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 كلمة رئيس الملتقى 

 

برج  –إنه ملـن دواعـي الغبطـة والسـرور أن تتـاح لقسم اللغة واألدب العريب باملركـز اجلامعي 
التراث العربي وجديد القراءات  –فرصة إقامة تظاهرة علمية ممثلة يف امللتقى الوطــين األول  -بوعريريج
ه خدمة جليلة للعلم واملعرفة نأمل منه النفع العميم جلميع الباحثني والدارسني وهو عمل حنسب  -النقدية 

 واملتعلمني .
وهذا امللتقى الوطين األول أراد القائمون عليه أن يكون مبثابة استنطاق للرتاث بطريقة 

د يقنع حديثة معاصرة ، دون املساس مبرجعياته ومبادئه وأصوله ، ذلك أن املتلقي يف هذا العصر مل يع
بالدراسات التقليدية بقدر ما يريد التفتح واالنفتاح على اآلخر ، واالنتفاع منه ، ولكن بالقدر الذي خيدم 

 البحث العلمي الدقيق دون اخلروج عن املرجعيات الفكرية والتارخيية هلذا الرتاث.
ة وليس هذا املوقف باملتطرف فيما نعتقد ، فلكل أدب مرجعيات خاصة ومنطلقات معين

، وما يرومه هذا امللتقى هو كيفية االستثمار يف هذه املناهج النقدية واألخذ منها بالقدر الذي خيدم 
 الغرض ، مثلما بينه لنا نقادنا  يف البالد العربية .

ولعل الغرض األمسى من هذا امللتقى هو التوصل إىل الكشف عن الرتاث شعره ونثره، 
ضمونه، وإخراجه من حلقة ظل ماكثا يف داخلها دون أن يراوح وم هعلى مستوى معانيه ومبانيه، شكل

 مكانه.
والشكر يبقى موصوال لكل األقالم املسامهة يف إجناح هذه التظاهرة عن قرب أو عن بعد 
، كما تبقى الوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي تاجا على رؤوسنا بفضل ما جادت به ، فلها منا كل 

 الشكر .
الذي مهد السبيل ، ويّسر  -برج بوعريريج –ا املقام مدير املركز اجلامعي وال ننسى يف هذ

 الصعاب ، فله منا كل االحرتام والتقدير. 

 

 

 
 أ/ عزوز  زرقان 
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 السبتي سلطاني ألستاذا    العمل النقدي بين األصالية واالنفصالية 

 

 العمل النقدي بني األصالية واالنفصالية 

 يأألستاذ. السبيت سلطان 

 

 
 

 المقدمة:
يشكل تفاعل الناقد العريب مع ما ينتجه القارئ الغريب من نتاج نقدي وعلمي وليد البيئة  

الغربية أحد أبرز التحديات الكربى اليت تواجه كل متصد جملال الدرس النقدي، على اعتبار الفرق الشاسع 
بية اليت تسنجد يف كثري من القضايا النقدية بني القيم الغربية اليت نشأ يف أحضاهنا النقد الغريب والبيئة العر 

هبذا النتاج املنبت عن بيئتنا العريب، وهو ما يستدعي أن يقف الباحث األكادميي مليا عند هذا اإلشكال 
املتمثل يف كيفية املواءمة بني  لنظريات النقدية الغربية احلديثة سواء كانت سياقية أو نسقية وبني الرتاث 

باعتبار أن تلك النظريات النقدية ولدت يف بيئة اجتماعية وثقافية خمتلفة اختالفا جذريا اإلبداعي العريب، 
عن البيئة اليت نشأ فيها اخلطاب اإلبداعي العريب، مث  أليس يف تراثنا النقدي القدمي ما يغنينا عن التهافت 

نقدي العريب القدمي على ما يبدعه الغرب من نظريات نقدية؟ وكيف ميكننا االستفادة من املوروث ال
 وتكييفه مع ما وصلت إليه أحدث النظريات النقدية الغربية؟

ففي هذا السياق تأيت هذه املداخلة اليت أسعى من خالهلا للوقوف عند هذا اإلشكال  
املعريف اهلام، واليت أريد من خالهلا الكشف عن السبيل األمثل للتعامل مع نصوص إبداعية عربية مبناهج 

 ية هلا خصوصيتها الثقافية واالجتماعية اليت ولدت فيها.نقدية غرب
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 تعريف المنهج النقدي:
 املنهج يف اللغة الطريق     
َهاًجا"  –عز وجل  –قال اهلل  -     1" ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

املنهج مشتق من مادة )ن ه ج( وقد وردت يف لسان العرب مبعين الطريق قال ابن 
نظور: نـََهَج: نـَْهٌج، طريق بنّي واضح، وهو النهج، ومنهج الطريق وّضحه. واملنهاج كاملنهج، ويف التنزيل: م

"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " واملنهاج الطريق الواضح، وهنجت الطريق: سلكته، والنهج: الطريق 
   2املستقيم

نبية، يف اللغة األج Méthodeاالصطالح ترمجة لكلمة واملنهج يف 
Méthodologie  تعين علم املناهج، وهي تعود يف األصل إىل كلمة يونانية استعملها أفالطون مبعىن

البحث أو النظر أو املعرفة, كما وظفها أرسطو للداللة على معىن " حبث " واملعىن االشتقاقي األصلي هلا 
 3يدل على الطريق أو املنهج املؤدي على الغرض املطلوب

أمنة بلعلى أنّه مهما اختلفت مصادر البحث الفلسفية واملعرفية، وتعددت  وترى         
هذه املناهج وتنوعت باختالف املشارب الفكرية لكل منهج منهان فإن ذلك ال يلغي أبدا أن يتوفر حّدا 
جامعا بني هذه املناهج يتيح للقارئ أن يقارب أي عمل إبداعي أديب أو لغوي مقاربة علمية منهجية، 

ن اعتبار هذه اآلليات وسائل تقنية تتيح للدارس التعامل مع النصوص األدبية وفق ضوابط علمية وميك
 4 .دقيقة

 النقد األدبي العربي: من االنطباعية إلى االبتداعية: 
يرى العديد من الدارسني أن اخلطاب الشعري العريب احلديث قد مّر يف مراحله      

مها ذايت داخلي وثانيهما موضوعي خارجي، فأما األول فيتمثل يف األوىل عرب مؤثرين هامني جدا، أحد
العتماد على حركة اإلحياء اإعادة اكتشاف للشعر العريب الكالسيكي، والنظريات الشعرية الكالسيكية، 

    5يف الشعر العريب، وأما الثاين فيتمثل يف انتشار تدرجيي للتأثريات األدبية األجنبية اإلجنليزية والفرنسية
وإذا كان النقد جماله احليوي النص األديب، فإنه من الطبيعي أن يكون هلذين العاملني أثر 
بارز يف تطور النقد العريب الذي يتجاذبه تياران متباعدان أحدمها تيار عريب خالص يستند يف مرجعيته 

                                                 
 48املائدة:  - 1
 .1990 ، ، بريوتابن منظور : لسان العرب  ، مادة هنج ، دار صادر - 2
  4، ص1963عبد الرمحان بدوي، مناهج البحث العلمي، دار النهضة، القاهرة، مصر،  - 3
 . 102ص  ،2005دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر،  آمنة بلعلى، أسئلة املنهجية العلمية يف اللغة واألدب، -4
 .65، ص2003، 2مشق، ط، منشورات جامعة د1عبد النيب اصطيف، يف النقد األديب العريب احلديث، ج  - 5
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ر العباسي على أيدي وخلفيته الفكرية واملعرفية إىل الرتاث النقدي العريب الذي عرف أوج نشاطه يف العص
اجلاحظ وقدامة بن جعفر وابن طباطبا وغريهم، وتيار نقدي عريب يتكئ يف منطلقاته الفكرية واجلمالية 
على اخللفية الفكرية الغربية، مستندا يف تربيره ملوقفه على القطيعة التامة املوجودة بني النقد األديب الراقي يف 

 .  عصره الذهيب وحال النقد العريب احلديث
إّن املتمعن يف الدرس النقدي العريب يدرك بكل وضوح التبعية املطلقة اليت أصبحت    

متيز الناقد العريب لكل نتاج نقدي غريب، وهذا نابع من معطيات موضوعية جعلت هذا الناقد أسريا للنقد 
للمنهج النقدي  الغريب، إذ أن الكثري من النقاد مل جيدوا أدىن حرج يف االعرتاف الصريح باستخدامهم

الغريب سواء كان منهجا نقديا سياقيا أو نصانيا.ويشري عبد النيب اصطيف إىل القضية بقوله:" أّما فيما 
يتعلق بعملية االنفتاح، فإن مما الشك فيه أن األدب العريب احلديث قد شهد انفتاحا ملحوظا على 

ه على حساسية األدب العريب النفسية الثقافات األجنبية، وأن هذه قد مارست تأثريا ال ميكن إنكار 
والفنية، وعلى أدوات تعبريه الفنية وحىت لغته، وبالتايل فإهنا سامهت يف تشكيل رؤيته للعامل ويف تلوين 

  1منظوره لألشياء اليت من حوله"
 النقد العربي واألحكام االنطباعية التأثرية:

 سوى جمموعة من املالحظات مل يكن النقد األديب عند العرب يف بدايته األوىل     
النقدية التاثرية على غرار حكومة أم جندب، وحتكيم النابغة الذبياين بني األعشى واخلنساء وحسان بن 
ثابت وهي أحكام مثلما قلنا سابقا تستند إىل بعد ذايت تأثري أكثر مما تستند على بعد فكري موضوعي 

ألوىل اليت تأسس عليها اخلطاب النقدي العريب، وبالتايل ومع ذلك فإن تلك األحكام كانت مبثابة اللبنة ا
 ال ميكن ألي ناقد أن ينكر أمهية تلك املالحظات النقدية يف الرتاث النقدي العريب.

يقول الباحث أمحد علي دمهان يف مقدمة كتابه املوسوم بـ ) النقد العريب القدمي: قضايا  
 يتجاوز تلك النظرات اخلاطفة، أو اللمحات الفنية اليت تبدو وأعالم(: "  نشأ النقد العريب فطريا ذوقيا ال

ملتذوقي فن األدب من الشعراء وغريهم حني يستمعون إىل قصيدة من قصائد الشعر، أو إىل نص أديب 
"...2  

غري أن هذه املرحلة سرعان ما مت جتاوزها بفعل احتكاك العرب بالفكر الفلسفي اليوناين 
اسعة اليت شهدها العصر العباسي فيما بعد، ممّا جعل الناقد العريب ينأى بذوقه عرب عمليات الرتمجة الو 

النقدي عن تلك األحكام اجلزئية اليت كان ينطلق منها مث يعممها من دون مربرات منطقية، ويلجأ إىل 

                                                 
 .126،127، ص 1981، ديسمرب 12عبد النيب اصطيف، دعوة إىل املنهج املقارن، جملة األقالم، عدد    - 1

 ، ص: أ1995أمحد علي دمهان، النقد العرب القدمي: قضايا وأعالم، منشورات جامعة البعث، سورية،  - 2
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عملية االستقصاء مث التعليل لكل حكم نقدي يصدره، وهو احلال عند اآلمدي يف كتابه املوازنة بني 
الطائيني. ويف هذا السياق يقول حممد مندور: " والذي حدث عند العرب تارخييا أن النقد قد تأثر يف 
منهجه بالعقلية اجلديدة اليت كونتها فلسفة اليونان، واليت اختذهتا املعتزلة وعلماء الكالم أساسا جملادالهتم 

عند اجلزئيات، ويقفز إىل تعميمات يف التوحيد والفقه، وهذا يفسر تغريه من نقد ذوقي غري مسبب يقف 
خاطئة جتعل من شاعر أشعر الناس لبيت قاله، إىل نقد ذوقي مسبب حياول أن يقصر أحكامه على 

فمحمد مندور يقر صراحة أن بداية    1اجلزئية اليت ينظر فيها على حنو ما نرى عند اآلمدي يف موازنته."
عباسي عندما بدأ احتكاك الفكر العريب الناشئ مع الفكر التبعية يف العملية النقدية كانت منذ العصر ال

اليوناين الذي بلغ أوج عطائه، فتفاعل معه اخلطاب النقدي العريب من خالل الفكر املعتزيل وعلماء 
 الكالم الذين استعانوا بطرق الربهنة واحلجاج يف تعليل أحكامهم الفقهية والكالمية.

 التجديد:    النقد األدبي العربي من التقليد إلى
لقد عرف النقد األديب عند العرب بدايات عاثرة على غرار ما قدمه قدامة بن جعفر يف  
كتابيه " نقد الشعر وصناعة الكتابة " حيث حاول أن يقيم قواعد النقد األديب على أسس فلسفية 

عه بعد ذلك عبد القاهر ومنطقية متأثرا بفلسفة أرسطو غري أن هذه احملاولة مل يوفق فيها إىل حّد بعيد، وتب
اجلرجاين الذي سعى إىل إكساب النقد األديب بعده السيكولوجي إاّل أن هذه احملاولة ظلت فردية ومل جتد 
من حيتفي هبا ويواصل على هنجها، يقول سيد قطب:"أما النقد العريب فقد حاول قدامة بن جعفر) 

مث حاول عبد القاهر أن يدخل الدراسة وأخفق ( أن يقيم قواعد النقد على أسس فلسفية ومنطقية. 
النفسية يف النقد بشكل منظم. ولكن مل يتابعه أحد فوقفت احملاولة يف خطواهتا األوىل، اليت كانت 

  2بالقياس إىل زمنه خطوات كبرية."
 هـ( 337 -هـ  275النقد األدبي عند قدامة بن جعفر:)

ألمهية يف النقد األديب عند لقد شّكل قدامة بن جعفر نقطة انطالق على غاية من ا
العرب، إذ بىن كتابه " نقد الشعر" بناء هيكليا منطقيا معتمدا على تصور عقلي للعمل اإلبداعي، ممّا 
جعل أراءه النقدية تنظر إىل النص الشعري وفق خمطط هيكلي يرمسه يف ذهنه مث حياول إسقاط ما يف هذا 

يتناىف وطبيعة النص الشعري. أّما فيما يتعلق بقضية النص من معاين على أساس ذلك املخطط، وهو ما 
اللفظ واملعين اليت شكلت أحدى أهم القضايا النقدية اليت طرحت زمن قدامة فقد كانت نظرته هلا نظرة 

                                                 
 .11، ص 1996مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  حممد مندور، النقد املنهجي عند العرب، دار هنضة - 1
 ، ص  2003، 8سيد قطب، النقد األديب: أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط - 2
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فلسفية تقوم على اعتبار أن املعاين هي مادة الشعر، والشعر فيها كالصورة، وبالتايل ال ينبغي احلكم على 
 1مبعناه،   وإمنا حيكم عليه بصورته، كما ال يعيب النّجاَر يف صنعه رداءة اخلشب يف ذاتهالشعر مبادته أي 

فاملالحظ أن ما أورده قدامة بن جعفر من أراء نقدية يف كتابه نقد الشعر يرتكز باألساس 
سالمي على البعد املنطقي العقلي، وهو يف ذلك يستفيد من الثقافة اليونانية اليت تسربت إىل العامل اإل

بفعل احتكاك املسلمني بالثقافة اليونانية والفارسية يف عهد الدولة العباسية. غري أن هذه اآلراء نظرة غلى 
العملية اإلبداعية كمادة عقلية مما جعلها تتسم باملبالغة يف عقلنة اخلطاب الشعري الذي هو باألساس 

اء بأهنا حماولة شكلية عقيمة حيث خطاب فين مجايل ذوقي، وهو ما جعل حممد مندور يصف هذه اآلر 
   2يقول: " وإذن فمحاولة قدامة ظلت شكلية عقيمة، وهي مل تدخل يوما ما يف تيار النقد العريب."

