية في مواجهة اآلخر

: ة بشكل جّيد وكاف في العالم العربي فيقولتطّور القراءإلى عدم " دانيلحم"في رأي  وهذا ما أدى
تي لحقت نوعية من هنا يمكن القول بأن القراءة رغم كّل ما حصل فيها من تطّور تبعا للتغيرات ال.... "

يؤّولون ....وأن معظم القّراء ...لك الّنمط التقليدي في الغالبذ ال تزال تميل إلى–الكتابة األدبية 
رئ العربي مقارنة بضعف القا" دانيلحم"وهكذا فقد حكم  . 2.... "ونها النصوص أكثر من كونهم يفهم

مّيز به اإلنسان العربي بصفة تالغرب من تطّورات، وذلك يعود إلى الطابع المحافظ الذي ي بما توّصل إليه
 .عامة

والقضايا معالجة مجموعة من األفكار " دانيلحم"، حاول وانطالقا من هذه اآلراء، والمبادئ واألفكار
ع الّنص والخطاب  المتنوعة، وذلك في ثالثة فصول من الكتاب، حيث تناول في الفصل األول موضو 

يتحدث "  ني لحمدا"، فتضمن هذا الفصل مسألة القراءة بين  التواصل والتفاعل أين نجد وتوليد المعاني
في مختلف الكتب " لالتواص"رض مجموعة من التعريفات التي وردت لمفهوم ععن عملية التواصل، ف

وهو  "الدال"ب هصفيرح تعريفا والمعاجم، فناقش بعض اآلراء والمواقف المتعلقة بهذه القضية، فاقت
طة أية لغة أو إشارات مسننة بين فردين أو اسهو نقل خبر أو معرفة أو خبرة وبو التواصل "....

مجموعتين ، إحداهما يكون باثا للّرسالة، والثاني مستقبال ومفككا لسننها وتكون نتيجة ذلك التأثير في 
بين المرسل  هناك تفاهم تام حيث يشترط أن يكون 3...." المستقبل أو إجراء تغيير ما في حالته

 .ندالئل التسني والمستقبل حول إشارات

 ر االجتماعياحو األدبية بشكل خاص تعتبر أداة لل وبذلك فإن النصوص بشكل عام، والنصوص
حيث يتم من خاللها تبادل التأثير بين مرسل ومستقبل، وبالتالي فإن الداللة في النصوص ال يمكن أن 

النص ال يكون تضبط بشكل تام إال بالرجوع إلى السياقات الخارجية، مع  اإلشارة إلى أن سياق  كتابة 
وبالتالي فقد  ص وفهمه وتأويله كما يشاء،ولهذا فإن القارئ يقوم باستقبال النّ . بالضرورة  سياق قراءته

بين أنواع الخطابات التي تأتي في النصوص  فقسمها إلى نصوص إخبارية وأخرى تعّبر " لحمداني"فرق 
 . من الكتابات الصحفية 4 عن وجهة نظر كاتبها،  ولتوضيح فكرته هذه قام بتقديم مثالين
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 واء  في العالم العربي أإلى أن قراءة النصوص األدبية سو " لحمداني"وانطالقا من هنا يشير 
شير إلى وجود تفاوت حاصل بين طبيعة ممارسة القراءة وطبيعة التنظير للقراءة، ويقصد بذلك تخارجه 

االختالف حول معانيها يكون دائما أن بخصوص ممارسة القراءة فإن دراسة النصوص عمل مشروع وأن 
أما بخصوص التنظير فإن القراء والنقاد يقرؤون النصوص بغايات ودوافع . قائما، وهذا شيء طبيعي

 .يكون ذلك أيضا بشكل متباينؤولون األدب أكثر مما يفهمونه، و متباينة، ولذلك فهم ي

أمثلة على نظرية القراءة العربية، والتي تتمثل في نظرية " لحمداني" قّدم فقدوانطالقا من ذلك، 
ة في الكالم ، وعن تأويل هذا األخير خاصة في يدحيث تحدث عن القص 1البالغة العربية عند الجاحظ

ءم ذلك بما يتالو  إلى تغّير مفهوم التواصل في الدراسات الحديثة" انيلحمد"الدراسات الشعرية ، ثم أشار 
 2.النصّية من جهة، ومع طبيعة القراءة من جهة ثانية ىكتشافات المتعلقة بالبنمع اال

فتحدث عن مفهوم الفراغ " إيرز"مفهوم التواصل عند " لحمداني"وانطالقا من هذه الفكرة، فقد تناول 
الفراغ هو الذي يدفع بالقارئ إلى السعي الكتشاف جوهر  هام في الّنص اإلبداعي، وكون هذاأو اإلب

التواصل بهذا " لحمداني"وبذلك فقد اعتبر . حقيقة ذلك النص األدبي، وذلك باالعتماد على التأويلو 
 .هو فعل منتج للداللة وليس مستهلكا لها –ى بين المبدع والمتلقي و عن طريق النص المعن  

اللغوية ال إن حياة اإلنسان "..... :بخصوص التواصل والفهم والتأويل يقول" لحمداني"ولذلك نجد 
 تستدعي منه دائما أن يفهم، بل تحّرضه في كثير من الحاالت على أن ينفعل ويؤول ويقترح و يغير

هي من أكثر النصوص اللغوية إثارة لهذه الملكات، فهي حافز متمّيز بتشغيل القدرة  والنصوص األدبية
 3..."التفاعلية واإلنتاجية لحظة القراءة

إلى ماهية النص األدبي في ضوء نظرية " لحمداني"أويل، تعرض ودائما في سياق التلقي والت
ودة في عالقة النص التلقي فأقر برأي النقاد الغربيين حول هذا الموضوع، بأن الظاهرة األدبية تكون موج

تكمن في  كما كان سائدا في الماضي، حيث هناك من يعتقد أنها موجودة عند الكاتب، أو بالقارئ، وليس
 Michael)"ريفاتير"آراء بعض النقاد مثل " لحمداني"وهكذا فقد عرض . اءاتهنضمنها في بالنص الذي يت
Riffaterre ) ّدليل تز بين الداللة والالذي مي(Signification et Signifiance )4 حيث استنتج أن

                                                 
 .12 – 11ص ص السابق،صدر الم -1
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 .92، ص نفسه  -3
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األولى استكشافية يصل : مجبر على قراءة النص األدبي بعامة، والنص الشعري  بخاصة، قراءتين القارئ
 1.بعاد الّدالليةم التدليل الذي يقصد به تعّدد األفيها إلى الداللة، والثانية هيرمينوطيقية يجد  نفسه فيها أما

لج  العالقة بين النص احيث ع ؛في هذا الموضوع" أمبيرتو إيكو"ي أيضا رأ" لحمداني"كما عرض 
أقر بانفتاح النص األدبي وبتعددية القراءة مع األخذ بعين االعتبار في التأويالت بالبنيات والقارئ، و 

الذي يدعو إلى " ياوس"أيضا في هذا الّصدد آراء األلماني " لحمداني"كما عرض  2.النصية األساسية
ومستوى  مستوى الفهم، مستوى التأويل وهي دمج ثالث مستويات مهمة لتحقيق التأويل األدبي،

 .االستعمال

روالن "وكيفية اختالفها عن تصّور " ياوس"أيضا إلى جمالية التلقي كما رسمها " لحمداني"وأشار 
أّنه موّلد ال نهائي للداللة أي اعتباره كحقل غني بالتدليل  الذي ينظر إلى النص األدبي على" بارث

(Signifiance ) يتحدث عن آفاق انتظار القّراء واختالفها خالل العصور، وأشار " ياوس"في حين أن
أيضا آراء  "  لحمداني"كما يعرض  .3إلى أّن ذلك ما يمنح الّنص األدبي صفة اإلنتاجية المستمرة للمعنى

 .ومفهوم رؤى العالم وعالقتها بجمالية التلقي ىيفية تعرضه إلى قضية تكّون المعنوك" إيزر"

إلى أنها فتحت " لحمداني"ا الجزء من البحث في الجذور الغربية لنظرية التلقي، يشير في آخر هذو 
 4.إلى السعي للوصول إلى معرفة المعرفة ث أصبحت تدعوأفقا جديدا في مجال النقد األدبي، حي

ر السياق في تأويل الخطاب موضوع دو  إلى البحث في" لحمداني" تعرضوانطالقا مما سبق، 
لدراسة  –في ضوء نظرية التلقي والتأويل  –إمكانية استغالل القراءة التأويلية  فحاول البحث في األدبي

ات التأويل  المتاحة لدى بعض النصوص العربية  ، ولكي يقوم بإثبات دور السياق في  تحديد إمكاني
رسالة "في سياق قصيدة للشاعر صالح عبد الصبور بعنوان  ردةو ال" دليل"بدراسة "  لحمداني"قام  المتلقي

تعّدد الّدالالت التي على لحمداني "فبرهن (. 6690من ديوانه أحالم الفارس القديم، )إلى سّيدة  طيبة 
وبنفس الطريقة قام   .في هذه القصيدة، وكذا اختالف التأويالت التي أتت بها" الوردة"أتى بها مفهوم 
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تأويل النصوص األدبية، وبالتالي تفسيرها  يةالسياق األسطوري والحكائي في عملت دور ثبابإ" لحمداني"
وكان هذا ضمن السياقات الداخلية التي يتضمنها النص . وفهمها بالنسبة إلى هذه المرجعيات األسطورية

عملية  السياق الخارجي فيلحديث عن دور لفي هذا الصدد " حمدانيل"وهذا ما أخذ .  األدبي في طياته
القراءات المستمرة  الت والتفسيرات تختلف وتتعّدد معبسياق الحصر، فأثبت أن التأوي التأويل وعالقته

 1.والمتعددة

حيث أشار  ؛"لةالمقصدية ودور القارئ في توليد الدال"إلى معالجة موضوع  "لحمداني"وهكذا انتقل 
عبد القاهر "عند  "المقصدية أو الغرض"هذه الدراسة تتمثل في بحث عن مفهوم  في البداية إلى أن

فأشار إلى أّن أهمية هذا البحث تكمن  في مقصدية األدب كونه مفتاح فهم النظرية النقدية "  الجرجاني
د العربية القديمة خاصة وأن مفهوم القصد أو الغرض يحتل مكانة محورية في نظرية النظم عن

 ".الجرجاني"لفهم نظرية القراءة عند  امفتاح" المقصدية"مفهوم " حمدانيل"، ولهذا فقد اعتبر "الجرجاني

في صلب الموضوع فقد اعتمد على المؤلفين األساسيين لعبد القاهر " لحمداني"ولكي يخوض 
مهمة  اأفكار  " لحمداني"، وجد ل اإلعجاز وبالضبط في هذا األخيرأسرار البالغة، ودالئ: الجرجاني وهما 

فأشار  . لي في الثقافة العربية القديمة، ودور القارئ بالنسبة للنص األوّ ر عن مجال القراءة والقصدتعبّ 
إلى أن هذه األفكار تمثل الفهم العربي لنوعية عالقة القارئ بالنصوص األدبية اإلبداعية والدينية على 

ا عن أهم فكرة يدافع عنه" انيلحمد"فتحدث . الخصوص، وما يتصل بذلك من كالم عن المقصدية
في كتابه دالئل اإلعجاز، ويكّرر الّدفاع " الجرجاني"أّول فكرة أساسية يدافع عنها  " ...:الجرجاني  فيقول"

عنها في نفس الكتاب عشرات المرات، هي  مسألة أسبقية المعاني في النظم بجميع صوره، فالمتكّلم ال 
 2..".ظهر فيهامتتفسها ألفاظا يتصور المعاني لتجد لنينظم ألفاظا ليعبر بها عن معانيه بل 

فس الوقت األلفاظ المسافة الزمنية، فالمعاني، تتولد وتستدعي في ن" األسبقية"ولكن ال يقصد هنا بـ 
 .كان سائدا في النقد التقليدي بين اللفظ والمعنى كما قفريتّ لحيث ال تكون هناك حاجة لالمناسبة لها، 

سلفا، وهكذا  هالمكألنه هو  الذي يحدد معاني  ؛وذلك حضور المتكلم وقصديته ومن هنا نلتمس وندرك
في مسألة  –في الثقافة العربية القديمة دائما  –أّن المتلقي ليس له أي دور في الحقيقة " لحمداني"يرى 

وما على القارئ إال أن  ألنها وليدة معان مسؤولة عن  تمظهرها سابقا، ؛إضفاء المعنى على األلفاظ

                                                 
 .622 – 22ص ص ، لقراءة وتوليد الداللةا: حميد لحمداني- 1
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وهكذا فقد أثبت . 1يبحث عنها من خالل األلفاظ ذاتها أو أن يجتهد لبلوغها إذا كانت مختفية وراء ألفاظها
 .الجرجاني الحضور الدائم للمقصدية في الكالم اإلبداعي ، وما على القارئ إال االجتهاد  ليصل إليها

لقاهر لعبد از دالئل اإلعجاقراءته هذه لكتاب  في" لحمداني"وهكذا يخلص 
وها نحن نرى جوهر نظرية النظم يعتبر الخبر وجميع الكالم إنما ينشئه اإلنسان في :"....الجرجاني،فيقول

أّن ما يتحدث عنه الجرجاني ليس سوى مقاصد المتكلم و . ضه على قلبه ويحاكمه في عقلهنفسه ويعر 
الصور الكثيرة والصناعات يتعرض معه، فهو يصّور  بيل وال يوالخبر في مفهومه يشمل التخ. وأغراضه
 2..."وأن وجود هذه الصور ال يلغي أبدا القول بالمقاصد واألغراض العجيبة

لحمداني يشير إلى وجود مجموعة من األلفاظ والمصطلحات التي "أما في كتاب أسرار البالغة، فنجد 
ما  على ا  .لفهم وهي خاصة بالقارئتدل إما على المقصدية، وهي خاصة بالمتكلم وا 

 .الخ...أراد، عمد، المراد، المقصود الفائدة، الغرض، التدقيق: ألفاظ تدل على القصد مثل -
 تصّور، التبيين،، االنقياد، التثبّ يتصّور، النظر، اليقظة، الفهم، الت: ألفاظ تدل على الفهم مثل -

 .الخ....ي، التأويلالتروّ 

ويخلص في هذه الدراسة إلى أن المتكلم في الثقافة العربية القديمة، يمتلك سلطة على "  لحمداني"ويشير 
 .، بل يفهم األلفاظ داخل نطاق مقصدية المتكلمىألنه ال يتمتع بحرية توليد المعنالقارئ، 

عن ضرورة بحث القارئ د ورأيه الذي  يؤك" الزمخشري"لحمداني في نفس السياق، إلى "كما يشير 
كونه يسمح بالتوسع  ؛"الجرجاني"، غير أنه قد خالف تركيبية والّدالليةمقصدية الكالم بالوسائل النحوية وال

 .3في الشرح والتأويل  باالعتماد على نصوص أخرى

الّداللة عند  في الكالم، ودور القارئ في توليد" مقصديةال"ليربط مفهوم "  لحمداني"ويعود 
، قد "دالئل اإلعجاز"، فيشير إلى أّن هذا األخير، وعندما  تكّلم عن أضرب الكالم في كتاب "الجرجاني"

أشار  إلى وجود معنى أول يصل إليه القارئ بصفة مباشرة، ثم وجود معنى ثان يستنبطه  القارئ  من 
 .المعنى األول وذلك عن طريق االستدالل

                                                 
 .629، ص السابق صدرالم- 1
 .622، ص  نفسه-2
شباع الداللة تطبيقا على تفسير القرآن: سيزا قاسم: يمكن العودة إلى مقال -3 ، 6622، سنة 2مجلة ألف، عدد . توليد النصوص وا 

 .20خاص عن الهيرمينوطيقا والتأويل، ص
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، فإنه يتجاوز مستوى الفهم القارئ حين يتجاوز المعنى األول ألساس، فإنوبالتالي، وعلى هذا ا
على أهمية  وهذا ما يدل 1وهذا ما يقود إلى تعددية التأويالت والدالالت والمعاني... لينتقل إلى التأويل

 وتعلق األمر بالنصوص القرآنية، أ النصوص سواء ر  وتأويل  مختلف دور القارئ  في عملية  تفسي
 .نصوص األدبيةبال

بين هذه النظرية العربية االختالف   األساسي الذي  يوجد  باإلشارة إلى " لحمداني" وهكذا ينتهي 
صوص  البشرية، فاألفكار  التي وجمالية التلقي المعاصرة، حيث  يعتبر  هذه األخيرة  متصلة أساسا بالن

ألن هناك  ؛ّبر  عنها في الكالم إلى المتلقير  عنها األفراد ليس  من الضروري أن تنتقل كما هو معب  يع
نية والمكانية ، ومنها مؤهالت المتلقي ايرورة اإلبالغ  منها الشروط الزمسعوامل أخرى  تتدخل في 
وبالتالي ال يمكن أن تكون الرسالة محملة بداللة محددة، ألن القارئ بدوره . وطبيعة خطاطاته الذهنية

. له بإعطاء دالالت متعددة للنص الواحد في كل مرة يعيد فيها قراءاته سيعيش تجربة القراءة التي تسمح
عرفها الساحة األدبية تيلية التي يضرورة اللجوء إلى الكتابة اإلبداعية التخ" لحمداني"وهذا ما يفسر حسب 

 .المعاصرة

لقراءة حول البحث عن مفاهيم او ، في الجانب النظري من كتابه" لحمداني"هذا إذن أهم ما أتى به 
الثاني والثالث من  ينأما في الفصل. والتواصل، والسياق، وتوليد الداللة في ضوء نظرية التلقي والتأويل

ى بعض النصوص العربية فتناول ا أتى به في الجانب النظري علتطبيق م" لحمداني"تاب، فقد حاول الك
 إلبداعاتلاألسطوري لألحالم و اقع وبالجانب بالو  ل األحالم وتأويل األدب وربط ذلكتأوي قضية
يرة واختالف قصالج فيها تلقي القصة العربية العوتعّرض في الفصل الثالث إلى مستويات القراءة،.األدبية

 .التأويالت للقصة الواحدة، كما تناول موضوع القراءة وتنمية خيال القارئ العربي

ة،  فرغم أنه انطلق من مبادئ  نظرية بهذه النظري" لحمداني"ومن خالل هذه الدراسة، نالحظ اهتمام 
القراءة وجمالية التلقي الغربية،  إال أنه قد عاد إلى التراث العربي للبحث عن جذور هذه النظرية عند 

ثم في الفصول التطبيقية من كتابه حاول ممارسة ما توصل إليه في الجزء النظري على . الجرجاني
ء جسر بين النقد العربي القديم والنقد الجديد بطريقة ذكية وبذلك فقد استطاع بنا. نصوص عربية حديثة
دراكه لمسعاه، الذي يتمثلومميزة، تبين وعي ال ولو بصفة غير مباشرة في التأسيس لنظرية قراءة  ناقد وا 

في النقد والنصوص اإلبداعية الحديثة  ي التراث العربي، وتعلو تفرعاتهاعربية، تضرب جذورها ف
 ".لحمداني"عليه الدكتور  رشك  يم يُ ود كبير وق  وهو مجه. والمعاصرة

                                                 
 .660، صلقراءة وتوليد الداللةحميد لحمداني، ا- 1
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 : القراءة عند المسدي نظرية–ج 
 نقدية الحديثة ، والتي تعرفبهاجس القراءة في ضوء النظرية ال" لحمداني"و" مرتاض"كما اهتم 
عبد السالم المسدي يخوض " النظرية التأويلية، أو جمالية التلقي، نجد الدكتور التونسي وأبنظرية القراءة 

 .خر في هذا الواد من النظريات النقدية الحديثةهو اآل
، وبعيدا عن في كتابته" مرتاض"عما تطرق إليه ، ولكن بصفة مخالفة فقد اهتم المسدي بمفهوم القراءة

نضع " سديالم"د عن" القراءة"ولكي نتعمق أكثر في مفهوم . "لحمداني"وم توليد الداللة الذي نجده عند مفه
 " .قراءات مع الشابي،  والمتنبي، والجاحظ، وابن خلدون"يم، بعنوان الق   هف  بين أيدينا  مؤل  

ة، أما بخصوص النماذج التي بمجّرد النظر والتمعن في هذا العنوان، نالحظ أنه يتعلق بفعل القراء
فنجد المتنبي من الشعراء العرب ، عر، والنقد، وبين الحديث والقديمفهي تتنوع بين الش" المسدي"ها اختار 

خلدون من الفالسفة ن، وابن د الجاحظ من النقاد العرب األوليثين، نجحدم، والشابي من الشعراء الىدامقال
النصوص  ، فإن هذه الدراسة ستتميز حتما بالتعدد والتنوع سواء على  مستوىن، وبذلكالعرب األسبقي

 و، أ[نقاد، شعراء، فالسفة]نصوصهم على مستوى الكتاب الذين يبحث في  والتي سيخضعها للدراسة، أ
 .، واإلجراءات التي سيأخذها ويستعين بها في قراءاته هذهعلى مستوى المنهج

كتابه بمقدمة يشرح فيها فكرته إلنشاء هذا الكتاب وكيفية اختياره لهذه النماذج، ثم " المسدي"يبدأ 
 :لتي تأتي فيه، حيث قّسم هذا البحث إلى أربعة فصول وهيينتقل إلى تقديم أهم الفصول ا

 بين المقول الشعري والملفوظ النفسي: لشابيامع  -
 بين األبنية اللغوية والمقاومات الشخصانية: مع المتنبي -
 .بين منهج التأليف ومقاييس األسلوب" نييالبيان والتب: مع الجاحظ -
 .المعرفة من خالل المقدمةارية في نظرية باألسس االخت: مع ابن خلدون -

في " المسدي"ومع هذه العناوين، نالحظ مباشرة اختالف األدوات واإلجراءات التي يعتمد عليها 
نفضل جمعهم هذا اللفظ ]قراءاته هذه، كما تختلف القضايا التي يعالجها عند كل هؤالء المؤلفين 

 . اتهمختالف  مجاالتهم وأنواع كتابلتشاركهم في فعل الكتابة، رغم ا

أن هذه القراءات التي أتت في هذا الكتاب، تلزم صاحبها أكثر مما إلى في مقدمته " المسدي"يشير 
خر إلى آناقد في البداية، يحيل بشكل أو بتلزم القارئ، ولكن في الحقيقة هذا التصريح الذي يقدمه ال

التقليدية التي  فخ الدراساتي يسقط ف" المسدي"إهمال دور القارئ في هذا البحث، وفي هذه الحالة فإن 
 .النص مهما كان نوعه، بالدرجة األولى نتجرّكز اهتمامها على المبدع أو مت
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ي فيما بعد، نرى أنه يحاول تبرير اتخاذه لهذا الموقف، فيعط هالمكولكن ما نالحظه مما يلي 
 .التي أتى بها ليقرأ بها مختلف أعمال هؤالء الكتاب ته، وحسب فكر تهتعريفا للقراءة، وذلك حسب نظري

بالضرورة تتخطى المقروء من حيث هو نّص،  هي تجاوز"....:ذلك نجده يعّرف هذه القراءة قائال  وب
بعد أن تتخطى ما حول النص من متراكمات فليس بدعا أن ترغب هذه القراءات عن استهوائك أو إغرائك 

النقد إلى المحاّجة جّرا، ولكن من حقها أن تقّربك إلى ما هي عليه حتى   فضال عن  االستدراج الذي يجرّ 
 1..."تنزلها من نفسك منازلها  التي هي بها خليقة

 عن حيرة فكرية ما هو إاّل نتاج هذا" ل القراءةعف"يشير إلى أن  "يالمسدّ "وانطالقا من ذلك، فإن 
كّلها صدرت عن حيرة فكرية استحالت على التدريج "... فيضيف  عة من قلق معرفي في نفس الّناقد،وناب

يشّد اإلنسان إلى  في ماقلقا معرفيا مداره األدب والّنقد،  ومادته الفكر التواق، إلى رصد مكامن المعقوالت 
 2...."وجوده

 صر نفسه في المجال العلميإلى أن يطمئن قارئ هذا العمل، وذلك بح" المسدي"ولكن يعمد 
في الدراسات النقدية بصفة عامة  –فيشير إلى أنه سيتناول هذا البحث من مقام عالم اللسان، الذي يتميز 

 .باهتمامه بالظاهرة اللغوية، وتناولها بموضوعية، وبالتالي تتميز  بعلمنة الّلغة –
الّلسان الذي فلتطمئن إلى أنها قد صدرت جميعها عن حيرة عالم : "... ذلك بقوله " المسدي"فيؤكد 

أو الخطاب كان محطتها القول األدبي  ساعة تشّد عن مقابض اإلدراك سوء يضيق بالظواهر اللغوية
مجال نشاط عالم اللسان كونه باحثا في " المسدي"د وهكذا فقد أكّ  .3...."أو الكالم المعرفي النقدي،

 .األدب، والنقد والمعرفة بصفة عامة

عن الحق في إجراء هذا النوع من القراءة، وعلى هذه " المسدي" ل اءوانطالقا من موقعه هذا يتس
لم ال يكون أحق الناس بالقراءة في البدء علماء اللغة، يقيمون : "النصوص والكتاب المختلفين، فيقول

 .4" ونه أمانة إلى من سواهم من نقاد ومؤّولين؟النص على حروفه، وينهضون بشراعه في الداللة ثم يؤدّ 

لعلماء اللغة، حيث  -ألي نص كان  –أعطى مشروعية البدء بالقراءة " المسدي"ن ا أننالحظ ه
ولكن إذا أسلمنا  بهذا الرأي . يهتمون بمختلف أبنيته، وبتقديم دالالته، ثم يسلمونه إلى النقاد والمؤّولين

                                                 
، 6622 (تونس)سية للتوزيع ، قرطاج الشركة التون" الجاحظ وابن خلدونقراءات مع الشابي، والمتنبي ، و : عبد السالم  المسّدي- 1

 (24)ص 
 (مقدمة) نفسها الصفحة، نفسه صدرالم- 2
 .نفسها الصفحة، نفسه - 3
 .21، ص  نفسه - 4
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ا اليوم، فرغم أن نجده يخالف تماما المبادئ التي أتت بها نظرية القراءة التي نعرفه" المسدي"الذي أتى به 
أسلم بطريقة غير مباشرة بتعّدد  القراء، وبتعدد القراءات، إال أنه أقّر بدور علماء اللغة " المسدي"

وبقراءاتهم األولى، في حين نجد  أن نظرية القراءة أو التأويل تقر بأنه لكّل قارئ نمطه في القراءة، وكأن 
ا يضمن انفتاح النص األدبي، ويسمح بتعدد تأويالت  هذا م فردية، والتأويل فردي، وبالتالي القراءة

الدالالت  التي يحملها في طياته، وبالتالي هذا ما يضمن تعدد القراءات، ويمكن ربط ذلك بما قاله 
 1بذوق القارئ، فأشار إلى وجود قارئ محترف( أو التأويل)في كتابه، حيث ربط بين القراءة " مرتاض"

فالقراءة  ارئ واحد أن ينتج قراءات متعّددةأيضا، باإلشارة إلى أنه بإمكان ق" يالمسد"ا يمكن إلغاء فكرة كم
وهكذا ... األولى، ال يمكن أن تكون نفسها القراءة الثانية، وهذه األخيرة ال يمكن أن تساوي القراءة الثالثة

عي تتوسع أكثر، ويكبر رغم أّن القارئ ال يتغير، إال أّن فهمه وتأويله للدالالت التي تأتي في النص اإلبدا
حيزها بصفة مستمرة، وهذا ما يضمن انفتاح العمل األدبي، فيكون صالحا للدراسة والتأويل في أي زمان 

عادة قراءاتهم للتراث بصفة عامةو  ، عودة النقاد إلى األدب القديم،ومكان، وخير دليل على ذلك  للتراث و  ا 
فالقراءة مهما كانت  وبالتالي. بذلك في هذا الكتابوم قنفسه ي" المسدي"النقدي بصفة خاصة، وحتى 

 .تكون منتجة وحاملة لداللة ما بشكل أو بآخر( ، ثانية، أو ثالثةأولى)رتبتها 

 ن الكتاب، وكما أشار إلى مقدمته بالتحليل ، وذلك بالفصل األول م" المسدي "وهكذا فقد بدأ 
ر للمدرسين المترشحين لمناظرة األستاذية، وهو عبارة عن محاضرات قّدمها الدكتو ذا البحث كان هفأصل 
 لصفوف اإلجازة في اللغة و اآلداب العربية في" المسدي" هس  در  " أبي القاسم  الشابي"ي قراءة بحث ف

في مجلة " التمزق والصراع في أغاني الحياة"محاضرات، نشرها بعنوانالجامعة التونسية ، وبعد جمعها 
 (.6691 تونس، العدد السابع،)القلم 

التدقيق في هذا البحث، وخاصة بعد أن  برزت له معالم المنحى النقدي " المسدي"بعد ذلك قرر 
" البعد النفسي بين التمّزق والّصراع في ديوان الشابي"الذي سيأخذ، فأعاد صياغة هذا البحث، فأصبح 

، كما نشرها أيضا (6622فيفري )ونشرها في  مجلة الطليعة األدبية التي تصدر عن دار الجاحظ ببغداد 
ولما تأكد للناقد احتمال المزج بين النقد النفسي . (62/20/6622الشرق األوسط، بتاريخ "في صفحات 

محاولة مستحدثة تماما أو "قراءته هذه بأنها " المسدي"وعلم النفس اللغوي، وهكذا فقد وصف 

                                                 
 (الجزائر)للنشر والتوزيع، وهران ر الغرب تأسيس النظرية العامة للقراءة األدبية، دا)عبد المالك مرتاض ، نظرية القراءة - 1

 .660م، ص 0222
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، وبين "تحليل النصوص"هنا بين مفهومي الممارسة النقدية التي يقصد بها " المسدي"حيث ربط 1..."تكاد
 ". التأويل"القراءة النصية التي يقصد بها 

في مقدمته، كيفية تناوله للنص األدبي،  بالتحليل وكذا المنحى الذي " المسدي"وهكذا فقد شرح 
أن ذات الشاعر وموضوع النص يشكالن وجهين فأشار إلى (. تحليل النص الشعري)يتبعه في ذلك 
مقطوعة من سياقاتها في القصائد، وعمد إلى تصوير العملية  على أبياتٍ ذلك  قطب  و لصفيحة واحدة، 

عمله " المسدي"أو األبيات، وبهذه الطريقة وصف  النقدية استنادا إلى بناء القصيدة كّليا بعد بناء البيت
الّحب، ورسمنا معالم شرح  كلهيفي صلوات "تحليال متكامال لقصيدة  فأنجزنا بهذا السعي. "... فقال

النبي "و، "تونس الجميلة"، "الصباح الجديد"و" االعتراف"و" تيا مو "قصائد أخرى من بينها 
 .2..."المجهول

نالحظ  أنه  وكما أشار في لكل هذه النصوص الشعرية، ف"  المسدي"إذا عدنا إلى تحليل أما 
لك النقدي بتحليل شعره، وربط ذ ءلشابي، وكذلك االستقرااد على االستقراء الموضوعي لحياة يعتم مقدمته
ة وقوة العزيمة التي يتميز بها الشاعر، وكذلك الوعي الفني الذي ادر مات الشخصية للشابي، كاإلوّ بالمق

الدرجة الراقية  بالكيان النفسي للشاعر، كما أشار إلى أن وصول الشاعر إلى بلوغ هذه" المسدي"ربطه 
 مات النفسية للشابيوّ اللغوية،  بالمق ماتوّ اته ما هو إال ثمرة المتزاج المقمن األدبية أو الشعرية في كتاب

ينامية التي نلتمسها في البنيات والتراكيب التي تشكل تلك والتفاعل بينهما هو ما أدى إلى تلك الحركة الدّ 
يقاع المالئم في الصوغ الشعري لهذه النصوص، وهكذا فقد القصائد، وكذلك طريقة توزيعها، ووجود اإل

إلى تحليل هذه النصوص الشعرية مع ربطها بالحالة الوجدانية لكاتبها، وشرح انعكاس هذا " المسدي"عمد 
 .الجانب على النتائج الفنية التي تظهر لنا في القصائد

ر الّدكتور شكيُ كتاباته،  ىشير إليها في إحدي" مرتاض"ولكن بخصوص هذه الدراسة، نجد أن  
على جهوده  في تحليل تلك األبيات الشعرية، وخاصة بما حصل عليه من وظيفة االستنطاق  مسديال

 ةومما الحظناه من خلل في منهج... ":ولالنصي، ولكن في نفس الوقت يعيب عليه بعض األشياء فيق
 طنعهاهذه  الكتابة التحليلية  أن المحّلل عزف عن ذكر الخطة التي يقفوها واألدوات اإلجرائية التي يص

ولقد بدا لنا ، حيث تقدمت بنا القراءة في  فضاء . وهو يقرأ هذا النص البديع كما سلفت اإلشارة إلى ذلك
، في تقديرنا لم يمكن المحّلل لكن هذا النظام النص المكتوب، أن الشأن منصرف إلى  نظام اللوحات،

قراءة منسجمة، فوّزعه توزيعا نخشى أنه لم  –المطروح للمعالجة  –نحن على األقل، من أن يقرأ النص 
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يخل من بعض االعتساف عبر هذه اللوحات التي هي  في رأينا لوحة واحدة، كان يجب قراءاتها في 
 1......."كلياتها وجزيئاتها جملة واحدة

... أسلوبية، لغوية، شكلية )ته على مستويات مختلفة ل قراءهنا قد فضّ " ضمرتا"أي أن 
ألنه وحسب رأيه هي التي تسمح له باإللمام بالموضوع، وبالتالي هذا النوع من القراءة التي (وغيرها

مة، ولكنه تحليل ناقص يهتم فقط بالجانب اللغوي، والنفسي ، وقيّ تبقى محاولة جّيدة "المسدي"مارسها 
 .للذات المبدعة

كما نشير أيضا إلى أن هذه القراءة لم يذكر فيها الناقد مكانة القارئ من بين كل ذلك، فقد أشار 
 .فقط إلى فعل القراءة وكيفية تطبيق هذا المنهج المركب لتحليل نص شعري، واكتفى بذلك

بين األبنية اللغوية : نوانالمتنبي،  تحت ع" المسدي"اب، فقد تناول الفصل الثاني من الكت في أما
ومات الشخصانية، وقد أشار في مقدمة بحثه هذا إلى أن أصل هذا الفصل، كان بحثا شارك فيه والمقّ 

العراقية، وعقدته ببغداد خالل شهر نوفمبر  اإلعالمالذي نظمته وزارة  في مهرجان المتنبي" المسدي"
رّكب، زاوج ي هذه الدراسة على منهج مع، أنه قد اعتمد ففي نفس الموض "المسديّ "ح م، وقد صرّ 6699

مفاعالت األبنية ": ق النفسي والتحليل األسلوبي، ولهذا السبب، فقد جاء عنوانهامن خالله بين االستنط
د مإلى أنه ع" المسدي"ثر، فقد أشار ح أكولكي يوضّ " مات الشخصانية في شعر المتنبيوّ الّلغوية والمق

ات ينتحليل الب هفها الناقد لكي يتسنى لرسومات بيانية، وظّ على د في تفسيراته متحليل الداللي، واعتالإلى 
ول هذا ما ساعده في توضيح ما كان يقوبالتالي . اللسانية التي أتت في النصوص التي خضعها للدراسة

 ".يةالتشكيل الصوري للمجّردات الّصور "عنه 
ذا البحث قد  نشر للمرة األولى في مجلة ودائما في مقدمة كتابه، نجد أن الناقد يشير إلى أن ه

د جانفي عد)ونسية مجلة الفكر الته أيضا تثم نشر ( 6699عدد نوفمبر )ببيروت اآلداب الصادرة 
ولكن ( 6692عدد جانفي )العراقية لهذا البحث " المقاأل"، هو نشر مجلة ، وما أزعج  الباحث(6692

له، ولكن ما الحظناه في هذا الموضوع بالذات، هو أّن بعد تجريده من تلك الرسوم البيانية التي تتخلّ 
ب الذي ندرسه،  ولكن جّرده البحث الذي تكّلم عنه ضمن  هذا الكتا في قد أدرج نفسه" المسدي"الناقد 
ّير شيئا من غفهذا لم ي -لي وحسب موقفه وآرائهخر من هذه الرسومات البيانية الشهيرة، وبالتاهو اآل

التعّمق في  هذه الّدراسة، إلى المجاّلت يث نجده يّوجه القارئ الذي يرغب البحث، ح القيمة المعرفية لهذا
وندرج بحثنا عن المتنبي، ضمن هذه القراءات متجاوزين :  " .... األولى التي نشرت هذا العمل، فيقول
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 بالرسم يإذا ما هو رغب في استكمال تناسج التحليل المضمون: لين القارئ الكريميالغرض التشكيلي ومح
 1....." المقالفكر أو األ: كرنفتي الذّ البياني على إحدى المجّلتين اآل

قد أشار إلى أّن مقولة الحداثة قد غّيرت " المسدي"أما إذا عدنا إلى مضمون البحث، فنجد  أن 
ة مناهج  نقدية حديثلى األدب عّدة إدخلت أوحّولت قواعد الخلق األدبي، وأركان النقد والقراءة، حيث 

 .، واهتمت بقضية التراث وبقراءتهه  ت  ن  لم  ساهمت في ع  
طة استراث عند العرب تعني استعادته بو إلى أن قراءة ال" المسدي" وبخصوص قراءة التراث، يشير

المناهج النقدية الجديدة، وقراءته برؤى نقدية معاصرة بشكل عام، ولكي يستطيع النقد العربي إعادة قراءة 
هي فّك إشكالية الّصراع بين المقّلدين والمجّددين، أو قل بين : "... القديم، يقول المسدي التراث العربي 

شاعرا  معاصرا  أر الّزمن ، فقد نقر سّ ستعادة تنفي الّديمومة  إذ هي تكالكالسيكي والحديث، فمقولة  اال
حد من أعالم  أننسبها إلى   قراءة الجاحظ لبشار،  والمفضل الّضبي  للمعّلقات، وقد نقرأ المتنبي قراءة ال
نّما تنتسب إلى منظور قد يكون  ن  فسانيا أو اجتماعيا، أو بنيويا التراث وال أحدا من أعالم الحاضر، وا 

 2....."أن يكون " القارئ"أو أسلوبيا أو ما شاء له 
منهجية وبالتالي، نجد المسدي يصّرح بإمكانية تعّدد القراءات سواء طبقنا عليها إجراءات وآليات 

معّينة، أم طبقنا مجموعة منها، كالمنهج المركب الذي يتمثل في الجمع بين آليات تحليل متعّددة، ودائما 
يتمتع بحّرية  االختيار، فيقرأ أي " القارئ"، فيشير  إلى أن "القارئ"قضية "" في نفس السياق، يثير المسدي

 .نّص أدبي، بالطريقة التي يريدها وباإلجراء الذي يريده
القارئ في تحليل الّنص  يشير إلى أهمية "المسدي"هذه النقطة، نالحظ أّن  وبالتالي انطالقا من

سقاط المناهج النقدية المعاصرة عليهاألدبي  .، وبالخصوص فيما يتعلق بقراءة التراث العربي القديم، وا 
ليوم، قراءة غير قراءة عن إمكانية قراءة المتنبي ا  سؤاال  " المسدي"وانطالقا من هذه الفكرة، يطرح 

وبالتالي فهو يبحث عن قراءة جديدة . أبي العالء له، وغير قراءة طه حسين للمتنبي والمعّري  معا
 .وبالخصوص مخالفة للقراءات السابقة للمتنبي

ق أو أحسن ائج االختصاصات التي يراها أحسن الطر طريقة تماز "  المسدي"ذلك، يقترح ولتحقيق 
ولذلك فهو سيعتمد في .المناهج التي تعتمدها المدارس النقدية المعاصرة في تحليل النصوص األدبية

االعتماد على علم النفس األدبي، وعلم :  دراسته هذه على التوفيق بين منهجين  أو بين طريقتين وهما
 . النفس اللغوي
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س األدبي هو ما يصطلح عليه بالنقد هذين األخيرين، فيوضح أّن علم النف" المسدي"ويشرح 
أن الخلق الفني كثيرا ما يكون " النفسي، أو التحليل النفساني للنصوص األدبية، وهو اتجاه نقدي يقّر 

ا يفرج فيه األديب عن غرائز أو رغبات س  ف  تنتتمخض عنها حاجة ما، أو يكون مُ استجابة لمنبهات نفسية 
 1...... "مكتوبة

، وتعاون 6642وليد حديث نسبيا، ظهر مصطلحه سنة " المسدي"غوي، فيعتبره أما علم النفس الل
،  وهذا الفن الجديد في المعرفة اإلنسانية "سابوك"، وعالم اللسان "أسقود"على وضعه العالم النفساني 

لّلغة هر في انصح الخطاب في شكل إشارات لسانية تيدرس كيف تطفو مقاصد المتكّلم ونواياه على سط
سنن تأليفها مجموعة بشرية معينة، يحّولها الّرابط اللغوي إلى مجموعة تتواضع على أنماطها و التي 
 2.ثقافية

النفس اللغوي سبل  توصل المتقبلين  لذلك الخطاب إلى تأويل  باإلضافة إلى ذلك ، يدرس علم
 3.يكعلما يعكف أساسا على عمليتي التركيب والتفك" المسدي"تلك اإلشارات، ولذلك يعتبره 

ته مبادئ النحو التوليدي، وبذلك ولقد عرف هذا العلم خالل الستينات توسعا ملحوظا  بعد أن غذّ 
، و كيف تتحقق ظاهرة (ثالبا)المرسل  فقد تحدد موضوعه بدراسة  ظاهرة الكالم، كيف تنشأ عند

 أو الكالم علم نفس: ا يسمى بـ لكن هذا العلم يختلف عمّ ( ]تقبلسالم)اإلدراك لدى المرسل إليه 
 [.سيكولوجية اللغة

إلى إخضاع شخصية المتنبي ونصوصه إلى  إجراءات وآليات هذين " المسدي"وهكذا فقد عمد 
 :المنهجين، فاكتشف تقريرين مهّمين هما

 .يتجاذبها قطبان متباينان إيجابا وسلبااصطدامية أّن  شخصية المتنبي في أدبه شخصية  -
شاعر قد تفجّر في عالقات تقابلية على الصعيد اللغوي مما أّن صراع القوى الشخصانية عند ال -
وبهذه الوتيرة، حاول المسدي . من الروابط الثنائية دالليا، ونغميا في نفس الوقت بروز شبكة إلىأدى 

. المضطرب الذي  يتميز به المتنبي، بالبنية الشعرية للنصوص التي يدرسها ربط هذا الجانب النفسي
على  وغوي، سواء على مستوى الدالالت، أتحليل التراكيب الثنائية على المستوى الل معتمدا في ذلك على

مستوى اإليقاع، وربط هذه المضامين الشعرية والصور الفنية، بالحالة النفسية للشاعر، فاستطاع بذلك  
ل  لب، وبين الّداخقراءة هذه النصوص وتأويلها بعّدة دالالت مختلفة، تتراوح بين اإليجاب والس

 .وغير ذلك... والخارج
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إن  التركيبات البنائية في شعر المتنبي : "... في هذا البحث إلى نتيجة، فيقول" المسدي"ويخلص 
ال يمكن أن يحكم سّر شعريتها إال من  موقع، إن لم يكن لسانيا محضا، فال أقل من أن يحتكم إلى 

 1" المنظور اللغوي بعناصره الموضوعية وتشكيالته العقالنية
مع الجاحظ البيان والتبيين بين منهج التأليف ومقاييس " هعنوانفأما في الفصل  الثالث 

،  "أسس تقييم جديد "نقدية جديدة، أو  كما يشير هو يحاول التأسيس لنظرية " المسدي"نجد "األسلوب
قسم الدراسات منطلقه إلى ما أنجزه الناقد في نطاق  اب، يصرح بأن هذا البحث يعود  فيففي مقدمة الكت

م،  6692االقتصادية واالجتماعية  التابع  للجامعة التونسية سنة  ية من مركز الدراسات واألبحاثاألدب
نشر هذا العمل في حوليات من خالل البيان والتبيين،  وقد  بعنوان  المقاييس األسلوبية في النقد األدبي 

: مصطلحات أساسية  هي ةلتواتر أربع مابتا عا، حيث تضمن ث(م6691، 62عدد )ية الجامعة التونس
ثم "  البيان والتبيين"البالغة واإلبداع،  الفصاحة واإلفصاح، ولذلك حسب ما جاءت في سياقاتها من 

ولكن دون إدراج ملحق ( 6622أوت )العراقية في عددها  الخاص بالنقد األدبي " المقاأل"مجلة نشرته 
 .المصطلحات

إلى محاولته لتأسيس " المسدي"ت في الكتاب الذي نتناوله، يشير وبخصوص هذه الدراسة التي أت
النقدي  يتجه نحو العودة إلى التراث" المسدي"نظرية للقراءة مع الجاحظ، ومع هذا األخير ، نالحظ  أن 

مع الجاحظ تتحّول عملية القراءة : " مختلف اإلجراءات النقدية الحديثة، فيقولب العربي، فيحاول استنطاقه
ته امفي بناء نقدي يسعى إلى استنباط نسقه المبدئي  ومقوّ  دية إلى مقولة تأسيسية ألنها بحثقولة نقمن م

حيث  ؛سابقة، خاصة بعد توسيع وجهة نظرهدراساته ال نل عالتحو  "المسدي"، ولذلك فقد قرر  2"التوليدية
ق البعد النقدي الذي كما أنه عمّ   علق بالمنهج التصنيفي عند الجاحظأتى بعدة تغيرات وقضايا جديدة تت

ف كذلك من الشواهد  النصّية التي تكفل معاضدة الرؤية المعرفية التي انطلق منها الناقد، يتخلله، وكثّ 
صوص األدبية، حيث أشار إلى أنه من خالل هذه الدراسة سيحاول تجاوز الّنهج  التقليدي في معالجة الن

نفا، وبعض أالثبت الذي ذكرنا : ثالثة أشياءننا في إخراجنا اليوم لهذا البحث قد تجاوزنا إ" ...فيقول 
 3".والهوامش مما يقتضيه التحري العلمي، والضبط الموضوعي حاالتالرسوم البيانية، ثم بعض اإل

 في تاريخ الحضارة" الجاحظ"ة التي يتمتع بها نفي فصله هذا بالعودة إلى المكا المسدي"وبدأ 
 :منزلة مزدوجة أوّ بتمية فأشار إلى أن هذا األخير يالعربية اإلسال

 .ه ومن تبعهم من أعالم الفكر العربي اإلسالميو منزلة تاريخية شهد له بها معاصر  -
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  ءاتسين المعاصرين بمعين من االستقراما فتئت  كتبه تمّد الّدار  منزلة حضارية وثائقية إذ -
 1.ل عّدة مسالك واختصاصات مختلفة في المعرفة البشريةوالتحليالت واالستنباطات، فهي تشم

في تاريخ الحضارة العربية  "الجاحظ بممثل المنهج الشمولي"يصف " المسدي"وبالتالي نجد 
قد خاض في دراسة الظواهر المتصلة باإلنسان، فتعّرض في مؤلفاته " الجاحظ"اإلسالمية، وذلك كون 

 .الخ.....إلى علم النفس، علم االجتماع، فعلم األجناس البشرية
ي يصفه الذ" البيان والتبيين" ، وكذلك "الحيوان"بكتابه " الجاحظ"أما في مجال األدب، فقد عرف 

مر طويل  عفهو حصاد " :فات الجاحظ، فيقول قيمة نوعية يتميز بها عن سائر مؤل وبأنه ذ" المسدي"
أما ....وارغاألبعيد انقضى في البحث والتصنيف، وهو ثمرة تمثل ثقافي طويل  المدى،  وتجريد فكري 
الّلغة من  تمتاز بهموضوع الكتاب فهو بحث في خصائص التعبير البّين، أي في صناعة الكالم وما 

......  هبيةاألدبية دوافع علمية مذصنعته إلى جانب النوازع الفنية  واإلفصاح، والكتاب قد الغطاقات اإلب
 في الرد على الشعوبية ردا صريحا هي التي حّركت الجاحظ إلى تأليفه، و تتمثل وللكتاب غاية لعلها

 2...."فردت به حضارة العربابع الذي انوضمنيا في أغلب األحيان، فقصد بذلك إلى إبراز الط
خ مزدوج من في نسالمسدي أيضا بخصوص مادة الكتاب، فهو يالحظ بأنها تتمثل " وكما يشير

ينطلق من  تهافي دراساستطرادات شخصية، كما أن الجاحظ تتخّللها تعليقات و  ات عربية إسالميةيتقنم
 .ونثرية، باإلضافة إلى النصوص الدينية انصوص أدبية شعرية منه

ال حول هذا الموضوع، فكما أشرنا سابقا، فالناقد " المسدي"أما بخصوص التحليل الذي عمد إليه 
نما غّير  في ذلك ليهتم بقضية  المنهج  يعتمد على تحليل الجانب النفسي للجاحظ في هذه المرة،  وا 

بأن الجاحظ قد أدرك منذ القديم ضرورة االتخاذ  "مسديال"واألسلوب، والمالحظ في ذلك هو استنتاج 
هو أن " البيان والتبيين"إّن أول ما يطالعنا به كتاب : ".... بمنهج معّين في طريقة تأليف كتابه، فيقول

لصاحبه إحساسا واضحا بضرورة إدراك منهج  محكم إحكاما نهائيا، فهو فضال عن تقسيم كتابه إلى 
ثم إلى أبواب صريحة الحدود، يضع لجل الفصول عناوين فيها من التجريد  أجزاء مقصودة الفواصل،

 .3....." والشمول ما يجعلها محركا دالليا لكّل المادة
الجاحظ لمادة كتابه،  وكذا طريقة توزيعها، "يتطرق إلى طريقة تصنيف  "المسدي"وهكذا نجد 

خاصة وأن الجاحظ كان مدركا بشكل  ت عليه هذه النصوص،ن بذلك استخراج المنهج الذي  انبمحاوال
هذا الوعي المنهجي على سطح التأليف فيتجاوز  ويطفو"....... :ذا العمل، الذي يقوم به، فيؤكد دقيق له
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مادة الكتاب الواحد مّما كان الجاحظ بصدد تأليفه ليصبح وعي المقارنة بمادة بعض كتبه 
في طريقة تأليفه وكتابته بقضية المنهج والنظام والترتيب  وال يتمثل ذلك إاّل باهتمام الجاحظ1...."األخرى

 .بشكل عام
ذلك،  فيعرض لنا طريقة  ّينلبعض األمثلة والشواهد التي تب في هذا الصدد " المسدي"ويتطرق 

ات التي قد تؤدي غولكن يشير إلى بعض الفرا دبية،تصنيف الجاحظ لمادته، وكيفية تحليله للنصوص األ
في كتاباته، وذلك عن طريق " الجاحظ"عاج لدى القارئ ، كالتقاطع الذي يحدثه إلى بعض من اإلز 