 النقد عند عبد القاهر الجرجاني:
وعاش  جرجاناألصل، ولد يف  فارسيأبو بكر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين،  هو    

 نعرف تاري  والدته، ألنه نشأ فقرياً، يف أسرة . الهـ 471فيها دون أن ينتقل إىل غريها حىت تويف سنة 
رقيقة احلال، وهلذا أيضا، مل جيد فضلة من مال متكنه من أخذ العلم خارج مدينته جرجان، على الرغم من 

. وقد عوضه اهلل عن ذلك بعاملني كبريين كانا يعيشان يف جرجان واألدب والنحوظهور ولعه املبكر بالعلم 
علي بن مها: أبو احلسني بن احلسن بن عبد الوارث الفارسي النحوي، نزيل جرجان، والقاضي أبو احلسن 

 .الصاحب بن عبّاد، قاضي جرجان من قبل عبد العزيز الجرجاني
لقد كانت نظرة عبد القاهر اجلرجاين إىل العمل النقدي مغايرة متاما لنظرة قدامة بن 

من قبل، فلقد استطاع اجلرجراين جعفر، إذ مل يقع يف متاهات القضايا العقلية املنطقية اليت أغرقت قدامة 
أن يقدم رؤية جديدة لدراسة األدب ونقده، حيث متكن من القضاء على الكثري من األحكام واألراء 
النقدية واملفاهيم اخلاطئة اليت كانت سائدة قبله، مث قدم إضافات جوهرية تشكل يف جمملها أساسا علميا 

آن بشكل خاص، وذلك من خالل كتابيه: " أسرار صاحلا لنقد الشعر بشكل عام وبيان إعجاز القر 
 البالغة و دالئل اإلعجاز" وميكن تلخيص آراء اجلرجاين فيما يلي: 

 .توحيده بني اللغة والشعر ومجعه بني فلسفة الفن وفلسفة اللغة 
 .قضاؤه على ثنائية اللفظ واملعىن، وهي القضية اليت شغلت النقاد قبله كثريا 
  بني التعبري العاري والتعبري املزخرف، او بني التعبري واجلمال.     قضاؤه على قضية الفصل 

                                                 
 .68حممد مندور، النقد املنهجي عند العرب، ص  - 1
 .72املرجع نفسه، ص  - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/471_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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غري أن أهم ما متيز به عبد القاهر اجلرجاين هو براعته يف الفائقة من خالل النظرية اليت 
أبدعها واملتمثلة يف نظرية النظم، واليت تقوم على أساس النضر إىل ألفاظ اللغة وتراكيبها ككل متكامل، 

كن للفظ أن يكون ذا قيمة فنية وداللية إال من خالل العالقات النصية اليت يقيمها مع حيث ال مي
األلفاظ اجملاورة له ويف هذا السياق يقول: " أعلم أّن هنا أصال أنت ترى الناس فيه يف صورة من يعرف 

معانيها يف من جانب وينكر من آخر، وهو أّن األلفاظ املفردة  اليت من أوضاع اللغة مل توضع لتعرف 
 1أنفسها ولكن لن يضم بعضها إىل بعض فيعرف فيما بينها فوائد."

 النقد العربي الحديث والمؤثر الخارجي: 
يعد املؤثر اخلارجي أحد أبرز املكونات اليت يرتكز عليها الناقد العريب، لذلك ينبغي 

ل االفرتضات األساسية اليت التعامل مع هذا املكون باعتباره عامال مساعدا إن مل يكن أساسيا يف تشكي
حتكم املمارسة النقدية عند الناقد العريب احلديث، ومن مّث ال بد للمتمعن للعملية النقدية العربية أن ال 
يغفل هذا العامل أو يغظ عنه الطرف، ويف ظل غياب تأصيل فكري للممارسة النقدية العربية جيد الناقد 

من خالل مفاهيم نقدية متأصلة يف  –قدميه وحديثه   -العريب  نفسه جمربا على التعامل مع النص األديب
    2الفكر والفلسفة والثقافة األوروبية

وللوقوف عند تأثري الفكر النقدي الغريب يف املمارسة النقدية يف العصر احلديث نستطيع 
قدية على النظريات أن منثل هلذا التفاعل من خالل بعض أعالم النقد العريب الذين استندوا يف أعماهلم الن

النقدية الغربية ومن هؤالء جند الناقد املصري عز الدين إمساعيل الذي تبىن منهج التحليل النفسي كإطار 
 مرجعي يف نقده لألعمال األدبية.

 ةواحلقيقة أن منهج التحليل النفسي الذي طبقه عز الدين إمساعيل على النصوص األدبي
اليت اطلعت على النتائج اليت توصل هلا النقاد يف الغرب، مث حاولوا النسج مل يكن غريبا على البيئة العربية 

 على منواهلم من خالل تطبيقها على النصوص األدبية العربية. 
لقد بدأ منهج التحليل النفسي على يدي سيغموند فرويد يف الغرب منذ    أزيد من مائة 

قى فرويد يف البداية " أوديب ملكا" عام معتمدا باألساس على بعض األعمال األدبية حيث انت
 3رواية "اإلخوة كرامازوف" لدستويفسكي. 1928لسوفوكليس، مثّ "هاملت" لشيكسبري ، وأضاف سنة 

لقد سامهت دراسة هذه النصوص اإلبداعية يف إخراج علم النفس من دائرته الضيقة 
لبشري كما أسهم هو بدوره يف تزويد املرتبطة باملرض والعقد النفسية وجعلته يتعانق مع النتاج الفكري ا

                                                 
 .287، ص 2005، القاهرة، مصر  5حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، طعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق: حممود  - 1
 .98عبد النيب اصطيف، يف النقد األديب العريب احلديث، ص  - 2
 .49الكويت، ص جمموعة من الكتاب، مدخل إىل مناهج النقد األديب، ترمجة: رضوان ظاظا، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  - 3



 أألستاذ. السبيت سلطاني                  واالنفصالية                   العمل النقدي بني األصالية

 

 

9 

املتصدي للعملية النقدية بآليات إجرائية وأدوات نقدية مكنت النقد من االستفادة بشكل كبري من 
 خصوصيات هذا املنهج.   

لقد حاول عز الدين إمساعيل أن يثري احلقل النقدي بإسهاماته املستمدة من النتائج اليت 
ند حدود األبعاد التنظريية، وغنما سعى إىل تطبيق ارائه النظرية على توصل هلا علم النفس، ومل يقف ع

جمموعة من األعمال اإلبداعية، غري أن السؤال الذي جيدر بنا طرحه يف هذا السياق: كيف تعامل الناقد 
مع نصوص أدبية وليدة بيئة عربية ختتلف جذريا مع البيئة اليت ولد فيها منهج التحليل النفسي؟ مث هل 

طاع الناقد أن يوائم بني اخللفيات اليت نشأ يف ظلها االجتاه النفسي عند الغرب واخللفيات اليت نشأ يف است
 ظلها النص اإلبداعي العريب؟

احلقيقة أنه يصعب على الناقد عز الدين إمساعيل أن يتمكن من املواءمة بني اخللفيات 
يتبىن منهج التحليل النفسي يف الغرب وبني  الفكرية والفلسفية اليت نشأ يف ظلها اخلطاب النقدي الذي

الذي نشأ يف ظل بيئة اجتماعية مغايرة، لذلك وجدنا الرجل يتصدى للعمل  خصوصية العمل األديب
النقدي مستعينا بكل آليات التحليل النفسي، غري أن ما حيسب له أنّه استطاع أن يتجاوز تلك النظرة 

النقدية لبعض الدارسني الذين يتبنون منهج التحليل النفسي،  الضيقة اليت كثريا ما ترددت يف األعمال
وذلك من خالل عدم اهتمامه املفرط بشخصية األديب، أو لنقل عدم إصراره على القيام بعملية إسقاط 
غري مربرة لكل ما حيث ألبطال العمل الروائي على شخصية صاحب الرواية مثلما وقع للعديد من 

 الدارسني.
ناقد فسر العملية اإلبداعية وفق رؤية ال ختتلف كثريا عن تلك اليت فسرها ومع ذلك فإن ال

       1به فرويد ومجيع مرتادي منهج التحليل النفسي، إذ يرى أّن:
 العمل األديب وليد الالشعور:فهو رمز للرغبات املكبوتة يف ال شعور األديب.

عرف على جوانب من حياة ضرورة معرفة حياة األديب قصد تفسري أدبه، إذ يرى بأن الت
 املتعلقة باملعاين اليت يسعى الناقد الكتشافها يف العمل األديب  ااألديب سيفيد حتما يف حتليل بعض القضاي

يرى عز الدين إمساعيل أن الفائدة من علم النفس حيققها الناقد أثناء حتليله للعمل األديب 
لتحليل النفسي حيول الذي يستعني يف إبداعه بنتائج اوليس األديب أثناء العملية اإلبداعية، ألن األديب 

ال يتوقف عز الدين إمساعيل يف حتليله النفسي للعمل األديب عند حدود الشرح والتفسري،  أدبه إىل علم، 
ير الناقد أن كّل عمل أديب قابل للتحليل ،و وإمنا يتجاوز ذلك إىل إصدار احلكم على القيمة الفنية للعمل

ف الكثري من الناقدين النفسيني الذين صبوا اهتمامهم فقط على بعض النصوص األدبية النفسي على خال

                                                 
 .150 ، ص1985شايف عكاشة، اجتاهات النقد األديب  يف مصر،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 1



 أألستاذ. السبيت سلطاني                  واالنفصالية                   العمل النقدي بني األصالية

 

 

10 

فاملالحظ أن عز الدين إمساعيل سار على نفس النهج مضامينها بوجود عقد وأمراض نفسية،اليت توحي 
ه الذي سلكه فرويد ورواد مدرسة التحليل النفسي لألدب وهو ما يوحي بأن ناقدنا ظل أسريا يف حتليل

 ونقده للنظرة النقدية الغربية.
 خاتمة:

إن احلقيقة اليت ينبغي ألي دارس للخطاب النقدي العريب أن يقف عندها أنّه  ال يسعه 
إاّل أن خيلص إىل جمموعة من االستنتاجات املنطقية، أبرزها أن هناك قطيعة تامة بني املوروث النقدي 

رار العسكري واجلاحظ واجلرجاين، وبني النقد العريب احلديث العريب الزاخر الذي تركه النقاد األوائل على غ
الذي أشاح رواده بوجوههم عن ذلك املعني اخلصب، وأقبلوا بنهم شديد على املناهج النقدية الغربية، 

 من هائلة مرحلة األخرية العقود الثالثة يف العريب األديب متعلمجا وشهدمثلما يقول وهب رومية: " 
 الوضوح وعدم واالنتقاء والتشتت االنبهار من » التجريب«كلمة تعنيه ما بكل » النقدي التجريب«

 للرائي يكاد خييل حىت ....و النقدية االجتاهات بني املنهج والقفز وغياب » باحلداثة« اللحاق إىل واللهفة
درة على واحلقيقة الثانية تتمثل يف أن الكثري من النقاد ويف ظل عدم الق الوقوع." وشيكة قطيعة أن

االستفادة من الرتاث النقدي العريب القدمي ارمتوا بني أحضان املناهج النقدية الغربية، ومتثلوها بشكل جيد 
مث راحوا يطبقوهنا من دون مراعاة خلصوصيات البيئة الفكرية واالجتماعية اليت أنتجت اخلطاب األديب 

باملوروث النقدي العريب من أوىل األولويات إذا  الذي هو موضوع الدراسة النقدية، وبالتايل أصبح االهتمام 
                  كّنا فعلنا لدينا رغبة أكيدة يف النهوض بالعملية النقدية وفق قيمنا االجتماعية والفكرية.

 األستاذ: السبتي سلطاني                               
 المركز الجامعي بالطارف
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 صفية بن إسماعيل مسرحي الدكتوراشكالية المصطلح في النقد ال
 

 

 اشكالية املصطلح يف النقد املسرحي

 صفية بن إمساعيل الدكتور

 

  المصطلح مفهوم في

 ما وعنوان املعرفية حقائقها جممع فهي مصطلحاهتا العلوم مما الشـك فيه أن مفاتيح     
 ألفاظه غري العلم منطق إىل االنسان به يتوسل مسلك من وليس سواها عما منها واحد كل به تتميز

، إهنا املفتاح األول للولوج إىل أي علم وعلى الباحث أن يضبط أدواته االجرائية أوال ليكون  االصطالحية
عمله ناجحا وليصل إىل مبتغاه ، فإذا كان مفتاح هذا العلم به خلل أو عيب فالثابت أنه لن حيقق مبتغاه 

 مسريته ،  وسيجد أمامه الكثري من املطبات اليت تعرقل

 ال ودوهنا تبادل أو تعامل ألي األساسي احملور تعترب اليت بالعملة املصطلح البعض ويشبه
 الغموض نتجنب حىت الناس بني وشيوعه استقراره على واحلرص وحتديده ضبطه وجب ولذا ذلك يتم

 من أصعب املعاين متبدلة بألفاظ التفاهم إن)) اخلاطئى الفهم عليه يرتتب الغامض للمصطلح ألن واخللط
 العلمية املصطلحات تثبيت من بد وال األلفاظ معاين على االتفاق فيجب القيمة متبدلة بنقود التعامل
 احلجر هو العلمية املصطلحات وتثبيت املعاين حصون األلفاظ إن فيها أفرغت اليت األلفاظ التتبدل حىت

 .  (1)((  العلم بناء يف األساس

 على اجلماعة اتفقت ما هو كونه عن)) خيرج ال له تعريف سطأب يف وإذا كان املصطلح
 هذا مايربز التحديد من هلا وأصبح الزمن مع تسربت واملذاهب األفكار من جمموعة إىل لريمز استخدامه

                                                 
     173ص 1/1999أحمد بلخيري، المصطلح في الثقافة العربية ، البوكيلي للطباعة والنشر المغرب ط 1
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 وفلسفة تارخيي سياق ذات فكرة أو حركة إىل صغره من الرغم على يرمز فأنه أطلق إذا أنه حبيث التعبري
 . (1) ))يةفن والمح مجالية

 وما التأسيس يف أزمة من املسرحي النقد يعانيه ما يقف على النقدي للمشهد فإن املتتبع
 الفكرية واألسس النظرية اخللفية غياب بسبب املسرحية واملفاهيم املصطلحات فوضى من عنها ترتب

 وعمقت تباسهاوال النقدية املصطلحات من الكثري غموض يف سامهت مستعارة غربية مرجعيات واعتماده
 مقاييس وأجنز.   (2)اآلخر على ومنهجيا معرفيا انفتح قد كان الذي العريب املســرحي النقد أزمة من

 رؤى من طرحه ما على واالنفتاح الغريب املسرحي النقد مع التفاعل مثار من مثرة كانت نقدية ومفاهيم
 لتأصيل كافيا معجميا رصيدا يكن مل النقاد من خنبة لدى املصطلحي الرصيد أن على وتصورات.فضال

 بني عالقة أجياد– الرصيد هذا غياب– يف النقاد هؤالء يستطع ومل وابتكارا، وحبثا تلقيتا املسرحي النقد لغة
 هي النقدية املناهج مفاتيح وأن السيما.   (3)مصطلحاته مجلة وبني كتاباهتم يف عنه املعلن املنهج بني

 .واحدة كل به تتميز ما وعنوان رفيةاملع حقائقها وجممل مصطلحاهتا

                                                  اشكالية المصطلح في النقد المسرحي
باعتباره الفن األول الذي كان يتشكل من جمموعة من  "أبو الفنون"املسرح يف أوساط النقاد بأنه  يلقب   

متشعب ومركب نتيجة انتمائه املزدوج فهو يف أقسام اللغة فن  ... بني الرقص والغناء  الفنون تراوحت ما
وتبعا لذلك يقوم كما تقوم بقي األجناس األدبية ، ، العربية ينتمي إىل األدب من جهة النص الدرامي 

باعتباره عرضا مسرحيا يقوم وفق أساسيات تقومي  لولكنه يف معاهد الفنون الدرامية ينتمي إىل فنون التمثي
واالضاءة والسينوغرافيا واملوسيقى  والديكور ث حركة املمثلني على خشبة املسرح واجلمهورالعروض من حي

كد أن ملؤ ا أيضا ، ومن .  وألنه فن مركب ومتشعب فاملصطلح املسرحي بدوره فيه متشعب ومركب (4)
قية يتساوى يف املسرحية العربية مستمدة من الثقافة االغري معظم املصطلحات املسرحية املتداولة يف احلياة
وإشكالية املصطلح ليس قصرا على النقد املسرحي بل تكاد  .ذلك النقد املسرحي العريب مع نظريه الغريب 

تكون عامة وشاملة حيث نعاين منها يف الشعر والفلسفة والقانون والسينما والعلوم والتكنولوجيا إهنا )) 
، ومبصادرة تراثية أيضا إال أنه ورغم أننا منلك  أزمة عامة غري مضبوطة ألهنا تتصل عموما مبصادر غربية

رصيدا ضخما من جتارب النقد واألدب خالل مائة عام تقريبا إال اننا مل نستطع أن نستخلص من هذا 

                                                 
 16عبد احلميد أبراهيم ، قضية املصطلح األديب ، ص 1
 233،ص2010،دمشق 557لنقد المسرحي واالنفتاح على اآلخر، مجلة المعرفة ،العددإسماعيل بن اصفية ا 2
 166، ص1996عبد الرحمن بن زيدان، إشكالية المنهج في النقد المسرحي، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة    3
 87تونس ص2007 ديسمبر 188اصفية، الدراما بين النص والعرض ، مجلة الحياة الثقافية ، العدد بن إسماعيل 4
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الرصيد القانوين ملسرية احلركة األدبية يف وطننا العريب ... وأرجع بوول شوول هذه األزمة إىل التيارات 
هبت على العامل العريب منذ منتصف اخلمسينيات محلت معها بذور وفروع هذه املسرحية الغربية اليت 

األزمة ، فالذين تعاملوا مع النصوص املسرحية الواحدة واالجتاهات املسرحية الوافدة واملدارس النقدية 
الوافدة مل يتمكنوا من وضع حتديدات عربية هنائية لتلك املصطلحات الغربية وألن مراكز األحباث يف 
اجلامعات واملؤسسات مل تتعامل مع هذه املسألة تعامال جديا، فقد تفاقمت وازدادت خطورته وأحدث 
نوعا من البلبلة يف املنت النقدي وما زاد األمر إلتباسا أن غالبية الذين تعاطوا يف هذا الشأن كانوا إما أدباء 

 .( 1) ملصطلح ((أو مسرحيني مبدعني وقد أدوا مهمة الناقد املهين املختص يف عصر ا

وتعود البداية األوىل النفتاح الثقافة العربية على املصطلح املسرحي اإلغريقي إىل الفرتة  
حركة دؤوبة بفضل التشجيع الذي لقيه القائمون على هذا العلم الرتمجة  االعباسية الذي شهدت فيه

الذين نقلوا  منهم الفالسفة السيما ربالع املرتمجني بعض املهمة هلذه واحلظوة اليت كانت ملن يزاوله، وتطوع
كل حسب ختصاصته وميوالته املعرفية، ترمجوا كتب الطب واملنطق من خمتلف الثقافات واحلضارات   واوترمج

أول اطاللة على املصطلحات املسرحية من خالل ترمجتهم  الرتمجة عن اليونانية نتوكا واخلطابة، والفلسفة
الرغم من جدة األمر عليهم وافتقار الثقافة العربية هلذا الفن ، إال أن  ، وعلى "فن الشعر ألرسطو"لكتاب 

أولئك الشراح واملرتمجني سعوا إىل تقدمي مصطلحات تكون أقرب إىل هذا الفن الوافد على أدبنا وثقافتنا ، 
ح وألهنم ال ميلكون زادا مسرحيا يساعدهم على اقتحام هذا امليدان األمر الذي جعل ترمجتهم للمصطل

تتسم بالقصور والضبابية ، حيث فشل بعض الرواد يف متثل بعض املصطلحات املسرحية وفهم حمتواها 
ونزحوا هبا عن ماهيتها مما كان وراء انصراف العرب عن هذا الفن الذي ظل جمهوال إىل منتصف القرن 

 ومناألدبية ، األجناسالتاسع عشر حني هنض مارون النقاش يف التعريف به وحجز مكان له ضمن بقية 
 " أن املسرحي للمصطلح اخلاطئ الفهم عن املسرحية النقدية الدراسات من عدد يف تردد اليت األمثلة
 يف وفق أنه من الرغم عن السريالية وعلى" ألرسطو الشعر فن" كتاب ترمجة يف شرع ملا مىت" بن يونس
 يف صعوبة وجد وكوميديا راجيديات كلميت إىل وصل حني أنه إال الفن هذا مصطلحات من العديد ترمجة
 على الكوميديا هبا ليدل مدح كلميت استعمل أن إال منه كان ، فما الكلمتني هلاتني مصطلح خلق

 الفن هذا عن العرب األدباء انصراف يف ومسهما بعده جاء من ، مضلال املأساة على للداللة واهلجاء
 مطورة صورة يكونا أن اليعدوان وامللهاة املأساة بأن املصطلح دقة وعدم الرتمجة سوء وبسبب منهم اعتقادا
 الذين النقاد من العديد ظللت اخلاطئة الرتمجة تلك إن بل ، العرب فيهما أبدع اللذين الغرضني هلذين

                                                 
 168المسرحي،ص النقد في المنهج إشكالية زيدان، بن الرحمن عبد  1
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مندور ))ولذلك ضلوا ضالال بعيدا حىت يف ترمجة لفظي التاجيديا  حممد يقول كما ، بعده جاءوا
مىت بن يونس بلفظي املدح واهلجاء عندما رأى أرسطو يعرف الرتاجيديا بأهنا فن والكوميديا اللتني ترمجهما 

مجيل ميتاز بالنبل ومتجيد البطولة ، بينما هتدف الكوميديا إىل نقد املثالب والعيوب ..وضللت تلك الرتمجة 
ديا على املدح اخلاطئة فيلسوفا كبريا كابن رشد فإخذ يطبق األصول اليت وضعها أرسطو للرتاجيديا والكومي

  .  (1) واهلجاء العربيني ((

ترتب عن عدم الدقة يف ترمجة املصطلح وسالمته مجلة من االخطاء املتولدة عن بعضها 
البعض، أوهلا وأمهها أن يونس بن مىت ومن سار على خطاه قد استبدلوا األشكال املسرحية باألغراض 

هلا الفن، وهذا خالف ملا ذهب إليه بعض النقاد  الشعرية وشرعوا يف تطبيق األصول اليت وضعها أرسطو
من أن بن رشد مل يكن جاهال هلذه املصطلحات، بل مرد ذلك االعتبارات الدينية  ))بن رشد مل يكن 
جاهال خطأ ترمجته وأن التربير املرتبك الذي يأيت به للدفاع عن ترمجته يؤكد يف نفوسنا هذا الشعور وهو أن 

  .  (2) اهل أو مل يرغب أن يتوقف أمام مفهمو التمسرح ((التفكري االسالمي قد جت

 ومل اليوناين املسرح ترمجة عن العرب احجام يف جوهريا عامال كان املصطلح دقة عدم إن  
 أيضا العتبارات يكن ومل كما يرتدد يف عدد غري قليل من املراجع ، االغريقي مرده وثنية املسرح يكن

انطالقا من معرفة عدد من القبائل العربية للتحضر  .(3)الدارسني من اآلخر البعض يذهب كما حضارية
 العربية احلواضر من كثري عن التاري  كتب حدثتنا بل ، رحال بدوا العربية مجيع القبائل تكن واالستقرار ومل

 هلذه العرب املرتمجني متثل عدم يف يكمن اجلوهري العامل أن اعتقادي ويف واليمن، الشام بالد يف
 بأن علما تطورها، املعرفة بناء يف األساس احلجر هو املصطلح ضبط))  أن من ،انطالقا ملصطلحاتا

  (4)(( لالنسان واالبداعية العقلية للطاقة حدود ال ألنه دوما نايضة املصطلحات حياة

                                                 
 78محمد مندور األدب وفنونه ،ص 1

 العربية مرجع سابق الثقافة في المصطلح ، بلخيري أحمد 2
 لحكيم مقدمة أوديب، وجالل العشري المسرح أبوالفنون  عن هذه األسباب يمكن مراجعة:المسرح االسالمي لشوقي قاسم، وكمال جمال الدين العرب والمسرح ، توفيق ا 3
 5المصطلح المسرحي في الثقافة العربية ً،ص 4
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 دوافعهـــا وأسبـــابها       

 وأي ، التواصل يتم حىت ضبطها وجب لذا املعريف التواصل أسس هي املصطلحات أن مبا
  به املسلم من كان وإذا ، التواصل يف املتمثل املسعى ذلك حتقيق دون حيول األسس تلك يصيب خلل
 ألي عنها الغىن اليت األساسية املرجعية هو ألرسطو الشعر" فن كتاب" أن ونقاده املسرح كتاب لدى

لدى  فهو ول للنقد املسرحي يف العامل، ،واملصدر األ للمسرح الفين اليناء قواعد اجتمعت ، ففيه مسرحي
إال  على الرغم من هذا الثقل املعريف الذي ميثله  ، مقدس بكتاب خنبة من نقاد املسرح الكالسيكي أشبه

 عدم يف يكمن هالل غنيمي يرى كما ذلك يف والسبب العرب،  النقاد بني فقد أمهيته أن هذا الكتاب
 يف مطموسة كانت ألهنا املسألة هذه يف قليال أطللنا وقد)) تضمنها اليت املسرحية املصطلحات ضبط
 واملأساة باألهجية امللهاة ترمجوا هؤالء ألن أثره الشعر فن كتاب فقد وهلذا ، العربية الرتاجم يف القدمي
 (( العرب وبني أرسطو نقد بني وازنوا من بعض لدى اخلطأ هذا يزال وال أرسطو قضايا فمسخوا باملديح

(1)  . 