تباعد  ومن مظاهر حدود الوعي المنهجي ما نالحظه من.":"..المسدي" ، فيقول في ذلك ءالبسملة والدعا
لى ما ذكرنا ي...ومما يتسنى االستدالل به على ذلكما حّقه التعاقب المباشر، ضاف ضمن منهج نوا 

االستئناف عن من  ويتمثل في تقطع حبل التأليف بضربيعترضه القارئ من حين إلى آخر  تأليف،نمطال
 .2..."حقو الاّل مضمون الكالم السابق منه  طريق بسملة أو افتتاح دعائي دون أن يكون في

قد أظهر اهتمامه بالقارئ، من خالل عودته   "المسدي" أن وانطالقا من هذه المالحظة، نشير إلى
عادة قراءاتها بطريقة أكثر وضوحا وسالم ة، وذلك مراعاة لمتطلبات إلى مثل هذه النصوص التراثية وا 

ة، خاصة وأن هذا األخير قد تغيرت عاداته في القراءة، فأصبح يالمعاصر وتلبية لحاجاته المعرفالقارئ 
 .موضوعية،  والعلمية بشكل عاميميل إلى االختصار والجزالة وال

إلى  أنه في معظم " المسدي"هذا بخصوص منهج التأليف، أما فيما يخص األسلوب، فقد أشار 
المعارف، نجد أن المناهج تتميز بمجموعة من المصطلحات النوعية  واللغوية التي تضمن لها حدا أدنى 

لنقدية، كغيرها من العلوم اإلنسانية ا أسس التقييم الموضوعي، وهذا ما يحدث أيضا في العلوم من
حسوسة والمعاني المجّردة ومجموعة هذه المصطلحات المعرفية التي تتميز بامتزاج المعاني الم.األخرى
 .3ي التي تشكل مجموع األسلوبفيها، ه

إلى  أن كلمة التطرق إلى قضية األسلوب لدى الجاحظ،  فأشار " المسدي "ولذلك فقد حاول 
ولكن  هناك مصطلحات أخرى تدل على ذلك، ولذلك " البيان والتبيين"رد في كتاب  تا لم بذاته" أسلوب"

ا ، سنحاول  ن تلقائية استعمال الجاحظ لهوم...:"اح  ضّ و  التعّرض لها بشكل أدق مُ " المسدي"فقد حاول 
بالغة ، وهذه المجموعة من المصطلحات ذات الّطاقة المولدة، تستقطب لفظة تحسس دقائقها الفنية

 .4...".حافصعبارة إ بها وتلحق بها عبارة إبالغ، ثم لفظة فصاحة وتلحق
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ا قد تبلورتا مألنه ؛"البيان والتبيين"أنه لم يتطّرق إلى لفظتي إلى الهامش  في" المسدي"وقد أشار 
ألنهما " المسدي"فعزلهما . لدى الجاحظ من حيث المفهوم الذهني، وهذا ما ينفي عنهما تلقائية االستعمال

 1.مقصودتان لذاتهما  انطالقا من العنوان
 .وهكذا فقد تطرق المسدي إلى هذه المصطلحات األربعة بشكل مفصل كل منها على حدة

التعّرض إلى نوعية المقاييس التي نجدها في نقد األسلوب لدى  " المسدي"وانطالقا من ذلك، حاول 
لتي انبنت عليها نظرية الجاحظ في تحديد الجاحظ، ويخلص إلى استخراج مجموعة من المقاييس ا

 : األسلوب وهي
 
على أهميته باعتباره صوغا لسانيا يعتمد عليه المؤلف  "المسدي "مبدأ اختيار اللفظ و يصّر  -

الختيار اللفظ الذي يستعمله في عملية التعبير وتشكيل الحدث األدبي بطريقة فنية مالئمة، وبصورة 
 2.واعية على وجه الخصوص

 :لية أخرى اعتمدها الجاحظ ، والتي تتمثل في وهناك مقاييس عم -
ه، وتأليفه، وتنسيقه وتالحمها،  ونظم الكالم وتنضيد ا، وقرانهسيم أقدار الكالم، واتفاق أجزائهتق

، وأضاف المعايير أو المقاييس بشكل مبسط شرح هذه" المسدي "وقد حاول .3هتونح وسبكه
ولئن ظلت تقديرات الجاحظ  في صياغة  .... ":حظ قائال ية األسلوب عند الجابخصوص نظر 

ال يخلو  من " البيان والتبيين"األسلوبية العامة مصطبغة في مجملها بالطابع النظري فإن  تهنظري
ة التي لم تكن تطبيقية بالمعنى الدقيق، فهي على األقل تكشف بعض المحاوالت العملي نات إفثن

 4..."حكاما وبالتالي اقرب إلى الموضوعيةإتمد الدارس بمقاييس أكثر 

، فهذا يرتبط حتما بمسألة اإلحالة والتأويل، ولذلك فقد تطرق "قراءات"وبما أن موضوع هذا الكتاب 
الذي يقّر  بطاقات الظاهرة اللغوية على اإلبالغ، واإلفصاح " الجاحظ"إلى هذا الموضوع عند " المسدي"

لغة، وتجعل منها وظيفتها إلى أّن هذه الطاقة الّداللية التي تتميز بها ال" المسدي"واإلبانة، وأشار 
على  استطرادات كثيرة وبالخصوص الحتوائها " الجاحظ"األساسية نلتمسها بشكل واضح في نصوص 

على إشارات عديدة تبرز الطاقة الداللية المباشرة في " البيان والتبيين"اشتمل  .... :"قول يتبرز ذلك ف
 حويكما أسلفناه فإنه ي. فصاح واإلبانةاللغة، مما يجعل وظيفتها األساسية متطابقة مع مبدأ اإل
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وبالتالي لغة األسلوب األدبي  –استطرادات كثيرة تبرز كّلها اعتبار الجاحظ أن من مميزات الخلق الفني 
اقتصارها على طاقاتها  اعتمادها على الطاقات اإليحائية في الظاهرة اللغوية  أكثر من –

 .1..."التصريحية
وبالتالي  ي للغةئاحدي اهتمام الجاحظ بالجانب االيع يؤكد المسموض ، وفي غيروانطالقا من ذلك

فإذا عدنا إلى الجاحظ وجدناه " .... :ي الظاهرة اللغوية، فيضيف قائالاهتمامه ومعرفته بمكانة التأويل ف
على يقّر في أصرح عبارة بأن اللغة تقوم أساسا على غزارة الدالالت وهي الظاهرة التي يتخذها إطارا للرد 

 .2...." عن في اإلسالمطمين في تأويل النص القرآني مطية من اتخذ من اختالف المسل
البيان "لتأليفي الذي اتبعه في كتابه امع إبراز المنهج " الجاحظ "على  دراسته" المسدي"وبهذا ينهي 

النقدية، وانتهى بقضية ت عليه تحليالته المختلفة في نصوصه ناألسلوبية التي انب ، وكذا مقاييس"والتبيين
القراءة والتأويل التي دافع عنها الجاحظ في الظاهرة اللغوية العربية، وبالتالي وكما أشار في المقدمة، فقد 

 . ةسابقال لقراءاتقراءة الجاحظ بطريقة مغايرة  ل" المسدي"ع ااستط
ف وقراءة التراث أما في الفصل الرابع واألخير في هذه القراءات، فهي تتمثل في عودة الكتشا

ارية التي انبنت عليها بخلدون، سعيا الكتشاف األسس االختالعربي، وذلك من خالل المقدمة، البن 
 .نظريته في المعرفة

ولقد صرح المسدي بأن أصل هذا العمل ، كان بحثا  قد تقدم به في ندوة عقدتها المنظمة العربية 
وقد " ابن خلدون والفكر المعاصر"، وكان محور الندوة 6622بتونس، في أفريل " للتربية والثقافة والعلوم

كما (. 6622، جوان، جويلية يما)نشر هذا العمل في مجلة الفكر التونسية ضمن ثالثة أعداد متتالية 
  4، السنة 6عدد ) لتونسية الصادرة عن وزارة الثقافة ا" الحياة الثقافية"ر في عدد خاص من نش

، ومجلة (61عدد )لفكر العربي الت أدبية ونقدية أخرى كمجلة امج كما نشرته(. 6622جوان /ماي
 (.6622أكتوبر )الم قاأل

مات المعرفية كاه المقوّ نهي سعي إلى است"..... :الناقد  مضمون هذه القراءة فيقول عنها عنأما 
 هوضوعطّلع إلى عقد مادة الفكر بمفي منظومة ابن خلدون، صدرنا فيها عن تساؤل عالم الّلسان المت

 .3..."عبر أداته التي هي اللغة
ومن خالل هذا العمل، قد حاول اكتشاف المقومات " المسدي"ونالحظ من خالل هذا التصريح بأن 

المعرفية التي اعتمدها ابن خلدون في نصوصه ونقده، وذلك بالبحث والتحليل بطريقة لسانية، أكثر علمنة 
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في مقدمة " المسدي"تي حاولت قراءة  ابن خلدون وقد أشار وموضوعية من الدراسات التقليدية السابقة ال
كتابه هذا إلى أنه قد تعرض سابقا لفحص نص مقدمة ابن خلدون، ولكن كان قد تناوله بطريقة أخرى 

 .العرب، ففحص هذه المقدمة، في قضية أو موضوع االستقصاء دبحثا عن أسس النظرية اللسانية عن
إلى أّن هذه المقومات تعود أساسا عند " المسدي"لمقدمة، خلص وبعد التدقيق والتفحص في نّص ا

ل مبادئ هذا ابن خلدون إلى الفكر األصولي الذي يستقي منه الفيلسوف فكره ومعارفه، ويشرح من خال
اري الذي تتميز به  دراسات وتحليالت ابن  خلدون فيضعه في مجموعة من بالفكر الطابع االخت

 فهو في المنزلة األولى مؤرخ"... :قولحولها ابن خلدون في أو كتبتصاصات التي خاض فيها االخ
صول العلوم ومناهجها وثمارها، ثم هو في الثالثة منّقب عن خصائص ألللعلوم و في المنزلة الثانية ناقد 

 1...."المعرفة اإلنسانية وكليات اإلدراك البشري 
 ز به ابن خلدونميّ تصولي، االختباري الذي يمات الفكر األوّ إلى أهم مق" المسدي"لي فقد أشار وبالتا

 :ما يلي في هاصر تخاو 
 2المقوم البيولوجي -
 .3(التجريدي)م العقالني وّ المق -
 .4التشكيل الصوري  -

جة إّن مراودة ابن خلدون ومعال".... :، قبل أن يخلص إلىمات بدقةوّ كل هذه المق "المسدي"ويشرح 
على  يوقفناوار مظانه، كل ذلك من شأنه أن غعلى أالغوص ته و نصوصه، واستكشاف ثنايا منطلقا

 .5....."القانون الكلي الذي  ينظر به ابن خلدون فاعليه مبدأ التناسب بوعي قاطع
له، بطريقة علمية ولسانية  وبطريقة رياضية يشرح المسدي هذا المبدأ أو كيفية ممارسة ابن  خلدون

سة، فرغم هذا النمط االختباري الذي تتميز به دراسات ابن ، ودون نسيان البعد االجتماعي لهذه الدرارائعة
لها بموجب سلطان الزمن، وكيفية تأثير ذلك خلدون إال أنه اهتم باللغة، وبتحليل الظاهرة اللغوية، وتحوّ 

ة اللغوية خط الفصل بين الملك حقد وضّ  "ابن خلدون"على األلفاظ والمصطلحات، فالحظ المسدي بأن 
خباريتين، في عالقة اإلنسان بمعضلة االكتساب في الوجود اق بينهما كفكرتين ة، وفرّ والصناعة في اللغ

 .عامة
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، ويربط هذه القضية بموضوع اللسانيات 1ويشرح المسدي هذه النقاط بصفة مفصلة في هذا البحث 
اإلدراك والمنطق والعلمية  تقريره، بحّس " المسدي" وينهي .واللسان الذي نعرفه اليوم كعلم مستقل بذاته

 .باتهاوكت" ابن خلدون"التي تمّيز ... والموضوعية
عبد المالك "يخالف القراءات التي قام بها كل من " المسدي"وانطالقا من هذه الدراسة ككل، نالحظ أن 

تختلف تأسيس لنظرية قراءة عربية، تعتمد على اإلجراءات واآلليات الغربية، كما الالذي حاول  "مرتاض
لسردي بينما نجد لداللة، وقراءة النص االذي عالج الموضوع من نظرة توليد ا" حميد لحمداني"عن دراسة 

واكتشاف  دة إلى التراث الكتشافهحاوال العو مُ  عّمق في موضوع القراءات،تغوص أكثر، وييهنا  "المسدي"
 مبادئ القدماء، وطرق تفكيرهم، وبالتالي تمكين القارئ المعاصر من فهم التراث العربي، وهذا ما يتمثل

وفهمه بالطريقة  واستقراء تراثهلتمّسك بأصوله،  للقارئ العربي إلى ا في دعوة غير  مباشرة، ولكن ذكية
 .عليه كثيرا "لمسديا"الناقد  رشكوهذا مجهود يُ . منتجة بصفة خاصةالّصحيحة، وال

 : ستنتاجا

باإلضافة إلى محاوالت النقاد العرب التأسيس للنظريات النصية التي تدخل ضمن 
 يسعون للبحث مفإننا نجده. الفصل السابق في النقدية المعاصرة، كما رأينا النظريات

التأويل التي تعتبر من أحدث النظريات النقدية مجال نظرية القراءة و  التنظير فيو 
 .المعاصرة التي تهتم بدراسة الخطاب األدبي

النقاد المغاربة بصفة خاصة من الدراسات النقاد العرب عامة و  استفادلذلك فقد و 
التأويل، فقد تعرف المغاربة على دراسة نظرية القراءة و ب اهتمتالنقدية الغربية التي 

في بنظرية التلقي في أواخر الستينات، حيث تناول  اهتمالذي " ياوس"الناقد األلماني 
بالطبع وصلت إلينا يتها في عملية التواصل األدبي، و أهمأبحاثه عالقة النص بالقارئ و 

النقاد المغاربة أيضا  استفادكما . هذه الدراسات بفعل الترجمة من الفرنسية إلى العربية
، حيث حاولت "إيزر"بريادة " اسكونست"من الدراسات األلمانية التي ظهرت مع مدرسة 

لقائمة بين النص و هذه المدرسة الكش لمتلقي)القارئ ف عن الروابط ا بالتالي البحث و  (ا
 .في مفهوم نظرية القراءة

لقراءة و هكذا فقد ظهرت عدة دراسو  حيث حاول  ؛التأويلات عربية تناولت مفهوم ا
وقراءة النصوص العربية بشكل  باستقراءعربية تهتم  نظرية قراءةل النقاد العرب التأسيس
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ثية بصفة خاصة، و عام الذي  "حميد لحمداني"من بين هؤالء النقاد نجد . النصوص الترا
خالل كتابه بعنوان  ذلك منة تهتم بقراءة النصوص العربية، و نظريحاول التأسيس ل

يد الداللة، تغيير عاداتنا القراءة و " نحو تغيير عادات  ا، سعي"في قراءة النص األدبيتول
 ينصوص التي يدرسها حيث تعرض إلى تطور اإلبداع األدبلالقارئ العربي في تناوله ل

قبول التغير و  االنفتاحإلى  في كل مرة يدعوو  هالعربي في عالقاته مع القارئ، فنجد
ير وفق  أن يسبأنه ما على القارئ إالّ على مستوى هذه النصوص الحديثة و  الذي يحدث
اني بين النص أو الخطاب األدبي انطالقا من هذه الفكرة ربط لحمدو . ويتقبله هذا التغير

يد الداللة)هذه األخيرة بين عملية توليد المعاني، حيث أشار إلى أن و  عملية تتعلق ( تول
تختلف داللة النص كلما حيث تتغير و  بالمتلقي أو قارئ العمل األدبي، ىدرجة األولالب

لقراءة خلق وتوليد دالالت ومعانفتسمح بذلك ممارسة تغير القارئ، دت القراءة و تجد  ا
لتالي هذا ما يضمن و مختلفة في كل مرة، جديدة ومتعددة و  اإلبداع األدبي  انفتاحبا

سعيهم ب عامة و ر على ذلك عودة النقاد الع خير دليلوصالحياته عبر مختلف العصور و 
فهم لقديم من أجل الكشف عن خباياه، و المستمر نحو إعادة قراءة التراث العربي ا

 .منها واستغاللها لصالح األدب الحديث لالستفادةمضامينه 

 ناقدالتلقي نجد النظرية القراءة و التأسيس لذين اهتموا بالتنظير و من بين النقاد الو  
لقراءة"في كتابه  "عبد المالك مرتاض" ، حيث حاول اإلجابة على عدد من "نظرية ا

لمتعلقة بالقضايا المنهجية و لة األسئ . امالتلقي بشكل عو اإلجرائية حول موضوع القراءة ا
لقراءة ونظرية القراءة بين التراث والحداثة و  لقراءة ربط مفهوم فتناول مثال مفهوم ا ا

لقراءة بالتأويل و  ة غير ذلك من المسائل المتعددباإلجراءات السميائية، وكذا عالقة ا
تناوله و  هو أنه رغم تطبيقه "مرتاض"دراسة التي قام بها الشيء الذي يميز هذه الو 

جراءات نظرية القراءة الغربية، إال أنبطريقة حديثة تعتمد على مبادئ و  لنظرية القراءة ه ا 
ئما بين النقد القديم والنقد الحديث و  ذلك بالرجوع إلى النصوص اإلبداعية يربط دا

الذي  "لحمداني"على خالف ية العربية و بالحفاظ على الخصوص هو يهتم دائماو التراثية، 
لد اهتم يد ا إلى أبعد من ذلك فهو  "مرتاض"يذهباللة أثناء قراءة النص األدبي بعملية تول

لقراءة و  لم يكتف رئ بل اقترح مجموعة من األلفاظ عالقتها بالقابشرح وتوضيح مفهوم ا
نظرية "كما رأينا عند تحليل كتابه  المصطلحات التي تقابل المصطلحات النقدية الغربيةو 
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في التراث العربي القديم طبعا بحث و  "تأسيس النظرية العامة للقراءة األدبية-القراءة
 .هذه المصطلحات في خلقه اجتهدو 

منهجه في ذلك  اقترحاألدبي بالقراءة و كيف يجب تناول النص  "مرتاض"هكذا شرح و 
منها  الّ تحليله على عدة مستويات، ربط كُ على ممارسة شرح النص األدبي و حيث يعتمد 

ل مرة يجدد فيها عملية باإلجراءات السميائية التي تساعده في تحليل النص، في ك
لمتلقي في كل مرة، فالقراءة و  شرح ربط ذلك بعملية التأويل التي يقوم بها القارئ أو ا

ية التأويل و على عملية اإلحالة و  باالعتمادمختلفة كيفية إنتاج قراءات متعددة و  كذا عمل
كفاءاته و  ستويات في النص معتمدا على ذكائهالتحليل التي يقوم بها القارئ على عدة م

لالمعرفية للوصول إلى فهم جوهر اإلبداع األدبي الذي يتناوله ب  .دراسةا

لكن بطريقة و بمفهوم القراءة  اهتمفقد  "عبد السالم المسدي"لناقد التونسي لأما 
فمن خالل دراساته في مفهوم القراءة نجد . "حميد لحمداني"مرتاض و"تخالف ما أتى بها 

لمتنبي، الجاحظ، ابن خلدونقراءات مع الشا"كتابه بعنوان  بفعل  اهتمنجده قد  "بي، ا
لمتناولة القراءة حيث حاول إثبات إمكانيات تعدد القراءات مهما تنوعت  النصوص ا

في هذا الكتاب بالضبط نجد المسدي يختار نماذج مختلفة ليطبق عليها بالدراسة، و 
فهي تتنوع بين النصوص الشعرية والنقدية تتراوح ما بين النص  للقراءةمفهومه الجديد 

اءة النصوص مهما تنوعت بذلك يثبت الناقد فكرته بإعادة قر التراثي والنص الحديث و 
كما يحدث و  –من خالل فصول هذا الكتاب و . القضايا التي تعالجها اختلفتأجناسها و 

ئما  -في دراساته "المسدي"لمقام أو الموقع الذي ينطلق منه بالنسبة لدائما  فهو يبقى دا
وفيا لمبادئه العلمية التي تفرض عليه تناول النصوص اإلبداعية العربية من موقع عالم 

الظاهرة اللغوية، نية في تحليل علمية لساسان الذي يطبق إجراءات موضوعية و الل
ة التي تسمح له نوعا من القراء "المسدي"يقترح؛ انطالقا من هذه الفكرة وخالل كتابه هذاو 

طبعا بتعدد هذه ددة بتعدد القراءات في كل مرة، و استنتاجات متعبتقديم تأويالت و 
مفهوم تعدد القراءات رغم  لذلك نجده يؤكدو  النص األدبي انفتاحالتأويالت يضمن الناقد 

ل يؤوّ غير بل يقرأ نفس النص عدة مرات و أي القارئ ال يت)إمكانيات وجود نفس القارئ 
لقراءة السابقة و دالالته عدة مرات فينتج في كل مرة مع الالحقة لقراءته اني مختلفة عن ا

 .وهذا ما رأيناه في كتابه قراءات (األساسية
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 هإلى إعادة قراءة التراث األدبي العربي، ألن "المسدي"يدعومن هذه الفكرة  اانطالقو 
 .متغيرةدالالت متعددة و لت هناك نصوص جديدة تكون حاملة لكلما تعددت القراءة تشك

خالصه لنظرية القراءة هذه هو عدم إ "المسدي"لكن ما الحظناه في دراسة و 
تها ومبادئها بصفة مطلقة، و  التزامهعدم الغربية، و  تناوله  ذلك في طريقةيظهر بإجراءا

 استقرائه، حين يستعين بإجراءات أخرى كإجراءات علم النفسلهذه النصوص العربية ف
بين ر و النقدي لتحليل الشع االستقراءالموضوعي لحياة الشابي، حيث نجده يربط بين 

لمتنبي بالمقومات الشخصية للشابي، و   دراسةالهذا ما فعله أيضا عندما تناول نصوص ا
لذلك ن المقومات الشخصانية للمتنبي، و بياألبنية اللغوية لها و  فربط بين

في بحثه عن قراءة جديدة تكون مخالفة للقراءات التقليدية، طريقة تمازج "المسدي"يقترح
حليل التي يعتبرها من أحسن المناهج النقدية المعاصرة التي تسمح بت االختصاصات

 اكتشافهذا ما يسمح للقارئ العربي بإعادة النصوص األدبية بشكل اشمل وأدق، و 
 تساير تغيرات الحاجاتت المعاصرة و تخدم الدراساالتي النصوص التراثية بالطريقة 

يسعى  لى إعادة قراءة التراث العربيفي عودته هذه إو . معرفية للقارئ العربي المعاصرال
طريقة تأليف وكتابة  اكتشافلتأسيس نظرية للقراءة مع الجاحظ، حيث حاول  ناقدال

لمقاييس و كذالجاحظ، و  كتابته  المعايير التي اعتمدها الجاحظ فيا تنسيقه لمادته فشرح ا
نقدية منذ القديم  اتهبمكانة هامة في دراسالتأويل التي تتميز وربطها بقضية اإلحالة و  ال

لمبدأ فقد حاول و  معاصر اءة على أنها موضوع نقدي التنظير للقر  "المسدي"على هذا ا
ر المطاف خآالتراث النقدي العربي ليخرج في  لكنه يضرب بجذوره في عمقوحديث، و 

لقراءة الغربية لنظريةمختلفة و  بأسس نقدية لنظرية القراءة تكون مغايرة ألنها تتميز . ا
موقفه هذا  "المسدي"ليؤكد و  تحمل دائما في طياتها خصوصية الخطاب األدبي العربيو 

 اكتشافيحاول خلدون و  ابنخر من التراث العربي فيقرأ مقدمة آفهو يدعم مؤلفه ببحث 
بذلك فهو ألخير في كتابة نصوصه النقدية، و هذا ا اعتمدهاالمقومات المعرفية التي 

كما حداثية الجراءات النقدية اإليثبت مرة أخرى إمكانيات إعادة قراءة التراث العربي ب
انية مع اإلشارة إلى ميول المسدي للدراسات اللس)". قراءات"ل تحليل كتابه رأينا من خال

لعلمية و  لمناهج النقدية و  الموضوعيةالتي تتمتع بصفتي ا لى المزج بين مجموعة من ا ا 
 (.أكثر دقةك ليضمن نتائج تكون أكثر علمية و المعاصرة المتعددة و ذل
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بطريقة  استثمارهعلى العودة إلى تراثه العربي وفهمه و  بتدئالقارئ الم دهذا ما يساعو 
بالتالي لعربية كمقومات أساسية لشخصيته و خصائص الثقافة اتسمح له بإرساء مبادئ و 

بالخصوص ت العالمية المتعددة بصفة عامة و وجوده ضمن الثقافا استمراريةضمان 
  . ة الثقافات األخرىتساعده في مواجهة ثقافة العولمة التي تسعى للقضاء على خصوصي
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 التطبيق على النصوص النثريةاالختالف في : المبحث األول
  :تمهيد

م العرب األدب ونثر لكنهم اتفقوا إلى شعر  –فيما يتعلق باألجناس األدبية –قّس
لغاية  ألن. مهما اختلفت مميزاتها وخصائصها على أنها نصوص  التي تسعى لتحقيقهاا

لتعبير و  تتمثل في كان جنسها أو نوعها، مهما هذه النصوص يصال الرسائل عملية ا ا 
لمتلقي  .من المبدع إلى ا

النثر، فأظّن أّن هذه القضية قضية التمييز بين كّل من الشعر و ا فيما يتعلق بأم 
 .اتركيز شكل أكثر دقة و درس هذه المسألة بالتي ت" نظرية األنواع األدبية"تهتم بها 

نا بأّن نعرف كلّ نواع األدبية في أدبنا العربي، لإلشارة فقط حول موضوع األو  
ات سمي هكذا ألنه في أغلبيتهو  الوجداني، العرب قد اشتهروا بالشعر لّذ وعن  تعبير عن ا

كالشعر  غرب قد عرف أنواعا أخرى من الشعرالشاعر، بينما نجد ال انفعاالتانطباعات و 
كما نجد عندهم أنواعا من النثر كالمسرحية والقصة ،الخ....الشعر الدراميالملحمي، و 

 .هذا بالذات ما لم يعرفه أدبنا العربي القديمبفرعيها، الرواية والقصة القصيرة، و 
 استطاعمع الغرب،  تفاعل المشرقلعالم، و لكن بتطّور األوضاع األدبية في او  

تع األدبية الجديدة، واناألرب أن يستفيدوا من هذه الع هرت أّول رواية عربية ظ نشرَف
 أّول قصةم، و 9191سين هيكل التي ظهرت عام د حلمحم" زينب"رواية : عندنا هي

باألخص وقد أبدى العرب و " م9191تيمور  دلمحم "في القطار: "قصيرة ظهرت هي
صة قو مسرح،و  نواع األدبية الحديثة من روايةكبيرا بهذه األ اهتمامان منهم، و الحداثي

طبعا ، و "الشعر الحرّ "ر ما يسمى بـشعر، فقد ظها في القصيرة، هذا في مجال النثر، أم
تنوعة م آراءو  ردود أفعال مختلفة تجاههكباقي األعمال األدبية، فهذا التجديد قد لقي 

 .مما ال يسع المجال لذكرهحول الموضوع، 
في النقد المغاربي  لالختالفات التجريبية قا من هنا، سنحاول دراسة التجليانطال

لُّغة ل   ناأدبائكيفية استغالل الذي الحظناه في  االختالفذلك بالتعّرض إلى المعاصر، و 
راسة، أوالنقاد ها األجناس األدبية التي عالج اختالفكذا و  لّد اهتم هناك من فأخضعوها ل
ذ نتناول و  رواية،الو  النثراهتم ب منهناك و الشعر، ب لوصول إلى بالقراءة ذلك النقد لا 

لتجريبي ألعمال هؤالء على المستوى ا االختالفنتيجة نستطيع من خاللها إظهار هذا 
ارسين ل  .النقد المغاربي المعاصرو  ألدبالّد
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 :السردالّرواية و –أ 
النقد المغاربي د عرف النقد العربي بصفة عامة، و كما أشرنا في المقدمة، فق 

راسات السردية النقاد المغاربة با اهتمقد و بشكل خاص، أنواعا مختلفة من النثر،  لّد
الرواية المغربية "كتاب : هيمختارة و ل نماذ  سنحاول إظهار ذلك من خال بشكل عام، 

ية" كتاب ،دانيحميد لحمل "ورؤية الواقع االجتماعي لّروا  عبد المالك مرتاضل" نظرية ا
ثةالنقد و ": وكتاب  .عبد السالم المسديل "الحدا

 
  :حميد لحمداني*

ا" لحمداني"يعتبر  راسات السرديةحثين الحداثيين من أهّم الب لّد لذين اهتموا با لّرواية و  ا با
ة كتب في هذا المجا ة مناهج وعلى خاصة، فنجد له عّد ل، حاول فيها تطبيق عّد

دة، ومن أهّم  ته المناهج التي طبقنصوص روائية متعّد ص العربية على النصو  اإجراءا
تشير إلى ذلك عناوين كتبه، التي ، و واألسلوبيةبنيوي التكويني،النجد المنهج البنيوي، و 

ص السردي من منظور : "نذكر منها ية المغربيةبنية الّن لّروا رؤية الواقع و  النقد األدبي، ا
لّروائي و "جتماعي، دراسة بنيوية تكوينية، وكتاب اال ، من سوسيولوجيا يديولوجيااالالنقد ا

ص الّروائي  .غيرهاو "....الّرواية إلى سوسيولوجيا الّن
ن عنظرة عامة سنحاول تقديم " دانيلحم"بعض التطبيقات التي قام بها من خالل و 

لّروائي العربي  ص ا راسته للّن في كتابه كما المغربي، و أهّم النقاط التي تناولها في ّد
بنيوي التكويني حيث: الواقع االجتماعيالّرواية المغربية ورؤية " يصّرح و  يطبق المنهج ال

 .به في العنوان مباشرة
، ومدخل عام تناول فيه (د الكتابيللدكتور محم)كتابه بتقديم " دانيلحم"بدأ 

مة، ثم تناول قضية الموضوع و  لّروائي بالمجتمع وهي عبارة المنهج كمقّد عالقة الفّن ا
 منها شارحا كيفية اختياره انطلقانتقل إلى دراسة الخلفيات التي عن نظرة تاريخية، و 

راسة، ثم قس رواية مغربية، ليطبق أو  98ل لّد األّول  م دراسته إلى بابينيجري عليها هذه ا
لّرواية المغربية: بعنوان األّول  :هذا القسم يحمل فصلينوموقف المصالحة مع الواقع، و ا
حظةموقف المصالحة و : بعنوان ة السعيدة، تناول فيه مناقشة سوسيولوجية لّرواي الّل

خاللها إبراز الجانب التاريخي  ول مناروايات أخرى، حو " سبعة أبواب"مغربية بعنوان، 
عب و الواقع االجتماعي للشعب المغربي في فترة زمنية معينة،و  مدى تأثير ذلك الواقع الّص

 .على األوضاع الفكرية للمجتمع
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لتبرير و موقف :فصلثان بعنوانو  التسجيل، تناول من و  االنهزامالمصالحة بين ا
ي كان يعيشها األزمة االجتماعية التو روايات أخرى، درس فيها صراع األجيال، 41خالله 

زه، و كالمجتمع المغربي، و  انتهى بإعطاء رؤية إثنوغرافية ذلك الوعي الساذ  الذي يمّي
 .   للواقع االجتماعي

لّرواية المغربية و : نمل عنواا الباب الثاني فيحأم للمجتمع، مقسم  االنتقادموقف ا
هاجس الواقع االجتماعي و  انتقادهو اآلخر، إلى ثالثة فصول، درس في األّول 

ه، مع تجربة الهروب مستوى الحضارة فيو له الواقع االجتماعي المغربيعالج من خالو الغرب
ريق الواقع و  انتقادفي الفصل الثاني تناول من الواقع، ومجابهة الغرب، و  الّط

 انتقدأدان فيه ذلك الواقع االجتماعي واالختالل الواضح الذي يحدث فيه و المسدود
ا في الفصل الثالث بعنوان ّم راع الواقع و  انتقاد: إيديولوجيا اليسار، أ فقد هاجس الّص

 . بداية ظهور الوعي اإلنتقادي في المجتمع المغربي، ثم نضجه تناول
ص السردالناقد عالج ؛الدراسات النقديةكّل هذه أن في  ونالحظ  يمن خالل الّن

االستنتاجات أبرز و  بمجموعة من الخالصات انتهى، و اختارهاللّروايات المغربية التي 
لّرواية المغربية، باإلضافة إلى قضية الشكل  فيها أهّم القضايا االجتماعية التي أثارتها ا

لّرواية  .الفني في هذه ا
راسة يتضح لنا و  قد الذي يمارسه وجه اختالف من خالل هذه الّد ّن ل حميد "ا

يتميز عمله لكن التكويني في دراسته هذه، و على المنهج البنيوي  اعتمد، فقد "دانيلحم
ب  مغربيتسليط األضواء على الواقع االجتماعي المحاولة هامة وأساسية تتمثل في هذا

 ذا الواقع وهذا ما نلمسه في لغتهتغيير شيء من ه يريد كأنهومكانة الفكر والعلم فيه، و 
لعناوين التي و  ل هذا العمل، اختارهافي ا ن نوعا و لمختلف الفصول التي تتخّل ها تتضّم كأّن

عوة إلى تغيير األشياء،  لّد الذي و  االنتقاديإلى شيء جديد يسميه بالوعي  االنتقالو من ا
قي حاق بالحضارات األخرى " دانيلحم"كأّن يه النقاد بالحداثة، و بما يسم تعّل يدعو إلى الّل

لعلم والمعرفة، التي سب دون التأثر بكّل ما يعطيه لنا الغرب، أي يحرس لكن قتنا في ا
لقومية دائما على الحفاظ على الخصائص العربية المغربية في األدب ثقافة والشخصية ا وال

ية، فنجده يقول ئلّروافي دراسة هذه النصوص ا بافتخاركان يشير إلى ذلك المغربية، و 
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إّن سحر الغرب كان يلّون رؤية الكاتب دون أن يغيب عن وعيه خطره : ..."مثال
 1..."الخاص

غوي عند ا إذا انتقأم ال ، فنجد لغته سهلة الفهم، و "دانيلحم"لنا إلى الجانب الّل
ن كّل التمكن من االبسيعني ذلك ب غة العربيةاطة، فهو متمّك أجنبية لغات أخرى من و لّل

ز، و لكلمات بشكل دقيقل استعمالهيظهر ذلك في و  ه ال يريد الوقوع فيما يقع فيه كأنومرّك
ارسين العرب، حيث نجد ثم ما،  ن مفهوما للتعبير عيستعملون لفظ همبعض الّد

اللة على شيء آخر في غير موضعيستعملون   . نفس اللفظ للّد
 اتخذفهو في دراساته  -يةعلمالبغة يمكن وصفها ن الناقد يستعمل للذلك نقول إو  

غوية بشكل خاص، إلى ومعالجتها للمواضيع، و مناهج تميل في تناولها، لّل للظاهرة ا
المنهج البنيوي التكويني الذي اتخذه في دراسته للواقع االجتماعي كما هو شأن ة، علميال

لّرواية المغربية و "بي في كتاب المغر  م ، حيث "الواقع االجتماعي رؤيةا في لناقد اتحّك
لّروائية،  صوص ا غة)تركها  فاستطاعلغته رغم تناوله للكثير من الّن ّل ل في إطارها ( ا

راسي، فكانت لغة تحليلية واصفة بعيدة عن أي تكلّ النقدي و  لّد ف أو صنعة في األلفاظ ا
 .أو ما شابه ذلك التراكيبو 
 قد "دانيلحمفحميد "، الحظناا، وكما نوع النصوص التي تناولهإلى ا بالنسبة أم 

بالتالي فالنصوص التي و النظرية السردية بشكل عام، أبدى اهتماما بالنصوص السردية و 
راس لّد لّرواية المغربية و "ة في كتابه أخضعها ل ، هي نصوص "جتماعيرؤية الواقع االا
لرّ "تتمثل في سردية عربية، و  ية المغربيةا وكان أكثر ق أكثر بشكل خاص، فهو عمّ " وا

حتى في هذه و  بشملت فقط روايات بلده المغر ؛التي ودراستهرا لموضوعهأكثر حصدقة و 
لّروايات، و الّروايات المغربية نفسها، نجده قد تناول مج نة فقط من ا هي التي موعة معّي

من خاللها تطبيق النظرة البنيوية  استطاعالتي تخدم الموضوع الذي يدرسه أكثر و 
لألوضاع الفكرية في رؤيته للواقع االجتماعي المغربيو  التكوينية، فأبرز من خاللها

 .مجتمعه
غة العربية، مع تمييز مادتها  32 الناقد فقد اختار  رواية مغربية، مكتوبة بالّل

راسة بعيدنه أل الّروائية ا يسم ايمكن تناولها بالّد ـ يه الناقدعّم لّروايات : "ب ا
ن  اختاركما ."الببليوغرافية لقي، جذب المت ذات قدرة على جمالية ايم  ق  روايات تتضّم

                                                 

ماعي -9 قع االجت وا ل ا ة  ة و رؤي لمغربي ا ة  ي ّروا ل ا اني،  د لحمد نية)حمي كوي ة ت وي ني ب ار (دراسة  ّد ل ا ة،  ف ا ق ث ل ا دار   ،
لمغرب، ط ء، ا بيضا ل . 139، ص 9181،  9ا  
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ال تحتوي على : "إلى أّن هناك روايات: دانيفي هذا الموضوع بالذات، أشار لحملكن و )
ات على روايات، حتى و ، فهذا الحك1..."االهتمامقيمة جمالية تستحق   ملو لم بالّذ

النصوص األعمال و األعمال األدبية، فكّل ه تحقير لبعض يذكرهاأو يذكر كتابها، أظّن أن
ها ال تخدم موضوعه وكف اكتفىاألدبية، فكان فقط لو الفنية و لها قيمتها  ّن ، ىبذكر أ

لّروايات التي ال تجذب الق راسة و فا ال تحوي قيمة جمالية، ارئ في نظره ال تستحق الّد
ل في أّن كّل قارئ له ميوالته، وله ذوقه، و  امتناسيا في حكمه هذ أشياء أخرى تتدّخ

لمتلقي لما يقر  اختيار ولو كان متلقيه، حتى ه، وبالتالي فكّل نص أدبي له قارئه و ؤ ا
 .لهذا فالحكم الذي أصدره في هذه المسألة يكون دون أساسبصفة قليلة، و 

لّروايات التي اختارها بالعودة و   ها " دانيلحم"إلى ا ّن في دراساته، يشير إلى أ
 :تتمثل فيستوفي مجموعة من مقاييس ت
غوية بصفة عامةمة التعبير و توفر سالضرورة  - ّل ل  .الصياغة ا
 .منطقي داخلي ارتباطعلى  احتوائهتماسك العمل النسبي، و  -
 .النقد بالعمل معدومة اهتمامال ينبغي أن تكون درجة  -
 .العمل الّروائي على بعد اجتماعي احتواء -
راسة، و ل 32 اختارعلى هذه المقاييس بناء  و  لّد نصا  98دراسة ب اكتفى كنرواية قابلة ل
 2القريبة من بعضها االجتماعيةالّرؤى ب التكرار والمواقف المتشابهة و ذلك لتجنّ و 
، دقيقة ليس فقط في علميةداني لغة لغة لحم اعتبارن انطالقا من هنا، يمكو  

ونته اختيارهطريقة تحليله، بل و حتى في دراسته و   .لمّد
فاستعمل في غالب األحيان لغة  ،والتقييمقد كانت رؤيته واضحة في التحليل و  

البنيوي البنيوي، و هذا ما نعرفه طبعا عن المنهج و  ،مع الشرح وتبرير اآلراء إقناعية
راسات األدبية منذ نشأتالتكويني ألن لعلمية للّد هذا ه في الغرب، و ه حاول إعطاء الصفة ا

يها  "لحمداني" ما يبّرر تحكم لعلمية التي أسس عل غة ا ّل ل  .دراستهفي ا
 
 
 
 

                                                 

.21رؤية الواقع اإلجتماعي، ص يد لحمداني ، الرواية المغربية و حم - 1 
.28نفسه، ص  صدرالم- 2 
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 :عبد السالم المسدي*
موضوع تفاعل النقد العربي مع المناهج النقدية المعاصرة نشير  في نفس نواصل 

دة  اختالفاتإلى   أحدهذه العالقة نستعين ب وإلقامة أو إظهار. رغم وحدة الموضوعمتعّد
نقد " بعنوان" عبد السالم المسدي"تتناول هذا الموضوع للناقدالتي الهامة الكتب النقدية  ال

لمناخ النقدي العربي، السيما تفاعل  ."والحداثة تناول فيه الحداثة النقدية التي عرفها ا
ت، والبنيوية، والتفكيكية النقد األدبي العربي مع المناهج النقدية الجديدة كاللسانيا

ها من ناثنيفصول، ( 41)قسم كتابه إلى أربعة " المسدي"نالحظ أّن و  .غيرهاو  سميائيةالو 
 .تجريبيين آخرينو نظرية، 

ق باللسانيات الثاني متعلوالنقد، و الحداثة بين األدب : الفصل األّول عنوانيحمل  
بداعية تناول فيه التضافر األسلوبي و لغة األدب، أما الفصل الثالث فو  الشعر من خالل ا 

األجناس مقولة األخير عالج فيه األدب العربي و  الفصلو  ،"لشوقي"ولد الهدى "نموذ  
راسي لطه حسين، وه" األيام"نموذ  كتاب من خالل  ةاألدبي لّد نا في هذا ة ا التي تهّم

 .الجزء من موضوعنا
راسة التي قام بها   لّد ه سيتناول نّص هذا ، أشار إلى أن"المسدي"في بداية هذه ا

ا لّد ساني الذي يهتم بكّل تجليالعمل األدبي من منظور ا لّل غويةات الظاهرة الرس ا مهما  ّل
تكون لسانية  تهتالي فطريقالب،و 1صور الوظيفةتنوعت صيغ اإلفضاء وهيئات التشكل و 
ب أي من  ها كّل من الشرح إلى التأليف، يت االستقراءتنطلق من البسيط إلى المرّك ّل خل

ام"كيفية معالجته لمادة  موضحا.2التأويلوالتفسير و   .لطه حسين" كتاب األّي
في الملتقى " المسدي"الكتاب، عبارة عن بحث شارك فيه كان هذا الجزء من لقد  

كرى العاشرة لوفاة مه المعهد المصري اإلسالمي بموفي، بمناسبة الّذ  العلمي الذي نّظ
م فيه محاورة نقدية لكتاب و ( م9112 -م9881)مؤسسه طه حسين  ام"قد قّد بثالثة " األّي

 .أجزاء
لّرابع م" المسدي"ح يوض ،{طبعته الثانية}" الحداثةالنقد و "في كتاب و   ن في الجزء ا

ام"المنهاجية التي سيسير وفقها في قراءته لكتاب هذا البحث المنطلقات النظرية و  " األّي
رنا كما أش -وصل إليه علم اللسانياتالنقد الحديث باستغالل ما ت اطالبم، "لطه حسين"

عتمد أساسا على في معالجة النصوص األدبية، حيث نجد أّن علم اللسانيات ي -سابقا

                                                 

.942م، ص 3،9181عبد السالم المسدي ، النقد و الحداثة ، دار أمية ، دار العهد الجديد، تونس، ط- 1 
.941نفسه ، ص صدر الم- 2 
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لمبادئ عمليتي التركيب والتفكيك، و  يه كّل ا ل إل من أتى و "ريسدي سو "اللسانية التي توّص
لعلم قد  . كثيرةهج امن من استفادو شهد تحّوالت عديدة منذ نشأته،  بعده، ألّن هذا ا

انطالقا من مسألة األجناس " طه حسين"ص نلمعالجة " المسدي" انتقلبعد ذلك  
التي كانت دخيلة على األدب الذي عرفته الحضارة العربية اإلسالمية في األدبية، 

، فقد "األجناس: العرب لم يعرفوا خالل تاريخهم مقولة مكّوناتها اإلبداعية، ذلك ألنّ 
 .أقاموا كّل أدبهم على الشعر أو النثر

ظهور هذه اإلشكالية، هو اصطدام مفهوم إلى الذي دفع  ألمرأّن ا" سديالم"يرى و  
أّن هناك بعض و الحديث بمفهوم التراث العربي القديم، خاصة " األجناس األدبية"

ين يسعون إليجاد جذور عربية في التراث ألجناس أدبية لم تكن موجودة أو  لّذ الباحثين ا
ألجناس ايير الضابطة للتوضيح المع" المسدي"قد سعى و .معروفة عند العرب القدماء

 :بيان مستنداتها فحصر هذه المعايير في ثالثةاألدبية، و 
غة - لّل لمادة الخام، أي ا ياغة، من حيث هي تشكيل ا  .معيار الّص
اللة المقصودة من غير  - طبيعة الصوغ  إلى التفاتمعيار المضمون الذي يلتزم بالّد

 .احتواهاالفني الذي 
 هاإلبداعية التي يستعملها األديب لبلوغ غرضمعيار التركيب الذي يختص بالسبل  -

اللي و   1الفني في نفس الوقتالّد

ّن المسدي يعطي تبريرا لسبب   صوص اختيارهمن هنا، نالحظ أ وع من الّن  لهذا الّن
" ديالمس"إاّل أّن " نظرية األنواع األدبية"تهتم بها " األجناس األدبية"فرغم أّن قضية 

ير غشكل سواء كان ذلك بشكل قصدي مباشر، أو حاول الخوض في هذا المجال، و 
 .مباشر

لنثر يصنف ضمن الكتب  اسردي اكتاب يعتبر "األيام"ولإلشارة، فكتاب إلى  ينتمي ه، لكنيةا
لّرواية التي تناولها  ات تظهر نقطة ، و "دانيحميد لحم"نوع آخر غير ا ا بالّذ هن

فقد الذي يتّم التطبيق عليه،  في اختيار النوع السردي -لحمداني والمسدي-اختالفهما
لذاتية"نوع  ضمن" األيام"كتاب  صنف النقاد اإلبهام الذي ، رغم الغموض و "السيرة ا

وع األدبي انل  "محمد الباردي"حيث نجد. لحديث على األدب العربيمسه بخصوص هذا الّن
ية العربية الحديثةإنشائية الخط"يتناول هذه القضية في كتابه  لّروا طّرق في يتف"اب في ا

شكالية التجنيسو  الخطاب الواقعي"ه هذه، في المبحث السابع بعنواندراست إلى هذا "ا 
                                                 

ثة، ص  - ا حد ل ا د و  ق ّن ل ا لمسدي،  لسالم ا د ا .99عب 1 



غة وية لالختالف التجليات التجريب:  ثالثالفصل ال لّ  األجناس األدبيةفي استغالل ال
 

 

160 

وع األدبي، فيقول اختالفإلى غموض و الموضوع مشيرا  أّن طه : "اآلراء حول هذا الّن
ف كتاب  ص التأسيسي األّول لجنسو " األيام"حسين عندما أّل لذاتية في  هو الّن السيرة ا

" عبد المحسن طه بدر"قد كان  اختلف النقاد في تحديد هّويته،  الحديث،األدب العربي 
قة بجنس هذا  ية المنهجية المتعّل ّن أّول من أثار اإلشكال لكتاب، فهو من ناحية يرى أ ا

ية على الكتاب، ثم بأن يطب اكتفىو " طه حسين"يظلم  الباحث قد لفّن ق مقاييس الّرواية ا
نفه،كل ينفض يده بعد ذلك من األمر ّن ا ال نستطيع أن نعتبر يالحظ من ناحية أخرى أ

، و  نقفمجّرد ترجمة ذاتية للمؤلف و " اماألي"كتاب  حقيقة يظل الكتاب في العند هذا الحّد
ص م، ينت"دا أّن هذا الكتابيدرك جي"فالمسدي . 1...سجاليا إلى اآلن ي إلى صنف الّن

اتية" لكن ليس الّروائي منه، بلالسردي، و  ّذ ل في ذلك، كما " لحمداني" اخالفم "السيرة ا
كاتبا عربيا معروفا  يتناول نصا لكاتب من المغرب أو من بلده تونس، بل تناوللم ه أن

وسع و هذا ما سيساعده أيضا على  التفي المشرق والمغرب، وحتى في الغرب، و 
 . المقارنة

لدّ " المسدي"ّن إ  قيق في دراسته هذه، يدعو النقاد العرب المعاصرين للبحث ا
م األجناس األدبية الستنباط في التراث العربي، مع تصنيفها وتحديد ضوابط كّل  سّل
م لنامبادرة منه فمنها، و  لمي نموذجا من درجات التصنيف الس ي هذا السياق، فقد قّد

" األجناس األدبية"ليها بمقولة التي يمكننا التعّرض إتي عرفها األدب العربي القديم، و ال
فّن و أدب التاريخ، و أدب األغاني، و فّن الخطبة، : منها على سبيل التمثيل ال اإلستقصاءو 

ذاتية الذي يقول عنه فّن السيرة الو .2لخا...أدب المراياو أدب الّرحلة، و المقامة، 
لذاتية، و "....المسدي حضارتنا العربية هو غرض أدبي عريق في هو فّن السيرة ا

هني بما ينتج له لئن لم يتبلور ماإلسالمية، و  بمصطلح نقدي  االنفرادتصّوره الّذ
في المضمون  االكتماله قد صيغ على نماذ  تكاد تصل به منزلة مخصوص، فإن

 .3...."الغرض و األسلوبو 

هاللبرهنة على ذلك و  أبو "كتاب : أعطى لنا أمثلة من التراث العربي اإلسالمي، أهّم
ف" ابن خلدون"كتاب و  ،"المنقذ من الضالل"بعنوان " يحامد الغزال ه للتعريف الذي أل

 .غربابنفسه وبرحلته شرقا و 

                                                 

.332م، ص3444، منشورات ا تحاد الكتاب العرب، دمشق (دراسة)بية الحديثة محمدالباردي، إنشائية الخطاب في الّرواية العر - 1 
.991-993الحداثة، ص ص  المسدي، النقد  عبد السالم - 2 
.991نفسه، ص  صدرالم - 3 
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لكتابة نافيها نمط امتز ترجمة ذاتية " اماألي"أّن كتاب إلى " المسدي"خلص  منهو  : من ا
وثائقية بأجزائه الثالثة يمتلك قيمة " اماألي"الحكاية الفنية، فكتاب تدوين التاريخي، و ال

الوقت نفسه ه في ، كما أننالوقائع في حياة طه حسينتجت عن تضافر األحداث و 
 ن حيث التجنيسم" األيام لطه حسين"فهو يعتبر كتاب  لذلك، و "تصوير أدبي رائع"
ه يتحدث عن أطوار حياة صاحبه من الطفولة إلى الكهولة، مرورا ألن" سيرة ذاتية"