 فن كتاب ترمجة على القائمني أن لوحظ املسرحي املصطلح ترمجة حركة تتبع خالل نوم
 ميدان يف املشتغلني من أو نقادا يكونوا مل  االغريقي املسرح قواعد معظم محل الذي ألرسطو الشعر
 كونميل ما وفق اجتهدوا فقد للمسرح العربية الثقافة افتقار وأمام العلمي الطابع عليهم غلب بل األدب
 ، املصطلح فهم يف االحنراف بداية كان مما بالقصور اهتموا ذلك ومع

وساهم يف تعدد املصطلح وضبابتيه التباين الثقايف والعلمي بني املرتمجني العرب ، فبحكم 
–أن معظم األقطار العربية كانت خاضعة لالستعمار الغريب األمر الذي جعل أبناء كل قطر يرت مجون 

فرتجم اجلزائريون واملغاربة والتونسيون عن –تستعمرهم  كانت اليت الدولة عن-للغة حبكم مترسهم يف ا
الثقافة الفرنسية يف مقابل الثقافة االجنليزية لدى املشارقة ، فضال عن الدور الذي قام به خنبة من الطلبة 

روبية هذه كانت أحد العرب الذين ارحتلوا إىل الغرب للدراسة والتكوين ))إن عملية التثاقف القطرية األو 
األسباب اليت جعلت من ارحتال املصطلح من تلك الدولة الغربية إىل هذا القطر العريب خيتلف عنه لو 

  .  (2) ارحتل إىل قطر آخر مما أفضى إىل نتائج غري سليمة وذات تأثري سليب على استخدام املصطلح ((

                                                 
 54محمد غنيمي هالل النقد األدبي الحديث ، دار العودة بيروت ،ص 1
 11،ص1987صالح فضل، نظرية البنائية في النقد العربي ،بغداد 2
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 تعميق الظاهرة السيما وأن كما أدى غياب التنسيق بني املشتغلني يف حقل املسرح إىل
البعض منهم كان يرتجم عن عدد من النقاد املسرحيني الغربيني الذين مل يتفقوا فيما بينهم حول املصطلح 
الواحد، هذه العوامل أدت جمتمعة إىل غموض املصطلحات وضبابيتها ،وكانت  سببا يف إصدار أحكام 

رتتب عليه أحكاما خاطئة،  أمل يقل علماء الشريعة خاطئة ، ومن الطبيعي أن الفهم اخلاطئ للمصطلح ي
والقانون ما بين على باطل فهو باطل. ومن الشواهد النقدية املعاصرة على هذا النوع من الفهم اخلاطئي 
للمصطلح أن الناقد الكبري رجاء النقاش فهم مصطلح املسرح امللحمي باملعىن القدمي للملحمة وحني شرع 

الرمحن الشرقاوي ""الفىت مهران ""وراح حياول أن يلصــق صفـات أبطـال املــالحم  يف حتليل  مسرحية عبد
 (1)القدمية املنقرضة ببطل مسرحية الشرقاوي ويقـارن بني هذا وذاك (( 

وهكذا ومثل هذه األخطاء مردها عدم دقة املصطلحات املسرحية وافتقارها إىل أهم ما ما  
 ستقرار       تتميز به عموما من حتديد وشيوع وا

وسعيا إىل احلد من هذه األخطاء املرتتبة عن سوء فهم املصطلح ، ويف ظل تسحر احلياة 
املسرحية إىل معاجم وقواميس بادر عدد من املشتغلني يف ساحة املسرح إىل تصنيف بعض املعاجم 

ىل ابراهيم محادة والقواميس املسرحية املتفاوتة من حيث القيمة العلمية ،  وكان فضل السبق يف ذلك إ
، .  (2)الذي أصدر أول معجم يف تاري  املسرح العريب بعنوان "معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية"

تاله معجم آخر هو األمشل يف حركة التأليف عنوانه "املعجم املسرحي مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون 
، وأخرج  (3)تان يف معهد الفنون الدراميةالعرض" تأليف مشرتك بني حنان قصاب وماري إلياس ومها أستاذ
هو -و كان حممود تيمور قد طبع  (4)املسرحي املغريب أمحد بلخريي "معجم املصطلحات املسرحية" 

ومع أن هذه املعاجم قد سدت ح بالعربية واالجنليزية عنوانه مصطلحات يف املسر  معجما صغريا -اآلخر
لكثري من الغموض وااللتباس، وإذا كانت الثقافة العربية مل تلتفت فراغا كبريا يف احلياة املسرحية وأزالت ا

إىل هذا النوع من التأليف إال يف السنوات األخرية، فإن األمر خمتلف لدى الكثري من الشعوب، حيث 
تعود االسهامات الفرنسية يف وضع املعاجم املسرحية إىل الربع األول من القرن التاسع عشر حيث ظهر 

سرح ألغنيس بيريون وتدعم هذا اجلهد املعريف بصدور عدد من املعاجم اليت ال غىن عنها، معجم لغة امل

                                                 
 299ص 1983، السنة  143فكر البريختي ،الموقف األدبي ،عرشيد بوالشعير ،أزمة النقد المسرحي وأثر ال 1

 بطريقة ومصنفة 654 (واشتمل على مادة علمية ثرية جدا وبلغ مجموع مصطلحاته لدرامية 1971صدرت الطبعة األولى من هذا المعجم منذ أكثر من أربعين عاما ) 2

 علمية.

 لفتان كثيرا على المصطلحات التقنية وخاصة ما تتعلق بالعرضوركزت فيه المؤ1997نشرهذا المعجم في أواخر التسعينيات  3
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لعل أشهرها وأكثرها شيوعا "معجم املسرح" لباتريس بافيس و"املعجم املوسوعي للمسرح" الذي أشرف 
  .( 1)عليه "ميشال كورفان "وشارك يف اجنازه ما يقارب املائيت مشارك

 الية المصطلحتجليات ومالمح إشك   

يالحظ الباحث يف هذه االشكالية أن معظم املصطلحات اليت قدمها أولئك الشراح    
واملرتمجون األوائل كانت مستمدة من كتاب "فن الشعر" ألرسطو وليس هلا أي ارتباط بالشعرية العربية 

ني تلك املصطلحات ، ومبا أهنم فصلوا ب(2)القدمية ومصطلحاهتا ومل تستنبط من الشعر العريب القدمي 
املسرحية عن ثقافتهم الشعرية فهذا دليل على أهنم كانوا يدركون جيدا أهنم أمام مصطلحات جديدة ال 

 قبل هلم هبا. 

وهذه املصطلحات املسرحية اليت قدموها منها ما هو عريب فصيح مثل التنظيف )الذي 
السينوغرافيا ( ودورة مشسية واحدة)وحدة  يقابله مصطلح التطهري( واحملاكاة والوجه والقناع وحسن الوجه)

الزمن (، فلو ربطنا هذه املصطلحات بالثقافة الشعرية العربية لوجدنا أهنا جديدة كل اجلدة فما عالقة 
الشعرية العربية مبصطلح دورة واحدة للشمس والتنظيف والقناع واملونولوج وغريها، وهناك مصطلحات 

صويت للكلمة اليونانية ولكنها كتبت حبروف عربية ومن أهم هذه درامية أخرى حافظت على الرتكيب ال
املصطلحات الطراغوذيا )املأساة( والقوموذيا )الكوميديا(  والدراماطا )الدراما(، الكورس) اجلوقة( واملنافق 
) املمثل( وصناعة النفاق) االخراج( ، ومل يكن بعض املرتمجني العرب يكتفي بذكر تلك املصطلحات 

                                                                                                                                                                          ية بل تعدى إىل تعريفها وحتديدها                                                                                              اليونان
رشد الذي علق على عدد من املصطلحات بقوله: )) وهي أصناف أشعار اليونانيني  على حنو ما فعل بن

ومعانيها على ما تناها إلينا من العارفني بأشعارهم وعلى ما وجدناه يف األقاويل املنسوبة إىل احلكيم 
                                         .  (3) أرسطو يف صناعة الشعر ((

وسار تعامل اولئك املرتمجني مع املصطلحات املسرحية اليونانية يف اجتاهني، متثل األول يف 
 وضع مصطلحات مسرحية عربية فصيحة لتلك املصطلحات اليونانية مثل على حنو ما بيناه سابقا.

                                                 
يل الوقوف عند كل مصطلح على الرغم من أن المادة التي حواها هذا المعجم قليلة قياسا إلى المعجمين السابقين ولكن األجمل فيه ذلك الثراء والتوسع ،حيث كان يط  1

 مصطلحات مسرحية بزعم أن معظم المعاجم العربية والفرنسية التي اطلع عليها تخلو من هذه المصطلحات.وكشف عن ثقافة مسرحية واسعة ، فضال على أنه اقترح 
 7،ص2005،مطبعة النجاح الدار البيضاء  2معجم المصطلحات المسرحية، ط ، بلخيري أحمد 2
 . 5ارسطو فن الشعر ترجمة ابراهيم حمادة مكتبة االنجلومصرية ،ص  3
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آخر من املصطلحات حافظوا  وحني تعذر عليهم اجياد مصطلح عريب دقيق وحمدد لعدد
 على صيغتها اليونانية ولكنهم كتبوها باحلروف العربية مثل الدراما ،املونولوج، الرتاجيديا،

ويف املقابل هناك مصطلحات قدمها هؤالء املرتمجون ولكنهم خرجوا هبا عن مدلوهلا 
يدل على التحول الذي يعد املتداول بني املسرحيني مثل مصطلح "االدارة " فهو موجود يف كتب الرتاث و 

ولكنه يف الرتاث .  (1)عنصرا أساسيا يف البناء الرتاجيدي مثل حتول "أدويب" من السعادة إىل الشقاء،
العريب يبدو غامضا ويزداد غموضا لو ترجم إىل اللغة األجنبية . ومن هذه االشكاالت أيضا اطالق 

" املصطلح األكثر شيوعا يف املعاجم واألكثر جمموعة من املفردات على مصطلح مسرحي واحد، "فالتحول
"االستمالة" و"االستدالل " أيضا والشك أن هذا النوع من  ترجم بـ"اإلدارة " و بـ تداوال بني املسرحيني

التعدد يشتت الذهن و يسهم يف الغموض. وأحيانا ال جتد فرقا بني بعض املصطلحات اليت ترمجت عن 
اول يف حياتنا املسرحية ويف املعاجم املسرحية. وهناك ظاهرة أخرى ولكنها أرسطو حني تقارهنا  مبا هو متد

أكثر شيوعا بني املعاصرين وتتمثل يف التباين بني أصحاب املعاجم أنفسهم ، حيث يرد مصطلح مسرحي 
يف هذا املعجم مبفهوم ولكنه حيمل مدلوال خمتلف يف معجم آخر مثل مصطلح "التشويق" حيث أورده 

 ادة هبا املفهوم، بينما أطلق عليه بعض املسرحيني املغاربة مصطلح "املماطلة" . إبراهيم مح

ومن احلقائق اليت نسعى إىل إماطة اللثام عنها وإشاعتها بني املثقفني أن الكثري من     
املصطلحات املسرحية اليت تتشكل منها الثقافة املسرحية الغربية واملادة األساسية ملعامجهم وقواميسهم 

ملسرحية كانت معروفة وشائعة لدى املرتمجني العرب، الذين كانوا السباقني يف تعريف الغربيني بأرسطو ا
وبكتابه فن الشعر، وعنهم أخذ الغربيون الكثري من املصطلحات الدرامية وسعوا إىل إثرائها وتطويرها 

 قبل من األرسطية الشعرية نم استخراجها مت األرسطية املسرحية املصطلحات أن إىل اإلشارة وجتدر ))هذا
 يف موجودة كانت األخرية املصطلحات عصر النهضة هذه منذ الغربيني وشارحيها الشعرية هذه مفسري
 املسرحية واملصطلحات القواعد ومستنبطي وشارحي مفسري اطالع قبل املعنيني القدماء العرب شروحات
  (2)األوروبية(( النهضة مع والتقعيد للشرح هؤالء الشعرية، أخضعها تلك من الغربيني

                                                 
 سابق مرجع العربية الثقافة في طلحالمص ، بلخيري أحمد 1
 سابق مرجع العربية الثقافة في المصطلح ، بلخيري أحمد 2
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األرادايس  -وهبذا الفضل حني كنا صناع حضارة-وقد أقر هبذه احلقيقة العلمية       
الذي أقر بفضل  .  (1)نيكول صاحبة املصنفات العديدة يف املسرح وأحد أعمدة النقد املسرحي العاملي

 يكن مل:"سس النقد املسرحي ))ابن رشد ودوره يف تعريف أوروبا بأرسطو فيلسوف اليونان وواضع أ
 نسخة من قليال إال عنه يعرف أحد يكن ومل كلها؛ الوسطى العصور خالل يف الذكر من نصيب ألرسطو
 Hermann هرمان العالمة عشر الثالث القرن يف الالتينية إىل بدوره عنه رشد، ترمجها ابن هبا قام عربية
 اخلامس القرن يف الكالسي املخطوط أخرى مرة اكتشف احينم إال حقيقية معرفة أرسطو العامل يعرف ومل.

 1498 سنة يف جاءت عباراته؛ مث تفسري حماوالهتم يف يتعثرون الوقت ذلك يف حىت الناس كان عشر؛ بل
 األذهان تنبيه يف الفضل الرتمجة هلذه كان قالال، وقد جيورجيو هبا قام اليت الوافية غري الالتينية الرتمجة تلك
 سنة Aldus ألدوس نشره يوناين مرجع ألول النجاح من قدرا ضمنت كما الفيلسوف، أعمال إىل

وساهم يف هذا النقل والرتمجة من العربية إىل الالتينية العديد من رجال ،( 2) (( الكثرية ،وللرتمجات1508
  الدين حيث تشكلت مراكز ودوائر للرتمجة يف عدد من املدن األوروبية وخاصة صقلية وطليطلة . 

وننتهي إىل أن إشكالية املصطلح يف النقد املسرحي ال تعدو أن تكون الوجه اآلخر     
ألزمة املصطلحات يف حياتنا الثقافية واملعرفية بشكل عام ، أزمة يشكو منها الشعر والسينما وعلم النفس 

اجلميع يطمح إىل واالجتماع والتاري  وعلوم اللغة الفلسفة والطب والتكنولوجيا يف أوسع مفهوم هلا. و 
 وضع مصطلحات تتميز بالدقة والوضوح.  

                                                 
هم دريني خشبةبتكليف من من أهم هذه المصنفات التي اعتبرت مرجعا أساسيا في النقد المسرحي الغربي كتابه المسرحيةالعالمية في خمسة أجزاء ،وعلم المسرحية ترجم 1

 ةوزارة الثقافة المصري
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             51وانظر ايضا فن الشعر ألرسطو ترجمة ابراهيم حمادة ص 13نيكول علم المسرحية ،مكتبة اآلداب  ص  األرادايس 2
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 بين التأسيس و التأصيل  الدكتور  بلقاسم الذوادي النقدي صطلحالم

 

 بني التأسيس و التأصيل النقدي صطلحامل

 الدكتور  بلقاسم الذوادي

 

 

ث طرح العصر احلديث إشكاالت كبرية يف اجملال النقدي و اجملال األلسين، حي         
شهدت الساحة الفكرية و الثقافية العربية ظهور مصطلحات نقدية جديدة مل تكن مألوفة و معروفة على 

 الساحة النقدية العربية، مما أثار أزمة نقدية كبرية حول املصطلح النقدي.

فهل تعد أزمة  .وملا كان املصطلح النقدي جزءاً من الدرس النقدي والكتابة النقدية       
 لنقدي قدمية قدم النقد؟ أم أهنا تولدت نتيجة التغريات الطارئة على احلضارة؟ املصطلح ا

 يقول حممد عزام يف كتابه " املصطلح النقدي يف الرتاث النقدي العريب"        

و ال شك أن املصطلح النقدي و البالغي نشأ عربيا، و ما إن بدأ االتصال الفعلي برتاثات األمم و  » 
اليونان و اهلند و الرومان .. حىت تسربت بعض هذه املصطلحات الفكرية و الفلسفية  الشعوب كالفرس و

إىل النقد العريب و األدب العريب عامة... و قد أفاد النقد  األديب من هذا التالقح الفكري، يدل على 
اجلاحظ هذا ذلك تلك املصطلحات اليت عرفت يف العلوم العقلية،     و النقلية، و الدخيلة، مجيعا.يؤكد 

" هم ختريوا تلك األلفاظ لتلك املعاين. و هم اشتقوا هلا من كالم العرب تلك األمساء، و هم  بقوله: 
اصطلحوا على تسمية ما مل يكن له يف لغة العرب اسم، فصاروا بذلك سلف لكل خلف، وقدوة لكل 

 .(1)«تابع" 

                                                 
 .6حممد عزام، املصطلح النقدي يف الرتاث النقدي العريب، دار الشرق العريب سوريا، ص:  1
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قياس، و االشتقاق، و أي أن العرب قدميا يف ختري ألفاظهم عمدوا إىل: الوضع و ال
شرع العلماء و النقاد، و املفكرون العرب يف وضع اصطالحات  »الرتمجة، و اجملاز، و التوليد، و التعريب.

و بالغية. و حلظوا اختالف هذه املصطلحات بني عامل و آخر، فقال ابن املعتز مثال يف كتابه  نقدية
هذا الكتاب ستحدثه نفسه و متنيه مشاركتنا يف )البديع(: " و لعل بعض من قصر عن السبق إىل تأليف 

فضيلته فيسمي فنا من فنون البديع بغري ما مسيناه"، وعندما يأيت قدامة ليعيد طرح املشكل من جديد، 
فيعزو لنفسه فضل الريادة يف وضع بعض املصطلحات النقدية   و األدبية قائال: " و ملا كنت آخذا يف 

يضع ملعانيه و فنونه املستنبطة أمساء تدل على عليه احتجت أن أضع ملا  استنباط معىن مل يسبق اليه من
يرى بعض الباحثني املعاصرين أن املصطلح مير مبراحل أو مراتب .(1)«يظهر من ذلك أمساء اخرتعتها" 

له من يرتجح فيها "بني منزلة التقبل ومرتبة التفجري ومدارج الصوغ الكلي بالتجريد أي أن املصطلح البد 
ذه الثالثية املرحلية، حىت يستقر يف االستعمال. و ال يغيب عن البال أن كل مرتبة: تقبل فتفجر فتجرد، ه

 منذ القدمي فلقد تقّبل العربمتثل مرحلة زمنية حضارية مرتبطة بواقعها الثقايف    و طرائق استعماهلا، 
أما يف العصر احلديث، (2) .لحات تأليفيةألفاظ اليونانيني فأخذوها أواًل وفجروها ثانياً مث جردوا منها مصط

ة الغربية و ما بعدها من املدارس املتصارعة فيما بينها كثريا من النظريات النقدية ضفقد أنتجت عصور النه
... تراكمات كبرية من االصطالحية أو املصطلحات املتعددة املفاهيم و املشارب، مما  »و األدبية و 

، و ذلك بسبب اختالف أصول املصطلحات سواء كانت (3)«صطلح...سبب أزمة رئيسية يف حتديد امل
فرنسية، أو اجنليزية،    أو اسبانية، ...،   أو ما يتعلق بالفكر العريب مبختلف مشاربه و روافده اليت تغذى 
منها، أو إىل الدارس نفسه، حيث يكون للثقافة اليت يتسلح هبا  و يكتسبها الدور الكبري يف إنتاج 

تزداد يوما بعد يوم األمهية املعرفية للمصطلح بوصفه بنية سيميائية وداللية وتداولية  »ح.  لذلك املصطل
مشرتكة بني الثقافات واللغات املختلفة. وما دام املصطلح ميتلك حدا سيميائيا ودالليا واضحا يف لغته 

الثقافات والشعوب، تكتنز  األصلية، فإنه يتحول عند ترمجته إىل لغات أخرى إىل لغة تفاهم مشرتكة بني
يف داخلها رصيدا معرفيا متفقا عليه، مقدما يف صورة تعاقد أو عقد قرائي تواصلي وتداويل يتجاوز احلدود 

واملصطلح،أي مصطلح، ال ينطوي على   وداليل حاف إميائيإىل فضاء  ،املعجمية القارة أو الثابتة ضمنيا
–أو ميتا       وراء اللغة " "ما-انعكاسية أو ما تسمى أحيانا  لغة اعتيادية وإمنا يتشكل يف لغة واصفة أو

وهو هبذا ميثل درجة عالية من التجريد، إال أنه جتريد مفهومي على مستوى اللغة الواصفة وليس جتريدا لغة 
                                                 

 .6نفسه، ص: المرجع  1

 .53-52:، ص1984د.عبد السالم المسدي، قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب،  2

 .83، جامعة جيجل الجزائر.ص: 2005جويلية،  -، أفريل 5-4، مجلة الناص ع:-االشكالية و التطبيق -محمد بلقاسم، المصطلح النقدي األدبي المعاصر 3
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اللتها اللفظية دأو جمموعة من الكلمات، تتجاوز   رياضيا خمتزال، وميكن القول أن املصطلح هو "كلمة
جمية إىل تأطري تصورات فكرية وتسميتها يف إطار معني، وتقوى على تشخيص وضبط املفاهيم اليت واملع

تنتجها ممارسة ما يف حلظات معينة. واملصطلح هبذا املعىن هو الذي يستطيع اإلمساك بالعناصر املوحدة 
بدو مشتتا يف للمفهوم والتمكن من انتظامها يف قالب لفظي ميتلك قوة جتميعية وتكشيفيه ملا قد ي

تتوسم فيه إضاءة  ،قاعدة جوهرية يف بناء نقد أديب جاد يعد املصطلح النقدي .و إذا كان(1) «التصور
املصطلح  ي عناصرما هف مشرقة وكثيفة يف حتليل املناهج نظريًا وحتليل النصوص اإلبداعية تطبيقياً.

 ؟االنقدي؟ وكيف ميكن حتققه

  عناصر المصطلح النقدي وتحققها: -1

أو املقومات  يقوم املصطلح النقدي على اللغة واملعرفة واملنهجية، وال تنفصم هذه املكونات
و يقّوي التواصل يعّضد و عن عناصر التمثيل الثقايف من جهة، وتراث اإلنسانية من جهة أخرى. مما 

توجهاهتا مع  صّلبوتتاحلضاري مع الثقافات األجنبية والتطورات العلمية واملعرفية، التناسق و االمتداد 
 عملية الوعي املعريف باالجتاهات الفكرية والنقدية لدى تثمري الرتاث الفكري والنقدي، ناهيك عن لزوم

، إذ ال تقتصر االصطالحية على التعريب والرتمجة و احلضارية ملراعاة اخلصوصيات الثقافية ةالتعريب املوازي
ري بني الثقافات ولغاهتا، وقد أحسن اجمللس الوطين احلوار احلضاو ترسي  وحدمها، بل تستدعي تعضيد 

موقف »للثقافة والفنون واآلداب يف الكويت يف ضرورة إدغام الرتمجة بالتعريب والتأليف من خالل 
حضاري مستقل يستطيع التحاور مع الثقافة القادمة بتحليلها حتليالً حيرتم ما فيها من اختالف ومن اتفاق 

لك كله، ويف الوقت نفسه ينقد ما قد تنطوي عليه من مغايرة يف السياقات أو ما ويسعى إىل اإلفادة من ذ
 .(2) «قد تدعو إليه من مواقف قد يتفق معها الدارس وقد ال يتفق

ودعم عبد املنعم تليمة ذلك املسعى إىل تأصيل وضع املصطلح النقدي بالتواصل احلضاري 
أصاًل يف عملية تغيري العامل وبناء عامل جديد، فهم قوم  فالعرب قادرون على أن يكونوا شركاء »واملعريف 

هنضوا قدميًا ووسيطًا حبضارة كانت الوحيدة يف زماهنا وهم قوم مل ينقطعوا حديثًا عن العامل بل هم طرف 
نأيت إىل شؤوننا، العربية ومشكالت اإلبداع  أصيل يف جّل شواغله وقضاياه منذ بداية هنوضهم احلديث. و

                                                 
 .84، بريوت،ص 1989شباط  -( كانون الثاين 61 -60العدد ) « الفكر العريب املعاصر»جملة  " صطلح: املصطلح ونقد النقد العريب احلديثبوحسن، امحد "مدخل اىل علم املم 1

 
 .156، ص«المدارات والمسارات والتحديات -الترجمة والثقافة العربية»تعالي المصطلح وانحناء التعريب. في كتاب  ،سعد عبد الرحمن البازعي 2
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التعريب واملصطلح، فنكرر ما بدأنا به وهو أن قوة اللغة من قوة أهلها، فإن صّحت حركة العرب والرتمجة و 
 .(1) «إىل املستقبل تفجّرت إبداعية العربية فاستوعبت اجلديد، وأضافت إليه إضافات مرموقة

أن  )حائز على جائزة شوقي و المارتني( بسام قطوساألستاذ الّناقد األردين ورأى        
فاقم االختالف النقدي، ويعود ذلك يسهم يف تختالف يف ترمجة املصطلح النقدي الواحد من شأنه أن اال

 إىل أسباب منها:

 هناك الكثري من املصطلحات املتعددة املعىن :عدم استقرار املصطلح النقدي أواًل:
ولذلك فإنه من  د،واملفهوم عند النقاد، فضاًل عن تأرجح املعىن للمصطلح النقدي عند الناقد الواح

املعىن واملفهوم للمصطلح النقدي العريب  الصعب إرساء قواعد واضحة للنظرية النقدية العربية دون توحيد
 وحتديدمها. 

علي القامسي يف كتابه "مقدمة يف علم املصطلح" صفة املصطلح اجليد الدكتور وقد خّلص 
 بشرطني مها: 

 متثيل كل مفهوم مبصطلح مستقل.  -أ

 يتداوهلان كثرة املصطلحات اليت ا .(2)يل املفهوم الواحد بأكثر من مصطلح واحد متث -ب
النقاد أو فريق منهم، هو أكرب مصادر اإلشكالية اليت نتحدث عنها، حىت إننا لنجد لكل مفهوم عددا من 

 املصطلحات اليت ميكن أن نسلكها يف باب الرتادف االصطالحي. 

النقد لكل منهم مصطلحه اخلاص حبقل و املشتغلني أن بعض النقاد أذلك من بل أكثر 
يف كثري من املفاهيم، وتعدد هذه املصطلحات أمام مفهوم مشرتك يُدِخل العمل اإلبداعي أو النقدي يف 

أولئك إىل هذا هبدف االستقالل  ال أدري أيعمداللغوية اليت ال طائل من ورائها. و  واملتاهات إطار الفوضى
 إال ألغراض جنهلها. ولن يكون التميز كذلك؟ غبة يف االنفراد والتميزالشخصي واإلحساس بالر 

                                                 
 .169لترجمة والثقافة العربية، المصدر السابق، صا 1

 
 .2002بغداد  املصطلح النقدي,   أمحد مطلوب، 2
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هناك مسألة أخرى يف املصطلح وهي أنه قد يكون داال على مفهوم واحد لكنه و    
مضطرب الداللة من جهة بنائه اللغوي، وهو أقل إشكالية من تعدد الداللة يف املصطلح، إال أنه يبقى 

 أحدمها ،علي القامسي شرطان مهمان كتورد الىل الشرطني الذين ذكرمها مشكال. ومما ينبغي أن يضاف إ
أن يكون  واآلخر ،املفهوم املراد الداللة عليه غورأن يكون املصطلح مسبوكا من مادة لغوية تنحدر من 

 املصطلح صحيح البناء خاليا مما يلبس ويشكل على القارئ من زيادات لفظية.

املراد من املصطلح النقدي الواحد مما يؤدي املقصود و  فهم اختالف النقاد يفتعّدد  ثانياً:
باملصطلح  أدىممّا و هذا     . حتما اختالف النتائجممّا يؤّدي إىل اآلراء أحيانًا  و تشاكس إىل تضارب

فبعد أن كان لكل مصطلح نقدي  فال هو إىل هؤالء وال إىل هؤالء ،النقدي أن يعيش حالة من الفوضى
و تذبذب فال جنده  أصبح يعيش حالة اضطراب، بواطن اللغةأغوار    و الراسخة يف و  العميقةجذوره 

األفراد أيضاً. مما جعلنا أمام  يستقر على حالة واحدة ال على سبيل املنهج النقدي فحسب بل على سبيل
لكل ناقد مصطلحاته اخلاصة اليت  فكان ،نوع جديد من املصطلحات وهي املصطلحات الشخصية

كلمة " التشرحيية " مثال ليس بالضروري أن  عمليست ل هبا يف منهجه النقدي. فالناقد الذييتعام
مصطلحًا آخر يراه رديفاً  يطلقمثال عبد امللك مرتاض ف ،ناقد آخر بنفس املدلول النقدي عملهايست

للفكر  يتناسب مع االستعارة اليت يستخدمها دريدا يف وصفه للتفكيك، هذا املصطلح هو التقويض"وهو
وهذا يدفعنا إىل القول بأن  ،(1ه")باستمرار بأنه )صرح( أو معمار جيب تقويض املاورائي الغريب إذ يصفه

أنه ينتفي مع جل التعريفات الكثرية  ىوهو ما نر ، و تعدد الداللة املصطلح النقدي احلديث اتسم بالذاتية
، يتميز بالثبات ،منط تعبريي خاص بلغة ما » : كرمي زكي بأنهكتورد ال منها ما عرفه ،حول ماهية املصطلح
 حتولت عن معناها احلريف إىل معىن يغايره اصطلحت عليه اجلماعة ،أكثر أو    و يتكون من كلمة

أدائه معىن معيناً  ويعرفه جبور عبد النور بأنه " لفظ موضوعي يتواضع عليه املختصون بقصد (2) «اللغوية
فقلة عدم  ،(3) «النص أو السامع لسياق     ذهن القارئبدقة و وضوح حبيث ال يقع أي لبس يف

هو الذي خمض عن وجود تلك األزمة اليت  انعدامه بينهم و وقلة التفاعل املثمر ،املختصني بعلم املصطلح
إن ميل املصطلح النقدي حنو الواحدية يف املفهوم  » عناد غزوان الدكتورقول ي. يعيشها املصطلح النقدي

الفكر  وإن والدته الطبيعية ستقرر منذ البدء مستلزمات استقراره يف، صناعته أو بنائه المةهلو دليل على س