لّرؤية،و .الخ....عالقته بأساتذتهو  بمراحل دراسته " المسدي"عالج  انطالقا من تلك ا
 والتصوير في القص" أسلوبه"أدبها بفضل طه حسين التي تميزت فيها الذات و ل" األيام"

اللة، أصبح ( طه حسين)صاغه صاحبه  لّد دت فيه حواجز ا على نمط من اإلنشاء، تبّد
ص منطلقا، فيغدو داال و مدلوال، حتى ك لتتخذ الّن  .1..."لك مصبا أّن

اقد بين خصائص أسلوب ، مميزةبهذه العبارات الو   ّن ل بين خصائص و "األيام"يربط ا
ها" طه حسين"شخصية كاتبها  أو اإلحساس، وبين  قوة الحساسيةالفضول و : التي أهّم

 بعت بسماتها الذات بصفة عميقةهي آفة العمى التي طأهّم حوافز تلك الشخصية و 
ةبطبعت تصوير الكاتب في كتابه و   .       نفسها الحّد
غة الو " طه حسين"إلى موقع حداثة  يشيرأخيرا و   لّل ه في ا ّن شعرية التي كان يكتب أ

قد، و ".... هكذا فقد كانبها نقده، و  ّن ل به ا قد يكتب األدب وفي أّد ّن ل صياغة نقده و يكتب ا
 .2...."أدبا

ذا عدنا إلىو   ه المنطلقات التي صّرح بأنو  اآلراءفي تحليله كّل و " المسدي" دراسة ا 
ها  ةسلسسليمة، و علمية كانت لغته نالحظ أن سيعتمد عليها في دراسته هذه،  ّل ال تتخل

ما يعود ذلك إلى بالبساطة و ز  الغريب من الكلمات، فلغته تتميالنعة و الص قة، رّب ّد ل ا
غة في أصغر وحدة دالة، و  لّل نية التي تقوم على دراسة ا هذا ما أصوله الفكرية اللسا

ها تخدم كثيرا، رجة كبيرةدبن مركزة و كتكلماته  يجعل  رسالته إلى الجميع وصلت  و  ألّن
لبة المبتدئين الذين هم في أمس الحاجة إلى و  وع من بالخصوص إلى الّط هذا الّن

غة البليغةاألسلوب الواضح، و  ّل ل  .ا
ما  فاء في لغة يعود هذا الوضوح و  ورّب إلى تجاربه في مجال " المسدي"الّص

راسات يم، والّد غة بصفة و  التعل ّل ل حتى في المناصب السياسية التي تلزم التحكم في ا

                                                 

.939عبد السالم المسدي، النقد و الحداثة ، ص - 1 
.914نفسه، ص  صدرالم - 2 
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لمتنّوعة، كبيرة، باإلضافة إ ة مجاالت أدبيةحيث لى كتاباته ا وسياسية  خاض في عّد
 .اقتصادية متنّوعةو 

 هوف نفسه الوقتفكانت أفكاره واضحة، ومطروحة بشكل ومضمون بسيطين وراقيين في
حديثة تسمح بفهم ما هو حداثي، دون أن تلغي ة، و دقيقيستعمل ألفاظا وأساليب علمية 

غة العربية، غوي القديم لّل ناعية، وأسلوبه العقالني لغته اإلقر ما يفسهذا و  الجانب الّل
 .     تأويل النصوص المختلفةوالمنطقي في شرح وتفسير و 

نّ  ، إالّ او مناهجه اه متشبع بالثقافة الغربية، وبفكرهفرغم أن ب من التعصنوعا ه يملك أ
لوبه يظهر ذاك جليا في أسو للحضارة العربية اإلسالمية، االنتماءوالّروح القومية و 

ئما إلى الثقافة و ه،ألفاظه بصفة عامة، حتى أنو  واألدب العربي كما أشرنا سابقا يعود دا
يه الغرب، و نصوصا تضاهي ما توصليجد أسسا و  في هذه و  خير مثال على ذلك،ل إل

راسة التي تناو  ات، عودته إلى األدب العربي القديم للبحث عن نماذ  من الّد لناها بالّذ
لنوع السردي الذي  اتية، ذلك ا ّذ ل حاول المسدي من قبل فلم يعرفوه العرب بدا أن السيرة ا

عادة إدراجها فيما يعرف حديثا نماذ  مختلفة، يمكن إ، ولكن بأسماء و هوجود إثبات
 .  دراستها بهذه المناهج الحديثةويمكن تناولها و " األدبيةاألجناس ب"
 
 :" عبد المالك مرتاض" *
في " دانيلحم"و"المسدي"نجد مرتاض يخالف دائما في اختالف األجناس األدبية،  

هو العنوان الذي ، و "القصة الجزائرية المعاصرة"ي اختياره لنوع سردي آخر، يتمثل ف
راسة  .يحمله كتابه الذي سنتناوله بالّد

هذا الجنس األدبي  نوضوع سنحاول إعطاء نظرة موجزة عالشروع في هذا الملكن قبل و 
 .الذي عرفه العرب مؤخرا كباقي األنواع النثرية األخرى

في األدب  ازدهارالفنون األدبية التي عرفت رواجا و من أبرز ا"تعد القصة القصيرة 
لتو سباب تاريخية تعود إلى الحروب تراجع الشعر ألبعد الجزائري، خاصة  ي األزمات ا

 .الجزائر خاصةعاشتها الدول المغاربية عامة و 
مجال لتطّور أنواع أدبية أخرى، ومن بينها القصة ومنذ سنة ال ترك الشعرلقد  

ة م، و 9111 بالتحديد في الجزائر، عرف فّن القصة تطّورا ملحوظا، خاصة بوجود مجّل
من الحجاز في مطلع  رجع بعد أنبانضمام أحمد رضا حوحو  الني حظيت" البصائر"



غة وية لالختالف التجليات التجريب:  ثالثالفصل ال لّ  األجناس األدبيةفي استغالل ال
 

 

163 

دة، ذ ذلك الحين ظهرت دراسات كثيرة و منو ،1م9111سنة  بعد  وصصخوبالمتعّد
ة دراسات تطّورت فيها نظرة الكتاب إلى  تر حيث ظه {9113منذ سنة } االستقالل عّد

ة أو من حيث الموضوعات لّرؤية الفنّي  .  2القصة بصفة ملحوظة، سواء من حيث ا
ها  –ط في دراسته يكما يقول أحمد شري -البحوثب تلك المالحظ في أغلو   ّن هو أ

زت على بعض الجوانب فقط من القصة، حيث يغلب على ه ذه الدراسات االهتمام رّك
لفني عناية كبيرةبالمضمون و   .الجانب الفكري، دون إعطاء الجانب ا

راسات تناولت في نفس الوقت فنونا أدبية أخرى، كالشعر  لّد  كما أّن هذه ا
لّرواية و والمسرح ارسين من مز  بين األدب الجز ية وا ّد نا نجد من ال ّن ائري الخطابة، حتى أ

غة العربية، و  ّل لفرنسية، و األالمكتوب بال غة ا ط يشري"يعطي لنا األستاذ دب المكتوب بالّل
كتورة: أمثلة على ذلك منها" طيأحمد شري راسة التي قامت بها الّد سعاد محمد : "الّد

غة الفرنسية، و بجميع فنو " المعاصراألدب الجزائري " خضر الّل أيضا نه المكتوبة ب
هجة القبائلية، و  األشعار الشعبية اطقة بالّل ّن ل كتور ا لّد القصة " ركيبيالعبد اهلل "درس ا

ل"م 9113 -م9138الجزائرية القصيرة  غة العربية، و ا ّل القصة القصيرة التي مكتوبة بال
غة الفرنسية، وكتبها أدباء  كتورة  تدرس جزائريون بالّل ّد األدب الجزائري " "نور سلمان"ال

 ناولت فيها الشعر، والشعر العاميم، ت9113 -م9124التحرير رحاب الّرفض و في 
لعربية صورة الجزائري في القصة ا "حزريعبد الحفيظ "، أو درس "القصةو  حالمسر و 

د األخضر طالب "نجد أيضا دراسة م، و 9111 -9113الجزائرية  في  االلتزام"محّم
راسات 9111 -م9129القصة الجزائرية المعاصرة في فترة ما بين  م، باإلضافة إلى الّد

لمالك مرتاض بعنوان كتور عبد ا لّد لنثر األدبي في الجزائر : التي قام بها ا فنون ا
 والمذكرات الخطابة،درس فيها المقالة، والقصة، والمسرحية، و ( م9111 -م9129)
خصية، الش المضمون:القصة الجزائرية المعاصرة"نوان بع: كتابه أيضاو .3الذاتية السيرو 

غة الفنية لّل ز، ا كتور عبد من خالل هذا الكتاب األخير، نحاول إظهار ر و ، "الحّي لّد ؤية ا
وع السردي األدبي المعاصرالمالك مرتاض و   .  نظرته إلى هذا الّن

                                                 
لمعاصرة يط أحمد شرييشري-1 ا ة  ئري لجزا لقصة ا ة في ا ي ن ف ل ا ة  ي ن ب ل ا موقع 9181-9111ط، تطّور  ل م، على ا

كتروني  http://ghiاإلل lous.Hooxs.com/html6809.tapic 
لمرجع نفسه، - مة) ا ّد مق ل .، الصفحة نفسها(ا 2 
مة)نفسه،- ّد مق ل نفسها(ا الصفحة   ،. 3 

http://ghilous.hooxs.com/html6809.tapic
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كتور  اختياراألول الذي نلحظه هو  االختالفإن   لّد ع لنو " عبد المالك مرتاض"ا
الذي تناول " المسدي"وداني الذي تناول الّرواية، سردي مخالف لما تطّرق إليه لحم

لذاتية"  ".السيرة ا
ر عندنا هو على القصة الجزائرية المعاصرة، و " مرتاض" اختياروقع   لمتوّف لكتاب ا ا

من خاللها أسباب ظهور  ة خاصة، شرحانية، التي يبتدئها المؤلف بمقدمالطبعة الث
ر ما نشر من الطبعة األولى، باإلضافة إلى  لكتاب، نظرا لعدم توّف الطبعة الثانية من ا

ظر في ه قد أعاد الّن ّن ح ما يجب تصحيحه أ غة  قاءتناو وصياغته  الطبعة األولى فصّح ّل ل ا
لتعليقات التي رأى و كذا المصطلحات،المستعملة، واألحكام المقّررة و  فيها مجموعة من ا

 .1ضرورة بدافع الشرح للقضايا المطروحة في بعض األعمال القصصية
 تناول مسار ظهور القصة الجزائريةأما في مقدمة الكتاب، في طبعته األولى، فقد 
الذي نشر في " محمد السعيد الزاهري"فأشار إلى أن ميالد القصة الجزائرية كان على يد 

محاولة قصصية في تاريخ القصة الجزائرية  أولم، في جريدة الجزائر، 41/9131
" محمد العابد الجاللي" :آخرون، مثل زر ب، ثم "لرشيدفرانسوا و ا: "الحديثة تحت عنوان

ة  9121م، و9121 محاولته األولى في سنتي نشر الذي  الشهاب الباديسيةبمجّل
أحمد بن "، ثم ظهرت أيضا محاولة "رشيد"مستعار هو  باسمكان يوقعها القسنطينية، و 

هو و أحمد رضا حوحو  بعدهريدة البصائر الثانية، و والته في جاالذي نشر مح" عاشور
صاحبة الوحي : "موعاته الثالثةذلك من خالل مجو " مؤسس القصة الجزائرية الفنية"يعتبر

قد ظهرت هذه المجموعات سنتي و " مع حمار الحكيم"، و"، ونماذ  بشرية"وقصص أخرى
الذي نشر قصة في جريدة البصائر " أبو القاسم سعد اهلل"نشر ثم.م9111م و 9111

 .2...سعفة خضراء"الثانية، في أوائل الخمسينات بعنوان 
تطّور القصة الجزائرية إلى مراحل ظهور و في تقسيمه لمرتاض هذا ما ساعد و  

 : مرحلتين هما
 9131ل: م9111-م ز بالتفاوت في ا ّرؤية يسميها بمرحلة التأسيس التي تتمّي

فين، و   .فيما بينهم التفاوت في المعالجة الفنية أيضاالخيالية بين المؤّل

                                                 
معاصرة -1 ل ا ة  ئري لجزا لقصة ا مالك مرتاض، ا ل ا د  ز، ا)عب حي ل ة، ا لمضمون الشخصي ةا ي ن ف ل ا غة  ل لنشر (ل ل لغرب  ر ا ا ، د
توزيع، وهران، طو  ل  .1-1، ص ص 3441، 3ا
 

لم- طبعة األولى، ص ص صدر ا ل دمة ا .8-1نفسه، مق 2 
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 9111تنتهي بظهور قصة ، و "ة أم القرىغاد"ز بظهور قصة تتمي: م9111-م
 .لحوحو" نماذ  بشرية"لسعد اهلل، و "سعفة خضراء"

 بعد الثورة، ظهرت مرحلة أخرى حاولت التعريف بالثورة الجزائرية و ذلك في 
في هذه األخيرة، ظهر و ...القصة القصيرةأشكال أدبية مختلفة، كالمقالة والقصيدة و 

 عبد اهلل ركيبيبن هدوقة، و  يد دودو، عبد الحميدأبو الع: منهمن نجد و كتاب مختلف
يصف مرتاض القصة التي ظهرت في تلك اهر وطار، وعثمان سعدي، وغيرهم، و الطّ و 

القصة القصيرة، المعاصرة في الزمان، العالية في التقنيات، المشرئبة :"....الفترة فيقول
ذا القصة القصيرة في الجزائر تتخذ و ....األكثر يومية االجتماعيبالواقع  االلتصاقإلى  ا 
ذا مسارا نهائيا، أو شبه نهائي، و له هذه هي عالمية، و  هي تترجم إلى بضع لغات اا 

 1...في الجزائر ةالمنزلة التي تتبّوؤها القصة القصير 

رح يشو  يحاول اإلجابة عنها في كتابه هذافي طرح األسئلة التي س" مرتاض"من هنا يبدأ 
غة العربية، و ه سيتناول في دراسته القصة الجزائبأن ّل ينفي تأثرها بما  الرية المكتوبة بال
اللغة الفرنسية أو بغير الفرنسية،الغرب، ب في الشرق و كت   بقراءة مباشرة أو  سواء كانت ب

 .  رت هي األخرى على األجانبأثّ  كما...مترجمة
ف القصة الجزائرية ضمن التراث القصصي اإلنساني، نظرا " مرتاض"كما أّن   يصّن

فاع عن الحرية و من ، و لما تحمله من مضمون نبيل ّد ل ، ولهذا حقوق اإلنسانتطلع إلى ا
 بسبب استقاللها كجنس أدبيجمت إلى عدة لغات و أنها تر ي عالمية التأثير خاصة و فه

نتاجه الغزير و  المتنوع، سعى مرتاض لدراسة القصة الجزائرية المعاصرة من له أعالمه وا 
 ".القصة الجزائرية المعاصرة"خالل كتابه هذا بعنوان 

 واحد بعنوانل عبارة عن فص"القصة الجزائرية المعاصرة"كتاب كان  لقد 
مه الكاتب في جامعة وهرانكان بو " الجزائريةالمضمون االجتماعي في القصة "  حثا قّد

ة ّن الموضوع أضاف إليه مسائل أخرى وجعل منه كتابا، خاصة و  ثم بسبب أهمّي أ
يلية قليلة العدد، كما أّن معظم ال نجد فيه إاّل أعماال نقدية و  موضوع القصة تحل

راسات لم تتناول م  حيسم يوقت واحد لكفي جموعة من القصص لكتاب جزائريين الّد

                                                 
لم-1 لسابق صدرا  .94-1، ص ص ا
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باإلضافة إلى تساؤالت ...1ذلك بإعطاء رأي عام أو إصدار حكم حول هذا الجنس األدبي
 .تناولها في فصول كتابه" مرتاض"أخرى حاول 
 : في ثالثة أقسام كبيرة و هي كاآلتي" مرتاض"أتى كتاب 

يتناول : الجزائرية المعاصرة، قسمه إلى فصلين في مضمون القصة: القسم األّول بعنوان
تحليله  من خاللفي القصة الجزائرية المعاصرة، وذلك  في األّول المضمون االجتماعي

 األشعة السبعة البن هدوقة ،هدوقة البنقصص أخرى الكاتب و : موعات هيلستة مج
الفئران لمصطفى األضواء و ،الصعود نحو األسفل للحبيب السائح،القرار للحبيب السائح

 .الصداع ألحمد منّور،فاسي
ع الوقائين هذه القصص ينصب على األوضاع و مضامحيث وجد أّن مواضيع و 

 .السكنالهجرة، واألرض و  :عيضامو ك االجتماعية للجزائر
ا في الفصل الثاني بعنوان ، فقد المضمون الوطني في القصة الجزائرية المعاصرة: أّم

 .اغيرهم، واألب، و موز كاألالرّ تأويل ( القصص)تناول فيها 
زها،الشخصية و : يحمل عنوان يالقسم الثان إلى فصلين، حيث هو اآلخر  مقسمو حّي

وذلك من خالل تعّرض في األول إلى مالمح الشخصية في القصة الجزائرية المعاصرة،
ة قصص منهاالحبناء الشخصية و  لفئران قصة األضواءقصة هال، و : دث في عّد وقصة  وا

 .قصة تحت السقفبين الثوار، وقصة الرجل المزرعة، و ة ز إجا
 ز في القصة الجزائرية المعاصرةلثاني، فقد تعّرض إلى خصائص الحيا في الفصل اأم

ز فيها  .فبدأ بالخصائص الفنية المشتركة بين القصص السابقة ثم درس خصائص الحّي
ةفي القسم الثالث من الكتاب، فقد تناول خصو   لفنّي غة ا لّل في القصة  ائص ا

ي لدى : لذلك من خالل ثالثة فصول، فدرس في األوّ الجزائرية المعاصرة، و  المعجم الفّن
فصلين استعان في كال الي المعجم الفني لدى ابن هدوقة، و في الفصل الثانالسائح، و 

 .تفسير نتائجهبالمنهج اإلحصائي وطريقة الجدولة لتحليل و 
ة المشتركة في القص األخير فقد تعّرضثالث و في الفصل الأما  لفنّي ص لتحليل القضايا ا

ن ما يلتقي فيه القاصون الخمسة، و  راسة، فبّي ن خصائص النسيج التي أخضعها للّد بّي
ى كّل من سعدي، ال غوي لّد مادة نتهى بما يشترك فيه القاصون في افاسي، ومنور، و و ّل

راسةالخطاب و  غة، فيخضعها للّد لّل  .التي هي ا

                                                 

لمعاصرة، ص  -9 ا ة  ري ئ لجزا لقصة ا مالك مرتاض، ا ل ا د   .91عب
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ذا عدنا إلى لغة مرتاض في تحلمن هنا، و  انطالقاو   لم ، فإننا نجده في قمة السيلها 
غوي، فلغته راقية،  ز، و و الّل ية، خاصة على درجة من العملدقيقة، ومستعملة بشكل مرّك

ذلك في دراسته اإلحصائية، والتحليلية حيث قام بتحليل وتفسير وتأويل مختلف الّرموز و 
على غرار و ي للشعب الجزائري، االجتماعضمن الواقع والعرف والمضمون الثقافي و 

لها هو بطريقة علمية، بنائية ، فحلّ "القصص الجزائرية"، فقد تناول مرتاض "دانيلحم"
، على تخذه في تحليلهلكن بطريقة غير مباشرة، فهو لم يصّرح بنوع المنهج الذي يو 

نه "دانيلحم"عكس  مه مرتاض قد اصدر أحكاف لذلكفي عنوان الكتاب، و  الذي ضّم
راسة، و من بنية النصوص القصص انطالقا لّد ز دراسته يهذا ما ية التي أخضعها ل مّي

زة، و فيها يضمن و  غة العلمية المرّك لّل قيقةا لّد  .ا
في مقام من هي إمكانية إدراجها و " مرتاض"في لغة  اإاّل أننا نالحظ شيئا آخر مهمّ 

ا، بنسبةفلغته أدبية ، شعرية كما يقالالب ووصفها األدبية غات كبيرة جّد ّل ل على خالف ا
قدية الباردة  ّن ل قاد، فهي حافلة باأللفاظ الجميلة و ا ّن ل  .حيةالمو التي نجدها عند بعض ا

 ة مجاالتقّوة، فقد كتب في عدّ ه مجال األدب بكّل إلى خوضبال شك يعود ذلك و  
دة و و  بداعا أدبا،خالل مساره األدبي، فنجد نقدا، و مختلفة تناول مواضيع متعّد  فهو...وا 

غة منناقد متمكن  ّل ل  .بدرجة عالية من الثقافة واألدبو يتميز  الشعر والنثر والنقد وا
الب المبتدئفو    فهم صلب الموضوع و البسيط ي بعض األحيان يصعب على الّط

غة الشعرية التي ت  إيصالها إلى المتلقي ب" مرتاض"أو األفكار التي يريد  ّل ل ز ميّ سبب تلك ا
مة كتنفكتاباته، تشتت و :"....يقولحيث " القصة الجزائرية المعاصرة"ابه أخذ مثال في مقّد

- كان لهم في الوطن العربيمذر، و المثقفون الجزائريون في أصقاع من األرض شذر 
 .1"...."شا تموا امتزا ه متبّوأ ومقام، وكان لهم من أهل-أساسا

مة كتابه ص" وفي مقّد ص نتا  الخيال:"...الّنصيف يقول في تعر  "نظرية الّن ونتاجية  الّن
غة، وبثنية الجمال، و  لّل والعقل يذكوه، والمراس  الخيال يغذوه،...ثمرة المراس الطويلا
الية هذا الخيال في فعّ  المراس هو الذي يجسدو ...ه وقوامهماؤ يصقله، الخيال مادته و 

 2...."العنفوانتبليغية تنهض على الحيوية والحركية و 
ص "...: انجد أيضو   .3يد عنهاححتمية ال م" نصنصة"الّن

                                                 

.41عبد الملك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، ص - 1 
.41م، ص 3441عبد المالك مرتاض ، نظرية النص األدبي ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر،  - 2 
.41، ص  عبد المالك مرتاض ، نظرية النص األدبي - 3 



غة وية لالختالف التجليات التجريب:  ثالثالفصل ال لّ  األجناس األدبيةفي استغالل ال
 

 

168 

لّ "...:قولهو  غة، فال ر عن أدّق النص لعب بالّل غة مالعبته مع نفسها بألفاظها وهي تعّب
قائق، وأنبل العواطف، وأرق الهواجس، و  لّد  1..".الوساوسألطف ا

ص إن ش: ..."كذلك قولهو   غة و  ئتالّن لّل سكب على بنات ألفاظها جمال بّث على ا
نّ  فاختالت ها قوامه، وعجينته، وجوهره به مزدانة، مزدهية، مترهيئة، فإذا هي تزعمها أ

 2..."سّره األّولو 

غة و يستعمل هذا ا" مرتاض"أّن  الحظنو   لّل جدا على  ينز األسلوب المتميلنوع من ا
غوي، و  ّل راسات بَ على درجة من الشعرية، يمكن وصفها بالم  الصعيد ال الغ فيها، كون الّد

سلوب، هي دراسة تحليلية وصفية، وعلمية بصفة خاصة، فلم ضمنها هذا األ تىالتي أ
ف و  ع يكن من داع لهذا التكّل تستدعي هذا  نقد الألّن الكاتب هنا في حالة دراسة و التصّن

غة، و  ّل ل وع من ا رجةالّن لمتلقي  إذا كانمن األدبية، أو الشعرية، خاصة  هذه الّد  . مبتدئاا
ا بالنسبة  لقارئوضوح واضحة، صريحة تصل ب يأفكاره، فهو " مرتاض"راء إلى آأّم  إلى ا

ه يصدر أنّ و  النقاش، خاصةرغم أّن بعض المواضيع تكون لغتها حوارية تدعو إلى 
ااألحيان،و أحكاما قيمية على الطريقة القديمة في بعض  ّن ل مع : "...يقولذلك، ف قديدرك ا

قيمة على الطريقة عن سوق هذا التصنيف القائم على إصدار حكم  االعتذار
 3...."التقليدية

ال مع المنهج التحليلي الذي تناسب مع المواضيع التي يدرسها، و يال هو موقف و  
في النوع ليس " المسدي"يخالف " مرتاض" نحيث أل به في أبحاثه بشكل عام، يتوس

راسة لّد تلك  اختياره، بل حتى في كيفية فحسب السردي الذي أخضعه ل ل
صوص لذاتية"نوع  اختار"فالمسدي"الّن تناول نجده " مرتاض"ينما لكاتب عربي، ب "السيرة ا

مع لمدّونته هذه،تركيزا في اختياره ، فكان أكثر دقة و "الجزائرية المعاصرة القصة"
راسات في تحليله بالمنهج اإلحصائي ونظام الجدولة، و  االستعانة لّد هذا ما ال نجده في ا
إللمام ساعده على اهذا ما لعّل ، و "لحمداني"و" للمسدي"التي تناولناها السابقة 

وضوعية، خاصة في مل إلى نتائج أكثر دقة و بالتالي التوصّ بالموضوع بطريقة علمية، و 
ر سهولة  وكيفية التصنيف والتحليل، وه من الّرموز إلى تأويالتها  انتقالهما يفّس

                                                 

. 41ص  ،المصدر السابق  - 1 
.41ص  عبد الملك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، - 2 
.فحة نفسهاصال ، صدر نفسهالم  - 3 
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شعب الجزائري اجتماعية لل،  ضمن مرجعيات ثقافية و تعددةمن خالل نصوص مالمختلفة 
 .بشكل عام

 : النصوص النقدية -ب 
أو العرب  كيفية نشأته سواء عند الغربمفهوم النقد و  كثيرا ونعود إلى لن نخوض 
راسات النقدية قد عرفت تطّورات كبير أن مجال النقد و  ىإلارة شنكتفي باإللكن و   ةالّد

ت راسات  ريةت التي حدثت في مجاالت فكالوّ حوكانت هذه األخيرة نتيجة لل لّد أخرى، كا
غوية واألدبية و  لّل  .الفلسفية بصفة عامةا

ة  المعاصر النقد العربي قد عرفو  تتابعت أو تزامنت وعاشت في نقدية،  اتجاهاتعّد
جراءات و مبادئها و  رغم اختالف مسالكهاالفترة نفسها،  آليات دراستها، كما وطرق وا 

 .رنا في غير موضعأش
نّ  اهتموانقاد مغاربة  في خضّم كّل هذه الدراسات، ظهر ل وع من هم أيضا بهذا ا

راسات النقدية حميد "و"مرتاضالمالك  بدع"، "عبد السالم المسدي"ن بينهم م. الّد
فاتهم إعطاء نظرة سنحاول ، و "نيدالحم على كيفية  مبسطةمن خالل بعض مؤل
لمناهج بعض النصوص النقدية، و هملتناول راسة بالتوسل بهذه ا خضاعها للّد النقدية ا 

 .المعاصرة
 :حميد لحمداني*
من بين النقاد المغاربة المشهورين بممارسة النقد  "دانيفحميد لحم"رنا سابقا، ما أشك
جو  باستعمال آليات ألدبيا كان ذلك على  سواء،راءات المناهج الغربية بصفة عامةا 

 .نثرية ونصوص عربية شعرية أ
لتي قام بها من و  راسات ا ص السردي"جد في كتابه ن" دانيلحم"بين الّد حاول ، "بنية الّن

لّروائي من منظور النقد"بعنوان  في القسم الثاني منه ص ا دراسة النقد ؛ "العربي بنية الّن
لعالم العربي  زة عن النقد تقديم صورة مرك -كما يقول–حيث أراد  الّروائي الفني في ا

ل التعّرض إلى الجانب ذلك من خالو كما يتصّوره بعض النقاد العرب،  الفني للّرواية
ل لهذه الفئة من النقاد العرب ثّ مَ ، و 1من بعض الجوانب التطبيقية له باالستفادةالنظري، و 
فّن "كتاب ، و "نجيب محفوظ"الشكل الفني عند قضية "في كتابه  "نبيل راغب"بدراسات 

ف" الّرواية عند يوسف السباعي  .لنفس المؤّل

                                                 

.81م، ص 3444، 2حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط- 1 
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ما يقوم بما ال يمارس النقد فقط، و " دانيلحم" هذه العناوين يتضح لنا أنّ  من خاللو  ّن ا 
قد"نسميه اليوم،  ّن ل عها للدراسة هي نفسها كتبا نقدية "بنقد ا  .ألن هذه الكتب التي ي خض 

يبدو شديد الحيرة بين األخذ بالمعطيات النظرية " نبيل راغب"أن  "دانيلحم"فقد الحظ 
فرض على يحاول أن يلم  تجاوزها كما أنهيز، وبين محاولة التي وضعها النقاد اإلنجل

نة، بل  ئما احتكمتاألعمال الّروائية المدروسة نظرية معّي ّرواية نفسها، طبيعة الإلى  دا
وفيا " نبيل راغب"إذا كان " دانيلحم"أية نظرية نقدية، ثم يتساءل بذلك فهو يتحّرر من و 

 .1لتصّوراته النظرية هذه

قد الّروائي اإل" نبيل راغب"ينتقد  "دانيلحم"نّ إ ّن ل نجليزي بأنه كان يخفي في وصفه ل
ز بين أعمال يعندما نفسه الخطأ ي خر فمصادره، ولكنه يقع هو اآل " نجيب محفوظ"مّي

مثل هذا  استخرا بين أربعة مراحل شكلية أساسية دون أن يصّرح بكيفية الوصول إلى 
 .2التصنيف

الفعل أّن يكّون لنفسه " نبيل راغب" استطاعهل " انيدلحم"انطالقا من هنا يتساءل  ب
لنقاد الغربيون؟ ية تتجاوز ما وضعه ا لّروا  3نظرية فنية لنقد ا

فّن "الثاني بعنوان " نبيل راغب"إلى كتاب " دانيلحم"جابة على هذا السؤال، ينتقل لإل
الفني في بالمنهج يحتفظ " نبيل راغب"مالحظا أن ، "الّرواية عند يوسف السباعي

ه يدعو لقيمة، دراسته، ولكّن ص من أحكام ا ه و  إلى ضرورة التخّل ّن النظر إلى النص على أ
 .4يشكل وحدة عضوية

قاد اإلنجليز في نقده للن" نبيل راغب"إلى التناقض الذي وقع فيه " دانيلحم"يشير ولذلك 
 تحديدإلى " دانيلحم"ينتقل فكتابه الثاني، تراجعه عن هذه الفكرة في في كتابه األّول، و 

هها االنتقاداتأهّم  نقاد اإلنجليز و " نبيل راغب" التي وّج  :لتي تتمثل فيما يليالل
رامي و ل - لبناء الّد ما هي جزء من هذا البناءيست الحبكة هي ا ّن  .ا 
ا تابعا للحياة و لي - لّرواية فّن ما هي خلق جديد لهاست ا ّن  .5ا 

: هذه، مثل" نبيل راغب"إدراك مواضع بعض المناهج في دراسة " دانيلحم"ول حاو 
المنهج الفني المنهج النفسي، و و المنهج االجتماعي التاريخي، و المنهج الموضوعاتي، 

                                                 

.81منظور النقد األدبي، ص حميد لحمداني، بنية النص السردي من  - 1 
.نفسها الصفحة نفسه، صدرالم - 2 
.81نفسه، ص  - 3 
.88ص  ،نفسه - 4 
. 81ص  نفسه، - 5 
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رامي، بنوع من اإلبهام"مصطلح " راغب"الذي استخدم فيه  دائما في نفس و .1البناء الّد
الت : في كتابه" محمود أمين العالم"هو إلى مثال آخر و " دانيلحم"السياق ينتقل   فيتأّم

التي تسجيل مجموعة من المالحظات ب" دانيلحم"يث قام ، ح"نجيب محفوظ"عالم 
 :مكن تلخيصها فيما يليياستخرجها حول هذا الكتاب، والتي 

ية للّرواية، و خلّو الكتاب من أي مرجع  - لفّن راسة ا لّد هذا الشيء هو الذي جعل في ا
اقدالجانب التطبيق ّن ل  .ي منه يعتمد على ذكاء ا

ص من ثقافته الجدليةلم يستط - اقد التخّل ّن ل  .ع ا
ل إلى فكرة مهمفي مجال الت - ي، توّص لّروائية حليل الفّن قة بطبيعة األسلوب ا  متعّل

دية األساليب، و  لّروائيوهي تعّد ص ا  ".التي تسمى بـ سوسيولوجيا الّن
اقد - ّن ل ز كتابة ا تعبير و  بازدواجية تتمّي  .تنّوعهال
لتي تنتمي إلى النقد الفني مع شيء من  - اقد بعض المصطلحات ا ّن ل استخدام ا

اللة مثل الوحدة و الوحدة العضوية، : التصّرف، كما استخدم مفاهيم ثالثية متقاربة الّد
 .الوحدة الشعريةالتعبيرية، و 

ف" دانيلحم"في األخير خلص   لّرواية إلى أّن النقد ال بل  لم يكن خالصاني العربي ل
ته مناهج أخرى، سواء على مستوى التنظير أو التطبيق ّل  .2تخل

إلى المبحث الثاني بعنوان النقد الّروائي " دانيلحم"، دخل ما سبقانطالقا م 
راسة إلى جانب نظري تطّرق فيه : البنائي في العالم العربي حيث نجده قد قسم هذه الّد

ومواقفه، إلى محاوالت التنظير في المجال، ثم جانب تطبيقي حاول من خالله شرح آرائه 
دراسة مقارنة لثالثية نجيب "اية بناء الّرو "بعنوان " سيزا أحمد قاسم"ذلك بدراسة كتاب و 

ه كتاب يتبنى المنهج البنيوي بشكل صريح في تحليل "محفوظ نص روائي عربي، ، ألّن
، "راغب نبيل" نفس الطريقة التي عالج بها كتابيتعامل معه بو " دانيلحم"قد تناوله و 

لكاتبةنوع الممارسة النقدية التي قفدرس فيه أهداف البحث، والمتن، و  من  امت بها ا
خالصة لهذه إلى استنتاجات و  خلصوغيرها، و ....تقويموصف، وتأويل، وتنظيم، و 
راسة النقدية التي قام بها  .الّد

ن منهجه في األمثلة السابقة، " دانيلحم"النقد الذي مارسه نقول إن شكل عام، بف تبّي
 منهعلى ثقة إاّل ا التبرير، فهو ال يعطي رأيا أو حكمالعلمي في التحليل والوصف و 
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ل و فنجده ينطلق م ل، ن أفكار واضحة مسبقا، ثم يحّل أو قبل أن يشير إذا كان يتفقيعّل
اقد في فكرة من األفكار، و يعارض موق ّن ل جته هذه الطريقة التي يسير بها في معالف ا

لمتلقي على فهمز بالبساطة و لهذه النصوص النقدية تتمي تلقي و  الوضوح، ما يساعد ا
 .اإلبالغ عنها" دانيملح"الّرسالة التي يريد 

لعلمية وهذه هذهلعل   " دانيلحم"التي يسير وفقها  اآللياتاإلجراءات و  الطريقة ا
ه متشبّع بالثقافة ها، فباإلضافة إلى أنالفكرية التي ينطلق من أصولهإلى مرجعياته و تعود 
لغربيين، خاصة المنهج البنيوي النقد ااألدب و  أخذ منية األصلية، نجده قد العرب

لعلمي طريقةال همنهما هذ استمد،حيث يالمنهج البنيوي التكوينو  راسة في التحليل ةا لّد  وا
المنهج و  ، بل نجده يستعين بمناهج أخرى، كالمنهج االجتماعيا فحسبذهليس و 

 .اإلحصائي الذي نجده كثيرا في دراساته
ّل تعّصب، فهو في كالال نقول القومية و النزعة عنده على نوع من  أيضانعثر و  

المناهجعتماده و ادراساته، ورغم  له ب ه يحاول  توّس ّن ها عدم الخضوع لمبادئالغربية، إاّل أ
ق آراءه و  ربية، لكي معظم إجراءات هذه المناهج على النصوص العبصفة مطلقة، فقد طّب

غة والثقافة من غنى، و  ّل ل ه ال يتخذ إاّل موقفا حياديا ، راقيين، و عمقيبرز ما لهذه ا ّن أ
لعالمناهج الغربية، و ين ب مة كتابه  هوربية، فالنصوص ا " بنية النص السردي"في مقّد

راسة التي نقوم بها ذات طابع وصفي، فهي ال : "...يقولمثاَل  لذلك آثرنا أن تكون الّد
هاقف مع البنائية و ت التي مارسها لتطبيقية المختلفة، و من خالل دراساته او . 1"...ال ضّد

ة أجناس أدبية  ، يحاول التنظير فيما بعد  ...(اتنصوص نقدية، رواي)عربية على عّد
لّروائي العربي، بل هيمنة ذلك كرد فعل على ناء على معطيات النقد البنيوي، و لنقد ا

بنائية تتصف بالعلمية األشكال النقدية الذاتية والتاريخية واإليديولوجية، خاصة و  ل أّن ا
للسانيات و  لومالموضوعية، كونها تستمد مبادئها من العو  قيقة كا لّد سنتطرق و  ق،المنطا

حق  .إلى ذلك في الفصل الاّل
 

 :المسديعبد السالم *
اقد قد خاض هو اآل"المسدي"يالحظ المتتبع لنقد  ّن ل جاالت أدبية خر مأّن هذا ا

ات النقدية الحافلة باألبحاث عرف في مسيرته النقدية الكثير من المح، و متنوعة ّط
راسات بمختلف  راسات األسلوبيةأنواعها، و والّد لّد سانيةو  خاصة ا لّل سنحاول في هذا و ، ا
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ل لكبيرجزء من البحث إعطاء صورة وصفية و ا اقد ا ّن ل . لو بنسبة قليلة عن نقد هذا ا
قراءات "، والثاني كتاب "األدب وخطاب النقد"ل كتاباته، أّولها كتاب سيكون ذلك من خال

 "ابن خلدونمع الشابي والمتنبي والجاحظ و 
الكتاب األوّ  اإذا بدأن  ه كتاب نقدي الحظل، فبمجّرد العودة إلى عنوانه نب ّن يسعى  أ

نا هنا وع األدب والنقد بشكل عام، و الكاتب من خالله إعطاء تصّوراته حول موض ما يهّم
ص النقدي و "ا الكتاب بعنوان هو الفصل األخير من هذ ، حيث نجد أّن "حيثيات كتابتهالّن

ص النقدي، و يفكالمسدي قد تناول  درس هذا الموضوع من خالل ما ية إنتا  وكتابة الّن
راسات ا، و يينوجده عند الغرب لّد لنقدية التي قام بها كّل من هذا ما يخالف فيه ا

، فهما تناوال هذا الجانب من خالل دراسات قاموا بها على نصوص "مرتاض"،و"دانيلحم"
 .نقدية حديثة كما أشرنا سابقا

لتعّرض لدراسة ي"المسدي"نالحظ أن  إذن، وفي هذا الموضع  فه ا ّل كتاب الذي أ
سانيات والشعرية"بعنوان  "جاكبسون" لّل إلى أن هذا المفهوم الغربي  "المسدي"يشير ف، "ا

لعنوان الذي يحمله يلقي  غة العربية، ألّن ا لّل الذي أتى به هذا الكتاب يثير تباينا أمام ا
اللي الذي يوجد بين كلّ  لالختالفك ذل، و ثقافة العربية إشكاال مفهومياأمام ال من  الّد

غة العربية والفرنسية و  لّل لفكرة، حو 1اإلنجليزيةا اول المسدي شرح آرائه انطالقا من هذه ا
دعا القارئ العربي إلى إعادة إنتا  القراءة لمختلف وأفكاره حول هذا الموضوع، و 

نى له الوصول إلى جوهر تسذلك لكي يية التي يتلقاها من بيئة أخرى، و النصوص النقد
 .فهمها بصورة واضحةالمسائل و 

لمناهج النقديةالفصل في ذات " يالمسد"يعرض ، هنفس في السياق  مسار تطّور ا
احل التي ولدت الكتابة النقدية للمر أنه يحاول التأريخ  مشيراالكتابات النقدية الغربية، و 

 ار يشمالغربيين في هذا المجال، و واد إلى أهّم الرّ  اتطّرقموالنص النقدي بصفة عامة، 
ي ليف"شر إلى بدايات يالتي قاموا بها في ميدان النقد فأهّم األعمال إلى بداياتهم و 

راسات البنقفز الذي أحدث ثورة علمية و " ستروس لّد خاصة بكتابة وية و ية نوعية في مجال ا
ية يفك، و "ليفي ستروس"ت بها دراسات شرح المراحل التي مرّ يف "البنيوية"" األنتروبولوجيا"

لعلمية في مج غوية، و وصوله إلى تحقيق تلك المكانة ا ّل ل راسات ا لّد إلى  نتقليال ا
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ي الحديث مجال يتطّور بصفة إلى أّن النقد األدب نتهىيوغيرهم، و  "تودوروف"و"دريدا"
ة فيما بينها بشكل أو بآخر، سواء كان ذلك في عالقولكن كّل المناهج مت سريعة

يشكل لحظة تاريخية هامة بأّن هذا التطّور أو المواضيع التي تتناولها، و ات المرجعي
 .1"النظرية النقدية انفجارلحظة "نشهدها وهي

لكتاب الثاني، ف  ا في ا ة قراءاتب "المسدي"قد قامأّم لقراءات النقدية،عّد  ، وأهّم هذه ا
ال راسة المتعلقة جاحظ، و دراسته المتعلقة ب لّد  ."خلدون بنبا  "ا

لمتعلقة بالجاحظ،الدراس بين التأليف ومقاييس  "عنوانب من الكتاب في الفصل الثالث ة ا
وفاء المسدي، لمجال  العنوانمن ظ نالحف، البيان والتبيين"؛ والتي تناولت"األسلوب

هو عودته إلى التاريخ  الشيء اآلخر الذي نالحظهو  الذي هو األسلوبية،اهتمامه، و 
الذي هو الجاحظ، و عالم الفكر العربي اإلسالمي هذا ألحد من أتناوله في نقده العربي، و 

يديولوجية وفكرية  راسات من علوم دينية وفلسفية، وا  لّد خاض في معظم المجاالت وا
فصله هذا بالحديث عن الجاحظ والتعريف به " يالمسد"غيرها من مادة غنية، وبدأ و 
غويو  لّل لعلمية، و  ةبإنجازاته ا ه مؤسس اوا  .2لبالغة العربيةأشار إلى أّن

أفكار، فأشار إلى أّن محتواه من علم و " البيان والتبيين"ّرق إلى ما يحمله كتاب ثم تط
ها تعليقات و كان مزيجا من منتقيات عربية إسالمية تتخل حاول من .3استطرادات شخصيةّل

ن في كتابات خاللها الجاحظ خلق نظرية في البالغة، مع عرض رأي النقاد اآلخري
لى المنهج الذي ن و القدماء منهم، و و الجاحظ،المحدث الجاحظ في تأليف كتاب  اتبعها 

ته هذه بالمنهج في دراس "المسدي"استعانأيضا، كما " الحيوان"تاب كو " البيان والتبيين"
غوي و  عادتهاإلحصائي ك ّل لما جاء  االصطالحيفي معظم كتبه وذلك لدراسة الجانب ال

للكشف عن أهم األسس التي انطلق  "المسدي"الي فقد سعى تالبمن بالغة و في الكتاب 
 .4التي هي نظرية البالغةلجاحظ لتشكيل نظرية في األسلوب و منها ا
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لّرا  ا في الجزء ا بالنقد " ابن خلدون"كتابات  "المسدي" تناولبع من الكتاب، فأّم
مة باريةتاإلخمع ابن خلدون، األسس "عنوانتحت   ". في نظرية المعرفة من خالل المقّد

بديال عن مصطلح " األصولعلم "مصطلح  باقتراحبدأ الناقد هذا البحث  
ت "بستمولوجيااإل" شكل مختلف العلوم، كعلم الغربي، ثم تطّرق إلى الحركة التكوينية ل

مة ابن خلدون قد جسدت إلخ، و ....الفقه، وعلم النحو، وعلم الكالم خلص إلى أّن مقّد
ها جمعت الشتات األصولية   استوعبتو  الفرعيةاألصولية في تاريخ الحضارة العربية ألّن

مة  ىتالي فقد حكم علالبو 1مقوالت الفكر النقدي ها ل" ابن خلدون"مقّد ّن م تكن مجّرد على أ
ة فروع مثل علم اامتداد لخط أصولي، و  ما كانت تتويجا لعّد ّن وفروع أصولية لتاريخ،ا 

قد مثلت أصولية معرفية توليدية ناتجة عن " ابن خلدون"بذلك فإّن منظومة أخرى، و 
 .2التبصر المحكمالوعي الصريح له و 

د اعف ، عمد المسدي إلى إبراز خصائص الفكر العربي األصوليسبق امّ وانطالقا م 
ريناء نقاد و آر  ارحاشإلى النقد العربي القديم  همقارنم آخرين، مفّك يّا ، "خلدون ابن"ب ا إ

بحث عن عالقة مع المنها، والحديثة، من الكتب العربية األدبية القديمة  االستداللمع 
ط ذلك خاصة نجده يربكر العربي، و مناهجه بالجذور األصولية للفالفكر المعاصر و 

ه بالعلوم اللسانية التي تخص للسانية في الفكر  حثَ بَ ص فيها، كأّن عن جذور العلوم ا
زه بالبعد العقالني بالطابع االختباري لهذا الفكر، و ه اسمّ هو ماالعربي، و  بعلم و مدى تمّي

لّرياضيات و استعاه هذا ، كما نجد المسدي في بحث3المنطق ختلف المعادالت من بمنطق ا
جتماعي خاصة قل إلى ربط ذلك بالبعد االنتاعلى شكل رسوم بيانية، ثم  تظهر التي 

غة التي هي ظاهرة اجتماعية وأّن اللسان و  ّل ل مواضيع العلوم اللسانية تهتم بدراسة ا
رجة األولى غوي و  تناول في هذاو .4بالّد كيفية قراءة ابن و أسبابه السياق ظاهرة التحّول الّل

سان، حاول المسدي ربط هذا المفهو .5خلدون لهذه الظاهرة توليدي لّل وم، بالمفهوم ال
غوي كشيء تجريبي اختباري،و  خلص في األخير إلى و  كبقية التعامل مع هذه الملكة الّل
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ز به  لى الطابع التحليلي، المنطقي العلمي الذي خلدون، و  ابنتجريبية المنهج الذي تمّي ا 
ز دراساتهي  .1مّي
راسات النقدية التي قام بها و  لّد نّ "المسدي"من ا راسات قد تناول نوعين من  ه، نالحظ أ لّد ا

سعى لقراءتها بطابع عربي لكي ال فهم المناهج النقدية الغربية، و  النقدية، فقد حاول
لكن هذه النظريات النقدية الحديثة و يضيع أو يقع في اإلبهام أو عدم الفهم لجوهر 

نقد العربي ا ئدا إلى ال تجريبية لقديم محاوال إيجاد جذور نظرية و مقابل ذلك، نجده عا
ع بالتراث العربي األصيل رغم لمختلف هذه ا  اعتمادهلنظريات النقدية الحديثة، فهو متشّب
للسانياتفي دراساته و   .أبحاثه على المناهج الغربية الحديثة، خاصة علم ا

ا غوي بشكل عام، ف أّم ة عن التعريف، إن عن الجانب الّل جميع كتبه  إذلغة المسدي غنّي
يستعمل أسلوبا وصفيا في شروحه  بليغة فهوسليمة و و صريحة، و نجدها واضحة، 

ة،   حسن استعمال األلفاظ والمصطلحات دائما علىيحرص حيث وتفاسيره، ولغته علمّي
التذكير بما يقصده من وراء استعماله لمصطلح ماو  من ه آخر ب لستبديأو  يشرع دائما ب

 .الثقافة العربية
بمختلف العلوم  استعينم الحديث معا،القديم و  يتالي فهو يهتم باألدب العربالبو  

ع من خالله تطوّ ومستعمال باإلضافة إلى لغته الشارحة،  ر المنهج التاريخي الذي يتّب
مها، و  تبرير آرائه ونتائجهالمنهج اإل نجدالعلوم وتقّد تالي فالمنهج البلخ، و ا....حصائي ل

قي باستيعاب في أبحاثه، منهج أو أسلوب علمي يسمح للمتل" المسدي"الذي يتبعه 
د و  .مباشرةألفكار بصفة سهلة و ا الذي تطّرق إلى " دانيلحم"نجده يخالف في هذا الصّد

فيها يتمتع بخلفية ي أبحاثه، و نصوص عربية ف ها نصوص نقدية حديثة، معظم مؤّل لكّن
 .النقد الحديثاول أغلبيتهم تبريرها بالحداثة و نقدية غربية، يح

 النقدي للحضارة العربيةواألدبي و بالميل إلى التاريخ الثقافي، " المسدي"يتمتع  
ل ل أبدا من شأن األصول العربية، ى تمجيد الماضي و فنجده دائما يميل إ فال يقّل

راسات القديمة، بل يسعى  ماء و لالّد  وأسلوب معاصرين قراءته بطريقةلعودة إلى نقد القّد
لذين يونلمس ذلك في معظم كتاباته وأفكاره و  ض دعوا من خاللهم إلى حفأسلوبه ا

 .تمجيدهالماضي و 
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ه يعالج مواضيعه بطريقة النقد الذي يمارسه المسدي، نقد بنائي، علمي ألنّ  أنّ و  
 بيئمة على مقّومات األدب العر لكن قاعلمية، ويسعى لبناء نظرية حديثة عربية و 

 .مقّومات الثقافة العربية اإلسالميةو 
 
 :عبد المالك مرتاض*
كتور   من بين النقاد الالمعين في هذا " عبد المالك مرتاض"كما أشرنا سابقا، فالّد

د مناهجهبدراساته النقدية المختلفة، و  اشتهرالمجال في األدب العربي، فقد  أسلوبه و  بتعّد
لّراقيين،  النص الصحفي و النص األدبي، )ختلفة بين النصوص الموبالجامع النقدي ا
ص الوعظي، و  ص الّن هذا على خالف ما يفعله النقاد اآلخرين و 1(لخا...لتاريخياالّن
ج اللساني بنسبة كبيرة في دراسة النصوص من خالل المنه اختصكالمسدي الذي 

لّرواية العربية ال" دانيحميد لحم"يختلف عن و  ز في دراساته على تحليل ودراسة ا ذي يرّك
لّرواية المغربية بصفة خاصةعامة و   .ا

نّ لهذا نجد العديد و   ل راسات حول هذا ا  يوسف"اقد الكبير، منها دراسة من الّد
في " التجربة النقدية عند عبد المالك مرتاض" هفي كتاب "علي خفيف"دراسة و " غليسيو 

لمقالح"دراسة النقدي عند عبد المالك مرتاض، و  الخطاب"كتابه  في كتابه  "عبد العزيز ا
 ".  تالقي األطراف"

راسات، يمكننا الحكم على أن التجربة األدبية لعبد المالك  انطالقا من كّل هذه الّد
رب ن العو منها الباحثال يزال يستفيد و  استفادمرتاض حافلة بالتجارب النقدية التي 

 .خاصة الطلبةو 
ما عن المسار النقدي لهذا المعلم الكبث يدعمق في الحولكن لن نت  ّن ير، وا 

لنقدية بشكل عام، كيفية تناوله لألعمال األدبية و  عنمبسطة إعطاء نظرة  سنحاول من ا
قدخالل  ّن ل الذي يعّد متابعة ألهّم المدارس النقدية و  2كتابه الذي يحمل عنوان في نظرية ا

لهامة التي يدخلنظرياتها، و  ارصدالمعاصرة، و  راسات الجديدة ا لّد ل هذا الكتاب ضمن ا
كتور  لّد  .النقد األدبيفي مجال " مرتاض"قام بها ا

                                                 

.21، ص 3443، إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، الجزائر، (نقد )يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض - 1 
قد  -3 ن ل ا ة  لك مرتاض، في نظري ما ل ا د  لمع)عب ا ة  دي ق ن ل ا لمدارس  ا بعة ألهّم  ا هامت ت ا لنظري دار هومة(اصرة و رصد   ، 

ئر،  لجزا .3441بوزريعة، ا  



غة وية لالختالف التجليات التجريب:  ثالثالفصل ال لّ  األجناس األدبيةفي استغالل ال
 

 

178 

لعبد المالك مرتاض، في ثمانية فصول مختلفة، مع " في نظرية النقد"أتى كتاب  
لكتابة، و ت  .النقدقديم تناول فيه موضوع القراءة، وا

نقاد الغربيين امن التعاريف حول الكتابة والقراءة و وقد طرح عددا  ستشهد بآراء بعض ال
القضايا التي يتناولها النقد المسائل و  وتحدث عن النقد األدبي ومراحل تطّوره، وأهم

قد الجهود التي بذلها النقاد العرب في إنشاء مالمعاصر، و  ّن دارس نقدية عربية خاصة بال
 .1األدب العربيينو 

ا الفصل األّول ف لماهية و : بعنوانهو أّم قد والنقاد، ا ّن ل نقد في تناول : المفهوما فيه ال
را مستشهدا و  الثقافة الغربية، وفي الثقافة العربية  "ابن سالم"لما جاء به كّل من مفّس

ماهيته، فنجد مرتاض يستخر  آراء حول موضوع النقد، مفهومه و  من "ابن قتيبة"و
التي في دراساته وتفاسيره النقدية، و " سالم ابن"الهامة التي يعتمد عليها ى و األسس الكبر 

النثر، القدرة من الشعر و  ممارسة النقد على كلّ التجربة التي اكتسبها من : تتمثل في
ل أخيرا قدرة للنصوص الشعرية، و تمحيصها خاصة بالنسبة نصوص األدبية و على تمييز ا

زات " مرتاض"قد استخر  على التفسير والتعليل، و  "سالم ابن" إلى آراء  ادانستاهذه الممّي
 .2الجمحي أيضا

ا بالنسبة  نّ " مرتاض"فقد أشار " قتيبة البن"إلى  أّم ونه شكالني المنهج، ك هإلى أ
صوص األدبية، دون  هكم  ح  ي في نقده، و يحتكم إلى معيار الجمال الفن  االهتمامعلى الّن

قاد إلى الحكم على  اتجهحدث ذلك في زمن بزمن أو بصاحب ذلك اإلنتا ، و  ّن ل فيه ا
ظر إلى قيمته الجمالية و الشعر العربي القديم بالجودة،  ية،دون الّن لفّن وذلك مع ا

 .3المعاصرالمعارضة للشعر الجديد و 
لّرؤية حيث اعتبر هذ: عند ابن قتيبة" الحداثة"موضوع  "مرتاض"كما تناول   ه ا

حديثة إلى كيفية معالجة النصوص األدبية، دون النظر أو السابقة، نظرة جديدة و 
ه في الوقت بعنصر الّزمن، و  االهتمام من رفضه للقديم " ابن قتيبة: "يب علىعي هنفسلكّن

ي إل هذا األمره وخصائصه وطقوسه، ألّن الشعر بكّل تقاليد ى تالشي الشعر شيئا يؤّد
يده األدبية، و و تالي يفقد األدب العربي خصائصه، البفشيئا، و   ابن"لذلك فرأي ذوقه وتقال
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من فضل في " قتيبة البن"إلى ما كان " مرتاض"أشار لكن و  .في القديم، مبالغ فيه" قتيبة
ه قد أسس األوقات   .1التي تكون أفضل للكتابة األدبيةالكتابة النقدية التنظيرية، ألّن

ا في الفصل الثاني  ماهية األدب، وأزلية الصراع بين القديم " مرتاض"فقد عالج أّم
القراءة الجديد بين التحليل و  كذا النقدالنقد القديم في العصر الحديث، و مسألة والجديد، و 

 . منهج هذا النقد الجديدتناول أداته ومنطلقاته و ف
االخلفيات الفالنقد و " مرتاض"وفي الفصل الثالث تناول   في لسفية للنقد األدبي، أّم

لّرابع ا تماعي في ضوء النزعة الماركسية،  في الفصل تناول النقد االجفقد لفصل ا
عّرض إلى عالقة فصل السادس تفي الالخامس، ناقش النقد ونزعة التحليل النفسي، و 

غة و  الّل قد ب ّن ل قد البنيويا ّن ل يعالج في الفصل السابع قضية ا تمّرد على و  ةاللسانيات، ل ال
بنيوي لفياتها التاريخية تيارات النقدية األخرى بعد أن فسر خمن ال ةالقيم، فشرح موقف ال

لمبادئ التي تأسست والمعرفية و  غوية، كما شرح أهّم ا لّل  .ا البنيويةإليه تودعا
قد، نجده يتناول " مرتاض"خيرا في الفصل الثامن الذي خّصصه أو   ّن ل مفهوم لنقد ا

لنقد)هذا المصطلح  طه "، و"عبد العزيز الجرجاني"كّل من يتعّرض إلى تجربة و ( نقد ا
ل نقد كّل ذلك من خالالنقاد الغربيين المعاصرين، و  ى، وكذا ممارسة نقد النقد لد"حسين

 ".ودوروفت"و" بارثروالن : "من
قد" مصطلح، هذا الفصل بالحديث عن مفهوم "ضمرتا"بدأ   ّن ل سواء عند  "نقد ا

ب، فأشار إلى أصوله اإلغريقية، وتطّوره في النقد الغربي المعاصر الغرب أو عند العر 
غة العربية لهذا المفهوم، و  أتى بمصطلحات مقابلة فيو  لّل خلص في األخير إلى أّن ا

قدية فيهناك كثيرا من  ّن ل لكتابات ا تمارس مارست و ، احديثو ا قديمالشرق وفي الغرب،  ا
قد،  ّن ل قد: "لكن دون أن تدر  نشاطها تحت عنوانو موضوع نقد ا ّن ل على الوجه " نقد ا

 .2الصريح

راسة تجربتين منإلى ال" عبد المالك مرتاض" سعىانطالقا من ذلك،  قد "تناول بالّد ّن ل نقد ا
من " طه حسين"القدماء، و من" عبد العزيز الجرجاني علي بن"لكّل من " العربي

لنقد الغربي"تجربتين أخريين من و .المعاصرين تزفتان "و"روالن بارث"لكّل من " نقد ا
 ".تودورف
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قد لدىإلى بالنسبة   ّن ل  "مرتاض"أشار "علي بن عبد العزيز الجرجاني"تجربة نقد ا
قاد العرب مارسوا  ّن ل نقد"من خالل هذا الجزء إلى أّن قدماء ا أشار إلى مجموعة و "نقد ال

لقدامى الذين ع   حيث أسهموا في 1فوا بممارستهم لمختلف أشكال النقدر  من النقاد العرب ا
قد أشار مرتاض إلى أصل كما إلى المعرفة النقدية العالمية، اإلضافة ثراء و اإل ّن ل هذا ا

ه كان نتيجة لظاهرة السرقات الشعرية التي انتشرت بصفة قدامى، و عند العرب ال ّن هو أ
لّرابع للهجرة،  كبيرة في القرون ى إلى ثورة النقاد و مالثاني، والثالث وا اختالف ما أّد

كتور .في قضية هذه السرقات الشعرية رائهم حول اإلشكال المطروحآ لّد  وقد أتى لنا ا
سابقة  ينطلق من آراء نقدية حيث في أحكامه،" انيعبد العزيز الجرج"بمثال " مرتاض"

ائبةغير ذلك من المنطلقات المنطقية و يشرحها، و فيعارضها أو يضيف إليها و   .الّص
د بذلك و  قد"وا على أّن القدماء مارس باحثاليؤّك ّن ل بصورة مباشرة ،و "نقد ا

نقد تبدو هنا متناولة بصورة...":فيقول  االحتجا بحيث يقع مباشرة  نالحظ أّن فكرة نقد ال
قدي  ّن ل لكن نظن في هذا المقام ، و 2...."السابقللّرأي الجديد أثناء محاولة دفع الّرأي ا

قد الذي يقصده هنا أنّ  ّن ل قد"ليس " مرتاض"ا ّن ل  االحتجا الذي نعرفه اليوم، ألّن " نقد ا
قدى رأي ما، ال يعني بالضرورة في المفهوم المعاصر عل ّن ل غير و  غامضا نكا هو، فنقد ا

 مبنيا على موضوع السرقات القدماءكان نقد قد المصطلح، ف لهذا استعمالهواضح في 
المناهج عن النقد المعاصر الذي يمارس يختلف في اإلجراءات واألدوات و ، فالشعرية 

 .على النصوص األدبية في العصر الحديث
ا عن تجربة  قد"أّم ّن ل في األّول " مرتاض"، فقد أعاب عليه "طه حسين"لدى " نقد ا

تناول قضية النقد  من العقوق الثقافي معتبرا أنهاألدب المصري،  فيكتابته  انحصار
ليس إاّل امتداد األدب المصري  نّ أل العربي المعاصر دون الحديث عن نقد طه حسين،

قد " طه حسين"لذلك ال يمكن إنكار جهود لألدب العربي، و  ّن ل النقدية، التي تتراوح بين ا
ها ذات قيمة كبيرة، تعتبر من أكبر أعماله اإلبداعية الخالصة، و  نقد النقد خار و  هي كّل

 .األعمال في الساحة األدبية العربية، سواء اإلبداعية أو النقدية بصفة عامة
ارسين  اهتماماتلقى " طه حسين"لإلشارة فقط، فإّن أعمال و   لّد كبيرا من مختلف ا
اقد ل الفصل، فقد تعّرض لدراستهكما رأينا في أوّ و  ّن ل " عبد السالم المسدي: "التونسي ا
راسة " ضمرتا"في هذا الموضع، نجد ، و "األيام"خالل تحليله لكتاب  ذلك منو  لّد يتناول با
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قد، و  نقدفي " طه حسين" تجربة ّن ل ا تعّرض به إليها لكن بطريقة مختلا  "المسدي"فة عّم
 .الذي اكتفى بدراسة نقدية

لمقام من البحث في تجو   قد"ربة في هذا ا ّن ل " مرتاض"نجد"طه حسين"لدى " نقد ا
" يسعبد العظيم أن"إلى كّل من " طه حسين"كان قد وجهه  يشير إلى النقد الذي

لعالم"و لعقاداس عب"و" محمود أمين ا لم يفهم " طه حسين"كيف أّن " مرتاض"يشرح و  ."ا
لمقال الذي كتبه األّوالن، ونشرته صحيفة ذ ها صخل،و "العقاد"ناقشه ، و "المصري"لك ا
ها مواضع الغموض خر  بها ط 1في خمسة نقاط هامة" مرتاض" ّن ه حسين على أ

اط أخرى ي طه حسين إلى ثمانية نقرأ اديؤ م ثم يشير مرتاض هو اآلخر .واإلبهام
لعالم"و" أنيس"كّل من ل اقدتنوم  .في كتابتهما لذلك المقال" أمين ا

ات،  الّذ د نقد  فهوه،نفسن مرتاض يناقض فإفي هذه المسألة ب " طه حسين"من جهة يؤّي
لمقالة، و لألفك مبادئ تالي فهو ينطلق من نفس أفكار وآراء و بالار التي جاءت في تلك ا

م لكن في الجهة و  ،2"طه حسين" ه لم " طه حسين"األخرى، نجده يتّه نفسه بالغموض ألّن
يستطيع تحديد األسس المعرفية النظرية التي تنهض عليها المدرسة النقدية الغير 

ه يتهم أصحاب المقال بالمدرسة القديمة -حسب تعبيره -قديمة ّن  .3بما أ

ه نقدا آخر امن هنو  ح مو " لمرتاض"، نوّج ه هو أيضا لم يوّض ّن حكمه هذا  نطلقاتهو أ
هو " طه حسين"على  ل فيه ليبين موقفه من ذلك كّل  .لم يفّص

فكرة نقد النقد المعاصرة، إاّل انطالقه من كما نجد مرتاض، في هذا المقام أيضا، و رغم 
فه أغلبية النقاد المعاصرين ضمن أنه يعالج مواقف لغوية تتعلق بالصرف الذي يصنّ 

راسات النقدية و  غوية القديمةالّد ّل ل   .4ا
حيث أشار إلى أّن " فتودورو "و" بارث"إلى معالجة آراء كّل من ينتقل  بعد ذلك 
قد" ّن ل ل في ذلك مع  الذي يعرفه العرب، ليس" نقد ا لنقد الذي يعرفه الغرب، ويفّص نفسه ا

لمبادئ و  اقدان،ذكر ا ّن ل لمتنّوعة التي ينطلق منها ا فنجد المدارس  المنطلقات الغربية ا
ونزعة التحليل  الظاهراتية،الغربية النقدية والفلسفية المختلفة، كالوجودية والماركسية، و 

إلى كّل هذه  االستنادمدى المختلفة و  تباإليديولوجيااالهتمام النفسي، ودرجة التأثر و 
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يشرح و .1يخلص إلى ذكر نوع النقد الذي كان يسعى إليه بارثة و المدارس المختلف
ز بها  ارث بصفة بَ ل  و في نقده لمختلف المواضيع،" وروفتود"الموضوعية التي يتمّي

 .2خاصة
 امعرفي ليس إاّل شكال" نقد النقد"فصله هذا، باإلشارة إلى أّن " مرتاض"يختم و  

ال قد، فيقول مكّم ّن ل ّن نقد و ... ":ل قد شكل الذي يمكن أن نخر  به من هذا الفصل، أ ّن ل ا
قد،  ّن ل أنه كان للمبدعين من  ضابط لمساراته، فكماومهدئ من طوره، و معرفي مكمل ل

لذين الساردين و  الشعراء نقاد ينقدونهم، فقد كان يجب أن يوجد نقاد كبار ينقدون أولئك ا
 3....."ينقدون

واألفكار  مل فيها النتائج أو اآلراءلهذا الكتاب، خاتمة يج" مرتاض"صص لم يخو  
يها، و  ل إل هنا قام بعملية قراءة تحليلية واصفة يمكن " مرتاض"أّن بذلك فنقول التي توّص

يليةإدراجها ض راسات التحل له من الّد م عرضا تتخّل ، ألنه في أغلب األحيان كان يقّد
في ذلك، كما أننا نجده في  اآلراء الخاصة به، دون اإلطالة أو التفصيلاألفكار و بعض 
مباشرة أو غير مباشرة كما  يصدر بعض األحكام القيمية سواء كان ذلك بصفة اأحيان

 .أشرناسبق و 
قيمة عالية، حاول من خاللها الناقد متابعة أهّم المدارس  ايبق هذا الكتاب ذ رغم ذلكو 

لتي أتت في كتابه هذا ا توضيحات لمعظم األفكارالمعاصرة، مع تقديم شروح و  النقدية
انت لغته على غير كو . ول معظم القضايا التي تناولهاراء مختلفة حآمع تقديم أمثلة و 

غير شعرية أو غير أدبية، فهذه المّرة عادته، بسيطة وواضحة ودقيقة، غير مصطنعة و 
ها تسمح بتلقي الفكرة بشكل سهل ، ألنّ رة، تفيد الباحثينيتصف بلغة نقدية علمية كبي

 .وجميل ومرتب
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 .في التطبيق على النصوص الشعرية االختالف: المبحث الثاني
 

 :الشعر القديم - أ

  :تمهيد
ر منذ القديم، فقد عرف أنواعا الشعر العربي من تطوّ  زقد ميّ  لما كان نظرا 
نا . وغيرها...أغراضا مختلفة، كالمدح، والفخر والسخرية والغزلو  وبذلك كان الشعر ميزا

ا فقد ظهرت معايير لهذ .العربي القديمب الشعراء في األدومعيارا لقياس أدبية النقاد و 
الذي يعتمد عليه النقاد  للحكم على  عمود الشعرالتي تتمثل في تضبط الشاعر وشعره و 
 . جودة أو رداءة الشعر

ة طبقات من الشعراء، وشعراء فحول، وشعراء نقادانطالقا من هن  .وغيرهم...ا نشأت عّد
ة مراحل،  قد مرّ و  الشعر و الشعر المخضرم، و منه الشعر الجاهلي، الشعر العربي بعّد

الشعر إلى  انتهيناغيرها، إلى أن و ...الشعر العباسي و الشعر األموي، و اإلسالمي، 
 تطّوره فحسب بل يعني من مرحلة إلى أخرى الشعر تحّوليعني ال  هذا األمرالحديث، و 

 .أيضا
بداوة والتقليد والتعّصب و  فبعد أن كان  ز بال القومية، أصبح في الشعر العربي يتمّي

وأسبابه  بذلك نجد أّن النقاد يبحثون في هذا التغيير، و انفتاحاالعصر الحديث أكثر 
يجابياتو  لكثيرة  ،سلبياتهو  ها  هذه النصوص  ينخضعموغير ذلك من األمور والمسائل ا

راسة  لّد غة العربية القديمة العربية ل ّل ل من نحو }سواء كان ذلك تحت مجهر البالغة وا
ذلك و }ت ضوء المناهج النقدية الحديثة أو كان ذلك تح{ لخا...وتركيب وبيان وبديع

غوية المعاصرة ك لّل  التفكيكيةوالبنائية و السيميائية، العلوم اللسانية، و بالتوسل بالعلوم ا
 .{لخا...التأويلية و 
، كغيرهم من النقاد العرب، خاضوا أيضا في هذا المجال المغاربةالنقاد و  
ماذا طبقوا عليه من ممارسات تناولهم للشعر العربي القديم، و  سنحاول إظهار كيفيةو 

 ، عبد السالم المسديعبد المالك مرتاض: ذلك من خالل دراسات كل منو . مختلفة
 .دانيحميد لحمو 
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 الشعر القديمو  المسدي : 
، حاول قراءة الشعر العربي القديم "عبد السالم المسدي"رنا سابقا، فالناقد كما أش

ليها من خال ل ما نجده في كتابه المعنون في دراسة نقدية له، سنحاول التعّرض إ
ا  ."ابن خلدونوالمتنبي والجاحظ و  قراءات مع الشابي،:"بـ لفصل الذي سنهتم به في اأّم

المقومات مع المتنبي بين األبنية و "عنوان ب من الكتاب هذا الجزء، فهو الفصل الثاني
 ".الشخصانية

 االهتمامإلى  ّن المنهج العلمي بصفة عامة يدعوبحثه باإلشارة إلى أ" المسدي"يبدأ 
عادة قر بقضية التراث و   .هذه القراءات اختالفإلى  ار يشماءته، ا 

لمتنبي بطريقة مخالفة عن قراءة " المسدي"ل حاو تالي فقد البو  لأبو "قراءة ا  "الءعا
من المناهج  على مزيج باالعتمادذلك له، و  "طه حسين"تختلف عن قراءة ، و "للمتنبي"

لالنقدية المعاصرة، ولكن دائما ضمن العلوم اللسانية و  للساني في مقام ا عينا مستعالم ا
غويعلم النفس الفي ذلك بعلم النفس األدبي و   .ّل

 يهو ما يصطلح عليه بالنقد النفس: "األدبي فيقول لعلم النفس اوجز فقد أعطى تعريفا م
من مدرسة نقدية استوحت مبادئها هي كذلك بالتحليل النفساني للنصوص األدبية، فو 

فسي و  ا ما ....نظريات رائدها فرويدمدرسة التحليل الّن ّم عن هذه المدرسة من  انبثقأ
ي كثيرا ما يكون  اتجاه لمنبهات نفسية  استجابةنقدي في األدب، فقد أقّر أن الخلق الفّن

لك كان للخل...ماعنها حاجة  تتمّخض ّذ هكذا و ....ي قيمة عالجية لحاالت مرضيةالفن قل
اط في عيادة التحليل اعتبر النص األدبي وثيقة نفسية تقوم مقام لوحة اإلسق

 .1"...النفسي
غوي فيشير إلثم ينتقل المسدي   فس الّل ى أنه وليد حديث نسبيا إلى تعريف علم الّن

 عالم اللسانو " أسقود"النفساني  ، على يد كّل من العالمم9111سنة  هظهر مصطلح
ذلك و  ياه التي تظهر في الخطاب األدبيانو ، وبأنه علم يدرس مقاصد المتكلم و "سابوك"

غة ّل ل ل  على شكل إشارات لسانية تدخل في ا ا سبل توّص المتواضع عليها،كما يدرس أيض 
على عمليتي  اهذا العلم يرتكز أساسو تحليل تلك اإلشارات،و  المتلقي لتأويل ذلك الخطاب

 .2"التركيب والتفكيك"

                                                 

ل -9 د ا جاحظ و عب ل نبي وا مت ل لشابي وا ا ءات مع  لمسدي، قرا دون، ص ص سالم ا  .11-18ابن خل
لم- .11نفسه، ص  صدرا 2 



غة وية لالختالف التجليات التجريب:  ثالثالفصل ال لّ  األجناس األدبيةفي استغالل ال
 

 

185 

سة ظاهرة بدرا ىعنالتوليدي فأصبح ي   بمبادئ النحوفي الستينات تطّور هذا العلم و 
" علم نفس الكالم"أصبح يسمى بـ لدى المتلقي و كيفية نشأتها وظاهرة اإلدراك و الكالم، 

غة"أو  لّل إعطاء حكم يكشف فيه عن شخصية "المسدي"استطاع  من هنا.1"سيكولوجية ا
ها شخصية اصطدامية" المتنبي" با يتجاذبها قطبان متباينان إيجابا فيقول بأّن  وسل
بداعالبو  راع في شخصيته هو الشيء الذي ساعد على تفجير إ على  هتالي هذا الّص

غوي ّل التفصيل، فيتعّرض إلى و . 2الصعيد ال وعيه بهذه و  "المتنبي"طموح يشرح ذلك ب
ّراق ل غوية ا لّل " نبيالمت"التحليل على مستوى نصوص في بعد ذلك  يشرعفية، الملكة ا

في تشكيل " المتنبي"يها ثنائية التعارض التي يعتمد علليعطي لنا شواهد لغوية،و 
 : التي تتمثل فينصوصه، و 

ولة، ب/المتنبي -أ ّد  .3كافور/ المتنبي -سيف ال

بنية " المسدي"ثم يدرس  فسي المنهج الندائما من خالل  "المتنبي"نصوص في الشعرية ال
ل به شخصية الشاعر،  .بالبعد السوسيولوجي لهذه النصوصو الذي يحّل
 4بالمنهج اإلحصائي كالعادة، لكي يستطيع تبرير مواقفهكما يستعين في هذا الموضع 

الالتو بالمنطق الّرياضي،و  لّرياضي أيضا في دراسته للّد التراكيب في نصوص و  المنهج ا
 .5المتنبي

بتطبيق المنهج البنيوي على هذه النصوص الشعرية  اكتفى" المسدي"أّن  والمالحظ هنا
بالتالي و  لكن دون أن يعطي نتائج نقدية واضحةبالمناهج األخرى،  االستعانةالقديمة مع 
راسات ال فهو يسقط اللبطريقة غير مباشرة في الّد لّد ة والنحو بالغية القديمة حيث ندرس ا

تعميمها ب مما يسمحية ملدقيقة يمكن وصفها بالع استنتاجاتدون إعطاء  التراكيبو 
 .بشكل شمولي
نائيات الم" المسدي"فما قام به  ثلة بطريقة آليةهو دراسة مجموع الث  تعارضة أو المتما

انية،  ، ولم يحاول تأويل و م يَ للّس ل تحظهر فيه نقده بشكل جلّي ليل النتائج التي توّص
فسيو  .إليها قد األدبي، ليغرق في مجال المنهج الّن ّن ل ه قد خر  من نطاق ا  كأّن

 .غيرهاو ....بعاد تاريخيه بيئية، لغويةما يدخل في سياقهما من أواالجتماعي و 

                                                 

ل - د ا لجاحظ و عب نبي وا مت ل بي وا شا ل لمسدي، قراءات مع ا 14ابن خلدون ، صسالم ا 1 
.نفسها الصفحة نفسه، صدرالم - 2 
.19نفسه، ص  - 3 
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لكن بطريقة تجريبية آلية لم تسمح قد درس الشعر القديم و " المسدي" نشير إلى أنّ  عليهو 
خول في مجال النقد الجديد  لنتائج التي تأويل او  تفسيرو يعتمد على تحليل، الذي له بالّد

لمناهج التي من المفروض أن تساعده نتوصل إليها، خاصة و  ق مزيجا من ا ه قد طّب ّن أ
 .  القراءة هذهعملية في 
 والشعر القديم رتاضعبد المالك م : 

عادة قراءته اهتم النقاد المعاصرون بالعودة إلى التراث العربي  الناقد من بينهم.وا 
دة" عبد المالك مرتاض: "الجزائري لمتعّد نالحظ اهتمامه  ؛ حيثمن خالل كتاباته ا

ة دراس لقديم، فنجد له عّد ن مثال سأحات وأبحاث حول هذا المجال، و بالشعر العربي ا
م حول المعلى ذلك،  لقّي للّ عكتابه ا لقديمةقات الشعرية ا السبع : "عنوانب عربية ا

قات على المناهج مبنية  دراسة، وهي لوجية لنصوصهابو أنترو  -مقاربة سيميائية": المعّل
لالتأويلية التي تعتمد على مبدأ القراءة و ثة كالسميائيات و الحدي تأويل توضيح و الشرح و ا

لنصوص التطّرق إلى مختلف السياقات التي تدخل في تركيبة هذه االمحتوى، مع 
ور التاريخي الذي لعبته هذه النصوص الشعريةالقديمة، كموضوع البيئة، و  لّد التي  ؛ا

القتصادية اواالجتماعية، و  األوضاع السياسيةصف لنا رسائل عظيمة تأوصلت إلينا 
وغير ذلك ...الفكري واألدبي لهو  باإلضافة إلى الجانب العلمي .للمجتمع العربي القديم

 .من األمور والقضايا المختلفة
رجة األولى على  "عبد المالك مرتاض"فقد أتى كتاب عليه و  على شكل دراسة تعتمد بالّد

إلى معرفة المؤثرات  باالستنادذلك قات الشعرية العربية الشهيرة، و تحليل هذه المعلّ 
غوية التي تحيط بها،االجتماعية و  ّل ل  األوضاع اكتشاف علىساعد الكاتب وهذا ما ا

للوجية، و بو نترو األفكرية و ال التي أنتجت فيها تلك النصوص، فقام بتحليلها  سوسيولوجيةا
 هذه القصائد، وكذا بيان ما خفي بهدف توضيح ما جاء غامضا فيبشكل دقيق ومركز 

 .لخا...اإلحاالتوذلك بفّك الرموز وتفسير  لم يظهر، أو المسكوت عنه كما يقال حديثاو 
ة تتمثيتوزع الكتاب   :ل فيما يليعلى شكل عشرة أقسام مهّم
ل قات"بعنوان  :القسم األّو لمعّل امرئ "لالقبلي  االنتماء، تناول فيه الكاتب، "إثنولوجية ا

 بها اشتهرواربط ذلك بالنصوص التي نسبهم ثم " مرتاض"شرح ولبقية الشعراء، ف "القيس
ة أحداث مختلفة كالحروب، والموت، و معظمها قد نشأت عحيث أن   االنتقاملى عّد

قات ؛التاريخيةوغيرها من األوضاع الحربية و  ول الكاتب في تناو  .التي تصفها هذه المعّل
لتنف الذي صار حوله بسبب غياب  االختالفريخ للشعر العربي، و أس الوقت قضية ا
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لدّ  تعليق هذه  مرقيق، حول تقديم بعض اآلراء المختلفة حول أالتحديد الزمني بالترقيم ا
ـ القصائد و  قات"حقيقة تسميتها ب ة فكرة تعليقها  استبعاد، ثم "المعّل على جدران الكعبة لعّد
مكانية وجودها في مكتباتهاأسباب، و   .ا 

قات، تناول فيه: القسم الثاني لل ثم الكاتب بنية المطالع في المعّل نتقل افعالج فكرة الّط
خضع ذلك الوسط إلى دراسة أالمكان في نصوص هذه القصائد، و  إلى شعرية

لبو رو تنأ ز الّط  .رمزية األلوان فيهي و للوجية، كما تناول جمالية الحّي
قات تناول فيه مرتاض جمال: القسم الثالث ز في المعّل ز  :إلى قسمين اقسمّ مية الحّي الحّي

ز الخصيبالسائل و   .الحّي
بعالقسم في  اأم قات كالمطر والغدران والطقوس  فقد تناول طقوس الرّا لمعّل لماء في ا ا

قاتالمختلفة و  لمعّل  .المعتقدات في نصوص هذه ا
قات،" مرتاض"عالج : في القسم الخامس  غوي في المعّل فتناول مفهوم  نظام النسيج الّل

غة اإلفرادية، لّل غوي بالو  ا سيج الّل غوي بين نظامالنسيج ا، و تشبيهالّن ّل سم نظام االالفعل و  ل
 .زخرفات نسيجية أخرىو 
قاتالناصية و "حيث تناول  إلى القسم السادس انتقلو حيث عالج " التناصية في المعّل

لماء و  التناص ار والمنزل، وا ّد ل ل والرسم وا فظي كالطّل لّل فظي  المطر، ثما ّل التناص ال
مع، ثم التناص بكاء والّد سجي التناصالمضموني، و  الحكي كال وأخيرا التناص الذاتي، ،الّن

 .التفسيرو  طبعا شرح كّل على حدة مع إعطاء أمثلة للتوضيحو 
قات"بعنوان السابع القسم فيو تشكيل أثر الحميمية في  تناول "جمالية اإليقاع في المعّل

ص، و  اخلي للّن ّد ل أخيرا ضجيجية رة، و نتقة اإليقاع بالنسيج الشعري لدى ععالاإليقاع ا
 .اإليقاع
ا  قات"، فقد خصصه للمرأة بعنوان الثامن القسمأّم لمعّل  "الصورة األنثوية للمرأة في ا
ا إ حيث ذا كانت نساء تعّرض إلى الحضور االجتماعي للمرأة في الجاهلية، فتساءل عّم

قات رمزية، و  لالمعّل ج ماذا عن حقيقة المرأة الجاهلية في هذه النصوص الشعرية، فعا
قات، وذلك لمعّل لقيمة الجمالية لذلك الوصف في من خالل وصفها و  جمالية المرأة في ا ا

ها و تلك النصوص باإلضافة  ّي عطرها، كّل ذلك من إلى تحليل رمزية مالبسها وزينتها وحل
قات لمعّل  .خالل ا

قات، و الم" مرتاض"تناول  القسم التاسعفي و  لمعّل الل ذلك من خظاهر االعتقادية في ا
قات  هنفس في السياقالمعتقدات المختلفة للعرب، و  لمعّل تعّرض لتحليل الحيوان في ا
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ناالحمار، و ور و ثالوالحشرات، و أصنافها كالطيور بمختلف  بمثال تفصيلي عن  أتى ل
قة لبيدالبقرة و   .الثور في معّل

المرتفقات الحضارية في الصناعات والحرف و "بعنوان  القسم العاشرفي  وأخيرا 
قات  قات كّل من الصناعات و  وضوعم"مرتاض" عالج "المعّل لقيس امرئالحرف في معّل  ا

ات الحرب والسلطان حيث عالج المائدة ومرتفقاتها في قإلى مرتف انتقللبيد، ثم و طرفة،و 
قات، وكذلك مرتفقات الفروسية و   .السفرالمعّل

لم يصّرح ، و استنتاجاتهتدّل على ل بوضوح ةنيبملم يختم المسدي كتابه بخاتمة هكذا و 
قإذا كان قد قرأ فعال  ها بها النقاد ات بطريقة حديثة غير ما كان يقرؤ هذه المعّل

 .   نو اآلخر 
سعي هي أّن هذا الكتاب اء الهامة، و قد شرح بعض األشي الكتاب ؤلفنجد أّن م فبداية

قات بصفة خاصة، فهي و  ة قراءة الشعر الجاهلي بصفة عامةإلعاد دجا قصائد المعّل
الله السميائي، فناقش من خو  لوجيبو األنترو قراءة جديدة تعتمد على كّل من المنهج 

سواء من حيث  قيلت حول قصائد المعلقات اآلراء التيكثيرا من األفكار و " مرتاض"
يظهر ذلك جليا من خالل الفصول العشرة التي أشرنا إليها و أشكالها، و أمضامينها 

راسة . 1سابقا قات العريقة  مستحدثةقراءة جديدة و  لتكشوهذه الّد لقصائد هذه المعّل
 .القديمة للحضارة العربيةو 
 بل، فحسب ناقدا حداثيا متشبعا بروح العصر ليس" مرتاض"هنا، ندرك أّن  انطالقا منو 

لهذه  تينقراءة جديد يهتم بماضي وتراث حضارته، فحاول إعطاء نظرة هو ناقد 
لقديمة، و الشعرية  النصوص  رجة على قراءة أد باالعتمادذلك ا بية حديثة تستعمل بالّد

 والسميائية لوجيةبو نترو ضمن اإلجراءات األ اذهو  لى عملية التأويل الهرمنيوطيقية،األو 
ز واسع وممتد، بعيدما جعل من هذه القصائد نص ز بحّي عن القراءة  اوصا مفتوحة، تتمّي

 .شكل النص األدبيذاتية و في  لقنغالقديمة التي ت
ى مرجعيات نظرة معاصرة تعتمد عل الشعر الجاهليإلى " مرتاض"د نظر قل 

تحليل مختلف العالقات التي تدخل ل، سعى من خاللها اجتماعيةمختلفة، ثقافية منها و 
لّروح القومية العربية التي  هذا ما يشيرلعل المفهوم األنتروبولوجي لألدب، و  في إلى ا

ه ناقد حداثي و يحملها الكاتب  ّن ع بالثقافة الغربيةمعاصر متشفي شخصيته رغم أ  ّب

                                                 

قات-9 معّل ل ا لك مرتاض،  ما ل ا د  لسبع  عب ة)ا ي ئ ا ربة سمي ة لنصوصها_ مقا ولوجي تروب ن لعرب،  -(أ ا لكتاب  ا د  تحا إ
. 2، ص 9118دمشق،   
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ر النصوص التي تفسيبمجموعة من المناهج في تحليل و  باستعانتهويظهر ذلك خاصة 
فعاد إلى كتب هذه النصوص، ر مالمنهج التاريخي عندما حاول تحديد ع  كتناولها،

هج االجتماعي عندما حاول تفسير وتأويل بعض بالمن استعانالتاريخي األدبي، و 
 .غير ذلكو ....ة في المجتمع العربي القديمحديثه عن مكانة المرأذا في كالمعتقدات، و 

ه " مرتاض"في دراسته، حيث أّن " المسدي"لكننا نجده يخالف و  ّن ة  استعانرغم أ بعّد
ل ه في هذه المّرة ال نجد أثرا ل ّن  االستعانة الناقدمنهج اإلحصائي الذي اعتاد مناهج، إاّل أ

ه يخالف به في معظم دراساته، باإلضافة إلى  ّن أيضا في نوع المنهج الذي " المسدي"أ
قه، حيث نجد أّن  غة العلمية و  قد اعتمد على المنهج البنيوي التحليلي،" المسدي"طّب ّل ل ا

ّن  لمقام أ كان عربيا أكثر في دراسته هذه، حيث " مرتاض"الواصفة، بينما نجد في هذا ا
غة العربية، و  اعتمد لّل فات العربية على ا التأويل، رغم أّن والتفسير و  القديمة  للشرحالمؤّل

لكن  منهج غربي، بإجراءات ومبادئ غربية، منهجه كان أصال غربيا، فالسميائيات
تطبيق هذا المنهج على النصوص العربية القديمة دون أن يؤثر ذلك  استطاع" مرتاض"

هذه  موضوعه الذي كان إعادة قراءة نصوصنوع لغته، أو أن يخرجه عن هدفه و على 
 .السميائي لوجيبو القصائد بالمنهج األنترو 

 في مجمل الكتاب قةدقيكعادته، بلغة راقية، و " مرتاض"د نجغة، للّ ا إلى بالنسبة  
 عودته إلى الكتب األدبية القديمةأدبيا، خاصة بحليله كان في الوقت نفسه علميا و فت

ر األلفاظ و  فنجده يشرح لى قارئ صورة، فتعود عالمواقف، ويؤّولها في أحسن ويفّس
راسة، أو على مستوى المعجم الكتاب بكثير من الفائدة سواء على مستوى التحليل و  لّد ا

غوي، الذي يسهم  ئه" مرتاض"الّل  .دائما في إثرا
بالشعر العربي القديم، فأبرز خصائصه الجمالية  لالهتمام" مرتاض"هكذا، فقد عاد و 

غو والفنية و  لّل أبرز قيمة الّرسائل التي تحملها في السميائية، و ية من خالل دراساته ا
ه، هو إثبن خالل التحليل األنتروبولوجي، و مضامينها م ص األهم من ذلك كّل اته بأّن الّن

لقراءات له يستجيب من الّزمن يبقى نصا حداثيا، ألن حتى ما مّر بهالعربي القديم، و 
ة، كونه يكون ميزته األدبي هذا ما يعطيهها من طرف النقاد، و لالمعاصرة التي يخضع 

راسة عبر العصور المناهج  اختلفتمهما ، و ناألزما دائما نصا مفتوحا وقابال للّد
 .درس بهااإلجراءات التي ي  و 
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 :والشعر الحديث عبد السالم المسدي:في الشعر الحديث - ب

هتم اد فقبالشعر العربي بصفة خاصة  ،بالتراث العربي": لسالم المسديعبد ا" اهتم
ابن قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ و " لك في كتابهذضا بدراسة الشعر الحديث و أي

ث "خلدون مع الشابي بين المقول الشعري " :، في الفصل األّول بعنوان"المسدي"، يتحّد
فسي الثالث  الحداثة، في الفصلكتابه النقد و جد دراسة أخرى في ن، و "والملفوظ الّن

بداعية الشعر، نموذ  لوبي و التضافر األس"بعنوان سنحاول التطّرق إلى و ".د الهدىول  "ا 
راسة األخيرة في بضعة أسطر لّد  .هذه ا

النص "لى للكتاب بعنوان في الحقيقة كانت تسمية هذا الفصل في الطبعة األو  
مة كتابه في و ، "الشعري والمقاربة األسلوبية ف في مقّد دة شرحها المؤّل لكن ألسباب متعّد

ر عندنا  -الطبعة الثانية رت ال –التي تتوّف التضافر األسلوبي : "إلى عنوانسمية تتغّي
بنفس " ولد الهدى"قصيدة شوقي الموسومة " المسدي"ول تنا ؛حيث"بداعية الشعرا  و 

تعليقات  ضافة بعض ال األسلوب والتحليل مع تطوير وتوضيح وتفسير بعض األشياء، وا 
في " المسدي"قد شارك فيه ( وقيدراسة قصيدة ش)كان هذا العمل و المفيدة والهامة،

القاهرة في  نتهاحتضأحمد شوقي، الذي هيم و ظ إبرامهرجان الذكرى الخمسين لوفاة حاف
 .9م9183أكتوبر 

راسة، و فصله هذا بكتابة نص ا" المسدي"بدأ   هي لقصيدة التي سيخضعها للّد
ن  القصيدة ي سيسير وفقه لتحليل هذه ليشرح المنهج الذ انتقلبيتا، ثم  929تتضّم

ه سيتبع المنهج األسلوبي في دراو  أّن رجة سته هذه، و بالتالي فهو صّرح ب التي تعتمد بالّد
 .األولى على تحليل نّص القصيدة

األسلوبية : هما إلى أّن األسلوبية سلكت في تطّورها سببين" المسدي"ثم أشار  
ه و  االستنباطمد على األسلوبية النظرية التي تعت، و االستقراءالتطبيقية التي تعتمد على  ّن أ

نا عندما نتجه إلى  ّن ز بها األسلوبية النظرية، إاّل أ رغم الوحدة النسبية التي تتمّي
نا نجد  ّن ة اختالفاالتطبيق، فإ هذا ما مشارب، و ، ألّن األسلوبية التطبيقية تتجاذبها عّد

 :وهما سمح للكاتب بأن يستخر  نوعين من التحليل األسلوبي الذي يعتمد على التطبيق
هي أسلوبية أسلوبية التحليل األكبر و هي أسلوبية السياق، و أسلوبية التحليل األصغر و 

 .3األثر
قد و  -9 ن ل ا لمسدي،  لسالم ا ا د  د، تونس، طعب لجدي لعهد ا ا ر  ة، دا مي دار أ ة،  ث ا لحد دمة م،9181، 3ا مق ل  .ا
لمصدر نفسه، ص ص  -3  .18-11ا
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قت إحداهم"...:"المسدي"ا يتساءل ذهبناء على  تاهما منجزات جوهرية أو  اهل حّق كل
مها إلى المشتغلين بالتنظير األسلوبي فت ة على تحديد هم ينعتقّد هو و  دبياألسلوب األهوّي

 1..."النقد النظري في تحديد أدبية األدب ما به يسهمون مع رّواد

ارسين ال يوفقون دائما في المز  بين األسلوبيتين السابقتين، و   لّد ّن ا  استغلبما أ
ص قصيدة شوقي في ن -أدبية األدب اكتشافحاول فهذه الفكرة لينطلق منها،لمسدي ا

 االستفادةافة التي تفصل بين األسلوبيتين و ذلك باالعتماد على كسر المسو  -التي يدرسها
لفعل  منها، بشكل يسمح بتأسيس أسلوبية تطبيقية تكفل إخصاب التنظير القائم على ا

 .2اإلبداعي في الحدث األدبي
اقية، فيشير إلى أّن مجا" المسدي"ينتقل بهذا و   ر أكثر في األسلوبية السي لها ليفّس

ص، و  يق، لذا يسميها امناطها الو هو الحدث الفردي في الّن ية في إطارها الّض ّن لف قعة ا
 استكشاف، في حين أّن األسلوبية األثرية تحرص على "أسلوبية الوقائع"باصطالح 

ل لمثال ا ية من خالل ا لفّن لهذا يسميها الذي ترد فيه، و  ذي يمثلها في األثرالظاهرة ا
ـ  .3"أسلوبية الظواهر"ب

لتطبيقية"منهج  إن  في دراسته هذه، تحليل " المسدي"الذي يسير وفقه " األسلوبية ا
ا يخل ص األدبي بحثا عّم صتطبيقي يعالج الّن ويشرح  .ق الفعل الشعري في سياق الّن

ه ال يعني بالشعرية نمط التركيب األدائي منهجه هذا" المسدي" ما يعني به و  بأّن ّن ا 
غوية إلى نسيج  لّل يالخطاب الذي تحّولت مادته ا ه " المسدي"يخلص و .  فّن من ذلك كّل

ه  إلى ماذ "بخلق أو صوغ منهج شخصي، يسمّي ّن ل التي تقوم على التوفيق بين ؛"أسلوبية ا
واهر،ة الوقائع و أسلوبي ة، تطبيقيةوهي أسلأسلوبية الّظ  عنها يقول وبية نصّي

ذ قد بان أّن مرامناو ...:"المسدي األسلوبي من خالل النموذ  هو كشف النموذ   ا 
صاني ماذ "ها م  فلنس الّن ّن ل ا بين أسلوبية الوقائع يحيث تقوم معدال تطبيق" أسلوبية ا

" السياقوبية أسل"مثلما كانت األخريات " أسلوبية النص"أسلوبية الظواهر فتكون بذلك و 
رين على تجميع النماذ  اإلبو ..."أسلوبية األثر"و داعية فيستكنهون حقائق ستعين المنّظ

ة أدبيةاإلبداع و   يمسكون بزمام أدبية الخطاب الفني عسى أن يقبضوا يوما على أعّن

                                                 

د و  - ق ن ل ا مسدي،  ل ا سالم  ل ا د  ثةعب ا حد ل .11، ص  ا 1 
.19نفسه، ص  صدرالم - 2 
.  نفسها الصفحةنفسه،  - 3 
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من هذا التأسيس المنهجي، عالج المسدي أسلوب نص قصيدة  قاانطالو  .1"األدب بإطالق
 .شوقي
ه سيعالج نص القصيدة " المسدي"أشار  ّن " التضافر األسلوبي"ا يسميه مم قاانطالإلى أ

دة للفعل اإلبداعي، و  ىالبن انتظامالذي يعتمد على دراسة  : ذلك من خالل نمطينالمحّد
اخ لّد  "لصنمط التفا" لة في تركيب الظاهرة األسلوبية ويسميهنمط نظامي للعناصر ا

تتوارد فيه األجزاء في تواتر دوري يمتز  فيه  "التداخل"هو نمط آخر ا انتظامي انمطو 
من  شرحثلة على شكل معادالت رياضية ييعطي لنا أمو  .2السياق مع مكّونات جديدة

لّرمزية، مخاللها  غة الرياضية ا لّل ت عليه نحاوال الوصول إلى النمط الذي انبما يقصده با
شرحها من خالل أربعة معايير عري، و الشبذلك مفتاح سّرها " المسدي"القصيدة، فكشف 

 .معيار المفاصل -: هي استكشافية
 .      معيار المضامين - 
 .معيار القنوات - 
 .معيار البنى النحوية -
حاوال إثبات فيالمعايير، تحليالته على النص الشعري انطالقا من تلك " المسدي"جري ي  

ر على مستوى تضافو  القصيدة، ىنَ تراكيب ب  افر على مستوى مفاصل و ضوجود ت
والتفسيرات  التحليالتوبعد مجموعة من العمليات و  .3على مستوى القنواتمضامينها و 

ة هذا المنهج الذي  لصيخ لتأكيد على أهمّي على فعالية إجراءاته ، و اعتمدهالمسدي إلى ا
رها إاّل اإلأدبي  إبداعية أي نّص  إنّ ...:"فيقول األسلوبي داء إلى النموذ  تهال يفّس
باألصوات  بدء  الذي يستصفى من خالل مراتب البناء الصياغية و يته وراء بنوي الثا

حوية والمقاطع واأللفاظ و  اللية بعد المرور بالتراكيب الّن ختما بالمضامين الّد
 .4..."المتعاقدة

يها، فيقولالخالصات التي توصّ بمجموعة من المالحظات و  دراسته" المسدي" تمويخ : ل إل
موذ  أسلوبي مداره ظاهرة التضافر على ن" ولد الهدى"نبنت قصيدة القد رأينا كيف "

قت في المفاصل والمضامين و  لت في البناء تحّق أجريت في القنوات األدائية ثم تشّك
ص نسيجا لحمته  فض إلى بموسداه االختالف، فال التكثيف  االئتالفالتركيبي فجاء الّن

                                                 

ثة -9 ا لحد ا قد و  ن ل ا لمسدي،  ا لسالم  د ا  . 12، ص  عب
فسها الصفحة ، نفسهصدر الم - .ن 2 
.18-11، ص ص  نفسه - 3 
.11ص  نفسه،   - 4 
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لّرتابة، فإذا بالتضا راداالطّ  الاإلشباع و  د في صلب الوحدة و ببالغ حّد ا ذا فر صورة للتعّد ا 
 .1...إبداعية الشعربه به مفتاح تنكشف 

أو اللسانيات  لمنهج األسلوبيل يّ ففي دراسته و  "المسدي"نالحظ أّن  هنامن و  
ل بها نصوصه في غالب بدراسة نّص ح فيها لنا سم قدو  األحيان، يةاألسلوبية التي يحّل

ق لالهتماملكن المثير . عاصرةالمبإحدى المناهج الغربية  عربي حديث ه لم يطّب ّن  هو أ
ساني بصفة مباشرة، و  ّل ه المنهج ال ماذ "نموذجا خاصا به، وهو  ابتكرلكّن ّن ل " أسلوبية ا

ها كل جديد إلى النقد العربي، و أتى بش بذلك فقدو  ّن راسة، هو أ المالحظ أيضا في هذه الّد
دة و  تحافلة بمجموعة من المصطلحات التي تحمل دالال عرفها يجديدة لم ومضامين متعّد

ب عملية الفهم و  .النقد العربي من قبل ي إلى بعض من الغموض الذي يصّع هذا ما يؤّد
ة أسلوبيات مثال، أسلوبية نظرية، أسلوبية تطبيقية، أس)في بعض األحيان  لوبية فنجد عّد

 (.لخا...سياقية، أسلوبية األثر
ا بالنسبة غة التي ا إلى أّم ّل راسة، ف" المسدي" استعملهال لّد هذه قد كانت في هذه ا

ن لغة إنشائية ال تخدم  مخالفة لما نعرفه عن لغته النقدية، فهذا المّرة التحليل يتضّم
راسةكثيرا الهدف المسطّ  لّد قدي ؛ التي تتمثل في التفسيرر لهذه ا ّن ل ن الذي اوالتحليل ا

اقد بلغة علمية واضحة و مهفييجب أن يلتزم  ّن ل  .بسيطةا ا
ا بالنسبة  نةأّم لمّرة أيضا، و بالمناهج األخرى،  لالستعا  الحظ أنّ ، نعلى غير عادتهفهذه ا

ما المسدي لم يستعن بالمنهج اإلحصائي، و  ّن غة الّرمزية الرّ  استعانا  ث حي ياضيةفقط بالّل
د إلى عملية مَ ثم ع .كاره بطريقة تجريدية رياضيةأفرائه و آتوضيح حاول تفسير و 
تراكيبها من خالل مجموعة من العمليات ى نص القصيدة الشعرية و نَ التطبيق على ب  

ر إل ناقديخلص الفالمختلفة،  ث عنه في بى مجموعة من النتائج التي يفّس ما ها ما تحّد
ية قد أثبت مّرة أخرى قابل" المسدي"مقابل كّل ذلك، فإّن و  ."يةاألسلوبية النظر "يسميه بـ

ة قراءات، قديم  . ةأو حديث ة كانتالنصوص الشعرية لعّد
 

 الشعر الحديثو  عبد المالك مرتاض: 
ل إنف في غير موضعكما أشرنا  لأو  ة منهاقديم،الالمختلفة يةمناهج النقدا  ةحديثا