                                                 
 .62 ص  ،1997،السعودية التفكيكية يف اخلطاب النقدي املعاصر، جملة القوافل ، يوسف وغليسي 1
  .1992، 1معية، اجلزائر، طاخليفة، ديوان املطبوعات اجل لانظر: عبد امللك مرتاض دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي، حملمد العيد آ 2
   .1991، 2ميانية" ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط مقدمة بنية اخلطاب الشعري، دراسة تشرحيية لقصيدة "أشجان، انظر: عبد امللك مرتاض 3
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تعرف له هوية معرفية  , وإذا خرج عن هذه الواحدية حنو التعددية فإنه سيولد مشوهًا ال النقدي األديب
ما نلحظه يف كثري  الدراسات النقدية , وهذا حيث تربز األزمة يف فهم املصطلح , ومن مث يف تطبيقه يف

و  هلذه احلقيقة حيث يستعمل الكتاب و املعاصرة من سوء فهم احلديثة من األحيان يف الكتابات النقدية
 (1)«مصطلحاً ذا مفاهيم متعددة أو مفهوماً ذا مصطلحات متعددة النقاد

 : إلى أسباب عدةتعود الفوضوية في رأينا هذه و 

وبتعبري أدق  (2) املصطلحات يف القطر العريب الواحد" فيما خيتص غياب التنسيق بني الباحثني: »  أولها
فإذا مل تتواجد تلك  ،و تتفرغ بوضع قواعدها و أسسها    باملصطلحات  انعدام وجود مراكز عربية ختتص

الطريق يكون ممهدًا لكثري من الباحثني لوضع مصطلحات فردية تتسم  األسس فإن القواعد وال تلك
ليستبدهلا  د،ذا " يفقد املصطلح محولته الداللية املوضوعية املرتبطة مبرجعية حمددة واحو هب ،بالفوضوية

كفاية املصطلح اإلجرائية  مما ينعكس سلبًا على ،بأخريات متعددة بتعدد واضعيها واختالف مستوياهتم
 (.3) «ودوره الفعال يف توحيد املعلومات و تيسري تداوهلا

، غربية املنشأ املستعملة يف الساحة النقدية العربية اغلبها ثةأن املصطلحات احلدي ثانيها :
 وصلت إلينا عن طريق الرتمجة اليت باتت قاصرة عن اإلدالء بالتعبري اللغوي الدقيق، متعددة اللغة

يأخذ بالرتمجة  فكل ناقد ،فشاعت بني أيدي النقاد عددًا من الرتاجم ملصطلح واحد، للمصطلح الغريب
أمام تقدم املصطلحات النقدية  نسعى إلقامة حاجز ناوهذا ال يعين أنّ ، و منهجه ذوقه تنساق مع اليت 

املرتمجني احلاذقني باللغة العربية و انتقاء اختيار  على حتري ىلو بالّدرجة األلح نبل  ،الغربية إىل عاملنا العريب
وجود تنسيق حمدد مسبق » بل بالثقافة أيضًا  إضافة إىل  ال حذقًا باللغة فحسب ،و باللغات األخرى

فرتمجة الكلمات نفسها أو النصوص تتغري من بلد عريب إىل آخر ومن شخص  ،متفق عليه بني املرتمجني
 .(4) «إىل شخص آخر  يف البلد نفسه

، جعلتهم الغربية على نقادنا العرب سلطة األضواء العلمية و املعرفية إن هيمنة ثالثها:
تلك املصطلحات حباً وتطلعاً إىل كل حديث  أي أهنم أخذوا خبطرها،روا دون أن يشع ينهلون من مواردها

                                                 
  .3، ص1995 ,1املدق"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط ية مركبة لرواية "زقاقحتليل اخلطاب السردي، معاجلة تفكيكية سيميائ ،انظر: عبد امللك مرتاض 1
 . 34االصطالحي ,د: كرمي زكي حسام الدين , ص: نقاًل عن التعبري ,135ص: ,2000,منشورات احتاد الكتاب العرب,دمشق أصداء دراسات أدبية نقدية ،عناد غزوان 2

 .05/2002/   02, تاري  نشر املقال عبدالعايل بوطيب ",لح يف النقد الروائي العريبإشكالية املصط ، "صحيفة اجلزيرة 3

 , السعودية. جوانب من واقع مصطلحنا يف النقد األديب ".عبداهلل العّساف "، الوطنجريدة  4
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بدال من  ،من فهم الفكر الوافد والدخيل دّ  بالفالرتاث  و جديد دون أن خيضعوها حىت إىل اللغة أو
إن تلك األسباب و الدواعي اليت قد ختلق لفوضوية املصطلحات ،استعارته كما هو دون وعي وحتليل

و       تلمس إرهاصات استقرارهانقدمًا ل ابل تدفعنعنها، غض الطرف ن اال جتعلنليه، إتركن  خمرجاً 
يرتجح فيها بني منزلة  " بعض الباحثني املعاصرين أن املصطلح مير مبراحل ومراتب منها ما يراه .رسوخها

هذه الثالثية  أن املصطلح البد له من "أي .(1) «التقبل ومرتبة التفجري ومدارج الصوغ الكلي بالتجريد
عن البال أن كل " مرتبة " أو " منزلة" من هذه املراتب :"  يغيب املرحلية حىت يستقر يف االستعمال وال

متثل مرحلة زمنية حضارية مرتبطة بواقعها الثقايف وطرائق استعمال ،  "" جتريد،" تفجري"  ،تقبل
الشعر" مث  فجرت عن طريق الرتمجة إىل " فنفالبويطيقيا ألرسطو بدأت تقباًل أي تعريبًا مث  . مصطلحاهتا

  .(2) " صارت بعد جتريدها أي بعد صيانتها األخرية تعين " الشعرية

عناصر حمددة  إذن إن بعض املصطلحات النقدية قد يكتب هلا االستقرار إذا توافرت فيها
و البقاء إضافة إىل ما     الدميومة وقدرته على ،وبعده عن اللبس و الغموض ،منها : التعبري اللغوي الدقيق

فإذا اختلت فيه هذه الشروط فال يعد مصطلحاً ، اصطالحه أهل اللغة على إمجاعهو أهم من ذلك وهو 
 .ذاتياً  نقدياً وإمنا يعد إبداعاً 

 (3) إن مشكلة االصطالح مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإشكالية التعريب والرتمجة ثالثاً:

لعريب احلديث باملصطلح النقدي حىت وقت متأخر لقلة لقد قّل اهتمام النقد األديب ا
االهتمام بقضايا املناهج املعرفية احلديثة والرتاث النقدي العريب يف الوقت نفسه، ويتبدى ذلك يف أحوال 
فقر احلوار بني الرتاث النقدي وتراث اإلنسانية بالنظر إىل إشكاليات الدرس األكادميي والتمكن من 

 إلجناز النقدي احلديث.اللغات األجنبية وا

 واقع المصطلح النقدي: -2

                                                 
, قاموس عريب/فرنسي, فرنسي /عريب, دار الكتب املسدي عبد السالم ",عن قاموس اللسانيات" , نقالً  140, ص  2000منشورات احتاد الكتاب العرب, دمشق  ,أدبية نقدية أصداء دراسات،  عناد غزوان 1

 .53-52 ص 1984العربية للكتاب, تونس 

 .140ص: ،املرجع السابق 2
 .324، ص«ة العلوم احلديثةقضايا املصطلح: اللغة العربية يف مواكب»إشكالية املصطلح النقدي املعاصر، السيميولوجيا منوذجاً، يف كتاب  ،بسام قطوس 3



 الدكتور  بلقاسم الذوادي          بني التأسيس و التأصيل                     النقدي صطلحامل

 

27 

ارتبط املصطلح النقدي حبالتيه النظرية والتطبيقية، وقيس باملنظور الفكري وسبل منهجيته، 
وأظهر النقد فوضى التطبيق للمصطلح السردي دون إحكام وعي نظريته وعلمه، فالسرد يشمل أنواع 

.اخل، .والرواية.، ، والنادرة، والطرفة الليلة الكثرية كاملسامرة القّص كّلها من احلكاية واألشكال املوروثة
ونالحظ أن نقادًا وباحثني رهنوا املصطلح السردي بالقطيعة املعرفية مع تارخيه ولغته العربية استسالماً 
للرتمجة والتعريب، وعندما استعريت مصطلحات علم السرد لتحليل النصوص الروائية العربية، استنكروا 

ضمري السرد، ووجهات النظر »عماهلا النقدي، كما هي احلال عند علي جنيب إبراهيم كقوله: است
السردية، وصوت الراوي )التبئري(، واملقامات السردية... اخل. وبعد حني، ومع توايل الرتمجات، نضطر إىل 

األجدى من دون أي تغيري املصطلحات تبعاً للتغيري احلاصل يف مصدرها، ونغريها على هوى ما نعتقد أنه 
 Recitتنسيق، وتكون النتيجة فوضى مصطلحات تؤرث أزمات النقد الروائي. فمصطلح "القص" 

إىل "البنية (  La Structure narrative )ينقلب إىل "احلكي" و"احملكي"، و"البنية السردية"
 .(1)«احلكائية". وبالتايل تنقلب "السرديات" إىل "احلكائيات"

املطلق على التعريب وحده يضعف املصطلح ووظيفته، وال يكفي التمييز غري أن االعتماد 
بني اللغة بوصفها نظاماً إشارياً، واللغة بوصفها وسيلة اتصال ما مل يرهتن هذا التمييز بطبيعة هذا املصطلح 

املصطلح وخصوصيته، وال يبدو مثل هذا الرأي جمديًا دون العناية خبصائصه الثقافية واللغوية العربية، ألن 
السردي مرهون بعناصر التمثيل الثقايف اليت تؤثر عميقًا يف الداللية والتداولية، أي وظيفية اللغة والسيما 

 الفعلية، ألن املصطلح السردي شديد التشابك مع الداللية والتداولية.
و فاملعىن يف اللغة بوصفها كالًّ ـ عند بنفست ـ هو نظام نسقي، أّما املعىن يف الكالم أ»

فإنَّ املعىن يف اللغة   التعبري اخلاص، فسياقي. ومبصطلحات التمييز األويل يف الدراسات السيميائية،
بوصفها نظاماً إشارياً، هو داليل، أّما املعىن يف اجلملة املفردة، فيتغري بتغري املعىن النحوي )الرتكييب(. أي أن 

، أي العالقة بني (pragmatique)ّي التداولية أشكال املعىن األخرى يف الكالم أو اخلطاب، تتزيّا بز 
 .(2)«املتكلمني وسياق خطاهبم

على « مصطلحات نقدية من الرتاث األديب العريب»سورية يف كتابه من  وبرهن حممد عزام
عراقة املصطلح النقدي وتطوره ووفرته يف الرتاث العريب، واستند، مثل النظر إىل بلوغ املصطلح مستوى 

ن املصطلح أداة من أدوات التفكري العلمي ووسيلة من وسائل التقدم العلمي واألديب، ولغة الُعرف، إىل أ
يف جمال حمدد من جماالت املعرفة   مشرتكة للتفاهم والتواصل بني الناس عامة، وبني طبقة أو فئة خاصة

                                                 
 .60، املصدر السابق، ص«قضايا املصطلح»دور الرتابط النظري يف توحيد مصطلحات النقد الروائي العريب، يف كتاب  ،علي جنيب إبراهيم 1
 1999بريوت  112/113يب املعاصر العدد جملة الفكر العر  .365،املصدر السابق، ص«قضايا املصطلح»تفكيك النص وتفكيك املصطلح النقدي، يف كتاب  ،قصي احلسني 2
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وكشف توفيق . يةواحلياة. ومشل املصطلح النقدي علومًا عديدة كالنقد والبالغة واألدب والعروض والقاف
، على سبيل املثال، عن جمهودات غالبية «جدلية املصطلح والنظرية النقدية»تونس يف كتابه  من الزيدي

من ثالثة »هؤالء املعاصرين يف دراسة املصطلح النقدي القدمي، ورأى أن اخلطاب النقدي يتشكل 
ا هو رؤية العرب اجلمالية، قع وخطاب السجال وخطاب الضبط. والعمود اجلامع هلاخطابات: خطاب الو 

فإن وّلد كل خطاب مصطلحاته املخصوصة، فإن الوقوف على تلك املصطلحات وقوف على النظرية يف 
وراهن الزيدي يف ضرورة إدراك املتصورات . (1) «ذلك اخلطاب، وبالتايل وقوف على رؤية العرب اجلمالية

تفكري اجلمايل واملصطلحات، إذ مبوجبه يكون النقدية باخلطاب النقدي الذي أنتجها على درس جديد لل
أن النظرية النقدية ال »فكرية وليس فقط جمرد أداة إجرائية. وطمح إىل أبعد من هذا، وهو  املصطلح أداة، 

. وال خيفى أن املصطلح السردي ناجم أيضًا عن (2)«ميكن إدراكها علميًا إال بواسطة درس املصطلح
 تداوليته، من مراعاة السياقية والنسقية إىل مراعاة التأويل والتلقي،  ته وتّكون اخلطاب األديب يف داللي

 وهذا ظاهر يف الرتاث النقدي العريب، مما يدرج املصطلحية يف مستوى أعم هو االصطالحية.
وأمعن الزيدي من أجل ذلك يف عمليات إدراك املتصورات النقدية وتعالقاهتا مع النظام 

عزز الرؤى املنهجية وشروطها، أوهلا التوثيق وثانيها اجلهاز املصطلحي اإلجرائي الداليل يف العربية، مث 
أشار وضع املصطلح النقدي يف النقد  وثالثها البناء، ومركز النظرية واملصطلح هو النص بالدرجة األوىل.

 ذا البحث، إىل االستخالصات التالية:ه األديب العريب احلديث، حسب معطيات
باملصطلح النقدي وغلبة األبعاد اللغوية والوصفية والبالغية والذوقية يف تأخر العناية  -أ

 التعامل معه نظرياً وتطبيقياً.
دخول املصطلح النقدي املنهجيات احلديثة مع مطلع السبعينيات من القرن   -ب

 العشرين، والسيما البنيوية والتأويل والنقد اجلديد، مث الدخول األوسع يف املنهج السيميائي.
اإلقرار املتأخر بارتباط املصطلح النقدي باملعرفية واملنهجية واالصطالحية والتواصل  -ج

احلضاري يف الوقت نفسه، والغلبة أيضًا للرتمجة والتعريب اليت تفوق عمليات التنظري والتطبيق يف التأليف 
 النقدي.

الل العقدين تنامي اجلهود النقدية الستواء املصطلح النقدي نظريًا وتطبيقيًا خ -د
 األخريين.