جراءات مختلفة و  قد سعت  اهتمف؛ لكشف عن جماليات الخطاب األدبي وشعريتهلبطرق وا 
نّ ل همالنقاد المغاربة بهذه المسألة في دراسات  .صوص العربية المختلفةل

                                                 

لسابق - لمصدر ا . 944 -11،ص ص  ا 1 
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كتور  من بين هؤالء ّد ز بتشب" د المالك مرتاضعب"ال ع كبير بهذه المناهج الذي يتمّي
بدراسة النصوص العربية القديمة، نجده يهتم أيضا  اهتمالنقدية الحديثة، فكما 

من و  .بالشعر الحديث بصفة خاصةة، و بالنصوص األدبية المعاصرة، هذا بصفة عام
راسات ا لّد لميدانبين أهّم ا فَ  لتي قام بها في هذا ا عبد "في معالجة نّص قصيدة  انمؤل

لمقالح ها بعنوان ال "العزيز ا لمالك "ن خاللهما تناول م؛ "أشجان يمانية"تي نظّم عبد ا
بنية "الكتاب األّول بعنوان  :القصيدة بطريقتين متباينتيندراسة نص هذه " مرتاض

شعرية "الكتاب الثاني بعنوان ، و "تشريحية لقصيدة أشجان يمنية الخطاب الشعري، دراسة
ب لقصيدة أشجان يمانية  ."القصيدة، قصيدة القراءة، تحليل مرّك

ا الكتاب األّول،  إلى مجموعة من المباحث التي درس من " مرتاض"فقد قسمه أّم
ز بها هذه القصيدة،  خاللها مجموعة من الخصائص المختلفة بدأ هذا الكتاب فالتي تتمّي

بتقديم نظرة عامة حول نظرية الشعر، حيث أشار إلى أّن نقد الشعر في القديم كان 
وق في الحكم على جودته أو  النقد العربي إلى ما  رتقىا، ثم هترداءيعتمد على الّذ
يه بالتنظير المدرسي، أي إلى تمثل الشعر  لّ  بنيةفي يسّم ل ة قائمة على مالحظة ا نّي غة الف

غة فتفضي بها إلى نحو غايتهاالمستخدمة في النص و  لّل م في هذه ا  .1الحركة التي تتحّك
ل إليه الجاحظ عندما حاول استشهدو  تها بما توّص شرح و  تأسيس نظرية شعرية قائمة بذا

لمبا فظ، التي تتمثل  ؛دئ التي تنبني عليها هذه النظريةأهّم ا ّل ل ر ا في إقامة الوزن، تغّي
ه جنس من سأّن الشعر ضرب من النّ وسهولة المخر ، وكون الشعر صناعة، و  ج، وأّن

 .التصوير
ر مقارنة مع التجديد الذي ثم أشار مرتاض إلى أّن الشعر العربي كان متأخرا في التطوّ  

الشعراء، ثم  اتجاه اختالفخاصة مع ظهور البالغة الجديدة، و الشعر الغربي،  فيحدث 
لذ مثل بدر شاكر  ي ظهر مع الشعراء العربتطّرق إلى حركة الشعر العربي الحديث ا

ث عن قضية التأثير و في األخيو  .وغيرهمنازك المالئكة و السياب،  التأثر ر نجده يتحّد
اه بـعالشعراء الن الشعراء الغربيين و التي حدثت بي  ".الغربالشرق و  امتزا "رب والذي سّم

فتناول  ث قام بتناول بنية الخطاب الشعريتالي فقد شرح كيفية ترتيب كتابه، حيالبو 
ا الصورة و  ،البنية الخارجية في الفصل األّول ّم الشعرية لدى المقالح في الفصل الثاني، أ

ز األدبي، لّرابع  في الفصل الثالث فقد عالج الحّي ا  ،التعامل مع الّزمنتناول  وفي ا أّم

                                                 

لشعري،  -9 ا لخطاب  ة ا ي ن ب مالك مرتاض،  ل ا د  ان، "عب ن ب ل ة،  ث ا حد ل ر ا ة، دا ي يمن دة  أشجان  لقصي ة  دراسة تشريحي
يروت، ط . 41، ص 9183، 9ب  
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وت واإليقاع في تلك القصيدة، و االفصل  ختم هذه لخامس فقد خّصصه لدراسة الّص
ر  ي، و الّد ظر في المعجم الفّن زت بشكل لكن نجده يصّرح بأّن هذه اسة بالّن راسة قد ترّك الّد

ة الذي تناول فيه بعض النماذ  من  كبير في الفصل الثاني الذي خّصصه للصورة الفنّي
هو العنوان الذي كان الشاعر ، و "من دوائر الساعة السليمانية الخرو "قصيدة ثانية هي 

إثارة هذه عمال جديدا، هدفه  دراسته" مرتاض" اعتبرتالي فقد البو  لديوانه هذا، اختاره
ل  .حول النظرية الشعرية سؤالا

ب لقصيدة شعرية القصيدة، قصيدة القراء: "ا الكتاب الثاني بعنوانأم ة، تحليل مرّك
" ة الكتابة التحليليةمنهجفي "بتقديم عام بعنوان " مرتاض"فقد بدأه  ،"نيةاأشجان يم

نا نالحظ ابدء  و  ّن نه قد  ،(منهجة)غرابة هذا المصطلح  فإ مجموعة  اصطنعفقد أشار إلى أ
جابة عنها من خالل القضايا التي يحاول اإلمن األلفاظ، وطرح مجموعة من األسئلة و 

راسة لّد يلية الو  .هذه ا لتحل راسة ا ال تي قام بها ليست نقدا تقليديا، و أشار إلى أّن هذه الّد
ما تقع دراسته هذه بين كّل ذلكوال إبداعا، و نقدا جديدا خالصا،  ّن  .ا 

يديانقدا "وقوله هنا ي دراسته األولى لهذه القصيدة، هنا تجاوز ما قام به ف لعله أراد ،"تقل
ب لهذه القصيدة حيث نجد لذلك فقد أشار حتى في العنوان إلى انه و  سيقوم بتحليل مرّك

اقد و  ّن ل قد ين متكامليالمبدع يشكالن طرفأّن كال من ا ّن ل ز به ا ن، بخالف ما كان يتمّي
قدالتقليدي من إجحاف بين اإلبد ّن ل يدة لّنص قصيدة فهذا العمل يتمثل في قراءة جد.اع وا

 :هيتمتّد على خمسة مستويات  ةسيميائيهي قراءة ، و "أشجان يمنية"
 ".أشجان يمانية"لنص  انتقائية قراءة تشاكلية: المستوى األّول -
 .زتياحقاربة تشاكلية تحت زاوية اإلم: المستوى الثاني -
 ".أشجان يمانية"إنزياحية لنص معالجة : المستوى الثالث -
ز : المستوى الرابع -  ".لقصيدة أشجان يمانية" قراءة تحت زاوية الحّي
بة ةسيميائيقراءة : المستوى الخامس -  .مرّك
لها و  ارستين لنفس القصيدة التي حّل ّد ذا حاولنا المقارنة بين هاتين ال لمالك "ا  عبد ا

راسة األولى "مرتاض لم تكن تحليلية بطريقة حديثة  التي قام بها، فإننا نالحظ أّن الّد
ية لهذه القصيدة،لدراسة  أنجز ه في الحقيقة، ألنأشاركما  لفّن  تالي فهيالبو  لخصائص ا

عمد  لهذا السبب لعلو  .وع من التحاليل عند معظم النقاددراسة تقليدية، عهدنا هذا الن
ـ لتح" مرتاض" اه ب ص" بالتحليل المرك"ليل آخر سّم وقبل .الذي درسه سابقا لنفس الّن

لمفاهيم التي ستعّرض إلى شرح مجم الشروع في هذا التحليل،  تناول منيوعة من ا
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ص القصيدة فيما بعد ص"بدأ بمفهوم و . خاللها ّن ، حيث أشار إلى أّن عملية "شرح الّن
ص يتّم على ثالثة مستوياتش ج محاولة تحويل نس حيث نجد في المستوى األّول ؛رح الّن

بشرح  المستوى الثانيو  شعريته، الشعر إلى النثر دون أن يؤثر ذلك علىالنص من 
ده العناية بالتخر  المستوى الثالثاأللفاظ التي تبدو غريبة و  حوي جيالذي تجّس  .1الّن

أّن عملية التحليل تختلف عن عملية شرح فشرح " تحليل النص"قل إلى مفهوم ثم انت
ص الت ص لغوياالّن ل ال يكتفي ونحويا و  ي تعتمد على قراءة الّن مضمونيا، ذلك ألّن المحّل

لقراءة، وع من ا والبنيوية التاريخية، بل يسعى إلى القراءة الجمالية والفنية، و  بهذا الّن
لقراءات التو ... يائية واالجتماعيةالسمو  ص اإلبداعي بهاغيرها من ا  .ي يمكن دراسة الّن
رجة األولى على عملية التأويل و  ها تعتمد بالّد ص األدبي انفتاحالتي تضمن كّل  .الّن

ة مفاهيم منها "مرتاض"من هنا تناول  قراءة "و" الواحد المتعدد"و، "االبتداعاإلبداع و  :عّد
لناقد، وقد صّرح "القراءة مة كتابه هذا،  شرح كّل هذهو  ا هفالقضايا في مقّد ّن  أشار إلى أ

لمّرة الثانية، فاتته في قراءته األولى  نت قدلكن من مناظير جديدة كا يقرأ هذا النص ل
ص  استخدمت، ةسيميائيفي ذلك على أدوات  اعتمدو  لمّرة األولى في تحليل الّن بعضها ل

 .األدبي العربي
كتور  لّد لكتابين نالحظ أّن ا لم يهتم فقط بدراسة " عبد المالك مرتاض"من خالل هذين ا

ص الشعري العربي القديم، بل تناو  صر، وبطريقة ل النص الشعري العربي المعاالّن
ة النقدية مسايرتها للتطّور الذي يحدث مع الحركمذهلة، ويظهر ذلك في تطّور كتاباته و 

ربية بصفة خاصة، وهذا دليل على مسايرة النقاد العرب العالعالمية بصفة عامة، و 
دراكهم للحركة النقدية األدبية العالميةو   .ا 
اقداختالف و   ّن ل زه بروح اإلبداع هنا يكمن في ا يظهر ذلك في والتطّور، و  تمّي

 .التي لم نعهدها في نقدنا العربي المفاهيم الجديدةلمجموعة من المصطلحات، و  ابتداعه
لمّرة األولى في التحليل استخدمهناك حتى ما و  نجد ذلك ميائي للنصوص العربية، و يالس ل

ويخالف ، يناأر كما " أشجان يمانية"ص قصيدة في كتابه الثاني الذي تناول في دراسته ن
ز ويجرؤ على خلق و في هذه القضية، ألنّ " دانيلحم"و" المسدي" ألفاظ  استعماله يتمّي

 استعمالهاالشروع في  لقبوالمميز في ذلك هو أن الناقد  جديدة، وبصورة دقيقة ومركزة،

                                                 

منتخب  -9 ل ا دار  ة،  ي ن ا دة أشجان يم لقصي ب  يل مرّك ءة، تحل را ق ل ا دة  دة، قصي لقصي ا ة  لك مرتاض، شعري ما ل ا د  عب
يروت  لعربي، ب ان)ا ن ب  .91-8م، ص ص 9111، 9، ط(ل
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يقوم بشرح ما يعنيه بذلك المفهوم أّوال، بخالف بعض النقاد الذي يستعملون في بعض 
عليها عنصر  طغىيف التصريح بداللتها بصفة مطلقة، من األلفاظ دوناألحيان مجموعة 

 .بدل الوضوح، فال تخدم النص الغموضاإلبهام و 
يلية التي ا فيأما  غة التحل لكتابين، فرغم " مرتاض"ستعملها الّل  ابتداعهفي هذين ا
دة، فةر يلكلمات كث فسره، رغم أّن لغته فيما شرحه و  ادقيقو  اواضح قد كان، ومفاهيم متعّد

ز  راسات النقدية  تتمّي في غالب األحيان بدرجة من الشعرية التي لم نعهدها في الّد
قة و الحد ّد ل ز بعنصر العلمية وا الوضوح، ألّن هذا ما تفرضه عليه المناهج يثة التي تتمّي

 .النقدية المعاصرة في قراءتها لألعمال األدبية، حديثة كانت أم قديمة
راسة التي قام بها لكن تبقى هذه  لّد أشجان "في قراءته السميائية لنص قصيدة " مرتاض"ا

جر إمكانية قراءة نص واحد بمناهج و  ، محاولة تبرز"يمنية لنا في كّل ا  اءات مختلفة، توّص
شعريته مهما كان الزمن الذي جديد يثبت إبداعية النص األدبي و  اكتشافوال إلى حاأل

لقراءات": ا نعرفه بـم هذاأنتج فيه، و  د ا ص األدبي انفتاح"، و"تعّد ده لم نج اهذا مو ، "الّن
ستهما للنصوص الشعرية دراو ا مالعهطّ ا، ألنهما رغم "دانيلحم"عند و " المسدي"مثال عند 

هما لم يتوصاّل إلى دراالحديثة، و  ّن سة نص واحد بطريقتين بمناهج مختلفة، إاّل أ
وعية نة فز ق ي هذه الدراسة التي تمثلف "عبد المالك مرتاض" هذا ما يميزمختلفتين، و 

 .ةائبمحاولة صو 
 
 :ستنتاجا
للنقد األدبي العربي بصفة عامة، و عرف ا   انقد المغاربي بشكل خاص أنواعا

ولذلك الحظنا في  .تعلق األمر بالنثر أم بالشعر مختلفة من الخطابات األدبية سواء  
لنن أالفصل السابق،  لمجموعة متنوعة من النظريات قاد المغاربة قد حاولوا التأسيس ا

 .النقدية التي تسمح لهم بدراسة مختلف األجناس التي يتمتع بها األدب العربي
نوعية رفيعة من الشعر بي القديم نجده يتمتع بكم كبير و فإذا عدنا إلى األدب العر 

لبألوانه  ، أما بالنسبة للنثر فنجده (لخا...فخرو غزل، و هجاء، و رثاء، و مدح، )متعددة ا
لكن رغم ،إلى تفضيل اإلنسان العربي للشعر بالنصوص الشعرية وذلك يعودقليال مقارنة 

لمقامة، و الرسالة، و كالخطبة، )مختلفة ذلك نجد أنواعا نثرية   (.لخا...الرحلةو ا
 األدبيب تركيبات الخطاهناك تغيرات في معطيات و  أما في الوقت المعاصر فإننا نجد

ليوم بالشعتعرف الشعر تحوالت و قد ف ر الحر الذي طورات أدت إلى ظهور ما نعرفه ا
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ر نالحظ هناك ظهور أنواع جديدة في النثعليها الشعر القديم،  ىيخالف المبادئ التي أت
لذين تناولناهم بو  .أخرى اندثارو  هذه  واقد عرففدراسة البخصوص النقاد المغاربة ا

األجناس و  ،دراساتهم بين الرواية ؛ حيث تتراوحالمختلفة من اآلداباألنواع واألجناس 
 .في النقدو  السردية األخرى

له عدة  وائي خصوصا حيثبالنص الرّ دراسات السردية، و الب اهتم"حميد لحمداني" ناقدالف
يعتمد على إجراءات المنهج البنيوي التكويني في تحليل  وهف. كتب في هذا المجال

للشعب  االجتماعينصوص روائية مغربية مختلفة مع محاولة ربط مواضيعها بالواقع 
بتقبل الجديد ذلك تغيير المواقف ووجهات النظر و مع دعوة في كل مرة إلى  ،المغربي

يجابيو  علمي انتقاديخر بوعي على اآل االنفتاحو   .ا 
أدبي ه مجهوداته في الموضوع إلى جنس يوجف ،"عبد السالم المسدي"إلىأما بالنسبة 

تية"هو خر و آ لذا له جذورا نجد  هذا النوع األدبي الذيب االهتمامإلى  احيث دع "السيرة ا
لقديم منهج علميين هذا الموضوع بطريقة و  "لمسديا"لكن تناول  .في األدب العربي ا

كتاب األيام )اللساني على نص عربي  االتجاهلسانيين حاول من خاللهما تطبيق منظور 
 .لك جسرا يربط بين النقد الحديث واألدب العربي القديمفخلق بذ (لطه حسين

خر يتمثل في آخوض في دراسة نوع سردي الذي ي "ضعبد المالك مرتا" لناقدوهناك ا
ي الجديد فأشار إلى ، حيث حاول التعريف بهذا الجنس األدب"القصة الجزائرية المعاصرة"

جعلها ضمن التراث القصصي اإلنساني كونها و تطور القصة الجزائرية مراحل ظهور و 
جنسا أدبيا مستقال بذاته، فدرس مجموعة من القصص الجزائرية العربية مع إسقاط 

 .ذلك غيرالحيز و و إجراءات علمية على نصوصها فدرس فيها الشخصية، 
هو النص السردي إال أنهم يختلفون في إلى جنس أدبي واحد و  رغم ميول هؤالء النقادو 

 .نوع النص الذي يخضعونه للدراسة اختيار
نها تختلف بين هؤالء النقاد  أما بخصوص دراسة النصوص النقدية فنالحظ أ

التي عربية ها في تحليل النصوص العلي باختالف النظريات النقدية التي يعتمدون
هد قيخضعونها للدراسة، ف دراساته إلى تحليل النصوص النقدية التي  "حميد لحمداني" وّج

حاول تسليط الضوء على  حيث ؛ائي العربي بصفة عامةتتناول بالدراسة النص الرو 
ن م .الروائي الفني في العالم العربي بعض األبحاث التي تعرضت لمعالجة موضوع النقد

حيث تعرض " النص السردي بنية"كتابه الموسوم بـ ،موضوعبين كتاباته في هذا ال
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شرح نصوص نقدية تناولت قضية الرواية العربية مثل الدراسة التي قام بها لتحليل و 
 ".قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ"في كتابه " نبيل راغب"

لنقدية العربية وذلكتطرق هو األخر إلى معال فقد "المسدي"أما  من  جة بعض النصوص ا
قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ "مثال وكتاب " األدب وخطاب النقد"خالل كتاب 
ي األفكار النقدية التشرح اآلراء و  "المسدي"حاول من خالل هذه الدراسات  ."وابن خلدون

في بعض األمور والمسائل التي يخالفهم فيها  مناقشهو  ،أتى بها بعض النقاد العرب
حيث هذه  ذه المواضيع من موقع عالم اللسانيقوم بتناول ه أنه مؤكدا في كل مّرة

علمية الطريقة هي الوحيدة التي تسمح له بتناول الخطاب النقدي األدبي بصورة 
جراءات علم الكون مبادئ و  ،عيةموضو و  يها في تحاليله لّ ا  ز سان التي يعتمد عل تتمّي
البعد العقالني و  االختباريطابع الب إلى بالتوصل له سمح ما ي وهذا ،المنطقيالعلمي وب

لتالي فك اإلبهامنتائج علمية دقيقة و  الغموض الذي يتميز بها النص اإلبداعي العربي و  با
 .بشكل عام

لنقدية المختلفة وبتعدد يشتهر هو اآلف "عبد المالك مرتاض"وبالنسبة إلى خر بدراساته ا
أبحاث هذا الناقد نجدها دراسات و فإذا عدنا مثال إلى . ينأسلوبه النقديين الراقيمناهجه و 

شرح  حيث حاول ؛(في نظرية النقد)نوان م بعكتابه القيّ  فمنها النقدية حافلة بالتجارب
لناقد و  أشار إلى فلك في كل من الثقافة الغربية والثقافة العربية،ذماهية النقد ومفهوم ا

لمفاهيم النقدية الحداثيةربطها بببعض الدراسات النقدية التراثية و  ئما في . عض ا ودا
ا تعرض إلى مفهوم نقد مك .ماهية األدب بين النقد القديم والحديث عالجنفسه السياق 

يتميز بها النقد المعاصر، فعرض النقد الذي يعتبر من المصطلحات الحداثية التي 
عض وضح بناقش أراء النقاد العرب بخصوص هذا الموضوع بعد أن عرض بشكل مو 

لم  "مرتاض"نجد أن  "لحمداني"المسدي و"على خالف كل من و . أراء النقاد الغربيين
التي  ؛األفكار النقديةنصوص بل عالج مجموعة من اآلراء و يتجه نحو نوع معين من ال
تطبيقات على المعاصرة مدعما مواقفه بدراسات وأبحاث و تهتم بها القضايا النقدية 

 .معاصرةنصوص نقدية عربية تراثية أو 
بدراسة الشعر كلهم  اهتمواأما بخصوص الشعر فنالحظ أن النقاد الثالثة قد 

الدراسة التي قام بها في الشعر القديم مثال نجد . معاصرا والعربي قديما كان أ
عادة  االهتمامحاول إثارة موضوع ، حيث "قراءات"في كتابه  "المسدي" بقضية التراث وا 

جراءات متعددة و  تاض أن مر  الحظنكما  .مختلفةقراءته، وكذا إمكانيات قراءته بطرق وا 
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 إسقاطب فقام، "المعلقات السبع"الشعر الجاهلي في كتابه  ةسادر ب قد أثار هذه الفكرة 
 .القديمة نصوص المعلقات الشعريةإجراءات المنهج السيميائي على 

أو " سحر الموضوع"فلألسف لم نتمكن من الحصول على كتابه  "لحمداني"إلى  بالنسبةو 
الشعر القديم  "لحمداني"حيث تناول " المتخيل في شعر الجاهليالواقعي و "كتاب 

 . دراسةالب
يتعرض لدراسة بعض النصوص الشعرية  "المسدي"نجد الشعر الحديث ب وفيما يتعلق

لشوقي  "ولد الهدى"قصيدة ، تناول بالدراسة "الحداثةالنقد و "لحديثة، فمثال في كتابه ا
للغة  استعان، كما االستنباطو  االستقراءفيها على  اعتمدحللها بطريقة أسلوبية لسانية و  با

إلى ما ذلك ليتوصل زية الرياضية في تحليله لبنيات وتراكيب نص القصيدة و الرم
ل الفنيةبداعية و اإليتضمنه هذا األخير من الحقائق  بدراسة  "مرتاض"اهتمكما . هامةا

لعبد " أشجان يمانية"ذلك في كتابين عالج فيهما نص قصيدة النص الشعري الحديث و 
دراسة تشريحية لقصيدة )بنية الخطاب الشعري"ألول بعنوان العزيز المقالح، فأتى ا

شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، تحليل مركب "الثاني بعنوان ، و (""أشجان يمانية"
رة عامة حول نظرية قد حاول تقديم نظفأما في الكتاب األول ". لقصيدة أشجان يمانية
أشار إلى أن الشعر فد بعدة أراء كرأي الجاحظ مثال، استشهو  ،الشعر قديما وحديثا

ربط ي حدث مع الشعر الغربي، و ديد الذمقارنة مع التج هالعربي كان متأخرا في تطور 
الشعراء بشكل عام  اتجاه باختالفرفته الدراسات العربية الحديثة و تطور الذي عالذلك ب

لقصيدة من حيث الصورة الشعرية، والصوت، واإليقاع، والمعجم فتناول بالدراسة بنية ا
ته األولى أما في الكتاب الثاني فقد حاول تجاوز ما قام به في دراسا .غير ذلكالفني و 
سيتناول نص هذه لذلك فقد أشار إلى أنه و  ،بالتقليديبعض النقاد  اتهمهأن بعد 

من  استمدهاالتي  اآللياتع فيه بين مجموعة من اإلجراءات و مركب يجمالقصيدة بتحليل 
يصف  لهذا نجد البعضو  .بالخصوص من الدراسات السميائيةو  مناهج النقدية الحديثةال

مناهج حديثة لتحليل تمد على المز  بين عدة إجراءات و ألنه يع يمنهجه بالشمول
واحد الالنصوص ثم يقوم بعملية التأويل التي تضمن الحصول على عدة قراءات للنص 

 .ز به الدراسات النقدية المعاصرةالنص األدبي الذي تمي انفتاحتالي تحقق مفهوم البو 
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 التفاعل على صعيد التطبيق والممارسة :األولالمبحث 
 :تمهيد

 يعتمد على الحدسفبعد أن كان تقليديا . نذ القديمم مستمراالعربي تطورا  لقد عرف النقد
أو  بالجودة األدبية والحكم عليهاذلك في تقييم النصوص غير و ... والقياس والذوق والطبع

يدة ساهمت أّيما إسهام في مناهج جداتجاهات و و تطورا ملحوظا إلى أساليب،  عرف .الضعف
. المختلفة، قديمة كانت أم حديثة ومعاصرةتأويل األعمال األدبية، بأجناسها و  ،فهمو شرح، و  تفسير

 لى مستوى النقد األدبي العربير عحداث هذا التطو إن العوامل المهمة التي ساهمت في من بيو 
فكما أشرنا في الفصل األول من هذا البحث، فهناك . ربي مع تيارات النقد الغربينجد التفاعل الع

هذا التفاعل في  هنتج عن قدو  ،يلغربلعنصر اعلى امتزاج العنصر العربي باعدة عوامل ساعدت 
باإلضافة  إلى أّن  .نقديا بصفة خاصةتفاعال أدبيا و  أحدثختلف مجاالت الحياة بصفة عامة، و م

اتصال العرب منذ القديم كانوا يتعاملون مع الغرب بشكل أو بآخر، فكانوا في الجانب الفكري على 
ء الجديد على بالتالي فهذا التفاعل ليس أبدا بالشيدائم مع الغرب منذ أرسطو والفالسفة األولين، و 

 .ينالفكر العربيالثقافة العربية وعلى األدب و 
 

 :استغالل المناهج الحديثة - أ
ذا عدنا و  تبّين و  التفاعالت النقدية، فقد بدأت األشياء تتغّيرالدراسات و و  إلى النقد العربي،ا 

فبعد أن كان الّدارسون يستفيدون من مناهج العلوم . اختالفها مع نهاية الستينات من القرن الماضي
وية منها يخاصة البنو أتت المناهج الحديثة  النفس، علماالجتماع و  علماريخ و المختلفة كالت اإلنسانية

عملية ل ّنه ظاهرة لغوية يمكن إخضاعهافوصفت األدب على أ" علم اللغة"ببشيء مغاير يهتم 
وصف بطريقة علمية، نستطيع بواسطتها التوصل إلى نتائج علمية، دقيقة أكثر مما كانت و تشريح 

بالتالي كانت و . مناهج السياقية السائدة سابقام على العليه عندما كان العلماء يعتمدون في دراساته
 . العربيةالنقدية األدبية، الغربية منها و هذه هي نقطة االنعطاف التي عرفتها الدراسات 

وجمالية  والتأويلية يولوجيةسيمالمثل التفكيكية و : "المناهج ما بعد البنيوية"ما عرف بـ ثم ظهر
عن  مناهج، نالحظ أّن معظمها قد تحولمنطلقات هذه التحقق من ال نحاول عندماو . التلقي

لكن ؛ نفسهاالبنيوية، فهي تخالفها في رأي أو في نقطة ما، ثم تنحرف لوحدها لتشكل منهجا ل
لّدارسون مثال فقد أصبح ا. طابعها اإلشكاليفي البحث عن جوهر البنية و  صبحقيقتها كّلها تن

 . المبدأ الذي هو دائما مبدأ االختالف د األدبي ينطلق من هذافالنق لذلكو  . يهتمون بالكتابة والقراءة
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ر إلى النص األدبي نظرة مختلفة ومن زاوية مختلفة يؤدي بنا إلى إنشاء نقد مختلف فالّنظ
ألنه قبل هذا النقد  ؛وسائدا في الماضي لما كان معروفا نتائج مغايرةل التوصل يؤدي هو اآلخر إلى

 أّما اآلن فإن مبدأ. رأي يخالف ما تتفق عليه األغلبية مرفوضا المعاصر، كان كلّ الحديث و 
منها خاصة األدبية  االختالف هو األصل في اإلبداع والتطور في مختلف الّدراسات والعلوم، 

بي يعتبر إيجابيا ألنه يفتح آفاقا لعمل األدن اممعين موقف اتخاذ أو  ة في رأي مافخالمالف.والنقدية
المناهج االبتعاد عن الّدراسات و  يي عمق األعمال األدبية، وبالتالوص فالغجديدة للدراسة و 

أو حالته  ا تعتمد على ميول الناقد الذاتيةالتقليدية التي تكون تلقائية في بعض األحيان ألنه
عية التي يسعى لتحقيقها النقاد أي تكون بعيدة كّل البعد عن الموضو  ؛والنفسية االجتماعية

 .المعاصرونالّدارسون و 
ذا عدنا إلى الّدراسات العربية، نجد أّنها مرّ و   التيو  التي اشرنا إليهانفسها تلك المراحل ب تا 

 . اهج الجديدة المستمدة من الغربالدراسات السياقية إلى دراسة المنبداية من  مّرت بها المناهج 
 .في مجال النقد األبيالذي حدث قبول التغيير و " االختالف"ى استسالمها لمفهوم هذا دليل عل

أن الّدرس  النقدي العربي الحديث قد التحق بالدراسات العالمية، فاستطاع النقاد  الحظلذلك ن
هذه المناهج الغربية  بإسقاطقاموا على األعمال األدبية العربية، و العرب تطبيق المناهج الغربية 
أن اإلبداعات المحلية غنية من حيث توا بأث هذاة منها والتراثية، و بعلى النصوص العربية الحديث

قّيمة، و  واألعمال األدبية العربية مهّمة اإلبداعاتهذه  بأنّ و  .امضمونأو  ا، شكالمكوناتهو  اللغة
خاضوا في النقد  الذين-المغاربةالمشارقة منهم و - العرب النقاد من عديدال هناكف. وجديرة باالهتمام

 باشر على النصوص العربية أو قاموا بإعادة صياغتهاسقطوا هذه المناهج بشكل مأحيث  الجديد، 
 النقاد بدراسة فقد اهتمّ  .صول المعرفية العربيةاأل معو  ،بشكل يتناسب مع اإلبداع العربي تركيبهاو 

والقديمة من  الجديدة منهانثرية نواع األدبية، من نصوص شعرية، و مختلفة من األالجناس األمعظم 
 . معاصرة ق ومناهج معرفية حديثة ائذلك بطر التراث العربي، ولكن كان 
ّن معظم الّدراسات قد المغاربي المعاصر ألفي النقد العربي و " االختالف" هنا يظهر مقام 

أو مقارنة بالّدراسات  فيما بينها سواءبواسطة اختالفها  في الوقت نفسه  لكن أبدعتتحوّلت ، و 
 . الغربية
ذن بقبولها لالختالف، استطاعت أو  عن الجمود  االبتعادتنفتح على آفاق نقدية جديدة، و ن ا 

بي باستعمال التراث العر  ل على ذلك هو العودة إلى دراسةليدالدائرة األنساق التقليدية، و  الّركود فيو 
المغايرة دليل على سعي طبيق المبني أساسا على التباين و أي هذا الت ؛هذه المناهج الجديدة
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في الوقت  مميزا عن الّدراسات الغربية مختلفا و جديد يكون حديثا، و  الّدراسات األدبية لتحقيق شيء
 .1نفسه

وكذا  قد األدبينمجال الالغرب في لناه بموضوع التفاعل بين الشرق و ا قم لكي نحاول رصدو 
نحاول إلقاء نظرة الحديثة العهد، سمناهج النقدية الغربية المنشأ، و النقاد العرب مع هذه ال تعامل

نقاد مغاربة، قد خاضوا في ميدان النقد األدبي منذ دخول هذه المناهج إلى  كتاباتعلى بعض 
 ون اللغات األجنبية الغربيةنأّن معظم النقاد المغاربة يتقساحة النقدية العربية، خاصة و ال
جراءات و بالخصوص اللغة الفرنسية التي سو  قات هذه منطلاعدتهم بشكل كبير في فهم مبادئ وا 

 ة النقاد المغاربة في دراساتهم وترجماتهم لبعض الكتبنالحظ أسبقي الهذ ؛النقدية الحديثةالمناهج 
 . عن المشارقة
 ثةيحدهج الاالمنداني و لحم : 

من بين النقاد المغاربة الذين خاضوا في هذا ؛ربة بالمناهج النقدية الحديثةالمغاتأثر العرب و 
به الذي بات يصّرح في معظم دراساته بالمنهج الذي سيتناول " دانيحميد لحم" الناقدنجد  المجال،
 النصوص السردية صصين في دراسةمن المتخ "دانيلحم"كان  عه وفي غالب األحيانيمواض

ما توّصل إليه الغرب في ميدان  إسقاط، محاوال المناهجية التي مارس عليها مختلف ئالّرواو 
تأسيس نظرية سردية ، بل نجده من النقاد الذين سعوا إلى حسبليس هذا فالسردية، و  الدراسات

 . يةعرب
بنية النص السردي من "من خالل كتابه الموسوم  كرناهذ لنبّين ما نظرة  إلقاءسنحاول و 

في الدراسات  أهمية المنهجب هذا في مقدمة كتابه" دانيلحم"صّرح  ؛ حيث" ظور النقد األدبيمن
األعمال ق التقليدية في دراسة وتحليل النصوص و ائاوز الّطر إلى ضرورة تج أشارالنقدية العربية، و 

 . األدبية
إلى جذورها التي عرفها النقد الغربي حديثا، فأشار  البنيوية بدى تأثره بالمدرسةقد أو  

ظرية طور الني تعتبر رافدا له أهمية قصوى في تّر بجهود النقد  الشكالني التقأاألنجلوساكسونية، و 
اسة  البنيات الصغرى في الحكي ر فالشكالنيون هم الذين اختصوا بد ؛النقدية البنائية في الّسرد

ن بارث الذين يعتبرون روالليفي ستروس، و و هم غريماس، بين منو والبنيات الكبرى، وبيان طبيعتها، 

                                                 
        1001،  1، ط(المغرب )دار البيضاءتطبيقات، المركز الثقافي العربي ، الموسى صالح، نظرية التلقي، أصول و بشرى  -1

 .12ص 
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" فسكيتوماتش: "ليه كل منإي دراساتهم النقدية على ما توصل ف  العتمادهم شكالنيينبنائيين 
 ."بروب فالديمير"و

أنه سيعتمد في دراسته هذه  "لحمداني"، وّضح إلى رّواد وأصول المدرسة البنائية ةاإلشار بعد هذه 
: لالل الحديث عن مكونات الحكي مثخمن  وصه الروائية العربيةعلى مبادئ البنائية ليحّلل نص

إلى ق من هذه المكونات لنطيحيث  ؛صية ، والنموذج العاملي وغيرهاالشخالسرد، وزاوية الرؤية، و 
ي مّيز ففضاء النص، وتشكيل الغالف، و : لياته بما في ذلك ء الحكائي بمختلف تجدراسة الفضا

وظائفه ف البنائية للوصف، و ، كما قّدم تعريالزمن الحكائي بين زمن القصة وزمن الخطاب
 .المختلفة

النتائج التي والعوامل متأثرا بالدراسات و الوظائف و ،  زالحواف "دانيلحم"ناولت في الفصل األول
عن الحكائي و  ىمبنالو  الحكائي نالمت عنو  الحوافز أنواعتحدث عن ف"  توماتشفسكي"توّصل إليها 
ية توزيع هذه بالوظائف، مع شرح كيف" بروب"نتقل إلى تفسير ما يسميه اثم  1أنواعهو  فيزمفهوم التح

 "لبروب"ن في تفسيره استعاكما  .2خصية الحكائيةشّ لعن المفهوم الجديد لالوظائف في القصة و 
دالالتها ة و بيالوظيفية العامة للحكايات العج يةص إلى تحديد البنلخو ،3باللغة الّرمزية الّرياضية

 ".بروب"حسب 
عن علم و  اإلدماجيةفتحّدث عن  الوحدات التوزيعية و  "ارثب"نتقل إلى مفهوم الوظائف عند ام ث

التي و "  غريماس"ر مفهوم العوامل عند منه انتقل إلى تفسيو  ،4"بارث"حسب  تركيب الوظائف دائما
عوامل العالقة الصراع، ثم تحّدث عن عالقة التواصل، و و تتمثل في عالقة الّرغبة، 

 .6"كلود بريمون"عند " منطق الحكي"إلى توضيح مفهوم " يدانلحم"نتقل او 5.نالممثلو و 
مفهوم السرد، والشخصية " لحمداني"يعالج  "الخطاب السرديمكّونات "الفصل الثاني بعنوان  وفي

 .7عالقته بالمضمون الروائيللفضاء الّروائي و  أهمية المكان كمكّونو  الحكائية ، والفضاء الحكائي،

                                                 
  3، ط (المغرب)حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-1

 .13-10م ، ص ص 1000
 .12-13نفسه ، ص ص  صدرالم-2

12-12نفسه ، ص ص - 3 
 .31 -12نفسه ، ص ص -4
.32نفسه ، ص  - 5 
44-32نفسه ، ص ص  - 6 
.21-42نفسه ، ص ص  - 7 



 التفاعل العربي مع النقد الغربي:                                       الفصل الرابع

 

 
206 

في  هوظائفوأخيرا يتعّرض للوصف و  .1عند البنائيين مفهومهلى الزمن الحكائي و إثم يشير  
 .2الحكي

البنيوية  األصول التي تبني عليها المدرسةوشاملة على أهم المبادئ و  بعد إعطاء نظرة دقيقة 
لروائي من منظور بنية النص ا" إلى القسم الثاني من دراسته بعنوان " دانيلحم"تحليالتها، ينتقل 

ي عند نجيب محفوظ الذي درس قضية الشكل الفن" نبيل راغب" يستعرض آراء  وهنا" النقد العربي
حاول " نبيل راغب"الواقع أّن و . : "..، فيقوله إخفاء تأثره بالدراسات الغربيةينقده على محاولت حيث

التمييز بين المنطلقات   هئإخفاذلك باستغالل ر المتحرر من أية  نظرية نقدية و أن يتخذ مظه
هذه المنطلقات  النتائج المحصل عليها اعتمادا علىاها النقد الّروائي في انجلترا و المنهجية التي تبن

ال يعقبه أبدا " رإدوين موي" فات التي قام بها مثالالتصنيو  نفسها، فعدم أخذه بتلك األشكال الجاهزة
ية وسيلة ، ألنه لم يكن يملك أيزلنجمن الخضوع للنظرية النقدية  الجمالية التي أخذ بها النقاد اإل

ونجد قوله . 3..." مها هؤالءدالتي استخيعتمدها في تحليل الّرواية سوى هذه المصطلحات الفنية 
لى هذا التصنيف ألعمال نجيب إ كيف استطاع نبيل راغب أن يتوّصلنتساءل هنا و " ... أيضا

الرومانسية، ومفهوم الواقعية  مفهوم الّرواية م يخضع هو أيضا إلى مقاييس جاهزة عنمحفوظ؟ أل
 .4..."وم الشكل الدرامي؟مفهفي الّرواية ومفاهيم علم النفس والتحليل النفسي، و 

العتراف بأّن  النقاد العرب  من خالل هذه المقاطع يؤكد على ضرورة او  "دانيلحم"كأّن و 
 .ال ضرورة إلنكار ذلك بأي شكل من األشكالف ربغمرجعياتهم النقدية من الياتهم و دوا خلفماست

ص خلو  دائما "نجيب محفوظ"حول  "محمود أمين العالم"التي قام بها  كما أشار أيضا إلى الدراسة
 لفني العربي، لم يكن خالصا، بلهكذا نالحظ أّن النقد الروائي او : "... بذلك إلى نتيجة مفادها

كما رأينا عند  مناهج أخرى منها -على المستوى التطبيقي وسواء على المستوى النظري أ –لته لّ خت
 بعدال"  العالم"نما أضاف النفسي، بيو التاريخي، االجتماعي و و نبيل راغب المنهج الموضوعاتي، 

ن كان رسطية لتحليل الشكل ، و بقي هذا النقد مشدودا في العموم إلى الجذور األو .  نصيو السوسي ا 
 .5..."قد أخذ كثيرا من مصطلحات النقد الفني األنجلوساكسوني 

                                                 

.22-23ص ص  ،حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي - 1 
.21-22المصدر نفسه، ص ص - 2 
.22نفسه، ص - 3 
.22نفسه، ص - 4 
.52نفسه، ص - 5 
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لبنائي في العالم العربي فتعّرض وائي الدراسة الجانب النظري للنقد الر  "دانيلحم" من هنا انتقل و 
 إجراءالجانب التطبيقي حيث حاول عن  هذا ما قاده للحديثو . تناولت هذا الموضوعلى عدة كتب إ

 .لسيزا قاسم" بناء الّرواية "دراسة تطبيقية لكتاب 
هذا الجزء بتناول األهداف التي رمت إليها الناقدة من خالل كتابها هذا ، فبّين " لحمداني"بدأ  

المتن " دانيلحم"درس منه راستها و تبعه في دالمنهج الذي ستو تها في التعامل مع الموضوع، طريق
عالج الممارسة النقدية ف ،متن مرجعيو محوري،  نلى متإقسمه  الذي اهتمت به الناقدة ، الروائي 

لمنطلقاتها  النظرية أم ال، فتناول موضوع   إذا ما كانت الكاتبة مخلصة إبرازلدى الكاتبة ، محاوال 
 .1الوصف في دراستها لعمل نجيب محفوظ الّروائي

يم النقدي التنظ أشار إلىحيث " سيزا قاسم"إلى  قضية التنظيم لدى "  دانيلحم"كذلك تعّرض و 
 يفرضها طبيعة شكلية  يتنظيم ذل فهذه الدراسة تخضع ؛تطبيقها للمنهج البنيويلألعمال األدبية و 

 : هيو هي تعتمد أساسا على تحليل مكّونات ثالثة الطابع الوصفي للمنهج البنيوي و 
 .2المنظور كمكّون داللي له ارتباط بشكل المحتوى ال بالمعنىو  البناء المكاني،و البناء الزمني، 

التي تحدث عنها في  نفسها هذه المراحل قد طبق "دانيلحم"ّن إدد يمكن القول صّ في هذا الو  
ر، تأثره بهذا يؤكد  بشكل غير مباش في الّدراسة التي قام بها، وبالتالي همذكر ته  للنقاد السابق دراس

 يقتطبالعلى أي ناقد يحاول  والّدراسة التي يفرضهاخضوعه لمراحل التحليل المنهج البنيوي، و 
صا عربية، بعيدة عليها هنا كانت  نصو  األعمال األدبية التي تّم  التطبيق، رغم  أّن  على أعماله

 .ربيغيها األدب الالتي ينشأ عل المبادئعن المرجعيات والخلفيات و 
التأويل : إلى نوعين" سيزا قاسم"حيث قّسم التأويل عند "  التأويل"إلى عنصر " دانيلحم"ثم ينتقل  

التأويل بالتفسير االجتماعي بّين عالقة هذا و  عليه الناقدة في تفسيرها للزمن،الفلسفي الذي اعتمدت 
 "التأويل  اإليديولوجي"" دانيلحم"النوع الثاني الذي سماه و . 3ديولوجي في ثالثية نجيب محفوظاإلو 

شار أ مومن ث 4رت به الناقدة اختفاء الطابع المأساوي المدّمر في روايتي نجيب محفوظالذي فسّ 
 .5أتى بمجموعة من األمثلة إلى أحكام القيمة  اإلى أن الناقدة  تلجأ كثير " دانيلحم"

                                                 
 .132-112، ص ص  حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي-1

.132نفسه، ص ر المصد- 2 
.135-132نفسه، ص ص - 3 
.135نفسه ، ص - 4 
.141-140نفسه، ص ص - 5 
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صلت إليها الناقدة في ار الصّحة للنتائج التي تو بماه باختما س" لحمداني"هنا أجرى  من
إاّل  ليس 1"سيزا قاسم"على كتاب الناقدة  "لحمداني"الذي قام به  اربالنوع من االختهذا  نلك.دراستها

ة ا بذلك بأّنه هو اآلخر قد قام بتطبيق دراسيالناقدة،  متناسكم قيمي على عمل بهدف إصدار ح
أو تلخيص  أهّم  بإصداربالتالي فهو ملتزم أيضا  بنيوية على مجموعة من كتابات ونقاد عرب، 

الّنص السردي في النقد العربي، وهذا ما حول بنية  هوّصل إليها من خالل دراسته هذالنتائج التي ت
ّمن فكتابه  ال يتض ؛" سيزا قاسم" تاجات حول كتابعدا مجموعة من االستن، ما ال نجده  في كتابه

لنقاد قد توّصل فعال في آخر دراسته إلى اكتشاف كيفية تطبيق ا" دانيلحم"خاتمة تبّين إذا ما كان 
 . النصوص األدبية العربية علىالعرب للمنهج البنيوي 

بالمناهج الغربية  بأّنه  متأثر يتضح  لنا"دانيلحم"ا انطالقا من هذه الّدراسة  التي قام بهو 
في  "دانيلحم"في بغرض النقد البنيوي ال يلكنه عندما  يحاول تطبيقها، فإّن  وبالبنيوية خاصة،

هج األخرى، كالمنهج االجتماعي، والتاريخي إلى االستعانة بالمنا أأفكاره، لهذا نجده يلج إيصال
 مرغم تأثرهفالنقاد العرب و  لهذاو  .مواقفه في بعض المواضعتبرير ، و  النفسي لتفسير بعض اآلراءو 

 يعود ذلكلعل و  .خالصةبتطبيق كّل مبادئها بصفة مخلصة و إاّل أنهم لم يقوموا  بالمدرسة البنيوية
 بتنبعث من مؤلفين عر خيرة تنطلق و إلى طابع النصوص العربية المدروسة، كون هذه  األ

يديولوجيةو ثقافية، و يتمتعون بخلفيات اجتماعية،  منها مختلفة عن تلك التي تنبعث  نفسية وا 
ادئ المب فاختالف -ل بالطريقة الرّياضيةإن صّح القو -األعمال األدبية الغربية، وبالتالي 

 ة في الدراسةالمتبع ةلى االختالف في النتائج، رغم وحدة المنهج أو الطريقإالمنطلقات يؤدي حتما و 
 . بصفة عامة

 
 حديثةالمناهج الو  المسدي : 

المناهج النقدية الحديثة، فهو غني عن و  األدبيالنقد  جالخاض كغيره في م قد "المسدي"نّ إ
 األسلوبية واللسانيات  هو خوضه في باحثل النقدي للما يذكر في السجّ  أولو  .التعريف في ذلك

 .لّرجلل نشاط النقديلفهذان المجاالن يعتبران ساحة ل
؛ في النقد األدبي المعاصر هومواقف هنتاجاتإء نظرة على أهم لقاالموضع إاول في هذا حسنو 

مقاالت تناول و  ة كتب، فنجد له عدّ اتنالغزير منذ الثماني بإنتاجهفي مجال اللسانيات  فقد اشتهر
                                                 

 .145-141، ص ص حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي -1
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و األسس المعرفية لهذه أ أو المصطلحات في النقد سواء، من عّدة جوانب فيها موضوع اللسانيات
 : يمكن أن نذكر من بين مؤلفاته ما يليو  ؛مختلف المباحث التي لها عالقة بذلكالنظرية و 

 .1521التفكير اللساني في الحضارة العربية  -
 .1524اللسانيات  قاموس -
 .1522أسسها المعرفية اللسانيات و   -
 .1525مراجع اللسانيات  -
 .1552مباحث تأسيسية في اللسانيات   -
 .1522األسلوب األسلوبية  و  -
 ( مشترك) 1522الشعرية في التراث العربي النظرية اللسانية و  -
 .1523الحداثة النقد و  -
 .1551قضية البنيوية  -
 ....1004خطاب النقد األدب و  -

تقديم ملّخص  االتي ذكرناه سنحاول من خالل بعض الكتبو . وغيرها من المؤلفات النقدية المتنوعة
مال األدبية العربية ج اللساني، فدرس به األعللمنه"  المسدي"موجز عن كيفية تناول الدكتور 

ن األسلوبية  ع ه الناقدفي الذي يتحّدث" األسلوب واألسلوبية"كتاب  :التراثية، منهاالمعاصرة، و 
بحاث النقدية التي األو  إلى إعطاء أهمية أكبر للدراسات االنقاد من خالله اللسانية التي يدعو

ألعمالهم هذه صفة العلمية التي يسعى الجميع  الّلساني يمنحذلك ألن المنهج يقومون بها، و 
 . لتحقيقها

، نشير "المسدي"البنيوية عند األسلوبية  و األسلوبية اللسانية اللسانيات و لكن قبل الدخول في مجال  
استنتجنا سابقا، فالنقاد  العرب  كماو تمين بعّدة  مناهج نقدية حديثة، إلى أّن هذا  األخير من المه

ن  وجدناهم  تى و ح ين للمناهج النقدية  الغربية، إاّل أنهم ليسوا مخلصين لها  بصفة مطلقة مستوعبا 
 . التراثيةم على النصوص العربية المعاصرة و خاصة في ممارساته

نالحظ  في معظم  أيضا رغم اهتمامه بأحد أو بعدة مناهج نقدية معاصرة إاّل أننا "المسدي"و
تحديد بالخصوص المنهج التاريخي الذي يستعين به في دراساته تداخل وتمازج منهجين أو أكثر، و 

ذكر مراحل تطوّره، أو غير ذلك العودة إلى تاريخ منهج معين و في  ال الزماني لنصوصه، أوالمج
 .من األوضاع التي تدخل بصفة عامة في المنهج التاريخي
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ت البنيوية الّلغة الرمزية الّرياضية التي نجدها خاصة في الدراساو  اإلحصائيهج إلى المن باإلضافة
وتحليلها باستعمال نظام  فهو يستخدم طرق إحصائية لتجزئة نصوصه ؛ "المسدي"التي قام بها 

عقّدة لتحّولها إلى تسهم كثيرا في تبسيط التعابير النقدية األدبية  الم الجدولة واللغة الّرمزية التي
 . هافهميسهل  وواضحة  موز بسيطة ر 

: مثال "المسدي"أبحاث و  ية، فإننا نجدها  في معظم دراساتإلى األسلوبية اللسان  أّما إذا عدنا
كغيره " المسدي"فقد حاول  .وغيرها "خطاب النقداألدب  و "، "الحداثةالنقد و "،" األسلوبيةاألسلوب و "

الل دراساته النقدية التي سبق من خ سلوبيةمفهوم األ، تأصيل المجال من النقاد المهتمين بهذا
حاول تأكيد عالقة األسلوبية بالبعد  هفنجد أن. التطبيقوأشرنا إليها، والتي تتوزع بين النظرية و 

األسلوبية بدراسة مجال التصّرف في حدود  ىعنت  : "... لوب، فيعّرفها كما يلياللساني لظاهرة  األس
الخصائص الّلغوية التي بها يتحّول  جهاز الّلغة، وتسعى إلى تحديد البنيوية النتظامالقواعد 

علميا عن  وهنا تطرح األسلوبية تساؤال لـتأثيرية الجمالية،الخطاب من سياقه اإلخباري إلى وظيفته ا
 دةؤديه  الكالم عاييؤدي ما  والغاية،  وج الوظيفةالذي يجعل الخطاب األدبي الفني مزدالسبب 

المتقبل تأثيرا ضاغطا، به ينفعل للّرسالة المبلغة  سالة الّداللية ويسلط مع ذلك علىالرّ  إبالغهو و 
بدراسة مجال التصّرف في حدود  ىإّن األسلوبية علم لساني يعن... : "قوله و ، 1..."انفعاال ما

هذا سلوبي في يستند التفكير األو "... وقوله أيضا . 2...."القواعد البنيوية النتظام جهاز الّلغة
علم الّدالالت ّلها من قواعد اللسانيات بعامة و المضمار إلى جملة من فرضيات العمل يستقي ج

 .3..."منها بخاصة
بي، يتوافق مع المبادئ  حاول التنظير  لمنهج  لساني عر   "المسدي"انطالقا من هنا ، نالحظ أّن 

يتوافق مع و  .البنيوية وغيرها إلى اللسانيات" سوسيردي "سانيات انطالقا من لسانيات للّ الغربية 
تركيبية و نحوية، و خصائص لغوية، بية العربية من الخصوصية التي تتمّتع بها النصوص األد

 . غيرهاوداللية و 

                                                 
 .32، ص 1م، ط1521عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبية ، الدار العربية للكتاب، تونس،  -1
 .42، ص 1002، 2، ط(لبنان)األسلوب واألسلوبية ، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت عبد السالم المسدي،  -1
 .42نفسه، ص  المصدر-3
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تحقيقها إلى اللساني  إلى العلمية التي يسعى المنهج دائما في كتاباته يدعو "المسدي"الحظ أننو 
لى تجسيد مشروعها إلقد كانت وسيلة اللسانيات :"... في دراسة األعمال األدبية المختلفة، فيقول

الحضارية التي تالبس  رضه من التخلي عن القيم النفسية ما تفت الفكري هي اآللية اإلختبارية بكلّ 
 .1..."ذهن اإلنسان ساعة يكاشف نظام الّلغة مكاشفة عارفة فاحصة

حون اللساني سريعا حتى أصبح أهله يطمعمل المنهج  وتطّور: "... ذاته السياق في أيضاقوله و 
 2..."اهي علمية الّرياضيات ما أمكن لها أن تفعلضت إلى تحقيق علمية في البحث

كاألسلوبية كما أشرنا والبالغة   وم األخرى،يربط الدرس اللساني بالعل "المسدي"كما نالحظ أّن 
حتى بمختلف المفاهيم النقدية المعاصرة، فهو يحاول دائما ربطها بمجال و . اغيرهني و اعلم المعو 

 على أن هذا المخاض"... مثاًل يقول عن الحداثة الّلساني فاللسانيات فيتناولها بمنطق العالم 
في حقل النقد لذي استمّر منذ عقدين أو يزيدان ا -يتكّلم عن الحداثة في المناخ العربي-العسير 
قد أثمر  والمنهجية  سائل فروعها  المعرفيةذ  تفاعله الوثيق مع اللسانيات و ّيما منال ساألدبي  و 

 .3..."لدينا اليوم جملة من الحقائق
يدرس نصا نثريا ونّصا " النقد والحداثة"في كتاب مثال ف أفكاره يطبق"المسدي"الحظ أنّ من هنا، ن

الّلغة الّرمزية الّرياضية  خّللهاتاللسانية التي تباالعتماد على األسلوبية شعريا، بطريقة نقدية، ولكن 
 .دراستهعلى  العلميةاضية و الصيغة الري إلضفاءالتي يستعين بها الناقد و 
 ف، حتى أنه قد ألّ نفسه المنهج اللساني فإّننا نجد -هي كثيرةو -ا إذا اتجهنا نحو مؤلفاته األخرىأمّ 

لغربية بصفة بالمناهج ا" للمسدي"دليل على التأثر الكبير  قاموسا للمصطلحات اللسانية، وهذ
بالمنهج اللساني بصفة خاصة، مع اإلشارة إلى أّنه عرف المناهج األخرى ألّنه ليس عامة، و 

ية متجهة ر يالتنظ  محاوالتهولكن رغم ذلك نجد أّن تطبيقاته و  بغريب عن الثقافة الغربية بشكل عام،
 .نثرا وة، شعرا كان أربيعنحو األعمال األدبية ال

 
                                                 

 

 
 .22عبد السالم المسدي، األدب وخطاب النقد ، ص -1
 (.المقدمة)، 2، ص1، ط1525عبد السالم المسدي، النقد والحداثة، دار أمية دار العهد الجديد، تونس، -1
 .22، ص وخطاب النقد عبد السالم المسدي، األدب  -3
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 مرتاض والمناهج الحديثة : 

عبد المالك "بالمناهج النقدية الحديثة وتأثروا بها، نجد اهتموامن بين النقاد المغاربة الذين 
 حسن  ما يثبت ذلك ما يقوله أ ذلك جليا في كتاباته  المتنوعة والمختلفة، ولعلّ يظهر ، و "مرتاض

بقراءة فاحصة لحصيلة و "...: "التجربة النقدية لعبد المالك مرتاض" في كتابه " ييوسف وغليس"
تراءى  مرت ما يزيد على عشرة كتب مطبوعةالتي أثمع المناهج الحداثية الجديدة، و  تجربة مرتاض

 : لنا أن نقسمها إلى مرحلتين 
: جانبانلها التنازعه خي، كان (رحلة الـتأسيس والتجريبها بمتيمستيمكن ) مرحلة أولى  -

الحرص و ( كاناته  التطبيقية بروح جديدةار إمبختمع ا) جديد  لتأسيس لنموذج منهجيالّرغبة في ا
 . على عدم التفريط الكّلي في الّرواسب المنهجية  التقليدية

فيها بدأ يتخلص مّما لم  ، (ن أن نطلق عليها مرحلة التخطي والتجاوزيمك)مرحلة ثانية  -
أخذت صورة النموذج المرحلة األولى، و " أخطاء"وتجاوز ما مضى، ع أن يتخلص منه فييستط
بعدما ( التفكيكيةميائية و الس) ي الذي يدعو إليه تزداد وضوحا، وتتعّزز بألوان منهجية جديدةالمنهج

 .1.... "األسلوبيةصرا على المراوحة بين البنيوية و كان الهاجس المنهجي مقت
ث نجده يتقن المناهج عرف بتشبعه بالثقافة النقدية التقليدية، حيفإذن، باإلضافة إلى أّن مرتاض قد 
بأّنه يلحق دائما بركب التطورات النقدية  فإّنه أثبت. وغيرها... السياقية، والتاريخية، واالنطباعية 
 . التي تعرفها الساحة األدبية العالمية

سياقي المنهج، حيث  -ه المختلفةيظهر ذلك في كتاباتو -ناقدال نالحظ أنّ  في بدايته النقدية، فمثال
ما يكون خارج النص الذي يتناوله  يظهر لنا تناوله للنص األدبي  انطالقا من سياقه، بما في ذلك

ره لمختلف أهم األوضاع التي يعكسها لنا من خالل تصويكالمحيط الذي نشأ فيه صاحبه، و 
بذلك فقد وصفه الباحثون و  .ة، واالقتصادية،ومختلف المواقفالثقافياألوضاع االجتماعية، و 
 .2ياته النقدية منذ نهاية الستيناتباالنطباعية خاصة في بدا

عرف الناقد مراحل منهجية أخرى في مساره النقدي السياقي، فنجده قد تأثر بالمنهج  لكن بعد ذلك
خالل العودة إلى الماضي التاريخي الذي يعتمد بالدرجة األولى على تحليل النصوص األدبية من 

                                                 

 .45، ص 1001، إصدارات  رابطة إبداع الثقافة ، الجزائر، ( نقد)وسف وغليسي ، الخطاب النقدي عند المالك مرتاض ي-1
 .32-33المرجع نفسه، ص ص -1
 .22 ، ص1554النقد األدبي، دار الجنوب للنشر تونس،  عبد السالم المسدي، في آليات -3
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لى األوضاع التاريخية التيب، و ألديلالثقافي  " يالمسد"ك النص األدبي، فكما يقول نشأ فيها ذل ا 
فإّن النقد التاريخي يرتكز على ما يشبه سلسلة من ": "... في آليات النقد األدبي" في كتابه 
البيئة جزء للبيئة، و الثقافة إفراز و  ة صاحبه، واألديب صورة لثقافته،السببية فالنص ثمر المعادالت 

كان أيضا  "مرتاض"بالتالي نالحظ أّن و  ،1..."تهريخ لألديب من خالل بيئأريخ، فإذا النقد تمن التا
نهضة األدب العربي  المعاصر : "كتاب  ه، حيث نجد مثاليظهر ذلك في كتاباتتاريخي المنهج، و 

في  فنون النثر األدبي: "كتابو " األدب العربيفن المقامات في : " كتاب ،  و " 1524 – 1512
 . غيرهاو " ...  1524 – 1531الجزائر 
ألدب العربي لل دراساته في أوائ-" مرتاض "أّن  الحظ، ن "انيلحمد"و "المسدي"على غرارو 

قد   فالنقاد الثالثة ؛يتجه إلى المنهج التاريخي -بصفة عامة، ولألدب المغاربي بصفة خاصة
النقد التاريخي، حيث نالحظ في كتاباتهم المختلفة  اهتموا بالتاريخية في األدب، ونقصد بذلك

على فترات زمنية تصل حتى  تمتدبصفة دقيقة ، فتتسع دراساتهم و و  النقد النوع من بهذا اهتمامهم
 .سنة 10و سنة 12

الّلذين اختّصا " لحمداني"و" سديالم"خالف نوعا ما كال من  قد "مرتاض"هو أن  ثير لالنتباهلكن الم
بين مجموعة من النصوص  "عبد المالك مرتاض" سوىنس معّين من النصوص، بينما في دراسة ج

النص التاريخي و الصحفي،  النصو النص الوعظي، و النص األدبي،  اهتم بدراسة  مختلفة، فقدال
 .2غيرهاو ... 

بخصوص المناهج النقدية المعاصرة فإن  باختصار، أماهذا فيما يخّص  المناهج التقليدية السياقية 
تطوراتها وباستمرار بالمناهج النقدية و  المهتمين بشكل كبير النقادمن  "عبد المالك مرتاض"

في  كغيره من النقاد المغاربة النظرية األسلوبية، التي استخدمها" مرتاض"فقد عرف . المختلفة
ية لعبد حيث عالج قصيدة أشجان يمان" الخطاب الشعري بنية"كتابمثل تناوله لمواضيع مختلفة، 

 . بالمنهج األسلوبي العزيز المقالح
" مرتاض"عرف  لنقدية المعاصرة، ألّن بعد ذلكبداية للدخول في عالم المناهج ا كانلكن ذلك 
إلى  1521الوصف بصفة عامة، فنجده منذ سنة لبنيوي الذي يعتمد على التحليل و المنهج ا
أّنه اختلف  بذلك أثبتفساته على المنهج البنيوي، درا في كلّ  اعتمدكتب تسعة  شر، قد ن1550

                                                 

 

 
 .93، ص ( نقد)وسف وغليسي ، الخطاب النقدي عند المالك مرتاض ي -1
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عتمد على كان ي حيث ؛عن المناهج التقليدية السابقة التي كان يدرس بها مختلف النصوص األدبية
انتقل أو دراسة الجانب البيئي، واالجتماعي، والنفسي، واإليديولوجي والتاريخي  لصاحب النص، و 

لتطرق با في عليها نوعا من التجديدضدراساته الجديدة ، حيث حاول أن يعن ذلك بتحّول 
 . أكثر علميةلمواضيعه بطريقة موضوعية و 

لك على الدراسة العلمية إلى استكشاف مناهج جديدة أخرى معتمدا في ذ" مرتاض"بذلك انتقل و 
دون  أو نوعها كان جنسهامهما جديدة، و  وكانت ألموضوعية للنصوص األدبية، قديمة االمحظة و 

 . االهتمام بأي شيء خارجي عن النص
السرد من منظور المناهج النقدية  تقنيات "مرتاض" تناول ، فقدي دراسات أخرىفأما 

في  "كتاب، و "ليلةألف ليلة و "وكتابمثال "القصة الجزائرية المعاصرة "ذلك في كتابهو  ،عاصرةالم
 . غيرهامجال تقنيات الكتابة الروائية و  الذي يتمثل في بحث في "نظرية الرواية

تأثر  قد "عبد المالك مرتاض"نّ إلف هذه الدراسات التي قام بها ، نقول انطالقا من مختو 
لدراسة النصوص كغيره من النقاد  العرب، فقد حاول إسقاط هذه المناهج بالمناهج النقدية الغربية، و 

ممارساته في هذا الميدان، ولعّل  تعّددتيث ح ؛وبالخصوص المنهج البنيوي .العربية المختلفة
روالن بارث "بذلك بالناقد الغربيمتأثرا ( ي-أ)العنوان  الذي وضعه لكتابه  أحسن  مثال على ذلك

 .ألحد كتبه المشهورة في النقد البنيوي( S/Z)وضع عنوان   "الذي
د إلى معفتاباته وممارساته النقدية، ربية في كعبذلك، بل تجاوز تماما المناهج المرتاض  لم يكتفو 

ث المناهج النقدية التي عرفها النقد الغربي التفكيكي اللذين يعتبران من أحدو  التحليل السميائي
 .المعاصر

ئيات غريماس في ياتأثر بسم كما ،"تحليل الخطاب السردي"من خالل كتابه  يظهر ذلك بوضوحو 
 "قالحنية لعبد العزيز الميماأشجان "أعاد قراءة قصيدة  ثحي" ية القصيدة، قصيدة القراءةشعر " كتابه 

 . عصريةلمية و أكثر عبمنهج آخر وبإجراءات محدثة و 
رغم  را، متغيرا، قابال للتجّددنقدا متطو  كونهيتمّيز ب" عبد المالك مرتاض"أّن نقد  مّما سبق نستنتجف

منهجا جديدا لكن سرعان ما ينكر له، بعد أن يكتشف أّنه كان يتعصب لمنهج ما في فترة معّينة، 
نفسه كما يقول   بالدرجة األولى على هذا هو الجانب االيجابي في الموضوع فهو يثورآخر ، و 
ّير فقد التغرة ، ذات قابلية سريعة للتجدد، و وجه إيجابي، يكشف عن روح نقدية متطوّ : "... وغليسي

بأّنه قد نهض إيمانا منه  بإفالسه و ( صره ردحا زمنيا مطوالبعد أن نا )ثار على المنهج التاريخي



 التفاعل العربي مع النقد الغربي:                                       الفصل الرابع

 

 
215 

فإّن ذلك  على ذاته، بالدرجة األولىمع أّن الثورة كانت ثورة ي وقته، و بما وجب عليه النهوض به ف
ّنما هو من قبيل تجاوز الّذات و اليس من قبيل   .1..."تجديدهالتناقض الصارخ، وا 

يستعين  "دانيلحم"و" المسدي"مثل "مرتاض"األخرى، فإّن نة بالمناهج ستعاأّما بالنسبة لال
 "دانيلحم"كما نجد ، 2التحليلو  يجعل منه إجراء مساعدا على الدراسة ائي، حيثبالمنهج اإلحص

 "قضية  البنيوية"يسلم بهذا الرأي في كتابه  الذي"  المسدي" كذاو ستعين به أيضا في دراساته، ي
مجموعة من  اتخاذلكن مع  لها فضل في المنهج  النقدي، ائيةفيشير إلى أّن العملية اإلحص

اّل وقعاالحتياطات  الواقعية ، و  جامدا، في حين أّنه  جعل من الّنص األدبي شيئا علميانا في فّخ فنا 
( 112إلى  103ص ) في كتابه  " وغليسي"  اّتهم، نفسهالسياق  شيء مفتوح ونسبي ودائما في

ه قد تناسى بعض امه لهذا اإلجراء اإلحصائي في كتاباته، إاّل أنبأّنه رغم استخد"مرتاض"الناقد 
بالتالي فالنتائج التي توّصل إليها ت أّن هذا المنهج ليس بالمطلق، و التي تثبها و حاألشياء  التي شر 

" وغليسي" الحظ أنّ بالذات، ن في هذا الموضوعو  . ئةفي غالب  األحيان كانت ناقصة أو خاط
لوم التقنية تعتمد أو يتهمه بالخطأ، في حين نجد أّن أهم العو  "مرتاض"أعمال يصدر حكما على 

 بالقول ىلو اكتف األحسن هذا اإلجراء اإلحصائي، ولم تكن نتائجها خاطئة، وبالتالي كانب تستعين
ئة بأّن النتائج التي نحصل عليها من جرّاء االعتماد على  المنهج اإلحصائي ال تكون صحيحة ما

ّنما تكونتكون مطلقة، و  بالمائة، أي ال لق بشكل خاص بالعلوم أّن األمر يتعنسبية، خاصة و  ا 
 . األدب الذي يكون بعيدا كّل البعد عن العلوم الدقيقةكاإلنسانية، 
 أحكام قيمية في دراساته إصداريقع كغيره في فّخ  "مرتاض"أيضا إلى أنّ " وغليسي" كما أشار

من الّنادر : "... موضوعية بالدرجة األولى، فيقولو  النقدية، التي من المفروض أن تكون علمية
 .3..."جدا أن نعثر على دراسة نقدية تخلو من حكم بأي شكل من األشكال

أّن النقاد يختلفون بشكل واضح، حول المنهج الذي  الحظموضوع المنهج، ن انطالقا منو 
لنقدية عند عبد المالك التجربة ا"في كتابه " علي خفيف" فمثال في دراساته،" مرتاض"عه يتب

ألّنه يتحّدث عن المنهج التكاملي أّنه يناقض نفسه في غالب األحيان، بم هذا األخير هتي" مرتاض
 .4منهج ، حيث يعتبرهما اسمين لمسمى واحدالّ العن و 

                                                 

 .58، ص ( نقد)وسف وغليسي ، الخطاب النقدي عند المالك مرتاض ي -1

 .309، ص  المرجع السابق -1
.201، ص المرجع نفسه  - 3 
، ص 1552المالك مرتاض، رسالة ماجستير، معهد اللغة العربية و آدابها، جامعة عنابة  عبد خفيف، التجربة النقدية عند علي-3
41.  
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لم يفهم "  علي خفيف"الذي يّرد على هذا االتهام، بقوله أن " يوسف وغليسي"وفي الجهة المقابلة 
خطاب النقدي عند "يشرح ذلك في كتابه ولهذا اتهمه بالتناقض، و  "عبد المالك مرتاض"أبدا قصد 

 .1"عبد المالك مرتاض
يتحدث  حيث "تالقي األطراف"ي كتابه ف "لعبد العزيز  المقالح" نفسه السياقكما نجد  رأيا آخر في 

 .2منهج الذي يتناوله مرتاضعن مفهوم الالّ عطائية في الّنص، و عن ال
كان نقدا "  مالك مرتاضعبد ال"بق لنا الّذكر، فإّن نقد كما سالمختلفة، و  اآلراءلكن في خضّم هذه و 

بعنا فإذا اتّ . التجّددو  تجديدلل األهم في ذلك كّله، هو كونه قابالمتطورا، ومتغيرا بصفة مستمرة، و 
، نجد أّنه قد مّر بمعظم المراحل التي مّر بها النقد بصفة عامة، فقد تعّرض باحثالمسار النقدي لل

على التاريخية  قليدي الذي يعتمد على تحليل سياق النصوص و للدراسات من خالل النقد السياقي الت
مناهج النقدية بالع بتشوبية بنيوية، وبعد ذلك أسل، ثم انتقل إلى مرحلة أسلوبية، و بصفة خاصة

حيث نجده قد تنبه إلى المنهج التأويلي في دراساته  ؛التأويليةو  ،فكيكيةالتو  ية،ئالمعاصرة، كالسميا
 . نة لمنهج  نقدي عربي حديثتيعندما حاول إرساء معالم علمية م األخيرة ، خاصة

شمل مجموعة من قد قّدم منهجا شموليا حداثيا ي" عبد المالك مرتاض" نّ إ، نقول كنتيجة لذلكو 
 .غيرهاو ... والتأويلية ،التفكيكيةسمياء، والبنيوية، والشكالنية واألسلوبية، و المناهج، كال

المنهج " كان يدعو إلى ما سّماه بـ  "مرتاض"قد أشار إلى أّن " وغليسي"بالتالي نجد أّن و 
س النقدية الغربية بالمدار  ذلكفي  أسلم بالتعددية المنهجية متأثراقد " مرتاض"ذلك ألّن 3"المركب
نرى بعض المدارس النقدية الغربية، و  أصبحت تشيع اآلن في التعددية المنهجية: "... يقول حيث

أّن ال حرج في النهوض بتجارب جديدة تمضي في هذا الّسبيل، بعد التخمة التي مني بها النقد من 
كتاباته و  "مرتاض"أّن اصة و خ4..."المذهب، خصوصا في هذا القرن تلو جراء ابتالعه المذهب

قديمة )ته تكون على نصوص عربية معظم دراسا بتعايش ثقافتان فيهما، فنجد أنّ  يتميزان
حّيان  نصوص أبوو  ،المعلقات السبع و الشعر الجزائري القديم، و ، مثل األلغاز الشعبية، (معاصرةو 

قدية المعاصرة، الغربية النفهو يتناول هذه النصوص باالعتماد على المناهج الخ؛ ...التوحيدي
حليل نصوص عربية مشحونة بثقافة ومبادئ فيستخدم إجراءاتها العلمية، من أجل ت المنشأ والمبادئ

 .التراث العربي األصيل في آن واحدوكأنه يتعايش مع الحداثة و . عربية

                                                 

 .58، ص ( نقد)وسف وغليسي ، الخطاب النقدي عند المالك مرتاض ي -3

 .363، ص 3358عبد العزيز المقالح، تالقي األطراف، دار التنوير، بيروت،  -4

.37، ص( نقد)مرتاض  وسف وغليسي ، الخطاب النقدي عند المالكي - 3 

.00، ص 2991طاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد المالك مرتاض، تحليل الخ  -1  
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غوي أو ، سواء على المستوى اللّ "مرتاض"يتمتع به  اكبير ا تمكنوال يمكن اعتبار ذلك، إاّل 
ا وناقدا الغربية، التي تجتمع فيه لتشكل لنا نقدمن الثقافة العربية و  لّ ع بكبنقدي، ألّنه متشالعلمي ال

 . ىالغنفي قّمة الجودة و 
 

 :من االسقاط المباشر إلى الترجمة  - ب

. التأثرات عمليتي التأثير و يعتبر االتصال الثقافي موقفا تتبادل فيه ثقافتان أو عّدة ثقاف
 :اك نوعين من االتصال الثقافيالباحثون في الميدان إلى أّن هنيشير و 
كز يرتو  المركبات الثقافية،صورة انتشار العناصر الثقافية و  يأتي في: اتصال ثقافي محدود -

األشياء والعادات االجتماعية و  األفكار( تصديرمجّرد استيراد و  أو) االهتمام هنا على عملية تبادل
 . ختلفتين أو أكثرالمادية بين ثقافيتين م

بحيث تتداخل الثقافات كّل واحدة في األخرى، فهنا يمكن أن يعني : اتصال ثقافي شامل -
أي )باالتصال الثقافي عمليات التغّير التي تتم داخل هذه الثقافات نتيجة للتفاعل الذي يحدث بينها 

 .1(تغّير في البناء و االتجاه العام

تي تحدث على التأثر بين الثقافات، نجد التفاعالت الالتأثير و في خضّم هذه التفاعالت وعمليات 
األدبية التي تمثل محور تي نجدها في الّدراسات النقدية و بالخصوص تلك الصعيد الّلغة عامة، و 

 . اهتمامنا
فعامل الترجمة  ؛رفته األمم، شرقية كانت أم غربيةالذي ع" الترجمة"مفهوم  يظهرفي هذا السياق، و 

ذي هذا االتصال التغناء عنها لتحقيق هذا التفاعل و وامل األساسية التي ال يمكن االسمن بين الع
 . المختلفة الّلغات خاصةيحدث بين الحضارات المتعددة و 

من هنا فهي ين الثقافات، و وسيلة تحاور بة تعّد حلقة وصل بين الحضارات، و فإّن الترجم ولهذا
 إّنها ذلك اإلبحار. معقدةة و عبة صكما أّن الترجمة عمليحديثا، نشاط مّهم في حياة األمم قديما و 

 .2اآلخر كما يعّبر عنه األستاذ سعيد علوش  الشاطئإلى 

                                                 

تموز  15، السبت اإلثنوجيولوجيا -اإلتصال الثقافي، إثنوجرافيا: شبكة النبا المعلوماتية، مصطلحات و مفاهيم من قاموس النبا -1
1002/03.  

 .2، ص 1، ط1550، (باطالر )لترجمة األدبية، مطبعة بابل سعيد علوش، حطاب ا -1
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نان فت الترجمة كنشاط خاص منذ العصور القديمة في مجال العلوم، فعرفه الغربيون من اليو ر  ع  
، فكانت ىلغة إلى أخر ترجمة مختلف الكتب العلمية من مان الذين اشتهروا بنقل العلوم و الرو و 

 . التأثر بارزة بين هاتين الحضارتين الكبيرتين في الغربعملية التأثير و 
مصطلحات شتى من  كما عرف العرب أيضا عملية الترجمة لمختلف العلوم، فنجدهم قد ترجموا 

أحمد يصف الدكتور عند العرب بارزة، و  التأثر بين الّلغاتوبدت عملية التأثير و  ،الّلغاتمختلف 
ة التي يصعب مة بأنها تعتبر من القضايا الشائكالتأثير بصفة عاو قضية التأثر *مختار عمر

ية التأثر أن نصل إلى نتائج قطعثير و نحن نبحث قضية التأليس من السهل و : "... جها، فيقولعال
 خصوصا إذاو التأثير من القضايا  الشائكة التي يصعب عالجها، ، ألّن قضية التأثر و  حاسمة

اللغوي نت قضية التأثر األجنبي بالّدرس رّبما كاعليه مئات السنين، و  كانت تتناول موضوعا مضى
أقوى أدلة، ألّن التأثر قد تّم في فترة متأخرة ناوال من قضية التأثير األجنبي و عند العرب أسهل ت

 .1..."شبه قطعيةوجود هذا التأثر كثيرة و الشواهد على وألّن األمثلة و  نسبيا،
بالنسبة للغة العربية، نالحظ و . من هنا تبرز لنا أهمية الترجمة وصعوباتها في نفس الوقتنطالقا او 

قة مع كّل تبادلت مع مختلف الثقافات، فنجدها على عالتفاعلت مع مختلف  لغات العالم، و أّنها 
الالتينية واليونانية قديما لغة مع الو  االيطالية،من الّلغات الفارسية والتركية، والهندية والفرنسية، و 

اء إلى عدة أنواع ذلك يشير العلملو  .كثيرةواالنجليزية واالسبانية حديثا، وغيرها متعددة و  األلمانيةو 
 االشتقاقتراض، و قاالل، والتعريب، والتوليد، و التخيّ : هناكواأللفاظ، ف من المصطلحات

 .الخ...النحتو 
أو في المشرق، فنجد مثال محّمد  ربغسواء عند ال، ات لمفهوم الترجمةعدة تعريف تر ظه اذهول
( أو مصدر)ص تعني النقل من لغة منطلق إّن الترجمة في معناها الخا: "... فتاح يقول في ذلكم

فالترجمة  إليناوبالنسبة  2..."بشروط خاصةإلشباع حاجات معّينة و ( أو هدف) إلى لغة مستهدفة

                                                 

م 1522م، وحصل على شهادة دكتوراه في علم اللغة من جامعة كمبرج سنة 1533الدكتور أحمد مختار عمر ولد بالقاهرة سنة -*
ورئيس قسم الّدراسات والبحوث بمركز البحوث م، 1552 – 1552وأصبح وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث خالل فترة 

مدخل إلى علم الّلغة " م، ومن مؤلفاته نجد1555والّدراسات اإلسالمية  بجامعة القاهرة ، واختير عضوا بمجمع  اللغة العربية سنة 
حصل على جائزة مجّمع الّلغة   وغيرها،... الّلغة   الّلون و دراسة الصوت الّلغوي"،و"البحث الّلغوي عند العرب" ، و"العربية في مصر

.العربية بالقاهرة في تحقيق النصوص  
 م1003، 2، ط(مصر)لكتب ، القاهرة أحمد مختار عمر، البحث الّلغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، عالم ا -1

.341ص  
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م بفعل احتكاكهم باألمم األخرى وفي العرب في جاهليته فهاإذ عر  عربية تعتبر نشاطا قديما،إلى ال
سي حركة نشيطة العصر العبا وقد شهد. رزت أكثر باعتبارها حاجة دينية وسياسيةاإلسالم ب صدر

 قد بلغت أوجهاو  .وبواسطة السريان النصارى خاصة من اإلغريقعلى مستوى النقل والترجمة ، و 
العرب احتفاال  واحتفل... ببغداد" بيت الحكمة"  منشئفي عهد المأمون الذي كان معتزلي االتجاه 

ولكنه في " عصر الترجمة"ارسين الذي سماه بعض الدّ  (15ق )واضحا بالترجمة في عصر النهضة
ري عمودها الفقلحاجيات أجهزة الدولة العصرية و  التي تستجيب" الوظائفية"عصر الترجمة الحقيقة 

 1.الذي هو الجيش
يظهر ذلك جليا في بالترجمة يزداد يوما بعد يوم، و  أما بالنسبة للوقت الحاضر، فإن االهتمام

 شغليننالمو  فنجد أنه قد ظهرت أعداد كبيرة من المهتمين ا الشأن،تزايد أعداد المراكز التي تهتم بهذ
تعتبر حاليا فرعا من فروع الّدراسات حتى أنها و . سواء في المشرق أو في المغرب في حقل الترجمة

 . م قائم بذاتهعلكوية في الجامعات، تختص بالترجمة اللغ
ن  الذين يشتغلون بالترجمة وبالخصوص و الكثير  فهناكرب، الّلغويين العإذا انتقلنا إلى الّدارسين و 

 . مجالفي هذا ال اواضحو  اكبير  ا، حيث كان لهم إسهاممن أبرزهم النقاد المغاربة. النقاد
 المصطلح األجنبيمن ضمنها االهتمام بترجمة فقد اهتموا بالّدراسات والمناهج النقدية الحديثة، و 

في  لمغربيينويظهر ا. المصطلحات النقدية الحديثةحيث سبقوا المشارقة في ميدان ترجمة 
 .ام بالموضوععند بعضهم لمحاولة اإللم وسنقف. الجزائريين ، ثم التونسيين، ثمالصدارة

عبد السالم "  اختصمتعلقة بالدراسات السردية، و ترجمة المصطلحات الب"دانيحميد لحم"اهتم
بترجمة المصطلحات السردية " عبد المالك مرتاض"  اهتم بينمامصطلحات اللسانية، بال "المسدي

 . مصطلحات نقدية أخرى متنوعةخر، و اآلهو 
 
 
 
 

 

                                                 

شورات كلية األدب، الرباط، سلسلة ندوات جماعة من الباحثين، الترجمة والتأويل، أعمال المائدة المستديرة الثالثة، من -1
 .131م، ص 1552، 42ومناظرات رقم

 ( تونس)، بيت الحكمة، قرطاج "ياهاالترجمة في العصر الحديث، تاريخها و قضا: نظرياتها، مقالكمال قحة، الترجمة و  -1
 .140، ص 2999

 



 التفاعل العربي مع النقد الغربي:                                       الفصل الرابع

 

 
220 

  لترجمةاعبد المالك مرتاض و : 

رجمة المصطلح النقدي  في حقل الترجمة خاصة في ت إسهام كبير وواضح ةلمغاربللقد كان 
الدول األوروبية  الغربيين، خاصة معو  بةالمغار  متزاج الكبير بيناالإلى   األجنبي، وذلك يعود
والشمال اإلفريقي منذ  المتنوعة التي تربط هذا البلدمختلفة و البسبب العالقات  ؛وفرنسا بصفة كبيرة

 االستعماراتل التاريخي الذي يتميز بالحروب و العام هذا دون نسيان .جاالت متعددةالقديم وفي م
ج الكبير بين ضفتي المتوسط االمتزاو  غير ذلك من األمور التي ساهمت في خلق هذا االتصالو 
عبد المالك "الدكتور  ،األجنبي بين النقاد الذين اشتغلوا في حقل ترجمة المصطلح  النقدي نم

" مرتاض" القارئ المتتّبع لكتابات ومقاالتف. ز بجهوده الكبيرة في هذا الميدانيتمي الذي" مرتاض
ه كذا صوغفي ترجمة المصطلح النقدي، و  ناقدال االجتهاد الذي يشتهر بهيالحظ الجهد الكبير و 

 ة الحديثة  المستمدة  من الغربباإلضافة إلى  كتاباته حول المناهج النقدي. ليده بصفة عامةتو و 
طلحات مقابلة  العربية التي تكون مص مجموعة من المصطلحات النقديةبع دراساته تبأ

 عند"  شعرية القصيدة، قصيدة القراءة" في كتابه  اعتمد مثال هدفنج. األجنبية للمصطلحات النقدية
هج السميائي المبني على تحليل  لعبد العزيز المقالح، على المن" أشجان يمانية"تحليله لنص قصيدة 

الضدية التي ينبني عليها  اتبالثنائي"  غريماس"سميه ثّم استخراج ما ي تأويل تراكيب النصوص، و 
تأويل ما ا األسلوب، لشرح و الذي يتبع هذ"  مرتاض"هذا ما نجده في كتاب و  .ذلك الّنص األدبي

على شكل  تناج مجموعة كبيرة من هذه الثنائيات، كستخر انّص القصيدة الشعرية، فجاء في 
 : مثل كالت نحوية أو مورفولوجيةاأسماء، أو أفعال، أو ضمائر تمثل تش

من  أنواعثم يقوم بتقسيمها إلى  الخبائث،= عليهم، الطيبات = ، لهم يحّرمو = ويحّل 
" الاّلتشاكل"ربط ذلك بمفهوم مركبة، ثم  أخرىر إلى أّن هناك تشاكالت بسيطة و اشأالت، فكاالتش

ظهر ت   دقيقةشرح هذه  العالقات المتنوعة بطريقة سميائية علمية و ثم " التباين"سم طلق عليه اأالذي 
ضافة إلى عملية توليد ناء الذي يلتزم به الناقد للوصول إلى شرح أفكاره، باإلالعالجهد  الكبير و 

وفي نفس  .ثنائية ضّدية أربع وثالثينحتى توصل إلى . 1التي يقوم بها في كّل مرة المصطلحات
هذا المصطلح في  ناقدمصطلح الحيز، واالحتياز ، واإلشارة، فقد تناول اللتاب دائما تعّرض الك

 . كتابات أخرى أيضا

                                                 

 .41-32، ص ص ( تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية)عبد المالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة  القراءة  -3
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أّن بعض الّدارسين العرب يترجمون مصطلح  الحظفإننا ن ،" حيز"بخصوص مصطلح 
(Espace)  اقترح  "مرتاض"، لكن(مجال)أو ( حقل)، أو (فضاء)ة ، أو كلم(مكان)بكلمة

 (الفضاء)ل إّن مصطلح ااألخرى، فقالترجمات  حيث انتقد( حّيز)كلمة  هومصطلحا آخر و 
من الفضاء  ألنّ " الحيز"اس إلى قاصر بالقي: "... (Espace)الموضوع مقابال للفظ األجنبي
وء لدينا ينصرف استعماله إلى النتالفراغ، بينما الحّيز في الخواء و الضروري أن يكون معناه جاريا 

نريد أن نفقه في  إننا: "... لافق" المكان"ر إلى مصطلح اشأ، و 1..."الشكلوالوزن، والثقل، والحجم و 
( المجال)و( الحقل)ي حأما بالنسبة لمصطل؛ 2..."الحيز الجغرافي وحده ى مفهوم، علالعمل الّروائي

مدلوالت محدودة بالجغرافيا  ىة بحيث ال يكادان ينصرفان إال إلضيقا الدالل"...:امل عنهافق
  (Espaceالمستعملة لترجمة كلمة( مكان)و (فضاء)أن كلمتي  ىر إلاشأو ؛ 3..."واالستعمال

 األصلي األجنبي في رأينا على ىمعنال دقيقة التمثل للترجمة غير سليمة و "...فهي ) Spaceأو
 .4..."األقل

 أظهر نقائص  الترجمات األخرىقترحه ، و االذي ( يزالح)يفّضل  مصطلح " مرتاض ف" وبالتالي 
يستطيع أن "...بحيث  ،كون شامالي( حّيز)به  ىالّن المصطلح الذي أت ،(Espace)لمصطلح 
لو  المائي ،اليابس و  ىينصرف إل امات  القواألبعاد واألحجام ، واألثقال و  الملموس من المكان ، ىا 

 .5..."اختالفها  ىاألشكال علاالمتدادات ، و و 

                                                 

 ( الجزائر)لنشر و التوزيع، وهران ، دار الغرب ل(بحث في تقنيات الكتابة الروائية)عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية  -1
 .122م، ص 1002

 .122المرجع نفسه، ص -1
 .125لمالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة ، ص عبد ا -3
 .122عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية ، ص  -4
 .125عبد المالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة ، ص  -2
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 مرتاضيطّبق  ل األخير،صفي الفو ( قصيدة القراءة  قصيدة،شعرية ال)أيضا في كتاب  نالحظما ك
 نص القصيدة التي يحللها فيعالج ىفيسقط مصطلحاته مباشرة عل ،غربيمباشرة المنهج السميائي ال

 (Symbole)الرمزو  ، (Indice)القرينة و  ،(Icone)قونةاإل:ىمن خالل التعرض إل النص 
، مثل اتراسات الغربية في مجال السميائيالدّ  ىاعتمد بصفة مباشرة عل، و  (le signale)اإلشارة و 

وموسوعة علوم اللغة   (la sémiologie )بعنوان  Jeanne Martinet)-تينةر جان ما)ب كتا
 (Todorov et Ducrot)ودي كرو  ورفلتود

(dictionnaire encyclopédique  des sciences du langage)  غيرها من الكتب و
 . العامة التي تتناول هذا الموضوع

ث نجد أّنه قد شاعت في حقل ، حي"التقويض"مصطلح  "مرتاض"ها حتر من المصطلحات التي اقو 
مصطلح األجنبي الالتعبير عن  أو لإلشارة" تفكيك"المعاصر استعمال كلمة  النقد

(déconstruction) ، ( التفكيك)يستعمل بدال عن كلمة  "اميذعبد الّله  الغ"د الناقد السعودي فنج
هو مصطلح المفهوم، و يقترح مصطلحا آخر للتعبير عن ذلك  "مرتاض"، لكن(تشريح)مصطلح 

مقابال للمصطلحين االنجليزي " ضويالتق"نقترح استعمال مصطلح : "... فيقول( ويضالتق)
الذي بدأ يشيع ( التفكيك)مصطلح عوضا من  (déconstruction)(deconstruction)الفرنسيو 

ال أحد يستطيع أن يجعله يحتمل، داللة المصطلح  ألّنه ال يستطيع أن يحتمل، و بين النقاد العرب 
 .1..."األجنبي من الوجهة المعرفية

الّدارسين  العرب أّن  معظم  حيث"  رساالت" بمصطلح آخر وهو ( مرتاض) اهتمام الحظكما ن
يعترض  "مرتاض"لكن ،(Messages)للداللة على المصطلح األجنبي( ئلرسا)يستعملون لفظة 

ويشرح ( رساالت)على ذلك ويقترح لفظا آخر للداللة على المصطلح األجنبي المذكور، وهو لفظ 
لنطلقه على المفهوم األلسني ( رساالت)آثرنا اصطناع لفظ "... :مرتاض موقفه هذا فيقول

ألّن لفظ الّرسائل  ( رسائل) نعوضا ع (messages)المعروف في اللغة  الفرنسية تحت لفظ 
خص إلى آخر، على حين شبمعنى كتاب يرسل من ( رسالة)ير ينصرف في العادة إلى جمع تكس

تبليغ أمر سماوي إلى أمة بعينها  إنما هو جمع لرسالة بمعنى نبّوة، أي بمعنى( الرساالت)أّن لفظ 
لقد :" لكريم، منها قوله تعالىسبع مّرات في القرآن ا بهذا المفهوم الديني(  رساالت)قد ورد لفظ و 

أن نظن ( رساالت)هذا المصطلح بالذات  لكن في 3."2"نصحت لكمأبلغتكم رساالت ربي و 
                                                 

، ص 1555، 34ع ، 5، مجلة عالمات في النقد، مج (مقدمة في المفهمة و التأسيس)عبد المالك مرتاض، نظرية التقويض  -1
120.  

 .51القرآن الكريم، سورة األعراف، اآلية -1
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بل اقترح فقط  هذا المصطلح، فهو لم يخلقه بما أّنه موجود في القرآن الكريم، لم يصطنع "مرتاض"
في توليد مصطلحات جديدة في النقد  العربي لم تكن "  مرتاض"ساهم  وفي المقابل ،استعماله

ه للوصول إلى ذلك اعتمادا على مفهوم النحت الذي استعان بجودة في المعجم النقدي العربي، و مو 
فهو  (بدعدة)هو و مصطلحا جديدا حيث نجد " القراءةقصيدة  شعرية القصيدة "كتابه في  كما ذلك، 

 "عبد المالك مرتاض"ستعمله ي، ارى جديدحو باألأ. التي نعرفها اليوم ةالعربي غريب عن اللغة
ذا المصطلح كيفية  حصوله على ه" مرتاض"يشرح ، و (Récurrence)للمصطلح األجنبي  ترجمةً 

يطلق السميائيون هذا المصطلح على كّل عنصر ألسني يتكّرر، أو ... :"فيقول في هامش كتابه
فكانت ( يبدعدبدعدةبدعد : )عاد من بدأ، و ( دةعدبد)المصطلح  هذا تنحنا أن نيعيد نفسه، فارتأي

 .1ةإذن البدعد
للداللة على ما " مرتاض"ه الذي يقترح( نصنصةال) هو كما نجد أيضا مصطلحا آخر و 

"  في هذا الصّدد في هامش كتابه" مرتاض"يقول ف (la textaualisation)يطلق عليه غريماس 
فيه أّن المصطلح األجنبي في أصل اللغة الفرنسية قائمة  ىهو مراعالمصطلح من اقتراحنا، و  هذا

( حصحص) ّولناه إلى خماسي على غرار نص، فح)الّتعدية، فجئنا إلى فعل  حاله على
بيج ، كان ذلك في أّول العهد بالشروع في تد(التنصيص)ا قبل ذلك نطلق عليه نّ وك(. خصخص)و

المعرفية :  الوظيفة المزدوجة  هو استعماله في الحقيقة ال يؤدي، و ...( 1522هذا الكتاب عام 
ات  النقدية هناك مفهوم آخر لما يدرج كثيرا في الكتابوالّداللية، وال نرى مصطلحا أليق به منه، و 

جم ا يدخل المعهو لمّ ، و  (textologie)، أي (هو علم الّنصو )العربية المعاصرة 
(larousse2003)  روبير لألعالم: استعمله المعجم الموسوعيقد و Robert des noms   

propres , Paris 1996.1 
للمصطلحات  تلتكون مقابال "عبد المالك مرتاض"هاهذه إذن بعض المصطلحات التي اقترح

ما هذا إاّل دليال قاطعا على الجهود الكبيرة التي يبذلها الناقد في مجال الترجمة النقدية األجنبية، و 
 بأعماله المختلفة يسهم ات النقدية المعاصرة، وال شك في أّن الدكتور و للمصطلح

غناء ثروتها المعجمية سواء بتعريب المصطلحات األجنبية أو كبيرة في إثراء اللغة العربية و  بصفة ا 
 .بوضع مصطلحات نقدية جديدة

                                                                                                                                                         

 .32، ص 1523، 1، ط(الجزائر)عبد المالك مرتاض، النص من أين؟ و إلى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية -3
 
 .41عبد المالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، ص -1
 .21، ص 1010هومة، الجزائر،  عبد المالك مرتاض، نظرية النص األدبي، دار-1
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 داني والترجمةلحم : 

عبد المالك "معاصرة لتلك التي خاض فيها كّل من دخل لحمداني مجال النقد األدبي في فترة 
من " يدانفحميد لحم"غاربة، كغيره من النقاد المو . هذا المجال "يعبد السالم المسد"و" مرتاض

الثقافة  معبية األصيلة التي نشأوا عليها، و ألنهم يتعايشون مع الثقافة العر . النقاد المزدوجي الثقافة
 .اهفيعاشوا الغربية التي عاصروها و 

الغربي، فتأثر بدراساتهم معظم المناهج النقدية الحديثة التي عرفها النقد " دانيحميد لحم"عرف 
النقدية في  دراساتكذلك تأّثر بالخاصة باالتجاه البنيوي، و  النتائج التي توصلوا إليها مختلفو 

يني وحاول ختلباالنقد  ا" دانيلحم"  م، فقد هض"باختين"اقد الروسي مجال السرديات، خاصة بالن
ط سقي فكان. ل الّرواية على النصوص العربية والمغربية بشكل خاصتحلي تطبيق منهجه في

أّما إذا سنحت له الفرصة، فكان  مباشرة في تحليله للنصوص العربية المفاهيم الباختينية بصفة
نفسه يصوغ بذلك يجد راسة األعمال األدبية العربية، و يحاول التأسيس لنظرية سردية صالحة لد

اقترح  هكذاو . نقدية األجنبيةالمفاهيم التي تقابل المصطلحات المجموعة من المصطلحات و 
المصطلحات  متعددة التي يستعملها في مقابلة  دالالتبأس بها من المصطلحات ال مجموعة ال

فة إلى هذا باإلضا. مة  من ذلك اإلسقاط  المباشر لمصطلحاتهمءتبرها أكثر مالاألجنبية، ألّنه يع
أنه مقتنع بأنه إذا كان يسعى لتأسيس نظرية روائية عربية، فأبسط األشياء  التي يجب البدء بها 

يصطلحون عليه ويجعلونه من منطلقاتهم ف نو النقاد والباحث إليه هو خلق معجم سردي علمي يعود
 .مبادئهم األساسيـةو 
 يم هذه المكونات خاليا من التأملم يكن تقدل..."حديثه عن مكونات الحكي مثال في الحظ ذلكفن

أبدينا مالحظات كثيرة، خاصة بالنسبة اقشة كثير من القضايا المطروحة و بل لجأنا إلى من
قد حرصنا على و . للموضوعات التي لم تتأسس فيها بعد نظرية تامة، كما فعلنا في مبحث الفضاء

 .1..."تقديم بعض األمثلة التوضيحية عندما دعتنا الضرورة لذلك
أّنه قد تعّرض إلى مفهوم قد أشار إلى " دانيلحم"، نالحظ أّن نفسه السياق ودائما في

أو سائدا حول هذا الموضوع فقد رأينا  بال شك مخالف لما كان معروفا و  بشكل مفصل،"الفضاء"

                                                 

 م1000، 3، ط(المغرب)دار البيضاء حميد لحمداني، بنية النص السردية من منظور النقد األدبي ، المركز الثقافي العربي ، ال -1
 .2ص 
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يله  ضفّسر تفاألجنبي، و  (Espace)للداللة على مصطلح  "حّيز"قد قّدم مصطلح" مرتاض"أّن 
ن على أّنه أوال مكوّ ( الفضاء)فقد تناول مصطلح " لحمداني"أّما  ،تهلشمولي هالّلفظ الذي اقترحلهذا 

إّن :".... الائق"لحكيالفضاء في ا"يشرح ، ف(لحكائيالفضاء ا)سّماه بـ و . هام للخطاب السردي
رين أو تصو  وما واحدا للفضاء فمنها ما يقّدمالدراسات الموجودة حول هذا الموضوع ال تقّدم مفه

 : المختلفة فيما يلي اآلراءيمكننا أن نحصر ثالثة، ومنها ما يقتصر على تصّور واحد، و 
يطلق مكاني في الرواية أو  الحكي عامة و و يقصد به الحيز ال: الفضاء كمعادل للمكان  -

 .1(l’espace géographique)" الفضاء الجغرافي"عليه عادة 
يقصد به الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها و  :(l’espace textuel): الفضاء النصي -

 . 2على مساحة الورق
ذي يتأسس بين  المدلول المجازي هو الو  (l’espace sémantique): ّدالليالفضاء ال -

. "جيرار جنيت"يستند في تفسيره هذا إلى أعمال و . 3المدلول الحقيقي، للكلمة الواحدةو 
قد عّبر   "فحميد لحمداني". المباشر لهذا المفهوم  اإلسقاططبعا يمكن التحّدث عن   اهنو 

 . لى العربيةه إاللته بالّلغة المباشرة، فترجمعن دفقط به و 
 التي تتحدث في" افجوليا كريستي"ذلك استنادا ألعمال كما نجد أيضا ترجمة أخرى، و  -

 (l’espace textuel du roman)ية ، فتسميه رؤ كتاباتها عن الفضاء كمنظور أو ك
بها  النصي، فهي تقصد به الطريقة التي يستطيع ي تختلف عن المفهوم األول للفضاءهو 

ه الحكائي بما فيه من أبطال يتحّركون على واجهة تشبه الّراوي أن يهيمنا على عالم  
 .4ة في المسرحبشواجهة الخ

أشكال  يتخذ أربعة" الفضاء"يخلص إلى أّن مفهوم " حميد لحمداني" نالحظ أنوبالتالي 
 في السياقوالفضاء كمنظور، و  الفضاء الدالليو فضاء الّنص، و في ، ص في الفضاء الجغراخّ لتت
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ر تعتبر أغلب األفكا"... :إلى جهوده فيقول " دانيلحم"أحد هوامش هذا الكتاب، يشير في و  هنفس
ن ، تأمالت شخصية في طبيعة الحكي، يمك"الفضاء في الحكي" الواردة تحت هذا العنوان أي

 1."عالقته بمفهوم المكانالبحث عن حقيقة مفهوم  الفضاء و  في إطار مجهودا خاصا اعتبارها
ظام الن)يسميه بـ فنجده (l’ordre temporel)عن مصطلح " دانيلحم"أّما في حديث 

في بعض األحيان " لحمداني"نالحظ أّن يعتمد على ترجمات لنقاد آخرين و  لكّنه هنا، ( الزمني
هذا المتعلقة بالسّرد، و مفاهيم النقدية البخصوص  حتأسيس أو  خلق نوع من االصطاللى إسعى ي

ترجمات غيره من النقاد دليل على أّنه يجّسد  فعال رغبته في السعي للتأسيس لنظرية في ل  القبول 
 . 2الّرواية العربية

االستغراق )مصطلح يقترح " دانيلحم"، فنجد أّن  (la durée)خصوص المفهوم األجنبي بو 
ا لم ايكون محّمال بالمعنى  مطابق (la durée)لم نجد مقابال دقيقا لمصطلح : "... ، فيقول(الزمني