 الدكتور بلق اسم الذوادي
                                                 

 . 38 ص .1998سنة النشر .  2000نشر قرطاج  جدلية املصطلح والنظرية النقدية،، توفيق الزيدي 1
 39املصدر السابق، ص 2
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 تعدد القراءة وأحادية المنهجدراسة نظرية في مشكلة المنهج     األستاذ: علي طرش

 

  تعدد القراءة وأحادية املنهج
 دراسة نظرية يف مشكلة املنهج

 شاألستاذ: علي طر                                

 

 

 مقـــدمة:
ميكن لنا أن ندرس املناهج النقدية يف جماالهتا النظرية ونفلسفها كيفما شئنا ، ولكننا إذا توجهنا 
إىل تطبيقها على النصوص اإلبداعية  قدمية كانت أو حديثة ، فإننا نواجه مشكالت عدة ، وأول هذه 

حيدة، ومن منظور أحادي يعجز املشكالت هي: مشكلة تلقي النص ودراسته وفق زاوية رؤية ضيقة وو 
عن تفسري الظاهرة تفسريا كامال ، على الرغم من أننا اليوم نسمع كثريا عن انفتاح النص على عدة قراءات 
أو على سلسلة ال متناهية من القراءات ، اليت تتأتى فقط من خالل تطبيق منهج واحد. هذه الفكرة، 

املعاصر الذي حاول أن يقارب النصوص من زاوية واحدة، طبعا، تتعارض مع العلمية اليت يدعيها النقد 
 وذلك حتريا للدقة العلمية والتخصص فنجد أنفسنا نظريا  أمام إشكاليات أمهها : 

هل تتوافق الدقة مع تعدد الفهم ؟ وبعبارة أخرى: هل يمكن الحديث عن منهج نقدي  
  يتصف بالدقة والعلمية، ثم نصل من خالله إلى قراءات متعددة؟

هذا، وإشكاليات أخرى قد جندها على املستوى النظري و اليت ميكن أن تتحول إىل معضالت  
تعدد القراءات :" إذا واجهت التطبيق. ولفهم املشكلة طرحت عدة تسؤالت منهجية يف مقال بعنوان

كما سنرى يف   –" حيث انطلقت فيه من فرضية استحالة املنهج الواحد وبالتايل وأحادية المنهج
شئنا أم  –استحالة ما يسمى بالدقة العلمية أو املوضوعية، ذلك أّن أول منهج يواجه النص  -ملقالا



 األستاذ: علي طرش                                         دراسة نظرية يف مشكلة املنهج تعدد القراءة وأحادية املنهج 

 

31 

هو املنهج االنطباعي، والذي على أساسه خنتار املوضوع املالئم للدراسة أو القابل للنقد والتحليل  -أبينا
 من باب جدية املوضوع.

القراءات يتطلب انفتاح املنهج الواحد وسأحاول من خالل ذلك الوصول إىل فكرة: أن تعدد  
على مناهج أخرى تتعارض معه نظريا، ولكن تتوافق دائما معه يف إطار خدمة اهلدف املنشود، وهو 

 تفسري الظاهرة األدبية، أو ظاهرة اإلبداع عموما.
المناهج النقدية بين التنظير وتدخل مداخليت هذه ضمن احملور األول مللتقاكم "   

حيث سيكون حمور حديثي فيها عن االجتاه النظري يف املناهج عموما ومشكالت تطبيقها  "،والتطبيق
  على النصوص.

 منــــاقشة
، وقلب هبا كل 1905لقد أعلن العامل الفيزيائي أينشتاين عن نظريته النسبية اخلاصة سنة 
املطلق إىل احلديث عن  املفاهيم الفيزيائية الكالسية، وتغريت على إثرها نظرة اإلنسان من احلديث عن

النسيب، هذا يف ميادين العلوم العلوم الدقيقة، فما بال قوم ما زالوا يتحدثون عن الدقة العلمية يف النقد 
 واألدب؟ 

ويبدأ الكثري من النقاد احلديث عن املنهج بقوله تعاىل:" ...وال تتبع أهواءهم عما جاءك من  
شاء اهلل جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما ءاتاكم..."  احلق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو

 .48املائدة 
ولو رجعنا إىل كتب التفاسري لوجدناها تتحدث عن الطريق الواضح الذي ميشون عليه، فهل  

 يعقل أن يضع اإلنسان معامل للنقد، وطريقا واضحا بينا كمنهج التشريع الرباين؟ 
ن فلسفات شىت، ومل ينته إىل وضع تلك األسس أو ذلك فها هو النقد األديب مترغ يف أحضا

 املنهج املستقيم الذي ال تزل فيه قدم النقد أو الذي يوصلنا إىل حقيقة اإلبداع.
إنه ببساطة من اإلجحاف احلديث عن منهج كامل يوصلنا إىل غايات النقد، فالنقصان الذي  

ه لفهم الظاهرة، ال أن يبحث عن كمال هو أصل يف اإلنسان هو ما جيب أن يفهمه اإلنسان ويستغل
خيالف جوهره وأصل طبيعته، فالبحث لصيق مبشكلة اإلنسان أساسا، وليس املبدع فقط، والدليل أنه لو  
كان خاصا باملبدع فقط، فلن جتد متلقي لذلك اإلبداع، أيضا، ميكن أن نعتمد على االستجابة النفسية 



 األستاذ: علي طرش                                         دراسة نظرية يف مشكلة املنهج تعدد القراءة وأحادية املنهج 

 

32 

وعة ــأن القصيدة أو العمل نفسه يلقى استجابة لدى جمم ملتلقي اإلبداع كأساس لفهم الظاهرة، ذلك
دون أخرى، وتتفاوت درجة االستجابة، وتتداخل عوامل ال ميكن حصرها نظريا، وعوامل ما زال جيهلها 

 اإلنسان.
يتجلى في ثناء السامع على المنشد ودعائه له دعاء  لذلك بدأ النقد يف البداية تأثريا " 

سبيل التجاوب:" ال فض فوك" والنمط الثاني يظهر في تلك األحكام حسنا، كأن يقول له على 
وهذا النمط  1الجزئية التي يطلقها السامع على اآلثار األدبية، ولذلك ينعدم فيها التحليل والتعليل،

 من النقد والتلقي خاص بالبيئة العربية، وقد تكون عرفته األمم األخرى طبعا.
عند أفالطون وأرسطو خاصة، وقد عادت هذه  2احملاكاة وقد ظهرت لدى اليونانيني نظرية 

النظرية إىل الظهور يف مناهج نقدية حتت اسم االنعكاس هو أمر معلوم، وظهرت املناهج السياقية على 
اختالفها واملناهج النصية كذلك، وتقلب النقد من فلسفة إىل أخرى، ومل نصل يف األخري إىل مرغوب 

ذلك الشيء املفقود الذي مل نصل إليه، وهذا ليس عيبا ومرفوضا، ذلك أن النقد، و ما زلنا نبحث عن 
 لكل فرتة متطلباهتا الفنية والفكرية اليت تالئم املتطلبات االجتماعية واالقتصادية وغريها.

هذه املناهج اليت ظهرت متأثرة بفلسفات خمتلفة يدعي كل منها أنه قادر على الوصول إىل فهم  
، وحتليل النصوص حتليال يكشف خفاياها ويبوح بأسرارها اليت ال تكشف إال من خالل العملية اإلبداعية

منهج خاص نسري على هديه، ولكن هل تلقي النص من منظور أحادي حقيقة يكثف مجيع جوانب 
النص؟ مثال إذا حتدثنا عن املنهج االجتماعي يف الدراسة األدبية فإننا سنالحظ أن هذا املنهج قاصر عن 

 ملشكالت النفسية والعكس.فهم ا
مؤسس على قيم كثرية: نفسية واجتاعية وتارخيية  -إذا سلمكنا بثباته –إن النص الثابت  

 ولسانية، فهل يعقل أن ندرسه وفق زاوية واحدة، باستعمال منهج واحد كاالجتماعي مثال؟
هلل عصار يضع فأين هو املنهج الذي وقف صامدا ومل تكشف لنا عوراته، فها هو الناقد خري ا 

ال يمكن ألحد أن يدعي أنه اكتشف سر اإلبداع في أي  3"لنا كتابا يف علم النفس األديب يقول فيه:

                                                 
 .25، ص 1990عمار بن زايد، النقد األديب اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  1

 .26م.ن، ص  2

 .13، ص 2008، عنابة، 1هلل عصار، مقدمة لعلم النفس األديب، منشورات بونة للبحوث والدراسات، طخري ا 3
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حقل من حقول المعرفة اإلنسانية، فعلى الرغم من كّل الجهود المبذولة تبقى مسألة اإلبداع لغزا 
الّدقة والّصدق  محيرا. إّن كّل المحاوالت لكشف هذا اللغز لم تصل إلى درجة مرضية من

والشمولية، فمحاوالت مدرسة التحليل النفسي، والتي تبدو صادقة إلى حّد كبير في تحليل أكثر 
 .قصائد نزار قباني مثال نجدها تقترب من التعسف عندما تطبق على أكثر قصائد محمود درويش"

م ال حيط من قيمة فإذا أمعنا يف هذا القول جنده يهاجم املنهج النفسي من وجهني، وهذا اهلجو  
املنهج، بل يضعه يف سياقه السليم، فهو منهج ال يصل إىل درجة الدقة من وجهة، ومن وجهة أخرى 
فإن جناحه يف حتليل شعر نزار وفهم شخصيته ال يشفع له، وال جيعل منه منهجا صاحلا جلميع الشعر 

فتح على مجلة من املناهج والشعراء، فإن كان هذا هو الشأن مع املنهج النفسي الذي ميكن أن ين
 السياقية، فكيف هو احلال مع البنوية وقد أثبتت جفافها ومجودها.

ذلك أن البنوية وحدها من حيث هي نزعة شكالنية خالصة تغتدي هشة ِفّجة، بسقوطها  
 1في الميكانيكية التي تجرد األدب من وظيفته االجتماعية...

كل قد جيعل من بعض األنساق غري األدبية صاحلة إهنا آلية عبثية، فالرتكيز على جانب الش 
للدراسة ويصلح معها ما صلح لغريها، فتتماثل األحكام ويغدو الشكل املهيمن هو احلاكم على النقد، 

من علم االجتماع مساعدا  Lucien GOLDMANلذلك سرعان ما اختذ لوسيان غولدمان 
"ما يطلق عليه في  -حسب مرتاض -ية، وهو على فهم اإلبداع، ووضع أسس ما مسي بالبنوية التكوين

اللغة النقدية الجديدة " التركيب المنهجي" وذلك لدى إرادة قراءة نص أدبي ما، مع االجتهاد في 
 تجنيس التركيبات المنهجية حتى ال يقع السقوط في التلفيقية..

الذي  وقد ألفينا بعض المفكرين الغربيين، وخصوصا المفكر الفرنسي لوسيان غولدمان 
حاول المزاوجة بين البنوية واالجتماعية بتحويلها إلى تركيبة منهجية جديدة، بل معرفية أيضا، 

 2جديدة هي "البنوية التكوينية""

                                                 
 .09، ص 2001عبد امللك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العريب، اجلزائر،  1

 م.ن ، ص ن. 2
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وما يهمنا يف هذا الصدد هو أن غولدمان يف ميدان سوسيولوجيا األدب، والذي يعترب من  
Le Dieu caché أكرب ممثلي هذا االجتاه، وأهم كتبه " اإلله املخفي" 

قد أخرج لنا منهجا خاصا 1
زاوج فيه بني البنوية والسوسيولوجية، ومل يكن ذلك لوال إميانه بقصور البنوية على إدراك حقيقة اإلبداع، 
فحاول أن يغطي ذلك القصور باعتماده على منهج ثان هو املنهج السوسيولوجي، ليصوغ لنا تركيبة 

رتكيب، وليس هذا نفيا للبنوية وال إثباتا للسوسيولوجية، بل هو معرفية ومنهجية جديدة تعتمد على ال
إميان هبما كمنطلقني أساسيني خيدمان العملية النقدية. إن يف هذا املنهج كسر ألحادية الرؤية، وإذا كان 

 املنهج واحدا فإنه تتعدد يف أصل تكوينه األفكار البنوية والسوسيولوجية.
 ميكن له أن يدرك كل أبعاده، فلو أخذنا مثال حالة توأم إن الناظر للكون بعني واحدة ال 

متجانس ومتشابه متاما إذا نظرنا له من جهة واحدة، أما إذا قلّبنا األوجه فقد جند أكثر من فرق يفصل 
بينهما، واللوحة الفنية املعروضة ترى من عدة زاويا بطرق خمتلفة، ولوأجلسنا جمموعة رسامني على شكل 

ضنا هلم لوحة لريمسو ما يرونه فإننا نتحصل على عدة لوحات خمتلفة متاما وال حنصل إال نصف دائرة وعر 
 على واحدة مطابقة، وهي لوحة الرسام اجلالس على خط نظر يعامد متاما سطح اللوحة.

فكيف يدعي الناقد الذي يعتمد على فلسفة ناقصة كمال منهجه أو نتائجه ودقتها، ال شك  
 جحافا بطريقة ما.أن يف هذا االدعاء إ

 األسئلة هنا كثرية ومتشعبة، وأمهها هو:  
هل ميكننا احلديث عن منهج ثابت؟ وهل ميكن أن نتحدث عن منهج يتصف بالدقة العلمية، ونصل 
من خالله إىل قراءات متعددة لنصوص مفتوحة؟ أم أننا سنغلق آفاق النصوص من جديد، ونتحدث عن 

 قصدية املبدع؟
حلديث عن منهج واحد لدراسة النصوص واإلبداع بشكل عام، واحلال إننا مث كيف ميكننا ا 

عندما خنتار نصا لنطبق عليه املنهج البنوي، فإننا نعتمد يف اختياراتنا على املنهج اإلنطباعي ، وله احلق 
 حممد مندور الذي يقول أن:
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ئيا عتيقا باليا، ال يزال " المنهج التأثري الذي يسخر منه اليوم بعض الجهالء، ويظنونه منهجا بدا
قائما وضروريا وبديهيا في كل نقد أدبي سليم، ما دام األدب كله ال يمكن أن يتحول إلى 

  1معادالت رياضية أو إلى أحجام تقاس بالمتر والسنتي، أو توزن بالغرام والدرهم"
تأثري ال يزال واحلق أن طبيعة املوضوع تقتضي اختيار منهج يالئمه وجيانس طبيعته، واملنهج ال 

أول منهج يطبقه القارئ العادي والناقد احلاذق، فالناقد البنوي مثال ال ميكن أن جيرب املنهج على النص 
هكذا عشوائيا، بل ال بد أنه إذا أراد دراسة قصيدة فإنه خيتار قصيدة تالئم ذوقه، واملعايري الشعرية اليت 

للدراسة وإمكانية جناح املنهج البنوي معها، وإال   يؤمن هبا يف الالشعور، فيحس بأحقية تلك القصيدة
كيف خيتار الناقد نصه، ال شك أن اختياره ال يكون عشوائيا، بل يعتمد على ذوق خاص مؤسس على 
أفكار مسبقة، أي أن املنهج التأثري لصيق بالنفس يعمل غرباال لألعمال اإلبداعية وفق أسس سابقة 

ي دون غريه لن يقبل منك كالما خيالف النسيج اخلليلّي، وهو وحمددة، فالذي يؤمن بالشعر العمود
معيار ثابت لديه، ال يبغي عنه بديال، فإذا جاء لدراسة قصيدة شعرية ال نتوقع منه أن خيتار قصيدة 
نثرية، وال حىت من شعر التفعيلة، مث يطبق منهجه داخليا كان أم خارجيا، وبالتايل فإنه يف أبسط األحوال 

تمد على منهجني منفصلني وخمتلفني يف األسس، ومن هنا كان اعتماد املنهج الواحد يف يكون قد اع
 الواقع مستحيال.