ألّن  األمر يتعلق في ( االستغراق الزمني: ) يقصد به بالذات في مجال الحكي سوى هذا التركيب
هناك قانون ليس ف زمن الّسرد ،بين زمن القصة، و  الواقع بالتفاوت النسبي الذي يصعب قياسه،

 . 3..."المشكل واضح يمكن من دراسة هذا
كلمة  عليه تدّل و  -(la durée)إن المدلول الفلسفي لهذا المصطلح : "يضيف في الهامش فيقولو 
باالستغراق  Durée))، ال يالئم المعنى الذي يقصد هنا، لذلك أثرنا  ترجمة كلمة -"ديمومة"

بخصوص هذا و  ،4"الزمني لما لهذه العبارة  من داللة أوضح في مجال  نقد الحكي وفق تصورنا
في " جيرار جنيت"مقابالت لبعض المصطلحات التي يستخدمها  "دانيلحم"يقترح  الموضوع دائما

 :التي تتمثل في مجموعة من التقنيات الحكائية، و  دراسة اإليقاع الزمني من خالل
في التي تتمثل في سرد أحداث ووقائع يفترض أنها جرت  (le sommaire)الخالصة  -

 .5سطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيلأزمن مضى، وتختزل في صفحات أو 
نة يحدثها التي تكون في مسار السرد الّروائي توقفات معيّ و   (la pause)االستراحة   -

يعطل و  الوصف،ألّن الوصف يؤدي إلى قطع السيرورة الزمنية  ىالّراوي بسبب لجوئه إل
 .1حركتها
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ويقصد به عملية تجاوز بعض المراحل من القصة دون اإلشارة (: l’ellipse)القطع -
 ين بمرور مّدة من الزمن، إماّ تكون محّددةتبشيء إليها، فيكون فقط بالتعبير بكلمة أو اثن

 .دةأو غير محدّ 
في  توايارّ الحواري الذي يأتي في كثير من الويقصد به المقطع (: la scéne)المشهد  -

قرب المقاطع الّروائية إلى التطابق مع الحوار أيف الّسرد، والمشهد في السرد هو تضاع
بأنه بطيء أو  فه أن  نص -كما يشير لحمداني-دائما في القصة بحيث يصعب علينا

 .سريع أو متوقف

المباشر  إّما باإلسقاط" لحمداني"قة بالّسرد، والتي تعّرض هذه إذن بعض المصطلحات المتعل
ّما ترجمها أو اقترح مقابالتتفسير داللتها في موضوع الّسرد،و  ،فقط بشرحها ىتفكفا لها،رآها  وا 

قد ساهم هو اآلخر "لحمداني" م  أنّ رغو .األنسب للّداللة على معناها الحقيقي في معالجة الموضوع
نلتمس في دراساته شيئا غيره إاّل أننا و   "مرتاض"في إثراء المعجم النقدي العربي على غرار 

ّنما تقّبلها و هو أنه ال يرفض مصطلحات غيره التي ترجمخالفا، و  تقى  باستعمالها في كامها الّنقاد، وا 
مثابة هذا يعتبر بو ،ةى إلنشاء نظرية في الّروايه يسعأنّ يعتبر  شيئا مشجعا، خاصة و دراساته ، وهذا 

 .     باإلضافة إلى إثرائه للمعجم النقدي العربي في مجال علم الّسرد .اإلجراءات التأسيسية لذلك
 

 والترجمة المسدي : 

 العربية في الدراسات ىل الترجمة من اللغات األجنبية إلالباحث في مجاإن المتصفح و 
نشاطه الكبير في جاته و االذي يشتهر بإنت،"عبد السالم  المسدي"عليه أبدا اسم ىخفيالنقدية ،ال 

بالمناهج النقدية  باهتمامهّنه يتميز أابات مختلفة ومتنوعة، خاصة و ميدان الترجمة فنجد له كت
فيعتبر .توسعا كبيرا عبر العالم ثم عرف غربفي ال ولد يذبعلم اللسان ال بالخصوصو  ،الحديثة

، فقد كان من األوائل الذين غاربة  المختصين في علم اللسانالممن بين النقاد العرب و  "المسدي"
كانت الترجمة من اهتماماته و  ،يندئ هذا العلم الجديد في النقد واألدب العربيحاولوا  إرساء مبا

أهم من بين  .اجه في هذا المجال منذ الثمانياتذلك غزارة إنت ىدليل علالالتي شغلته، و  ىاألول
قاموس اللسانيات ، و 1521اني في الحضارة العربية كتاب التفكير اللس:مؤلفاته ما يلي

 1552 "مباحث تأسيسية في اللسانيات"وكتاب،1522 "ةيالمعرف اللسانيات وأسسها"وكتاب 1524
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 ناهج النقدية الغربية الحديثةمبال" المسدي"ب التي تبين لنا فيها تشبع من أهم الكتو  .وغيرها....
ألهميته نظرا  لكن. م1522الذي ظهر في أول طبعة له سنة  "األسلوبيةاألسلوب و "نجد كتاب 

م 1002مسة النسخة التي تتوفر عندنا تعتبر من الطبعة الخاعدة مرات، و  ه، فقد أعيد طبعالكبيرة
المرحلة التي  ى،فان هذا الكتاب يعتبر شهادة عله الخامسةتفي مقدمة طبع "المسدي"كما أشار 

مرحلة المخاض  ىعل نه يشهدأو روبيين، ألالدراسات األسلوبية عند ّرواده ايمّر بها حقل  انك
تحديث أداتهم  ىلون علماحثين العرب المتفرقين يعحين كان جمع من الب –كما  يقول -العربي 

كما يتضمن الكتاب .ىأخر  ىة تخرج بالفكر العربي من مرحلة تاريخية  إلالبتكار آليات منهجي
لكن ما أثار . ة مباحثست( 2)لقة بموضوع اللسانيات في اإلشكاليات المتع مجموعة من أيضا

ب ضمن هذا الكتاب تاالك انتباهنا في هذا الكتاب هذه المرة ،هي مجموعة المالحق التي أدرجها 
األجنبية ثم بملحق تراجم  لفاظ،متبوعا بملحق ثبت األتت فيهالمصطلحات التي أ كشف حيث نجد

كذا ببليوغرافيا الدراسات األسلوبية جع األجنبية المذكورة في البحث و األعالم، متبوعا بقائمة المرا
ليها تظهر لنا جلّيا األهمية التي يو  من هناو . وفهارس األعالم ، وفهرس المصطلحاتالبنيوية ،و 

 .الناقد للمصطلح
ص  معرفي جديد ظهر تخصّ النقد األدبي الحديث، و وعا هاما في موض" األسلوب"لقد كان 

السيما في . م  10أوائل القرن م  و  15ت القرن بدراسة األسلوب دراسة علمية منذ أخريا ىيعن
" األسلوبية " سمي هذا التخًصص الجديد باسمو  ،في ذلك الوقت ازدهاًرا وتطوًرافرنسا التي عرفت 
(la stylistique) . ىأو عدنا إلح الالتينية ر المصطلجذو  ىعدنا إله سواًء نأ ىإل "المسدي"يشير 
 (ique)( ية)الحقة و  (style)أسلوب:، فإّن هذا المصطلح يتركب من لفظتين هما الترجمة العربية

هو  (stylistique) أن داللة هذا المصطلح  ىإل "المسّدي"يشير  ، وبالتالي، وبعد بعض الشروح
بالبحث عن األسس ّرف األسلوبية بداهة علهذا ت  و  ((la science du styleعلم األسلوب

ع معالجة موضو "المسدي"من هذه النقاط ،حاولباالنطالق و ، 1الموضوعية إلرساء علم األسلوب
ن خالل كتابه هذا مو  ،منهجية عربتينمحّمل بمرجعية علمية و هو في الوطن العربي و " األسلوبية"

إليه الغرب  ما توصل ىالموضوع من خالل التعرض إل ج هذا، فعال" األسلوبيةاألسلوب و "الموسوم 
في مجال النظرية األسلوبية التي تدخل في حقل اللسانيات بصفة عامة كما أعطى لنا بعض أراء 

 .العرب  الذين حاولوا أيضا في هذا المجال

                                                 

 .96م،ص6006، 8،ط( لبنان)األسلوبية ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت األسلوب و :عبد السالم المسدي -1
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يهتم بمصطلحات أخرى، كان قد ذكر بعضها ( المسدي)فإننا نجد الّناقد  ،أّما في المالحق
لكّنها لم  يذكره في هذا المقام و  منها ماو . الل معالجته لموضوع األسلوبيةكتابه هذه من خفي 

على الطلبة، بتقديمه و  وّفر العناء على الباحثين ات النقدية الحديثة، وبالتاليتدخل في مجال الّدراس
لمصطلحات لهذه المالحق التي تتّضمن كشف المصطلحات بترتيب أبجدي، فنجد عدًدا كبيًرا  من ا

كما ، رجمة، من الجهود الفردية للّناقدمصطلحات مت لساحة النقدية وهيالحديثة والمستعملة في ا
و التركيبي أ سواًء التفسير الفلسفييعطى مقابالتها بالّلغة الفرنسية،ثم يقدم تفسيًرا وتوضيًحا لها،

يمكن و  .تكون على عالقة بهاالمجاالت التي و الها مالداللي، مع اإلشارة إلى مجال إعالنحوي، أو و 
 :أن نعطي بعض األمثلة لتوضيح ذلك
ها تعني أغلبية الّدارسين يترجمونها على أنّ ، (système)فنجد مثاًل الكلمة األجنبية 

الجهاز :"...الّصددهذا بنه يقول إف "المسدي"ا أمّ (.حميد لحمداني)ومن بينهم( نظام)بالعربية كلمة 
(Système):قد تركب من  الّ كن أجمة إلى العربية إذ هو يدل على عسير التر  فظ األجنبيالل

ّنه يجّر أجزاء البّد ث إن أي تغير يطرأ على جزء من األجملة عناصر تربطها عالقة معينة بحي
بهذا يسترجع توازنه و تغيرا في نظام العالقات القائمة  كّلها حتى ينتظم الكّل من جديد حيث 

صعوبة ترجمة هذا المصطلح تعزى إلى أّنه يحمل  و  ،Système)) فت اللغة بأّنهاالمدلول عر 
في ( جهاز)ؤّديها لفظة كذلك يحمل مفهوم الحركة التي تو ( أو النظام الداخلي)م االنتظاممفهو 

عبد المالك " الذي يترجمه(Message)وبخصوص المصطلح األجنبي، 1...ّض األداءغالعربية ب
بالتالي رسائل و    (رسالة)يترجمه بمصطلح  "المسدي"نالحظ أّن ،(رساالت)بمصطلح "مرتاض

 .2(في الجمع
دائما حسب الترتيب و  يقّدم لفظا باألجنبية،"المسدي"ثم انتقل  إلى ملحق ثبت األلفاظ األجنبية،فنجد

فهو ال يقّدم أية شروح أو  ،لكّنه يكتفي بذلك،م يعطي مقابالتها باللغة العربيةث األلفبائي الفرنسي،
 .فقطفهو يترجمها  لهذه المصطلحات،سير اتف
 النقاد حيث نجده يقّدم أسماء األعالم من رّواد؛ إلى ملحق تراجم األعالم"المسدي"منها يأتي و 

 .،ثم يخلص عمله هذا بالفهارسويقّدم عنهم نبذة صغيرة العرب،ين و الغربي
 "المصطلح"أعطى ،نالحظ أّنه قد "المسدي"من الكتابات المختلفة للناقدو ،انطالقا مّما سبق

 اء المعجم النقدي العربي المعاصرنشير إلى أّنه اهتم كثيرا بإثر و ،أهمية كبيرة في دراساته وأبحاثه

                                                 

.114المصدر السابق، ص - 1 
 .369، ص نفسه-1
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إال إنتاجا من سنوات ليس هذا و  ،حيث نجده قد قّدم قاموسا خاصا،خاصة في مجال اللسانيات
 .التعريب وأاالجتهاد على صعيد المصطلح سواء بالترجمة البحث والدراسة و 

مازال يبذلها النقاد بذلها و من خالل هذه النماذج الثالثة، تظهر لنا جلّيا الجهود الكبيرة التي و 
تأسيس نظرية إلى ن ترجمة المصطلح األجنبي، خاصة وأّن كّل واحد منهم يسعى اربة في ميداغالم

ولو اختلفوا في  وبالتالي حتى .عربية خاصة في مجال من المجاالت النقدية الحديثة المتنوعة
بركب مسعاهم واحد،وهو محاولة اللحاق و  ،إال أّن هدفهمالمناهج والطرق المتبعة في ذلك

 .الدخول في عصر العولمة بقواعد عربية قّويةو ،الحضارات التي تسبقنا  علما

 .النقاد المغاربة بين الحداثة والتراث:  المبحث الثاني

 
دائما مقابال لمفهوم التقليد يكون  (Modernité)مفهوم الحداثة  الحظ أنّ ن

(traditionalisme)   الذي يرتبط هو اآلخر بمفهوم  المحافظة (conservatisme). 
، كما يعّرفها الدكتور عز التغّير داخل المجتمعو  ،عوامل القطيعة والتحّولالحداثة  هذه تتضمنو 

ارتكز و  ،مباشرة بعد عصر النهضةفهي نموذج فكري، تأسس وترعرع في الغرب  .1الخطابي الّدين
المنظم لكل نشاطات اإلنسان داخل المجتمع، سواء تعّلق  األمر  (la raison)على مفهوم العقل 

لذلك يتم الحديث في  ؛اإلداريةقنية أو بالتنظيمات االجتماعية والسياسية واالقتصادية و بالعلم أو بالت
في  كذاو  ،التقنييه العقل في النشاط العلمي و كم فهذه القضية عن المجتمع  العقالني الذي يتح

دارة األشياءأنشطة الحكم و  العقالنية العالقة  الناشئة بين الحداثة و  يشير الخطابي إلى أّن هذهو  .2ا 
زالة التصّورات العتعن العالم و الوهمي لتي أدت إلى نزع الطابع السحري و هي ا يقة  المتسمة ا 

 .3تعويضها بثقافة دنيويةبالقداسة  و 
في هذا الّصدد  إلى أّن معظم الدراسات المتعلقة بالعلوم االجتماعية   « Balandier »يشير و 

هذه ف. من اهتمامها بمفهوم الحداثة  أكثر (Modernisation)تركز على مفهوم التحديث 
ّيز الغموض الذي يمع إزالة  الخلط و في تناولها لهذا المجال لم تستط رغم كثرتهاالدراسات و 

الممّيزة  و  ستخدم  لوصف  الخصائص المشتركةيالحداثة  لفظ مال هتين الكلمتين، فنجد أنّ استع

                                                 

م، 1005، 1، ط(الجزائر) االختالفعز الدين الخطابي، أسئلة الحداثة و رهناتها في المجتمع و السياسة  و التربية، منشورات -1
.22ص   

-Alain touraine ; critique de la modernité, ed fayard, paris 1992, p1 2 :العودة إلىيمكن  -1  
 .22عز الدين الخطابي، أسئلة الحداثة و رهناتها في المجتمع و السياسة، و التربية، ص -3
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ستخدم يف" التحديث" السياسي ، أمّا لفظمتقدمة على المستوى  االقتصادي واالجتماعي و للدول  ال
التحّول التكنولوجي  لوصف  العمليات التي تسمح بكسب  هذه الخصائص، فهو يتمثل في سياق

 .1انلى مجتمعالمخترعات الحديثة إال التقنية و االقتصادي الذي يتّم عبر إدخو 
فيشير  (Modernisme)هو مفهوم الحداثيةمن يتحدث عن مفهوم آخر و  هناك، هنفس اقفي السيو 

فإّنها ال تتعدى مسافة ندوات عالمية و  ية الحداثية محورا دراسيا لجلساتإلى أّنه لو اتخذت إشكال
ن بعد على و اد والباحثلم يتفق النق ،اإلبهامو  ألّن هذا األخير يتمّيز بالغموض المصطلح،المفهوم و 

يرجع ذلك إلى كون هذه النظرية و . شامل يّلم بمجال هذا المفهومفي تعريف كامل و  ستقراراال
في نظريات أدبية أخرى يصعب حصرها متداخلة و  ،مراوغةمتشعبة و نظرية " الحداثة أو الحداثية"

تعريفها تي يصعب تحديدها و فهي تعتبر من المفاهيم  ال ؛اصلة عبر أجيال متنوعة ومتعددةومتو 
فمثال في التاريخ تحمل بعدا زمانيا  .أدبية، وغيرهاو  فكرية،و ألّنها مرتبطة بعدة جوانب اجتماعية، 

وفي  ا االنتقال من مرحلة إلى أخرى، وفي االجتماع تعني التغّير واالختالف عما سبق،باعتباره
 .2ةبعالمتشو  غير ذلك من المفاهيم المتنوعةو ... صناعة تعني ابتكار الجديد، الاالقتصاد و 
الفكري معا، فالعلم الذي نعرفه اليوم الحداثة متعلق بالجانب المادي  و نالحظ أّن مفهوم  فإذن
العلوم اإلنسانية ، باإلضافة إلى تعلق المفهوم بميادين بالمنتوجات التكنولوجية الجديدة مرتبط دائما
حديث يرتبط تلمجتمعات العربية، فالحداثة أو الإلى اأّما بالنسبة . الفن واألدب وغيرهاكالفلسفة و 

ة، دون أن يرافقه فيكون دائما مقترنا بالحاجات االستهالكي. شياءلألالخارجي فقط بالجانب الشكلي و 
العالقات ف من مختلف األوضاع و والمواقالتصّورات في ذلك تطّور وتغير على مستوى األفكار و 

 . اإلنسانية
ية المغاربية على وجه التحديد أرقى أنواع الحداثة المادنشهد في مجتمعاتنا العربية و  ولهذا

شبه منعدمة على مستوى اإلدارة  في حين أّن الحداثة العقلية تكون (كاألجهزة المعلوماتية مثال)
 .3اإلنسانوالمعيش اليومي والتصورات الخاصة بالوجود و 

 

والتغيير  ح بالتجديدكل تجربة تسم أنهادبية، فيمكن تعريف الحداثة على أّما في مجال الدراسات األ
ظهور تطورا و قد شهدت ،نالحظ أنها ، فمثال في مجال األجناس األدبيةالتقليديمن القديم و التحّرر و 

شعر ظهر الشعر الحّر الذي في مجال ال. فيما مضىعربي يعرفها أجناس جديدة لم يكن األدب ال

                                                 

-Georges Balandier ; Antropologiques, librairie générale Française, Paris, 1984, P 283. :   ينظر -    4 
 .122، ص 1002، 1داودة و فيصل األحمر، الموسوعة األدبية، دار المعرفة، الجزائر، جنبيل -1
.22عز الدين الخطابي، أسئلة الحداثة و رهاناتها في المجتمع و السياسة و التربية، ص  - 3 
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دبية ظهور فنون في مجال النثر شهدت  الساحة األينفي ويرفض التقّيد بعمود الشعر القديمة، و 
ذاتية كجنس أدبي ظهرت السيرة المونولوجية مثال، و الاوية بأنواعها الحوارية و رّ نثرية جديدة كال

دراسات النقدية فهي األكثر تعرضا إلى مفهوم أّما في ال .واعده ومجال نشاطهمستقل بذاته، له ق
متطورة في مجال شهدت الساحة النقدية  العالمية والعربية انطالقة كبيرة، سريعة و الحداثة، فقدت 

تكار منهج جديد يسمح بالوصول لى ابإالباحثين في كّل مرة ي النقاد و الّدراسات األدبية، بسبب سع
 . إلى جوهر النص األدبي الحقيقي

 لذلك ظهرت مختلف النظريات النقدية، فبعد أن كانت تهتم بالمبدع كالنظريات التعبيرية
لتي العمل األدبي بذاته دون االهتمام بمختلف السياقات ا القديمة، أصبحت تهتم بدراسة ّنص

ية ئالسميا،اللسانيةوالبنيوية، و  ،يات الّنصية، كالشكالنيةتتدخل في  تشكله وعرفت باسم الّنظر 
التي أصبحت تهتم متطورة، و بعد ذلك عرف النقد األدبي نوعا آخر من النظريات ال... والتفكيكية

نظرية التلقي التي تقر التأويلية، و و منها التداولية،  األولى بمتلقي الّنص األدبي، فنجد ةجر بالد
دون أن  على هذا المبدأ ل هذه األعمال المختلفة بناءً الّنص األدبي، فتحلّ  ناءبتدخل  القارئ في ب

. الفترة األخيرةننسى ظهور المنهج التكاملي الشمولي الذي يتحدث عنه معظم النقاد العرب في هذه 
يتمتع  هنفس في الوقتاد منهج نقدي  يتمّيز بالعلمية و سعي هؤالء النقاد إلى إيج فيالذي يتمثل و 

شعرية كانت أم نثرية، جديدة تحليل مختلف النصوص األدبية و  ءات مختلفة تسمح لهم بدراسةبإجرا
 . كانت أم قديمة تراثية

بة حول الباحثين المغار ول إلقاء نظرة على موقف النقاد و انطالقا من هذه اآلراء المختلفة، سنحا
اث مفهوما جديدا على الساحة النقدية العالمية، وكذا موقفهم من التر  موضوع الحداثة الذي يعتبر

 .التغّيرات السريعة في مجال الدراسات األدبية ة معاألصول العربية موازاو 
 
 :الحداثةو  مرتاض - أ

 
الخوض في كّل ما هو حاولوا فعرف النقاد العرب، والمغاربة بالخصوص مفهوم الحداثة،

هج النقدية  الغربية المنا وابعو فقد است .دراساتهم النقدية المختلفةلك في يظهر ذو  ،حداثيحديث و 
 .المختلفةإجراءاتها وآلياتها المتنوعة و  الّدراسات النقدية الحديثة بكلّ  دخلوا مجالالمعاصرة، و 

في هذا الشأن، خاصة في كتابه  يثالذي كان له حد "عبد المالك مرتاض"من بين هؤالء نجد
ف عّما عرفه النقد العربي يحاول  التأسيس لنظرية نقدية عربية  معاصرة، تختل حيث" نظرية النقد"
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ليس هذا إاّل دليال على الّروح الحداثية التي يتمّيز بها الناقد، باإلضافة إلى التزامه و  من قبل
 . سمح له األمر بذلكالتراث العربي في دراساته كّلما العودة إلى و باألصالة 

بالمحطات المختلفة والمتعددة  الناقد بنفس لنقد العربي، فقد مرلتنظير لال الكي يخوض في مجو 
أقّر  لهذاو  .مه بالنصوص الشعرية في الجاهليةاهتماالتي مّر بها النقد العربي منذ تواجده و 

دب العربي في لة تثار في األأبأّنها في الحقيقة مسالجديد، و ة الّصراع بين القديم و يلبأز " مرتاض"
 . منذ العصور القديمةو زمنة كّل األ

تهم مسألة الحداثة انطالقا من ظهور هعتقد أّن العرب واجأو :"... يقولأّما بالنسبة للحداثة، ف
انطالقا من هذه الفكرة عرض ، 1..."تسامي المبادئفاق، و اتساع اآل تغّير األفكار، ب، اإلسالم

ويقصد بها  كما يسميها،-لى  المعركة مجموعة من اآلراء التي تثبت موقفه، فأشار مثال إ"مرتاض"
الوساطة بين "في كتابه " عبد العزيز الجرجانيعلى بن "ثارها أالتي  -تضاربهااختالف اآلراء و 

غير أّن هذه المعركة لم تتناول إشكالية : "... ، فيقول مرتاض بهذا الشأن"خصومهالمتنبي و 
تناولت آراء النقاد الذين عاصروا  ام حال، بمقدار العهد على كلّ  ذلك الحداثة الشعرية، على

فإّن مسألة الصراع بين  بالتالي ينتهي مرتاض إلى أّنه أّيا كان الشأن،و 2..."المتنبي حول شعره
في الفكر النقدي، فقد عرفها العرب منذ  التقليدي والجديد، ليست بجديد الحديث، أو بينالقديم و 

 .3القرن األول للهجرة 
 مّثل لذلك بالخالف الذيو .النقد القديم في العصر الحديثر مرتاض إلى موقع يشي من هنا،

طه "لى أّن إالجديد، فأشار بخصوص القديم و " طه حسينمصطفى صادق الرّافعي و "وقع بين 
أي بمفهوم حداثة تلك  الحداثة هنا بالمفهوم النسبي،و ) يدافع عن الكتابة الحداثية  ناك "حسين
كتابة الل في يأصكّل ما هو تقليدي و  نكان يدافع ع "صطفى صادق الّرافعيم"بأّن و ( المرحلة
 .4األدبية
صور التقليدي فيؤمن الت إلىن من يميل المختلفة، بياآلراء المتعددة و  م تضارب هذهضفي خ

تصور الجديد الذي يرى أّن المن يؤمن بو بين  هتقاليدبالماضي ويحرص على احترام أصوله و 

                                                 

    1002، دار هومة، الجزائر، (ريتهامتابعة ألهم المدارس النقدية المعاصرة و رصد لنظ)عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد -1
.22 ص  
.22نفسه، ص  المصدر - 2 
.نفسها  الصفحةنفسه، - 3 
 .22نفسه، ص -4
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يثور هذا التصور  واالبتكار والتجديد، لإلبداعآفاق واسعة  إلىطلع تّ لمنطلقا ل الماضي ليس إالّ 
يتخذ موقفا حياديا بين "  مرتاض"نجد  .الئق بالعصر معرفيا  منهجيا غير عادة على كّل ما هو

: كان يعّبر الفقهاء، بين  النقدين التصورين فيشرح أّنه أّيا كان الشأن، فإّن هذه المسألة خالفية كما
ال : "... موقفين يبالغان في موقفهما، فيقولالبأّن كال  "مرتاض"لذلك يعتقد التقليدي والجديد، و 

كّل شؤونه التي تنصرف إلى إنسانيته أو كانه وعرقه و موأسرته وزمانه و  االشتغال بحياة المؤلف
تحت يال، و وتفص جملة ال إهمال المؤّلفلى الفهم الّصحيح لعمله األدبي و رجولته مّما يساعد ع

رّبما كان و . ، مما يظاهر القارئ، أو المحّلل، على فهم العمل اإلبداعي أيضاتاإلصرار المبيّ 
لمؤلف تساعدنا ألّن المعرفة بحياة ا ،1..."تقريرهاهذه المسألة و  لموقف الوسط هو األسلم في تدبيرا

ها ال يمنعها بتاتا من فهم بولكن عدم المعرفة  اإلبداعيله ملى فهم حقيقة عإبسرعة للوصول 
 . الجديدو هذا الموقف الحيادي بين القديم  "مرتاض"لهذا يتخذ و  إبداعه
نها بطريقة غير لة النقد األدبي التي ضم  أمس "مرتاض"ن مفهوم  الحداثة، عالج انطالقا مو 

إلى النقد  مفهوم التحليل األدبي الذي ينتميلمباشرة إلى الّدراسات التقليدية، كما تعّرض أيضا 
وظيفته إلى جملة النقد يستند في ممارسته و  :"...يمّيز بينهما فيقول فنالحظ أّنهالحداثي الجديد، 

علم و  علم االجتماعو ...والفلسفة، والمنطق.... كبرى مثل التاريخمن المعارف اإلنسانية ال
ه إلى إحدى هذه  على الّرغم من أّنه يستند في نشاطأّن التحليل  األدبي، و  نعلى حي...النفس

مستخدما إجراءات فنية  من قبضة التاريخ ... يفلت المعرفية، فإّنه يمكن أن ينفلت و الثقافات 
 علم الّداللةو (la sémiotique) السمائيةو )(Héméneutiqueعرفية جديدة مثل التأويليموتقنية، و 

(la sémantique) "...2. 
الذي يعتبر  "ابن قتيبة"ر إلى أّن يشيفيثبت حداثيته، ف" ابن قتيبة "بحثا عن  "مرتاض"يعرض لذلكو 

لتطّور  -كما يقول -و مبدأ السبق التاريخيمن النقاد العرب القدامى قد رفض عامل الزمن أ
نما  تكون مكون متعلقة باألسبقية في الزمن و ذلك ألّن الجودة ال تاألدب، و  تعلقة بذات العمل ا 
قد خالف ما كان شائعا ف، "الشعراءالشعر و "قد  صّرح بموقفه هذا في كتابه  "ابن قتيبة"أّن و األدبي ،

. لصالح المبدع األسبق في الزمناألدبي م يحكمون على جودة العمل هو أّنهالنقاد القدماء، و  بين
إليه وبالتالي عمد إلى الجمال الفني للّنص األدبي كمعيار يحتكم رفض هذه  الفكرة و  "بن قتيبةاف"

فقد أتى  ان قبلهما كخرج عّما كان سائدا في عصره و الحداثي ألّنه استطاع أـن يب "مرتاض" يصفه

                                                 

.23السابق، ص  المصدر- 1 
 .22نفسه، ص  المصدر-1
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أّيا كان  الشأن، فإّن  ابن قتيبة كان و : "... نقد األدبي آنذاك، فيقولبجديد مغاير لما عرف في ال
 ط جودةفرفض أن يرب الّرواة يعتقدون،جعله يجهر بضّد  ما كان النقاد و من الجرأة األدبية  ما 

هكذا و 1..."، كما  رفض الحكم القائل بإمكان رداءته لمجّرد أنه جديد أو حديثهزمن ةالشعر بماضي
 (ابن قتيبة) تهتنهض حداثيدها  النقد العربي، و حداثية  جديدة لم يعه "ابن قتيبة"فقد كانت رؤية 

ذلك بأن كّل قديم كان في  في زمانه، سيغتدي قديما بمضي الزمن عليه، على أساس أّن كّل جديد
مدار إذن  على الموهبة والعبقرية، ال على تقّدم بذلك فإّن ال "مرتاض"عهده حديثا حسب تعبير 

 . 2سلفية العهد الزمن و 
قة ذكية، ألّنه ال يرفض القديم لكن بطري ،مرتاض يميل إلى التجديد والحداثةنقول إّن  ولذلك

نقد نعتبره  هكذا سيحدث مع كلّ يعتبر حديثا، في عهده، و  كل قديم فهو يعتبريدي، لكل ما هو تقو 
داد ر تظّلوا يلجون في تقليد القديم، و  اءفلو افترضنا أّن الشعر : "... يبّرر موقفه فيقولاليوم حديثا و 
ه، ولما تلتدنت منزلو ب، لضّلت سبيل  الشعر، ت  عن ك   هااالحتفاء ببيئة لم يعايشو ع، و لتلك المطا

وا القصيدة العربية في تشكيلها سواؤهم من الشعراء الذين طّور لبحتري، وأبو تمام و كان أبو نواس، وا
ي جماله ال يشفع له في أن من قديم الشعر الذ تطّلعوا إلى الثورة على ما كان يعرفولغتها، و 
 3..."ال يحتذى عليه في كل العصور التاليةاو يضل من

قة األمر سبب تطور من مشجعي الحداثة؛ألنها في حقي "مرتاض"أن  يظهر بوضوحمن هنا 
تالف من المبادئ النقدية االخلف األعمال اإلبداعية؛ فالتغير وتقبل التحول و مختو ، النقد األدبي

في جميع مجاالت  بلال و  ،تمرار في ميدان الدراسات األدبيةوبرفضنا لها ال يمكننا االس ،الحديثة
ما كانت نتيجة لهذه الحداثة و عالم قد دخل في مفهوم العولمة التي أن الخاصة و  ،الحياة المعاصرة

 .بعدها
تشبعه بالثقافة  رغم فهو ،اض من المتأصلين في األدب العربيولكن مع ذلك؛ نجد أن مرت

جراءات النقد الحديثف مجاالت و رغم خوضه في مختلو  ،النقدية الغربية نه يعود إال أننا نالحظ أ ،ا 
ربية لمختلف المسائل جذور عويحاول إيجاد مقابالت و  ،الفكر األصوليو  ،لعربيدائما إلى التراث ا

 "في نظرية النقد"هفيقول في مقدمة كتاب ،ن والمحافظين في الوقت نفسهيفهو من الحداثي ،القضاياو 
كما كان ذلك ألجدادنا  -أي كالغرب -فلم يأن لنا أن نطمح إلى أن يكون لنا نقد نحن أيضاأ"....

                                                 

.42نفسه، ص - 1 
.42عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد، ص - 2 
.42نفسه، ص  المصدر- 3 
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مفتخر بتراثه و  ،غيور على أصوله العربية "مرتاض"ذن فإ  1..." األكرمين أحسن اهلل إليهم ؟
 . ينيالحداثرغم كونه من النقاد المحدثين و ،وانتماءه العربي

 
 
 
 
 : الحداثةو   المسدي - ب

جدل لذلك نجد الكثير من كثر حولها الفيها النقاش و  مالحداثة من المفاهيم التي احتدإن 
من بين النقاد المغاربة الذين اهتموا بهذا ، و تعريف هذا المفهوم كٌل من جانبهاألدباء حاولوا النقاد و 
كما يبدوا لنا مباشرة من و ". النقد والحداثة"وذلك في كتابه القٌيم " عبد السالم المسدي" نجد المجال؛

فهو يعتبر من أوائل المؤلفات العربية التي  ،التطبيقفإنه يجمع بين التنظير و عنوان هذا المؤلف؛ 
 خالل مؤلفه هذا يسلك منهجا وصفيامن و " المسدي" أن حيث" الحداثة النقدية "بدراسة  اهتمت

كما أنها تشكل  ،مشكالتهو  حديثموضوع التفكير األسلوبي ال" الحداثةالنقد و "يعالج من خالل ف
رائدة في ة نوعية و قفز دة الكثير من النقاد فهي تمثل وبشها .الحديثجزئية للربط بين القديم و محاولة 
ية الحديثة  يعتبرون هذا الكتاب بمثابة دعوة إلى االستعانة بالمناهج الغربو ،مغاربي المعاصرالنقدنا 

لذي يتميز باالحتكام إلى االعربي القديم الذي كان سائدا و  التخلي عن النقدو  ،التي تتميز بالعلمية
 .الحدس وغيرهاالذوق والسليقة و 
إلى مفهوم الحداثة " والنقد الحداثة بين األدب" بعنوان  في الفصل األول "المسدي"يتعرض 

بأعراض " "المسدي"سميه أولهما فيما يتعلق بما ي: ذا الفصل حول قضيتين أساسيتينيدور هو 
 .النقد لهذه الحداثة في األدب و  "البنية المفهومية: "ثانيهما بما يسميه ب؛ و "الحداثة

 مقولة تصورية ذات جوهر اقتراح تعريف لهذا المفهوم باعتبارهبحاول المسدي في البدء 
فيستخدمها العقل في سعيه  ،المقوالت تصنيفات تستقر في الذهنالحداثة مقولة؛ و "...:فيقول

الة فيها أمر األلفاظ الدّ  ىشأن المقوالت أاٌل يراعو ر، الظواهقائع و الو ئق األشياء و اإلدراكي لحقا
عليها ألنها تصورات لوال تعذر مناجاة الناس بعضهم بعضا بغير قناة اصطالحية لكانت مدلوالتها 

بعد ذلك بأن مفهوم الحداثة في الساحة الناقد ح يصرّ  ولكن .2...س بغير ملفوظاتمركوزة في النف
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معنا؛ فعلى مستوى لتباس في استخدام الحداثة لفظا و النقدية العربية المعاصرة يشهد نوعا من اال
أو اسما خالص االسمية  ،بين اعتباره وصفاو  ،اس بين اعتبار لفظ الحداثة مصدراالٌلغة يقع االلتب

المفاهيم المعطاة لمصطلح الحداثة؛ إلى درجة و عٌدد المعاني أما على صعيد المعنى ؛ فنجد بأنه تت
الحاصل من كل  ذلك التالبس أن ..."و أنها تتجاوز درجة التنٌوع واالختالف؛ إلى درجة التعارض

ة لمحامل فيغدوا مطيّ  ،ضدهله المعنى و ف عند االستخدام توظيفا يحمّ عندنا مفهوم يوظّ " حداثةال"
لمفهوم معاملة يشير إلى أنها تكون بين معاملة هذا اذلك ف" المسدي"ويشرح ،1..."جةداللية متدرّ 

د أو مجرّ معاملته معاملة المصطلح الفني، أو اعتباره داال على مقولة ذهنية،المشترك اللفظي، و 
األلغاز، أو أحيانا يكون اللة على اإلبهام و في بعض المواضع للد خدمقد يستو شعار ثوري، 
" الحداثة"هوم بالتالي، فمفليس حداثة، و فيما  حى الحكم المعياري عند القدوال علاستعماله محم

هذا ما و .دةف في سياقات متعدّ يوظّ ة معاني و ب الجوانب ألنه يحمل عدّ متشعّ مصطلح غامض و 
 .د اآلراء حولهتعد  ر تضارب واختالف و يفس
تشابك مفهومها مصطلحها، و وتالبس " الحداثة"د تحديدات تعد  بذلك مؤكدا أن " المسدي"يصرح و 

لذي تعرقل عمل الناقد او 2..د الواجهاتريًا متعدتعاني إشكاال تصو  " الحداثة"أمور تجعل مقولة 
بعضا من هذه المالبسات  حاول في بداية األمر أن يفكّ فهو ولذلك " الحداثة"يسعى للتنظير في 

 ".الحداثة"عن مفهوم 
ففكرة الحداثة في أصلها :"....بالزمن الحاضر فيقول" الحداثة"نجد ارتباط  ذه المالبساته من بينو 

 ل على أطراف المحور الفيزيائيحاضر ضرورة، إذ يمكن لها أن تتجوّ بمجال الزمن ال ال ترتهن
ولكنها في االصطالح الفني تقتضي االرتباط ضرورة بمجال الحاضر بحيث تتطابق نقطة الحدوث 

سع فكرة لهذا السبب تتّ من الطبيعي، و فر من محور الزّ الصّ  لمحور الداللي العام مع نقطةفي ا
 هكذاو 3..."فضاء العقود من السنين: حظة اآلتية إلى الفضاء األوسعأبعادها من اللّ  الحاضر فتمتدّ 

نو  ال تكون مرتبطة فقط بالحاضر،" الحداثة"  أنّ  إلى "المسدي"يخلص  في حقيقة األمر تكون  اما 
هناك  نّ أل ،ةيسبلذلك فإن داللة مفهوم الحداثة تتميز بالنّ و .المستقبلو الحاضر و  مرتبطة بالماضي
ر نسبية التصو  ونسبية الحكم والحقيقة، و  االعتبار،ق وترتبط بها مثل نسبية الزمن و أشياء أخرى تتعلّ 

استعمال أمثلة عن تضارب  "المسدي"يعطي لنا و . والتصديق، ونسبية المرجع الذي تستند إليه

                                                 

.5نفسه ،ص المصدر - 1 
 .5السابق، ص  المصدر-1
.10نفسه، ص  المصدر- 3 



 التفاعل العربي مع النقد الغربي:                                       الفصل الرابع

 

 
238 

تاريخ و مصير الحداثة، و التراث، الحداثة و : ه بتراكيب مختلفة مثلربطثة و مفهوم الحدا
 1الخ....الحداثة

بس الثاني الذي يعتري مفهوم الحداثة عندنا هو االختالط الحاصل بين فكرة الحداثة أما الل  
بذلك هو اآلخر يؤخذ في مقاصد متنوعة و اءة إلى أٌن مفهوم القر " المسدي "يريشفمفهوم القراءة،و 

ى إل( التثمينق، والموازنة، و التذو  )قد من أبسط عمليات النّ  ز بحقول داللية متفارقة، إذ يمتد  يتميّ 
القراءة "ذا الغموض بين مفهومي ه "المسدي"لكي يزيل و .األحكامأرقى صيغ التجريد في المبادئ و 

الذي يعني ) مفهومي الرها جيتان، لكل واحدة منهما جوهفقد اقترح اعتبارهما مقولتان منه" الحداثةو 
 .(التي يعني بها التطبيق)قدرتها اإلجرائية و ( به نظريا

م ج على سلّ ي يكمن في كون منهج القراءة يتدرّ الذ إلى موضع التقابل بينهما،  الناقد يصل هكذاو 
منطلق مذهبي، أو  يقصد به االستناد إلى رصيد فلسفي، أوو )رجه التنظير ل مداثالثي، أوّ 

الجدلي بين المنطلق يقصد به المحور و )ج الثاني هو المواصفة رّ المدو  ،(نمضمون فكري معيّ 
الفحص تي يقصد بها القراءة،ال) ل في الممارسة ج الثالث يتمثالمدرّ ، و (ص المعالجالنّ النظري و 

 .2(حليلالتّ و 
لكن يعكس بنفس هذه المنظومة الثالثية ، و  منهجيتها إلى أن" المسدي"للحداثة، فيشير  سبةا بالنأمّ 

 ردالمعيار المطّ و ممارسة التي توحي بالعدول عن النمط السائد،حيث يبدأ من ال ترتيب مدارجها،
س في التنظير حيث يؤس رّ االنزياح إلى أن يستقجاوز و جه صوب المواصفة لتفسير هذا التّ فيتّ 
 .3يًرا للمطردؤية و تغيرّ عد الحداثة باعتبارها تجديًدا للقوا
ل في الغموض المصاحب يتمث" الحداثة"لبسا بخصوص " مسديال"ثالث القضايا التي اكتشف فيها و 
 :إلى عاملين هما هيعود ذلك حسب رأيو . لها

 .غة المستعملة من طرف المبدع أو الناقديقصد به ضبابية الل  و : غياب الملفوظ -
دون تحديد " الحداثة"الحديث عن مفهوم يقصد به اإلغراق في و : الفرط الحضور الد -

 ."الحداثة"المقصود من تلك 
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والمقاصد، فيغدوا  فرط الحضور، تتراكب سجوف بين المتلقيه بين الغياب و أن شرحوبالتالي ي
فها التي يعرّ " الحداثة" أعراض" هذا بخصوص  3ينشأ الغموض العاقر ال المخصبالكالم ضبابا، و 

 .ة الحداثة عند العرب المحدثينتصادف قضيلمسدي في ثالث مالبسات ا
 تقوم عليها مقولة الحداثة إلى الحديث عن البنية المفهومية التي" المسدي"بعد ذلك ينتقل و 
إّن : "... النقد قائال ثنائية األدب و :  متداخلتين هما شار إلى أنها بنية تتركب من ثنائيتينأحيث 

األول طرفاه األدب  من  فاالزدواجركبه ازدواج فوقي، قاعدي ي ازدواج مقولة الحداثة تتأسس على
- الثاني طرفاه مضمون ما االزدواجدب، و النقد من حيث هو كالم في األ، و إبداعيحيث هو نص 
يفصل و  ،1..."كاذال به هذا و صيغة ما يقو -لنص األدبي أم في الّنص النقدييقال سواًء في ا

 : فيشير إلى أّن  في ذلك"المسدي"
األغراض الفّنية التي تحّرر دب تعني سعي األديب إلى معالجة في مضمون األالحداثة  -

 . من تبعية التواتر المألوف
ذلك ئي، و ى ابتكار أسلوبه األدابمدى قدرة األديب عل دالحداثة في صياغة األدب تتحد  -

التحديث على و ...( األلفاظ والعالقات بينها واألسلوب) غوي لبالتحديث في البناء الّ 
أعطى لنا مثال و ( الحواجز بين األنواع األدبية كابتكار أو كسر)توى الشكل الفني مس

 .2عن ذلك بحركة الحداثة في الشعر
ا تجّدد نظامه ال يتجّدد إاّل إذالنقد  بأّن  "المسدي"أّما الحداثة  في مضمون النقد فيقّر  -

الذي يباشر به النص ال يتحّول إلى حداثة إاّل إذا استحدث جهازه المعرفي و . المفهومي
 .3األدبي، كما لم يباشره به السابقون

أّنه يقصد بها " المسدي"أّما بخصوص حداثة النقد من حيث الصياغة، فيقول عنها  -
لى ابتكار إلذلك فهو يدعو د، و ناق لتي يعتبرها أمًرا ضروريا لكلّ ، احداثة لغة النقد

ّنماالمفاهيم، و تقتصر فقط على تجديد مصطلحات نقدية جديدة، ال  تتسع ألبعد من  ا 
لغة الّ هذا ما يجعل من النقد بحثا باللغة عن و . ذلك، لتشمل لغة ونمط تعبير النقد األدبي

 .4اإلبداعو  الوصف للنقد بأن يجمع بين عمليتي هذا ما يسمحالتي تبحث في الّلغة، و 
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مضمون النقد  غته،لمضمون األدب و )العناصر األربعة  في أمر هذه" المسدي"ل صّ بعد أن فو 
لممكنة لتجّليات الحداثة فيها لى حصر االحتماالت اإ انتقلكيفية تجلي الحداثة فيها، ، و (ولغته

ي بالمرتبة السادسة عشر الت أ، بديستعرضها تنازليا( 12)بذلك تحّصل على ست عشرة مرتبة و 
، فيقول بأّنها عتبة مبدءً قة خط الفصل بين الحداثة مطلقا وبروز هّوية الحداثة يعتبرها في الحقي

خارج باب الظاهرة الحداثية ألّن األركان األربعة فيها تكون خالية جميعا من مقّوم الحداثة في داللة 
بؤرة سنم الحداثة و : األولى التي هي  بالمرتبة انتهاءً و .1دب و لغته، و مقوالت النقد وصياغتهاأل

أسلوبا ومقوالت و ،  اء، فكالهما فيها مبد2األدبالكتب في إبداعية النقد ساعة تلتف على إبداعية 
لى إ"نقد األدب"من و "نقد األدب،"إلى  "دبنص األ"ون قد تحقق االنتقال من عند هذه المرتبة يكو 
، فإذا بالحداثة في آخر مطافها راسية على نّص "النقد نّص "إلى   "أدب النقد"من ، و "أدب النقد"

 . 3النص الذي هو مفتاح لنقد النقد
في ساحة النقد العربي " الحداثة"شاملة عن مفهوم أن يعطي لنا نظرة عامة و " المسدي"هكذا حاول و 

موقفه و " الحداثة"إلى تقبل " المسدي" ما يمكن استخالصه هو دعوة ، و وصخصبالوالمغاربي 
ديد تجالي حقيقة األمر يتعّلق بالتحّول و اإليجابي منها، شرط حسن التعامل مع هذا المفهوم، ألّنه ف

التراث ني أّنه مقابل ذلك يتنكر لألصل و لكن هذا ال يع. في مجال الّدراسات النقدية واألدبية
في كتب أخرى، قد ، و "النقد والحداثة"به العربي، بل العكس ألّننا  نجده في الفصول الالحقة من كتا

له في هذا الفصل من ما حاو و . التراثية و العربية المعاصرة منها  اإلبداعيةاهتم بدراسة األعمال 
ر للحداثة بالتالي سعيه للتنظي، و "الحداثة" ان يحوم حول مفهوم الكتاب، هو إزالة االلتباس الذي ك

هذه األسس األولية التي يجب أن تنبني عليها لمبادئ السياسية و بتشكيل ا في العالم العربي، بدءً 
 .الحداثة النقدية

 
 :ني والحداثة لحمدا - ج
 

، فال نجد له مؤلفا يخص به الحديث  عن مفهوم الحداثة " دانيحميد لحم" إلى أّما بالنسبة
 .-على األقل في الكتب المتوفرة عندنا-"المسديمرتاض و "كما فعل كّل من 

                                                 

.12-12نفسه، ص ص -4  
.33، ص  الحداثةعبد السالم المسدي، النقد و  - 2 
.34، ص  نفسهالمصدر  - 3 



 التفاعل العربي مع النقد الغربي:                                       الفصل الرابع

 

 
241 

رين الذين من النقاد المعاص ذا المفهوم، ألّنهال يهتم به" اني دلحم"رغم ذلك، فهذا ال يعني أّن  لكن
يظهر ذلك جليا  في كتابه المتطورة في و  ،عصريو ما هو حديث،  يتمتعون بحس الحداثة وكلّ 

األدبية، باإلضافة  إلى  ير مناهج دراساته لمختلف األعمالمجال النقد، فنجده يسعى دائما إلى تطو 
كّل هذا إاّل في مجال الحداثة  ال يمكن تضمينيد الساحة النقدية  العالمية،  و تطّلعه على جد

 . المعاصرةو 
ذا عدنا إلى مفهوم و   بسط الحاالت بالّتحولأيط، فإّننا نجد أّنه يقصد به في البس" الحداثة"ا 

الماضي إلى شيء جديد مخالف أو مطّور بالنسبة  أو االنتقال عن شيء كان سائدا فيالتغّير، و 
 . لّما كان سابقا

مّيز به، فبعد أن في الّدراسات النقدية بالخصوص نالحظ التطور المستمر  الذي تتوبالتالي و 
موضوعية و  أكثر علميةآليات اءات و رت مناهج نقدية حديثة تتمتع بإجر كانت دراسات سياقية، ظه

والسميائية  ،البنيويةو  ،ا النظريات الّنصية كالشكالنيةفي تحليل النصوص األدبية، فنجد منه
 . تعرف بنظريات القراءةريات التي تهتم بجمالية التلقي وبالقارئ، و غيرها، ثم ظهرت بعدها النظو 

حاثه تطورت أبفه المناهج في دراساته، قد تناول معظم هذ" دانيلحم" الصّدد بالذات، نجدفي هذا 
. والمغاربية بشكل خاص ،العربيةالنقدية العالمية و  رفتها الساحةحسب تطّور المناهج النقدية التي ع

من آخر " تنا في قراءة الّنص األدبياتغيير عادتوليد الداللة، القراءة و " كتابه بعنوان  الحظ مثالً نف
 . الّدراسات النقدية في مجال" دانيلحم"  نشرهاالتي ؤلفات م
هي و  الذي تحّدثنا عنه،" الحداثة"بمجّرد النظر إلى عنوان الكتاب، نجد لفظة تحيل إلى مفهوم و 

المجتمع العربي في من حسن الحظ أّن و : "... ل، فنجده يقول بخصوص ذلكأو تحوّ " تغيير"كلمة 
عهود نهضته الزاهرة كان أحيانا يترك المجال للحوار الفكري حول النصوص على المستوى الثقافي 

في الغالب بفكرة أّنه وحده صاحب الحقيقة  في  ثبشي الوقت الذي كان فيه كّل فكر يتالعام، ف
ّول الذي طرأ على عن التح" دانيلحم"فهنا إذن يتحّدث  1..."دالالتهاو  النظر إلى النصوص

فكانت هذه  الخطوة  حيث أصبح يقبل التحاور والمناقشة في معالجة النصوص، ؛العربي المجتمع
وم  هذا الشكل بذاته يدخل في مفهخطوة  األولى نحو تقبل التغيير واالنفتاح على اآلخر، و بمثابة ال

م الجانب ، ألّنه ال يخد جامداالبتعاد عن كل ما هو ثابت و  فضلي "لحمدانياف"هكذا لحداثة، و ا
إّن فكرة الداللة الثابتة للّنص األدبي تتعارض بشكل : "... يصرح بذلك بقولهالفكري للنقد األدبي، و 

                                                 

 (المغرب)العربي، الدار البيضاء  ، المركز الثقافي(تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي)توليد الداللة حميد لحمداني، القراءة  و -1
 .2م، ص 1003، 1ط
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هي قابلتها على هذه النصوص لها خاصية جوهرية و  واضح مع واقع األمر الذي يشير إلى أنّ 
ذلك في الضوء التطورات  و ة،جديدالعصور من زوايا نظر مختلفة و   الّدوام ألن تقرأ في كلّ 

أخرى ميله إلى كّل ما هو جديد  مرة "دانيلحم"هنا يثبت و 1..."الحاصلة في تقّدم  الفكر بشكل عام
مح بتحليل ودراسة النقد األدبي بصفة خاصة، فيسالوحيد الذي يسمح بتطّور الفكر و ألنه الشيء 
لنا إلى مستويات أرقى من كما يقول، فهي تنقق عصرية حديثة، و ائها بطر حتشريالنصوص و 

أي لهذه ) ا قّراء ناقتراحاتنا باعتبار و  مواقفناآرائنا و  عنالتفاعل لنعّبر عن ردود أفعالنا النفسية و 
 .2(النصوص األدبية

تنا اإّن هدف الكتاب األساسي هو تغيير عاد: "... لهذا نجده يقول بخصوص هذا الكتاب و 
هي عادات ، و (وأؤكد هنا على المجال األدبي  وبشكل خاص) في قراءة النصوص األدبية المألوفة 

تلتزم بوثوقية صارمة ال تتناسب مع الطبيعة النسبية للنتائج المحّصل عليها عادة في الّدراسات 
قيمها حول مضامين هذه النصوص األدبية و األدبية، كّل هذا من أجل ترك المجال مفتوحا للحوار 

 .3..."معرفية أكبرالجمالية  بغاية تحصيل مردودية 
داني إلى قبول التغيير واالبتعاد عن لحم"ا التصريح إاّل دعوة من طرف ال يمكن اعتبار هذو 

ع األدب والنقد األدبي المعاصر القوانين التقليدية الّصارمة، ألّنها ال تتناسب مع أوضاالقواعد و 
مح للنقاد بالمحاورة ل مفتوح يسترك هذه النصوص كمجالك من أجل االنفتاح على اآلخر، و ذو 
الجوهر الذي تحمله هذه النصوص في التوّصل إلى المضمون الحقيقي، و  المناقشة في سبيلو 

الذي يرمي إلى " لحداثةا"يدخل ضمن مفهوم " دانيلحم"هذا الموقف الذي يتخذه  بالتالي، و اطياته
ربي بشكل االمغو عربي العالمي أو ال حديث في مجال النقد األدبي، سواءالتالتطّور واالستمرار و 

 . خاص
" توليد الّداللةالقراءة و "المدخل العام لكتابه  يعالج في" دانيلحم"تأكيد مواقفه السابقة، نجد لو 

 . بين القارئ المعاصرعالقة الجديدة التي تتشكل بينه و الث و موضوع اإلبداع العربي الحدي
 باألدب، وكيفية تحّولها القارئ سباب التي أدت إلى تغّير عالقةألهذه القضية بعرضه ل بدأف

ية، هو التحول الذي من األسباب األساسية لتغّير عالقة القارئ العربي بالنصوص األدب"... :فقال

                                                 

.نفسها  الصفحة،نفسه المصدر - 1 
.02، ص  توليد الداللةحميد لحمداني، القراءة  و  - 2 
.02، ص  نفسه المصدر- 3 
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وظيفة األدب، ذلك أن أشكال التعبير القديمة كانت متالئمة مع  نوعية الوظيفة طرأ في شكل و 
 1..."التي كانت منوطة بها 

(  القارئو  بين االبداع)تحديث هذه العالقة بب الذي أّدى  إلى تغيير و الس  "لحمداني"يشرح  وهكذا
ر إلى أّن الوظيفة يشيف 2العربي ليبرز موقفه أتى لنا بمثال عن الشعراألدب، و وظيفة  هو تغير

لجانب البالغي في تنظيم أكثر، حيث كان هناك اهتمام مفرط با إنشائيةالقديمة للشعر كانت 
قد زاحمت    اإلنشائيةفهذه الوظيفة  لذلكلكي ال يقع الشاعر في الغموض، و  ذلكالشعر، و 
ع الناقد، المبدع بلكن مقتضيات الحياة الجديدة كتش. التي يؤديها  النص الشعري األخرىالوظائف 

األدب العالمي، جعل من و  الرصيد الثقافيوالقارئ العربي بالفلسفات، واستيعابهم للتاريخ اإلنساني، و 
بالتالي كان نسان العربي الحديث، و إلالوجداني لالقديمة ال تلبي العمق المعرفي و ال التعبير أشك

هذا ما أّدى لجديدة بوسائل  تعبيرية جديدة، و فاق اهذه اآلل ستجابةالالتحّول لعلى الشعر التغّير و 
األدبية  األجناسميدان ما سمح لها بالبقاء في و  ،إلى تحّول جذري في بنية القصيدة العربية

 . المختلفة
ال، بسبب ، يؤدي حتما إلى الّزو يجاباإلعها بعدم التفاعل مو " الحداثة"عدم الدخول في ف لهذاو 

 وهذا ما حدث مع فن الخطابة لألشكال التي يعرفها العرب قديمامزاحمة األشكال األدبية الجديدة، 
الجديدة التي دخلت  من األنواع النثريةغيرها اية، و الّرو ، التي زاحمتها القصة القصيرة، و ةمع الرسالو 

 .حديثا على األدب العربي
 اإلبداعيواقع النص يعالج في النص العربي الحديث، " ثةالحدا"فكرة " لحمداني"تناوليلو 

من السمات التي ساهمت في تحديث وتجديد النصوص ر إلى مجموعة يشيالعربي الحديث، و 
 : التي تتمثل فيما يليالعربية بشكل عام و 

حيث يشير لحمداني إلى أّن عنصر الخيال  قد لعب دورا هاما في تطوير : العناصر التخيلية-
هوم اإلبداع في العصر الحديث   مف لذلك فقد الزم عنصر التخييلالعربية، و  اإلبداعيةالنصوص 

وجديد  إلى كّل ما هم مثيريومي ئ باالبتعاد عن كّل ما هو عادي و يسمح للقار ( التخييل)ذلك ألنهو 
 .مجاوز للواقع المألوفو 
 ير القارئثقنيات التي يستعين بها المبدع ليالتيقصد بها  األدوات واآلليات و : أدوات التخييل-

ذلك بتناول مواد الواقع ثف  من وسائل التحفيز  الواقعي و يكويهيمه بواقعية األحداث، فيكثر و 

                                                 

.05نفسه، ص  - 1 
.10نفسه، ص - 2 
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ومعاصرة  خلق عالقة مباشرة أو غير مباشرة بنصوص  قديمة دمجها في عالم تخييلي جديد، فيتمو 
ي تعيد تشكيل الحوار اإلجراءات الحوارية الت: نجد من بين هذه الوسائل مثالتؤثر على القارئ، و 

التأثير بسحر ( نجد ذلك في الّرواية خاصة) بية الفكري في األعمال األداالجتماعي وااليديولوجي و 
ليات الشعر آو  رددمجها مع قوالب فنية أخرى كالسو ( المجازواالستعارة و  يةكالكنا)  الصورة الشعرية

 . غير ذلكو ( كاإليقاع  الوزن و القافية) المختلفة 
أّن السرد العربي المعاصر يقوم باستدعاء القارئ للمشاركة  حيث: حضور القارئ في النص -

هذا األخير يختار مباشر، فإذن الفعلية في بناء الّنص، فيقوم الكاتب بمخاطبة القارئ بشكل 
فهو يساهم في إنشاء نّص خاص به في كّل  هكذاتفاعل معها، و يالتي يتجاوب معها و  نساقاأل
 . مرة
بمشاركة القارئ في  ناآلالمبدعون  ال يكتفيحيث : داللة المعرفة المواكبة للنص اإلبداعي-

،فأصبحوا يهتمون بهذا الجانب فيطرحون األدبيفتجاوزوا ذلك، ودخلوا عالم النقد ،يةبير الوظيفة التع
فهم يحدثون  ذلكدرها، وبارسم مصالسردية كعملية بناء الشخوص، و  قضايا مهمة في الكتابة
 .إلى النقاد تنصاالنصوص بدل اإل ىإل تنصااإلعلى ونه بر ويج،خلخلة في ذهن القارئ

ن أل، ة في وصف الوقائعضافاإلعن الحشو و  االبتعاديقصد به : تشكيل الفضاءاالقتصاد و -
إلبداعية بالتالي فاالهتمام  باقتصاد النص في الكتابات ان هذه األشياء، و معاصر ينفر القارئ الم

كما ال .تهمبدع وضع حساب دقيق لخطوات كتابلك يجب على اللذ، و هالمعاصرة شيء ال مفر من
يتفاعل جاوب معه القارئ و تالذي يجب استغالله بشكل ايجابي ي ؛له االعتناء بفضاء النص دّ ب  

 .النص ىمع محتو  تهبواسط
،فالحمداني التي تدخل في حداثة النص األدبي، أما بخصوص القارئ هذه إذن هي أهم القضايا

نالحظ أن هناك تغير في الكتابة ف" نوعية الجمهور قضايا االستقبال و "ويسميها  أيضا يشير إليها
هذا األخير لم أّن و  الجمهور،خاصة ةنوعيفي المتلقي و ر أيضا تحديث ظه.جراءاتهاإذلك بتحديث و 

المزاج الكافيين للتعامل مع الكتابة، ولذلك كان على الكاتب أن يراعي شروط يعد يمتلك الوقت و 
 :النظام الجديد والتي تتمثل في

عد عن الّروايات تبيالقارئ إلى النصوص القصيرة و حيث نالحظ مثاًل ميل :  االختصار -
 . لهذا نجد مثاًل رواج القصة القصيرةو 
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ون حيث نجد أّن الكتب تخرج اآلن كأي سلعة استهالكية، فبدأ المبدعون يهتم: اإلغراء -
شهارية فعالة تؤثر في توجيه إاته اإليقاعية التي أصبحت أداًة لوحبمسألة إخراج الغالف بخطوطه و 

 .أذواقهم  فييكتجمهور القراء و 
تب واألعمال إن االستهالك األدبي بالمعنى االقتصادي يعني اقتناء الك: االستهالك األدبي-

لكنها لألسف لحركة األدبية في العصر الحديث و هي خطوة ضرورية لسيرورة ااألدبية المنشورة، و 
 .تعاني  من التراجع بسبب ضعف القدرة الشرائية للمجتمع العربي

قة بين تطور اإلبداع األدبي العربي عن العال "لحمداني"هنا يتحدث : المواكبة األدبية-
توى مسو  فنظًرا لضعف مستوى نمو التعليم( قراء األدب و ليس النقاد)تطور مستوى جمهور القراء و 

نظًرا للنسبة المعتبرة لألمية التي نجدها في البني التحتية في المجتمع تطور وسائل تدعيم الثقافة، و 
وحي للمجتمع العربي المعرفي والر تطور الجانب الفني و  العربي فإن األدب ال يؤدي وظيفته في

فاق الفكرية الجديدة بدل اتهام اإلبداع اآل رفع من مستواهم واكتشافلاء لالقرّ  "لحمداني"لذلك يدعو و 
غراقه في الغموضالحديث ببعده عن جمهور القراء و  األدبي العربي  . ا 

يدعوا إلى تحديثها من أجل و  "يلحمدان"ي أهم القضايا التي يتعرض إليها هذه إذن ه
 .جمهور يتمتع بمستوى أدبي رفيعرئ واع متفّتح و االحصول على ق
هذا األخير في قضية بحثه في تحديث النص اإلبداعي العربي بتناول  "لحمداني"ويختم 

قد  انيالفنون العالمية منذ العصر اليونمعظم اآلداب و  نّ أتطور اإلبداع العالمي فيشير إلى سياق 
لكن ما حدث مع الشاعر جماليات األدب و  راحل عديدة تميزت كلها بالبحث عنمرت بم
 جمالية البشاعة أدى إلى إعادة النظر في مفهوم الجمالية  كشكل اكتشفالذي  " بودلير"الفرنسي

األخر عن الجمالية  حثا هواأما على مستوى األدب العربي فقد سار في هذا االتجاه ب.موضوع و 
في  "لحمداني"الدكتور يقولو  الحديث عن مفهوم جمالية البشاعة إلىه لم يصل نّ إاّل أ صوصفي الن

ن ألم يتعرف بعد على ذاته كما يجب  ن اإلنسان العربيأل، وهذا من حسن الحظ:"...هذا الموضوع
توافق من ه بالمفروض أن تكون ناتجة عما يحلم هي التي من طار جمالية االنسجام و إيراها في 

 .1...."ما يرتبط بها من توازن في تلبية الحاجات المتعددة العالقات االجتماعية و في 
ن السبب في تأخر اإلبداع العربي يعود إلى ارتباطه بالقضايا أإلى  "لحمداني"بالتالي يشير و 

الهوية لذات و نه يتميز بالحفاظ على الكيان الخاص لأإلى  ة باإلضافةحلالحاجيات المالمصرية و 
رغم كل ما حصل فيها من  -يمكن القول بان القراءة هنا من :"....ة فيقول في هذا الصدد العربي

                                                 

 .10حميد لحمداني، القراءة و توليد الداللة، ص -1
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النمط التقليدي في ذلك إلى  ال تزال تميل –ية الكتابة األدبية نوع تلحقالتي  تطور تبعا للتغيرات
 1...."الغالب 

التي تعرفها الساحة نه يدعوا إلى مسايرة التطورات أذه نالحظ ه "لحمداني"انطالقا من مقولة و 
نه يصرح بميل المجتمع العربي ككل إلى التحفظ أة في مجال الدراسات النقدية رغم األدبية العالمي

باشرة إلى لك فهو يدعو بطريقة غير ملذت و الاالتمسك باألنماط التقليدية في مختلف المجو 
 يعني هذا الالحديث و الحداثة وأساسيات النقد مع مبادئ  ىنافي يتالذالتخلص من هذا العناد 

يهتم  أنه بل على العكس تماما ألننا نجد في كتاباته النقدية،ينبذ التراث "لحمداني"بطبيعة الحال أن
 . بدراسة النصوص العربية قديمة كانت أم حديثة

 : استنتاج
راسات استخالصها استطعناالتي  االختالفاتمن بين أهّم  القراءات و  من هذه الّد

قضية التفاعل العربي مع النقد الغربي، حيث الحظنا أن  انتباهناالسابقة، أثارت 
تها فنالنقاد المغاربة قد تأثرو  راسات النقدية الغربية، وبمختلف تطّورا أّن  الحظا بالّد

مور غيرها من األو ... والذوقبعد أن كان تقليديا يعتمد على الحدس،النقد العربي و 
المناهج النقدية النقاد العرب  اكتشف،في تقييم األعمال األدبية والحكم عليها

اهرة األدبية اإلجراءات المختلفة لتحليو  اآللياتالحديثة التي أتت بموجة من  ل الّظ
زت به هذه المناهج و كان و  .بصفة عامة النظريات الجديدة، هي صفتي أهّم ما تمّي

 .ينحثاالموضوعية التي كانتا بؤرة نشاط مختلف البة و يالعلم
دو  د عمــ ذلك فقــ ة لــ اهج الحديثــ ذه المنــ تغالل هــ لــى اســ ة إ اد المغاربــ نقــ ل تخدامها فــي  ا واســ

يــــل، و  ين در تحل ة، فتراوحــــت بــــ فة عامــــ ة بصــــ يــــ صــــوص األدب ة الّن ة النصــــوص دراســــ اســــ
ة  ة)القديمـــــ يـــــ ث ثـــــة،و ( الترا ين الشـــــعر بقديمـــــه و  الحدي ه،وبـــــ ثـــــ بين األنـــــواع النثريـــــة و حدي
دة ّد اول هـــؤالء و .المتعـــ نـــ و ت ات، هـــ راســـ ذه الّد االمالحـــظ فـــي هـــ قـــ ن ل ات ا لـــف النظريـــ د مخت

ـــبطر  ئ ةا ـــ ف ذه و .ق مختل ـــى هـــ ل ارة إ اتلكـــن قبـــل اإلشـــ ذه االختالفـــ ّل هـــ لـــى أّن كـــ ير إ ، نشـــ
راسات كانت تتمحور حول قضيتين أساسيتين هما  :الّد

 .المباشر لهذه النظريات الغربية اإلسقاط -
 (.مباشرة أو غير مباشرة)الترجمة بمختلف أنواعها  -

                                                 

.نفسها الصفحة المصدر نفسه،- 1 
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ة ال األولـى،إذا تطرقنا إلى القضية ف اذج الثالثـ ة  اتناولناهـ تـينالحـظ أّن النمـ راسـ بالّد
داني، ) ةقـــــد عرفـــــ( مرتـــــاضو المســـــدي، و لحمـــــ يـــــ ة الغرب ات النقديـــــ ذه النظريـــــ لكن ،وا هـــــ

تالف لــذي كــ االخــ و اا نهم هــ يــ ارزا ب اتهمن بــ ال اتجاهــ ذا المجــ لوكها فــي هــ تــي ســ د  ال فنجــ
ة ثر بصفة كبيرة بالمنهج البنيـوي و قد تأ "لحمداني" ذه المدرسـ دبأصـول هـ علـى  فاعتمـ

ا فــي تح ة، و مختلــف إجراءاتهــ ة العربيــ ئيــ يــل النصــوص الّروا لــل يا د  لدل ه قــ ــ ّن علــى ذلــك أ
ذلك فـــي بعـــض عنـــ ّرح بـــ بـــه  نيو اصـــ د : مثـــل)كت نقـــ ل لـــنص الســـردي مـــن منظـــور ا ة ا يـــ بن

يــة و و األدبــي،  ة المغرب يــ ة االجتمــالّروا يــة)اعي رؤيــ ة تكوين ة بنيويــ او (....دراســ (. غيرهــ
انية" مسديال"جد بينما ن لوبية اللسـ ات األسـ راسـ اول  قد تأثر بالمنهج اللساني وبالّد فحـ

ا، و إ ة لمبادئهـــــ يــــ اع النصـــــوص العرب ا ذلـــــكخضــــ زهـــــ لـــــذي يمّي ا العلمــــي ا  تحــــت طابعهـــــ
يـل كـاف لتبريـر ذلـك انيات دل ة باللسـ اني : مثـل: )ومجموعة كتبه المتعلقـ التفكيـر اللسـ

 (. غيرهاو ……المعرفيةأسسها اللسانيات و في الحضارة العربية، 
بة   ا بالنســـ ــ ّم لـــى أ د " مرتـــاض"إ ده قــ يميائي و  استحســـنفنجـــ نهج الســـ التفكيكـــي المـــ

تعانبشــكل كبيــر، حيــث  ابع الســ اســ ــ ّط ل ن ا تخلص مــ لــ ا مــن أجــل ا اريخي بهــ تــ ل ياقي، وا
ذا و  ةكـــ اته األولـــى، فتخطـــى ذلـــك  االنطباعيـــ ا دراســـ ز بهـــ ـــ نـــت تتمّي تـــي كا ل تعانةا  باالســـ

ة  اهج النقديــــ ذه المنــــ ة، و بهــــ ــــ ث فة واضــــحة الحدي د ذلــــك بصــــ ه تؤكــــ بــــ د)كت شــــعرية : فنجــــ
قـــراءة  ل يدة ا يدة، قصـــ يـــل مركـــب)القصـــ اب الســـردي، و ، (تحل يـــل الخطـــ لـــف و و تحل ة أ ـــ ل ي ل

 .الخ(...لوجيةبو أنترو )دراسة سيميائية 
اهج   بة للمنـــ ســـ ّن ذا بال ة و هـــ بة للترجمـــ ا بالنســـ ّمـــ ة، أ ثـــ المصـــطلحات، فحســـب الحدي

ـــــــف ترج اخـــــــتالف ل اهجهم، تخت ـــــــ اد، فـــــــي من ـــــــ ق ن ل ادين هـــــــؤالء ا ذه الميـــــــ ـــــــي هـــــــ اتهم ف مـــــــ
دة ّد تـــــــــرجم ف.المتعـــــــــ داني"ي راســـــــــات و  "لحمـــــــــ ال الّد دة فـــــــــي مجـــــــــ ا جديـــــــــ تـــــــــرح ألفاظـــــــــ يق
ة، ئيـ فة ملحوظــ" المسـدي"والّروا انية و يخــتص بصـ ة المصــطلحات اللسـ ه ة فـي ترجمـ لكنــ
م يكتــف  ذلكلــ اول بــل  فحســب، بــ ة، اقتــراححــ يــ دائل عــن المصــطلحات األجنب أ أو  بــ نشــ

انيات بعنـوان ا باللسـ اموس ال: معجما خاصـ انيات قـ تم " مرتـاض"ا، أمّـ (م1524)لسـ فيهـ
ة ميائية والتفكيكيـــ م مقاباليشـــرح المصـــطلح و  ؛بالمصـــطلحات الســـ ّد قـــ هي ا  تـــ تـــي تعرفهـــ ل ا

ة ل ــــ ي تــــرح مصــــطلحات عرب م يق ــــ ة، ث ــــ ي ة العرب ــــ احة النقدي ذه المصــــطلحات الســــ ــــل هــــ ب تقا
زة فـالمترجمة، ويستعملها بصفة دقيقة و  ا و مرّك اته إلثبـات دالالتهـ تها فـي صـحي دراسـ

 .أو التطبيقي االختباريشكلها 
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ة، و   عيد التطبيــق والممارســ ا علــى صــ ابقة، نالحــظ امــن خــالل قراءودائمــ ا الســ نــ ت
ة  تـــراث  اخــتالفبــروز نقطــ ل لــى ا تــي تتمثــل فـــي العــودة إ ل اد، وا قـــ ن ل ين هــؤالء ا ة بــ مهّمـــ

ة، ن فة عامــ اد العــرب، الحــظوبصــ نقــ ل م ا د رجو  أّن معظــ ة فقــط، قــ يس المغاربــ لــى عــلــ وا إ
ام ة فـــي  االهتمـــ التراث العربـــي، محاولـــ تعادتهبـــ يـــر ، اســـ املكـــن الشـــيء المث فـــي  لالهتمـــ

قاد في نظرتهم إل اختالفهذه القضية هو  ّن ل افي المعتبـر و ا ثقـ ل ّون ا ذا المكـ الغ ى هـ بـ ل ا
لـذي  ة، ا ثـ ه مـع مفهـوم الحدا ة، خاصة بمقارنتـ ه، فمـن يال األهمّي له عنـ قـول يمكـن فصـ

 .تراث، يعني حداثة بصفة أوتوماتيكية
بة  لـــــــى فبالنســـــــ ة فـــــــي" مرتـــــــاض" إ فة خاصـــــــ ه يبحـــــــث بصـــــــ ـــــــ ّن مفهـــــــوم  نالحـــــــظ أ

اول التقصـــــي فـــــي معظـــــم در حيـــــث المصـــــطلحات،  اته يحـــــ ة  عـــــناســـــ ـــــ اهيم النقدي المفـــــ
ـــــراث و  ت ل ين ا ـــــ ة ب فـــــ ـــــةوالمصـــــطلحات المختل ث فته و يف.الحدا ه عـــــرض المفهـــــوم بصـــــ ـــــ ت دالل

ابالت تثبــت  ا مقــ د لهــ تــراث العربــي ليجــ لــى ال ود إ م يعــ ة، ثــ دماء الحديثـ قــ ل د ا ا عنــ وجودهــ
ذلك العـــرب، حتــــى و  م تكـــن تعــــرف بــــ و لــــ ملــــ ا غنــــاالســــ بـــت دائمــــ اإلرث العربــــي  ى، فيث

ذلك يواألدبي النقدي بصفة خاصة، و  اهيم بـ ذه المفـ د تعـرض إلـى هـ ا  فـيكـون قـ جانبهـ
د، لكـن  ذلك يميـل إلـى الماضـي و  مـواز   كلبشـالحداثي وتصّورها الجديـ يحـرص علـى لـ

 .معارفه بصفة عامةأصول الفكر العربي و  احترام
ا   ا يـدعو" للمسـدي"أّم ده دائمـ تـراث النقـدي العربـي، و إلـى ا فنجـ ه لعـودة لل تـ قراءا

راسات التقليدية ة التـي كانـت و  قراءة جديدة نتجاوز من خاللها تلك الّد تيـ ا ّذ ل ام ا األحكـ
راسات ت ز الّد ةمّي ة لبـذو .النقدية القديمـ ثيـ اول التعامـل مـع التـراث بطريقـة حدا د حـ ك فقـ

ةيحقــــ يــــ تــــراث واألصــــول العرب ل لــــى ا ا العــــودة إ قــــة موضــــوعية لكــــ.ق مــــن خاللهــــ ن بطري
د العربــي و  نقــ ل ن ا دا عــ ة، بعيــ ليقة و علميــ وق  والســ ّذ لــ لــى ا تكم إ لــذي يحــ ديم ا قــ ل دس الحــا

ة، و  يـــ ـــاهرة األدب ّظ ل يم ا يـــ لفـــي تق ين ا ده يجمـــع بـــ ذا نجـــ ثـــةهكـــ نـــب التنظيـــري  حدا فـــي الجا
 .التراث في ممارساتهلكتاباته، و 

تـرا اهتم، فقد "لحمداني"فيما يخص و   ة ال ان هو اآلخر بدراسـ ث النقـدي ولكـن كـ
ا مــن  يــ"المســدي"و" مرتـاض"أكثـر تخصصــ اد جــذور عرب لــى إيجـ ا إ و يسـعى دائمــ ة ، فهــ

ان يــدعو تطع، فكــ م يســ ن لــ ات الســردية بشــكل خــاص، وا  راســ ات  للّد راســ اوز الّد لــى تجــ إ
ه النظــــرة  لــــذي تنقصــــ نــــب البالغــــي، ا يــــر بالجا ة بشــــكل كب قــــ ة، المتعّل ة القديمــــ تقليديــــ ل ا

ل ه و .الشمولية للخطاب األدبي كّك ز بـ ـ لـذي كانـت تتمّي تمّر ا ّور المسـ لهذا نالحـظ التطـ
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ز بال ـ ياقية، أصـبحت اآلن أكثـر علميـة دراساته، فبعد أن كانت دراساته األولى تتمّي سـ
يـــر و  ة،موضـــوعيو  د والتغي لـــى التجديـــ ده فـــي غيـــر موضـــع يـــدعو إ ا نجـــ نـــ ن ا أ اوز كمـــ تجـــ

ة بشـــ يـــ اهرة األدب يـــل الظـــ يـــدي فـــي تحل تقل نهج ال لـــ ام، و ا احذلـــك كل عـــ تـــ ذه  باالنف علـــى هـــ
لــذي يضــمن فــي المقابــل  ة، الشــيء ا ثــ ة الحدي اهج النقديــ احالمنــ تــ نف اب األدبــي  ا الخطــ

ه مــع اآلخــر، و  ة، ســواء وتفاعلــ ثــ ا يــدخل فــي الحدا ذا مــ ديم تعلـّـ هــ قــ ل األدب ا ق األمــر بــ
 (.الحديث)المعاصر وأ(التراث)
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 : خاتمة
ذت  طلل الطّلل لتط ل ذلت علتط،ع  للذ  لالبفعللالتطوّللال علتطعذب لل علب طا لل لسلل التطدي  لل تط،غ ذب لل

يللل لتع بللل ل، ،ا للل د ط ع لالتطخللل ل لطّللل لت فللل علتط،خو  طلللذعرلتط،عذم للل علتع العل،لللللت ئ للل تالتإل ذت
ّللللل لالبشلللل ال سلللل   التط،وعلللل ل   لسلللل  ،الال عل  لللل لوخ يلللل  لتط،غ ذبلللل د ط دل  لب للللذلت طلللل و لللل انلت

علتطد لللاللتع وي  للل المللل ل،ي ذبللل علالتط ي  للل دل ط وللل لت ع لمغ للللذال   ت وللل  ب للل طللل للآط   ع ل  تطوّ    للل
علط بللل ت  الأبّللل ول،ايلللا  علال ذتالتط ا ذ للل جلتط،و لللال بلللل علوعو،للل لب عسللل ّل  للل لوو   ، للل

ل.تع ب علتط،خو فع
عاطلل طولالل ذتسلل التطدي  لل راذتلب ط ل وغاللولل ديلل التط،غلل ذب ل شلل ط لت ّذ طلل ل لت ع لد لل لألل تطغذب لل

دلللتإلبلل ت  لال طلل ئلّي يولل لبّذلب طبّلول لللل للا ذلت ولل لآط لل ا لالت علسللاتحلبوّ  للالبد   ل،ودا لل
ولل أال ولل للت،و ت ت تطدظذ لل التطدي  للعلالل  لل لتط،دلل   لب ال و،لل   طللولغ ذ لل  لالال....أال،ذ ع  

ل.غ ذ  ال.....تطو تاط ع لالاتطس،  ئ عع لتطبد ا التط،ع  ذ  ل  طش الد ع ل
ديل لتع بلل لالل ط لت علمل لل علأيلتطغذب ل علتطعذب ل علتع ب ل ذتسل التطدي  ل سلاتحلوع لل لتع،لذلب ط ل

وللللل ذ  لتع بللللل لبف لللللذ لبشللللل ال للللل ي ل ط بّلمللللل لت يللللل ّتذوللللل و ط دلل لاتطبّلللللول للللللل،يللللل،اللتلت طللللل
ل.ذتالتطو ل وي،د  لتطع،التإلب ت   لط  لوويل،د قش و  لم ، لبع تطاغتطفذتغ ا لال

رلالل يللللل  للتالخلللللوال ،للللللل للللل تلتط،دّ للللل  لدشللللل د ط علبللللل للت علتطعذب للللل ذتسللللل التطدي  للللل مللللل لتط ل
تذس للتط،خو  للم ل،  التطدي لتع ب اتطب ّا للال ل.تط ل
فللالتطدلظللذلتالخللوال ،لللل،ف للايللتدّالقلل اب طوّ  لل لال دللل لط مللل للتالخللوال قيلل علل طلل  لّ اط

ديلل لتط،غلل ذب لت ط دلل لالت دلل اال لل تلتط   وليلو علط،ع  للذ لملل علدي  لل  لل تلتط، للّ رلبّذ يللعل،عذم لل
ف ل طلل ال وع للللالل (الخللوال ت) لل تلتط، للّ رلطبع لل تل للللتط،ف للايلتطف سلل  لبا لل لتطخ للاللت

دلللل لوسلللل  ّلتطيللللاحل  لللل لم للللذ لوالل.بلللل طدظذ لتطوف    للللع يلللل لتط،غلللل ذب ل  لللل تلميلللل لّ اط د وليلب ط  لللل
دلل ل للل ، لدع يلمتط،ع  ذ ل يلأ عل،لجلق   تلتعخ ذل و،ولجلب طغد ل ،ل لادا ل  لذغل  لال،ي ذدل

ل.ب لتط،ع  ذتإلدو جلتط،شذق لأالتطغذب لم ل،  التطدلي لتع 
يل،ذاذهلبع  ل،ذتّلال،لللتطع ط، ع لذغلتآل ت س  ذلغ ذهل،لل،للّ ولتط ا   لد  هل لط ل

وتطوراذلب طدظذ  التطورا ذلال ط   ل طل لتطولذتول،ّ اطعلتطعالال لذاّتطغذب ع ل ط لتطورس ّ لايلت
ل.لطوّي  لتطور  ا

ب  لتطول لّذحلبعضلتإلش  ط  التعس س ع لاللّ اطد لط طو تطو لوو،االم لتطبّول لللتعسل
ذتسلل ال نلبلل لتط ل طلل الوو، للل ولل جل لل تلتالخللوال لت د طلل ل  ع لالأ لال  علتط،غ ذب لل بلل  للتطدي  لل  لل تلو

يللل   د ط ع لب إليللل معلمللل لدظلللذتو يلاللت دللل اط يلطلللبعضلتط،اتيللل جدظذ لللل و يلتطدي  للل علو طللل ل  ف للل ل 
بلذتنل ل تلّ ولأو د لبد،  جلطّيل دل ل،لللخالط ل ل  طلال ل لل طلولالل-تالخلوال اال،عذم لعلّ اط
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فعلق   لللللع طللللل ل ذتسللللل الالل-ب للللل لبللللل طوّذل ل  ئلللللذلا للللل ت ل،لللللللتط نت طلللللول"الأبّللللل ول لللللال  بللللل لتط، 
،لللللتط،غلللذ  ل د،للل  جل"ل تد ّ، للل لطّ،للل"،لللللولللادّ لا"ليلتط،سللل ا بللل لتطسلللال" لا"،ذوللل ض

ذتس التطدي  علتط،غ ذب علتط،ع  ذ  ل.ط  ل
يللل لتط،غللل ذب لتط،ع  لللذ لد للل هل،وع ليلللمللل  تلوّ لعدللل لل د ط طللل لوللل ذ  لت ل،لللللتع  لل   ب لللال

ذتس تط،شذق لاتع  لتطغذب  لال دل للتع بلتالتع ب علتطدي  ع لم  بش الخ للم لتط ل ل لل  
اتم لتطو ل لتطذل ي  لاتطب ّالتسوي ،للأ يل دل ط ل.يلل،ع ذم ال،د  ل عالحلت

ولبل ةلّذ يلع اط طول دل ل،لللخلالال ل تلتطبّلول  علق لّ اط ف ع لو ل  ل طل ل لذضللوّ    ل ا ل
طتط،فلللل   يلال ولللل ط لتطوّللللذل ت ط علب لللل تلتط،ايللللاة لاب  يلللل  لطأللييلللل   لتط،وع ليلللل د علط  بّلللل ولتطدي  لللل

ولل ق  لم  لل  لبيذتحو لل لال ط ع لات دلل لتطورس سلل لّ للولتطاالالل اتحلم ،لل ل وع للل لب ط   ،ي ذدو لل  لسلل
د يلتطورسلل ّلطدظذ لل لاتّلل ل،لل علوخللوللب، لل ال،علل للّلل اال للال دلل عل،ع ل م ،لل ل وع لل للأي.علدي  لل

دللل لتطوّب يللل لال ع لا طلللولبو ذ للل ل  ذتحتو للل لالتطب ط   علتطودظ ذ للل علبعللل لتطع،  للل آط  و للل ل،، ذسللل
ل.للتطور  ال،ع ال تطوذتا علأ ي  لب تمجلتطورس ّال   لتطد اللتطعذب علتطّ  اع 

ذتسللل ا لالل علمللل ل للل هلتط ل فعل  ،للل يللل  لاتط،الّلللظلب للل د ط فللل الت يلللذتحتالط،عط ط بعللل لبعلللضلت
ل ع لعدل ل لبشل ال ل يلخ فاللوعلا ل طل ل،ذ ع ل و يلاللتخوالمل و يتطاالاع ل الألل  ل و يلتط،عذم ل

رخذرلو للالل،ال فعلأالبلل د ي لالب ل لل لوخو لل لب لل يلوشلل ب علأ اللذل،،ل ل،عظلل لتالخوالملل اطلل طولملل لل
دلل لبشللل الاتيللرلملل ل،ّللل االو يلط ورسلل ّلل  لل وو  للالملل ل، للل ال،علل لل لمد للل لتطودظ لللذ لالط

االل طلل ال خللوللملل لتطّيللالتط سلل د لالل" بلل لتطسللاليلتط،سلل ا"،لل ذتسلل التط سلل د ع لمّلل االت تط ل
د علت و،لل لم  لل ل  لل تطورسلل ّلط علطسلل د عل ذب لل يلتع دلل ّللظذ لل علملل ل،عظلل تطو ذ لل لاتط،، ذسلل

ل.دي ٍلالداٍذ التعداتةلتطو ل و،ولجلب  لتطدللتع ب لتطعذب ل،للشعٍذ ال
عللّل ااتخو ذلتطوخ للم لتطدللتطسلذ ا لاللتط ا"لّ،  لطّ، تد "د  لال ات ل تطودظ لذلط ذل

ذتسلل ال ع لم  و،لل ل  لل لتط ل علتطعذب لل طفدل لل عل لاّبللل ل،ب  ئ لل لالت لتو لل  ل،للجل،ذت لل  ت  ذتحتطغذب لل
طللدللتإلبلل ت  لتطعذبلل  ل علب مخ ا لل علت فعل   لل ولل لوذتميلل لذبّلل لب لل ط طسلل  ق التط،وعلل ل  لت

د  لاب طخ لاللتطسل   لتال و،ل    لال علتطعذب لاووي،ل ايل م لتط،عبللذل لللتط ا ل ط علتطسل   لت
ل.بش ال  ي

لل  ،لللل ويل طللللول،ذولللل ض"ت لللل ع لملللل قوذحلتطوخ للللللملللل لتعبّلللل ول"ل بلللل لتط،  ذتسلللل التطبد ا لللل ب ط ل
يلتط،بلللل   ل ،    لمّبللللل ل،عظلللل ،  ئ علأالتطسلللل ، ئ عل ،لللل ل سلللل وللللالبالتطسلللل ولللل لأ ط  لللل لتآلط لللل الت

ع ل ،  ئ علتطغذب للللل علتطسللللل تتطدظذ للللل ط  للللل لأم للللل ذ  علآذتحل،ا، لللللّ ّ ال لالل ط لللللللأيللللل  ل  فللللل خو 
عتطعذبللل  لالوود سللل ل،لللجلتطف لللذل علتطعذب للل ط لغللل وللل لالل.،لللجلخ ا للل علت ب طخ لللاللّللل لل،ي ذب
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ط رو لب لل لتطشللعذلت ولل ل لل ط علت عط دل للاللتطشللعذ علتطي  ،لل نلبرشلل  الطغا لل   لل     لم لل لوو، للل
ل. الالالخ ذقعلاللوواملذلم لتط لغ التع دب علتعخذرالل ا،ع د ل اوذت   

فللللل ق و يلت فلللللالل ياذغللللل علتخو  يللللل  لتط،غ ذبللللل د ط دللللل  لمللللل للت ديمللللل ل للللل ل ل ات ط علتلمللللل لتو   للللل و يلت   للللل
لّس لوخ ل ل  لاوذ  لنهلمل ل، ل ال،عل لل دعلال.لتط،ع  ذ  ل ال علتطّسل د ل  ل تل ط لال  ل لتط

يللل حلب ط يللل لتطعذبللل  لالمللل لتطسلللع لطالذو وي  للل الد د  لتط طللل مللل لتطوع ،لللال،لللجلتطد لللاللو للل انلت
ع علط ولّسلل للال.لتع ب لل لل مللجل،لللل،سللتا لل هلخّللا ل، ،ل علبشلل ال لل يطذل ذتسلل التع ب لل  وارلتط ل

ذتس التطدي  علبش الخ لال ل.تط ل
طلل ا دلل للتطشلل حلت ويبال سلل،رلط عل للالّسلل لبوّي لل ل، لل الال ذتسللعلالل،سلل وخ  لل ال،ودا لل

لّ ول  .لوا ل   ل ، ل ّ ول د لتطغذ  و، ل اللتطدي ل ب ذ ل للدول جل،عذمل  لام لذا ل سل
ولل لال ولل لأ ات عل،لللت  ذتحت يلتط،عذملل دلل الل؛  لل لو ويل عل،للللخللالالذ للبلل طول لل  لاالتإلبلل ت  التع ب لل

ع لاتطّ لللللللل ملللللللل اي       الق و لللللللل لب،خو لللللللل لتطّيللللللللاالاتط،ب ّللللللللولتعخللللللللذرل ّيللللللللالتط
علتل اغ ذ لل ...اتإل  اطا  لل   لل هل للللبعللض لال بعيلل  لع،للذلالل ، للللم للاعد لل لملل لّي يلل

طلللللللل ل  ع ل  ولللللللل لوللللللللع الملللللللل لتطد   لللللللل ط يلللللللل  لتطّيللللللللاال لللللللل لت دل ط دشلللللللل حل لللللللل تلتالخللللللللوال لبلللللللل للت
ل.تطّ   لب فعل  ،علذع و يلأالدظذو يل ط ا  ف علود اط يلطأل  لال اتطب ّا ل

علد دشلل الل طلل لأ،للذلبلل طةلتع ، للل علتط،ع  للذ ذلأ يلل ل  ذتسلل التطدي  لل يلتط ل ل،سلل لملل ل،عظلل
يل   لال  لظ  ذ لتطور ال دل ط ل،عظيلت عل ا لّ ولد  لألل ي ّ يلط ل هلتطدظذ ل التطغذب ل يل سل ذغل

علالتط،ع  للذ  علتط،، ذسلل يلملل ل ،  لل وللذتولتطعذبلل لتع لل اتطوّب لل ل ل الللأد لل ط طلل لت ل و  للالل 
عل  اتل للللط  للل اللل وّ  اتل طلللو لل اذتلط،خو للل لتطدظذ لللل التطّ   ع  لإل للل   لقللللذتح لاللتسلللل الللسلللل ت 

ولللذتولتطعذبللل لتإلسلللال، ل ط دللل لتعلال وشللل  ت وللل لوذ  للل لط ط ّذ  ل لللعالحلتطّيللل ئ لت بيال لم شللل سللل
سل ئا لا طلولال،د  ل،ع  لذ تطدي   لا ايّاد  لبّذ يعلال يلو لولتطذل دل لبف ل بشل الللوسل،رلط

ل.تطوفس ذ   لتطورا الال ت و،  تخ لل
جل لل الل علملل ل لل طيلوسللا هلتطفايلل  لال لل تلتطشلل حل،شلل ل لل لتطعت لخ  لل ولل لوبو للجلّ،ل ط علت اط،لل

اي ملللل ا لال ط لت ولللل لو للللال ط عتطخ لللل ئللت فلللل نلتط، ،ا لللل التطبشللللذ علتط،خو  وللللذتولل.، للللل ط ميللللذتح لت
ول ئ،للللللل لتطو،سلللللللل ع لأال  للللللل   لقذتحوللللللل لبللللللل إل ذتحتالتط،ع  لللللللذ ل يللللللل،لل ت اللللللل ب ط،دللللللل   لتطّ  

علطيل، لل ل للب ق لشعا لتطع طي لالو، لندب طخ ا  علتطعذب علتطو ل   تلأ،ذلب طةلتع ، لل
ل.بي حلتطشخ  علتطعذب علتإلسال، ع

ول ئ لتطول لتخونتا  ، دد ال د ط ععلأسلّذليلوا ل د ل ط  ل لمل ل ل تلتطبّلولمل لبلأال ،جلأ يلت
ل:ل  ال



 

253 

طلل لتتط،ذ ع لل ال للع الّو،لل لملل لتع للاالاللتالخللوال ل- وغالاملل للالخللوال   تط،دلل   للتسلل
يلللل ا لابوعلللل  لتط،شلللل ذ لال د ط و لللل  لعلل للللالد قلللل لا،سلللل ذهلت علات  ذتحت علتطذاتتطدي  لللل ملللل لتط،عذم لللل

ديلل   لملل للت ل ط عط للعالحلت فلل و اللّو،لل ل،خو  ديلل لتع بلل لسلل ط م ،لل لالّظدلل ل.لدو  لل و يلملل ل، لل الت
علتط ديلل  لتط،غ ذبلل ط يلوشلل ذ  يلملل لبعللضلتعشلل  حبلل للت عد  يلط  ذتسللع لاذغلل طلل  للأخيلل علت لاالالل

ّبيل لط ذ ل  لتط،عذمل لط لالل طلوالتآلخلذ للللتطدي لتط ال ، ذساد ل،خو ل لتطاتّل ل للأل ال
ل.تآلذتحلّاال،خو  لتط،اتي جاتّ لابوع  لتطاي م الاتعم  ذلال

طللل للتخو للل ذمللل للتالخلللوال - عل لللع ال  ل ذتسلللعّيلللاالتطلتخو للل ذمللل للتالخلللوال ،دللل   لتط ذتسللل
د يلا، للل التطوّب للل لال علم لللالاتّللل ل،للل ع لم ،للل لالّظدللل ل دللل لدي  دللل لتط،غ ذبللل لتخوللل ذتط،، ذسللل

يلل–أالتطوخ لللللتال و،لل ي ط لت  لل تل،لل لمللذضلملل ل، لل ال،علل لل،للللتط ذتسلل ا لالل-اا لل للرل
علتطّلل ال ع لالدللاةللتخو لل ذ  لل  يلبّب علل ولل ل خيللعاد  لط  ذتسلل ط ولل ط ل لل تل،لل لتطد للاللت ط ب 

ديل  ل خو لاللتط،، ذسل ل التطوّب ل لالتطوعل  لمل ل،اللطالخلوال  ع ال ط ع لّ لولد ل ل لعالحلت
ع لا  للالل،و، للنتلملل ل طللولب ذتسللع  لل تل،لل ل سلل،رلبوّي لل لال.لدللاةل،علل لل،للللتع ،لل التع ب لل

ل.، ل ي،لل قعلتطدو ئ لتطو ل   الل ط   نلم لتط ذتس التطدي  ع لالداةل،للتطوذ  
راذاتلدفسل  لتط،د   للتخو ذاتتطدي  لتط،غ ذبعلق لل- علبأالول لتطدي  ل دفسل  لمل لبعلضل ط،ل تّذ

علتعّ  ل  علودل اط يلط د لاللتع ب ل علبل خوال لتخو فلالط لللّذ يل عرلتطدي  ل طلذل لتعم ل ذلات
و لل  ط يلت علب،عظلل راذاتلملل ل،سلل ذتو يلتطدي  لل علتط،ع  للذ  لالمد لل  يلقلل لولل علتطغذب لل  لل تلذتالتطدي  لل

علتو  لاتم لتط  د لتطدظذا لأ،ل ل دل ، ل علط  ذتسل خيل ةلتطد لاللتطعذب ل ل طل لتطوّب ل لات 
ل.،ودا عل الّس ل، االو أ د س لأ ب عل،خو فعلاللتخو ذات  يلق لد 
عل غ لللللذ يل،لللللللتطعلللللذ ل- يللللل  لتط،غ ذبللللل د ط يللللل لتطغذبللللل  لالت د ط فللللل   اتل،لللللجلت عل لميللللل لو ط للللللل ذ للللل

و  بع ع لّ للللولد لللل للتالسلللل فلللل دللللال،خو  علتط،ع  للللذ ل   و لللل ذتالتطدي  لللل ط علقلللل لذميللللالط لللل هلت ئلللل م
وللالب لل ل لل هلتط،دلل   لتطغذب لل ولل لأ ط علت ذ لعلل،ب  ئ لل لغذب للعلاللعلتط،ع  للتإل للذتحتالتطدظذ لل

عل ، لد  لم لتط،ي بلالمئل.لخ  علتطوذتا عل،د  ودّب لااللوود س ل،جلتطد اللتطعذب ع لال
عل،ب شللذ ل  لل لتطد للاللآط  و لل لبّذ ودب للذلب لل هلتط ذتسلل التطغذب للعلاوّبلل ل  ذتحتو لل لال يلل

ع علوّلللل اال تئ،للل لتطوام لللل لبللل لل لللل هلتإل لللذتحلل لللل هلالبللل ال.لتطعذب للل ئللل علو لللولد لللل لم تالتطدي  لللل
ولل ل ط ولل لوّ، وا للال ط  لل لتطغللذ  لتط،ع  للذ لت ط علت  لل لط لللل،للجل،ذت لل  لتطخ ا لل علتطعذب لل

عل،د للل  ا للل علتطوذت علتطعذب لللع لاخ  للل و يلمللل لال.لتع ،للل التإلب ت  للل د لط ذتسللل طللل  للوعذيللل يللل  لت د ط ت
علتعخ للذ لعد ل لت لطلل  ل تلتطبّللول ،  للاللمل لأغ لل لتعّ لل لل طفئلل ع لم لل ل ل هلت ع اللذل،دّي لل

ل.تطّف ظل   لتطاي معلتطعذب علم لتطاقالدفس تطوّاذلالوي،لل
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طلللل الالّظدلللل هلالل- راذلت ولللل ط را ذلات ولللل ط يلت و،ذتذدالّظلللل لذغلللل يلبلللل للتطشللللذ لاتطغللللذ  لاللب سلللل ذغلللل
علتطّذ للللعل ولللل لويلللل،لل  د ، لللل ط علت ولللل لوفذيلللل  لظلللل  ذ لتطعاط،لللل ط علت ،خو لللل لتطوّللللاذتالتطدي  لللل

ع لالتع ب طعلللللذ ل  ،للللل يللللل  لت د ط عل الللأللت فعل للللل علب للللل يللللل  لتط،غ ذبللللل د ط اتل لللللللت يل وخ للللل علطللللل خ  للللل
اللللعل اتل لللل طيلتطّ ت علتإلسللللال، ع لميلللل ل خ لللل اط ع لبلللل ّوذت ّيلللل ذو يلتطعذب لللل لط للللللبللللذاحلأ لللل

ولللللذتولال ط علت علتإلسلللللال، علب لللللال،للللل لم  للللل ل،لللللللغدللللل ا،ور للللل علوسلللللع لطّ،  للللل علتطعذب للللل اي مللللل لتط
ل.لللخ ا   التإلدس للتطعذب ا،يا، ا لال

عل،للللتعّلل لل لل لل تل  للبّالل ل دلل ل،للللخالطلل لذ لل ل، ،ا لل ولل لخلل ضلم  لل ل لّ اط ط ذلت
دلل لا،لعبعضلتطدي  لتط،غ ذبعلتط، و، للب طخّ  لتع ب ل بل للتط،ع  لذ لّ لولالّظدل لأ خّ 

علتطسل بيعلتطول ل ذم ل لتطديل ل    تلق لتخو  ل،جلشل الال تطعذبل ل،يل ، للتطخّ بل التطدي  ل
ل  تلواي رلأسب  ل  تلتالخوال ل،لللد قل ّ اطد لشذحل،اتيجل  تلتطوب  للاللط طوتطي  ي ل

ع لال ب ئ لللعلاتال و،   للل ط وللل ذ   لاتعايللل ةلت ط ع لات ط لغللل يلوشللل ذ  يلمللل لت ولللذلعخلللذ لذغللل طف  ل للل تلت
ولللللل لدشلللللل ط علت طلللللل م  لللللل  للتالرتطن،د لللللل لتط،عذم للللللعلا،شلللللل ذب يلتطع ، للللللعلالل،ذ ع لللللل و يلب إليلللللل معل 

وذ عل دلللل لال.لبشلللل ال لللل يتط،شلللل لطللللالب للللالادر،للللالأللد للللاللقلللل لّيي ذ ل للللغ ذ لشلللل ئ ل،لللللل لللل ت
الل ذ ل لل هلتطتط،ايللاة لال الللم  ويلتطبّللولم  لل لالّيلل ل للشلل حلت لوعلل ط ت  ،للللّللذ للييلل علط لل

ل.ب ّا للآخذ ل
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