هذا، وقد اثبتت خمتلف املناهج عجزها عن إدراك اإلبداع يف كليته، فإننا حنتاج علم النفس  
للتاري  واالجتماع.  لفهم احلاالت النفسية املؤثرة سلبا أو إجيابا يف تكوين النص، كذلك األمر بالنسبة

وألن النّص ذا طبيعة لغوية فإننا سننظر فيه وفق ذلك األساس، وإذا حتدثنا عن الدقة العلمية، فإننا 
نتحدث عن نكتة ال يؤمن هبا إال جاهل بالطبائع، فليست العلمية من خصاص األدب بل إن األدب 

، فاألدبية هي ما جيعله متميزا، وهي يعلو ويشم  من حيث كونه أدب خيتلف عن العلم يف لغته وطبيعته
 خالف العلمية، ويقول عبد امللك مرتاض:

ونحن نعجب لهذه العبارة التي توهم بوجود قراءة علمية خالصة العلمية لنص خالص  "
 2" نفسه يؤمن به  A.J .Grémasاألدبية، وهو األمر الذي ال نحس أن غريماس 
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هي جمرد عمليات إحصائية ورسم لبيانات  فليس هناك حقيقة قراءة علمية لألدب، بل 
ومنحنيات توضيحية، ولكنها ال ميكن أن تتصف بالعلمية وإن استعملت اإلحصاء ، بل خمتلف العلوم 
الرياضية، ألنه يستحيل معها التعميم، فالعلوم الدقيقة دراسة اجلزء فيها غالبا ما يغين عن دراسة الكل، 

حدة وكل واحد يوصلنا إىل نتائج ختتلف بالضرورة عن اآلخر،  أما يف األدب فإننا ندرس كل نص على
بأن األدب ال يمكن  حبيث ال ميكن لنا التعميم وال احلديث عن نظرية ثابته. هذا، وقد ادعى آخرون "

أن يدرس على اإلطالق، فنحن نستطيع فقط أن نقرأه ونتذوقه ونقدره، وعدا ذلك ليس لنا إال أن 
وأفكار أخرى حتاول أن ترجع األدب إىل أصوله كاحلديث  1ت عن األدب"نجمع كل أنواع المعلوما

 كاملنهج االجتماعي والنفسي، والتارخيي وغريها.  2عن الشروط اليت نشأ فيها األدب
وبني هذا وذاك، تظل العملية اإلبداعية جمهولة املالبسات، بني منكر إلمكانية الدراسة، ومؤمن  

ىل أصوله، وفريق ثالث ادعى أّن األدب لغة، وجيب أن تدرس بنياته بدراسة خارجية تعيد اإلبداع إ
 اللغوية يف ذاته وخارج السياقات، ولكن هذا مل يفلح فظهر السؤال:

أين إذن المنهج الكامل من وجهة، المنهج المبتكر من عدم، من وجهة ثانية، والمنهج المنقطع 
  3معرفيا عن سواه، من وجهة أخراة؟

كامل مبتكر من عدم، فكل منهج يقوم على أنقاض منهج آخر، أو على   فليس هناك منهج 
لبناته السليمة، أو على األقل تلك اليت يرى أهنا أهل لإلستمرار، فاملنهج يأخذ من الفلسفة وعلم اجلمال 

 واألخالق وغريها، ولكنه ال ميكن أن تتوفر فيه صفة العلمية كما يدعي أمحد أمني يف قوله:
بي يخضع لقواعد خاصة كما يخصع كل علم، وكما تخضع الفلسفة، وهذه القواعد والنقد األد "

مأخوذة بعضها من الفلسفة وبعضها من علم النفس، وبعضها من األخالق، وبعضها من علم 
 4الجمال"
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إن هذا الكالم يصف حالة النقد، إال أنه يشبهه بالعلم وهو بعيد عنه، وأنه اختذ من بعض  
اِعدات على توضيح بعض الظواهر، واليت تبقى خاصة وغري قابلة للتعميم، إال ما ندر العلوم الدقيقة مس

من الظواهر العامة يف األدب، واليت أصبحت أعرافا وأنساقا ال خيرج عنها األدب، وتلك معلومة من غري 
افية يف دراسة، كوجود الشخصيات يف العمل السردي ، وتوفره على الزمان واملكان، أو وجود الوزن والق

 النظام الشعري العريب القدمي.
يف كتابه "شعرنا القدمي وهب رومية إن النقد وإن ادعى أصحابه العلمية والّدقة فقد وصفه  

 والنقد اجلديد" باالضطراب واالرجتال يف قوله:
االضطراب واالرتجال،  -وهذا أول المالمح وأبرزها –لقد غلب على هذا النقد )النقد الجديد(  "

عايير النقدية تسّوى على عجل، والنقاد ينقلون دون تريث وأناة، فتضطرب بين أيدي جلهم فالم
المناهج وتتداخل، وتتحول الثقافة النقدية إلى أشتات منهجية تكاد تستعصي على محاولة ردها 

وتكاد الصلة تتقطع بين مواقف أصحاب هذه المناهج في    إلى منهج بعينه، أو مناهج متقاربة
  1ومواقفهم في الحياة"النقد 

وهو وصف دقيق حلالة النقد العريب اليوم، فاملعايري النقدية ليست أصيلة فينا، بل هي مستوردة   
كما هي، إال ما أدخل عليها من تعريب، وحتوير لتالئم متطلبات العربية. إننا ال ميكن أن نتحدث عن 

األديب ختالف متاما العلمية، فما بالك إذا  دقة علمية ما دام هذا هو احلال، كذلك إن طبيعة املوضوع 
كان املنهج مضطربا غري مستقر، ولو أخذنا املنهج األسلويب مثاال على املناهج احملددة اخلطوات واليت 
تعتمد على اإلحصاء، ولكن يف مستواه الداليل الذي يعطيه قيمة، سواء كان هذا املستوى مفصوال أم 

فهم الداللة خيتلف من ناقد إىل آخر، وميكن أن يطبق املنهج نفسه  لصيقا مبختلف املستويات، جند أن
عدة مرات على النّص نفسه، فال جند النتائج نفسها، فكل ناقد يؤّول حسب ما يراه، وهذا  خيالف 
متاما الدراسة العلمية، إذ أن  الظاهرة العلمية إذا طبق عليها املنهج نفسه ، يف الشروط نفسها نتوصل 

 ج نفسها من طرق خمتلفة.إىل النتائ
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دعنا نقوهلا مباشرة، إن انفتاح النص يتطلب انفتاح املنهج، ومهما انفتح املنهج فلن نصل إىل  
منهج كامل، ذلك أن النص دائما سابق للنقد، واخلاصية اإلبداعية تأيت خبالف ما هو قائم، فلو فرضنا 

نا أن الشعر توقف عند حّد معنّي وحصرناه يف مثال أننا وضعنا منهجا كامال لدراسة الشعر، لتضمن كالم
منهج دقيق، أي أن اإلبداع وصل إىل ذروة ال يتجاوزها، وهذا يستحيل من عّدة أوجه أظهرها: أنه ينفي 
صفة اإلبداع عما سيأيت بعد هذا املنهج من شعر، وأن الشعر يصبح حبيس نسق حمدد سابق، فنقع يف 

بل الثبات، وإن سعى كل جزء فيه إىل االستقرار، فما املخرج من كل الثبات، والعامل كله مبا فيه ال يق
 هذا؟
وهو ضرب مختلف  باملنهج التكاملي، "  -يف الغالب –لقد طرح مشروع منهج اصطلح عليه  

من ضروب النقد، ال يتقيد بمنهج واحد خالل العملية النقدية، بل يستعين بجملة من المناهج 
 بي المعقد للنص األدبي.التي يقتضيها الطابع التركي

... تختلف تسميات هذا المنهج من ناقد إلى آخر، فهو المنهج " التكاملي" أو "  
  1المتكامل" أو "التركيبي" او "المركب" ...وغيرها"

وقد وقف عبد امللك مرتاض متسائال عن املنهج األقدر على دراسة جنس أديب متحول،  
 هل هو واحد من املناهج السياقية أو املناهج النصية.ومعقد، ومتشعب، ومتغري، وعجيب معا، 

" أم يجب أن تتضافر هذه المناهج كلها، مضافا إليها السيميولوجيا، والتفكيكية من أجل  
 2محاولة فك األلغاز، وحّل المعقدات، واإلهتداء إلى المعّميات"

املعقدات، فهل يعين هذا إنه من اجليد احلديث عن تضافر املناهج وتعاوهنا لفك األلغاز وحّل  
أم ستكون احلرية للناقد يف اختيار طبيعة  أننا سنضع للناقد منهجا حمددا تكامليا يسري على هديه؟

 الرتكيب؟ 
فلندع الناقد حرّا يف الطريقة اليت يتعامل هبا مع النص، يقول أحد النقاد يف حديثه عن النقد  

ساق عبر ظاهرها اللفظي( إلى خبرة النقاد عبر يستند المشروع األّول )اختباء األنالثقايف:" 
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االعتماد على أطروحات غربية في النقد الثقافي للكشف عن األنساق المضمرة، وهو يمتص 
    1نظريات غربية ويتمثلها ويزيد عليها من أجل بيئة منهجية يراها أكثر مالءمة للكشف عن النسقية"

عده يف الكشف عن النصوص واستجالء إّن خربة الناقد هي األساس األّول الذي يسا
خفاياها، فهو الذي خيتار املنهج العام ويستعري له من خمتلف النظريات واملناهج ويزيد عليها ما يراه 
مالئما، أي أن املنهج التكاملي ليس منهجا سابقا واضح اخلطوات، بل إن كل ناقد يستطيع أن يأخذ 

األخري أن نقول أن هذا الناقد اعتمد منهجا تركيبيا أو  من كل منهج بطرف، وفق رؤية خاصة، وميكن يف
تكامليا، فال نفرض عليه حنن طريقا حمددا، وليس شرطا ان يكون املنهج التكاملي املطبق على نص واحد 
ثابتا، بل يأيت ناقد فيطبق منهجا تكامليا على قصيدة ما ويأيت آخر وخيتار القصيدة نفسها ويطبق عليها 

 –ويكون األول معتمدا على املنهج النفسي إطارا عاما للعملية النقدية، أما اآلخر فيكون  منهجا تكامليا،
 إطاره العام هو املنهج االجتماعي. -مثال

 اتمة:ــــــخ
 يف األخري ميكن أن حنصر مجلة من النتائج أمهها:

ل حديث عن ليس للدقة العلمية وجود يف النقد األديب، فإن األدب قيمته تكمن يف أدبيته، فك -
 منهج علمي دقيق ينتهي باألدب إىل امليكانيكية الِفّجة.

 إن انفتاح النص على تعدد القراءات يتطلب بالضرورة انفتاح املنهج. -

إنه من الصعب احلديث عن منهج واحد ينظر من زاوية واحدة وال يكون قاصرا، مث إن اختيار   -
مما جيعله بالضرورة مير على األقل على  النص يتم وفق منهج انطباعي مث خيضع إىل منهج ثان،

 منهجني اثنني.

إن املنهج التكاملي ليس طريقا سابقا، بل هو اختيار الناقد ورؤيته للنّص لذلك خيتلف من ناقد  -
 آلخر، وال ميكن لنا حبال أن نضع هلذا املنهج خطوات دقيقة يتبعها.

 
 األست    اذ: عل ي ط رش

 قسم اللغة العربية وآدابها
     امعة ق الم   ةج  
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 الدكتور قري عبد المجيدالتراث وثنائية السياق والنّسق 

 الرتاث وثنائية السياق والّنسق
 الدكتور قري عبد اجمليد

 

 

ال منصف يستطيع أن ينكر أن املعرفة اإلنسانية ملك مشرتك لإلنسانية مجعاء، وأن اجلميع شاركوا 
بعيد  وهناك من ثبت له احلضور، وآخر غيّبته الظروف أو  ـ ولو بالقسط ـ يف ُصنعها ، من قريب أو

 التاري  . 
والنقد العريب القدمي ، باعتباره برعما من فرع لشجرة كبرية امسها املعرفة كان له بعض البصمة، كما  
كانت لسابقه اليوناين مثال بعض البصمات يف بعض توّجهات نقاده، مع بعض اخلصوصية اليت اكتسبها 

عريب وأّهلت بعض آرائه الن حتتضن من َلدن النقد احلديث واملعاصر، ويتوسع فيها لتكون نواة الناقد ال
الجتاهات ونظريات مؤسسة ومؤّصلة. فاختصارا نقول أن النقد العريب يف بدايته مال إىل الّسذاجة 

تماعية والفطرة، وكثريا ما ارتبط باإلحساس والذوق البسيط، ولكن مع تعقد بعض حياة العرب االج
والثقافية والفلسفية وانفتاحه على اآلخر وعلى ثقافات أخرى جديدة . بدأت املناقشات يف مسائل البيان 
والبالغة ويعرضون جلمال األسلوب وجودته وردائته. وعديد من جزئيات نقدهم يف تلك الفرتة منطلقات 

وّجهاته املختلفة وكذا الّدراسات لُبىن ومستويات لغوية خمتلفة يف النقد البنيوي املعاصر بأشكاله وت
األسلوبية وما ارتبط بدراسة البىن اإلفرادية  والرتكيبية. ولكن ذلك مل يْرق إىل مستوى ما مست إليه 
الّدراسات اللغوية لتنضوي حتت اسم مسمى علمي له أصوله وتوّجهاته. واالشتغال بالبنية والسياق عند 

والشعر معا جماال لعديد من الكتب النقدية ؛ فهذا قدامه بن  القدامى مل ينقطع، وقد كان حقال النثر
جعفر مثال يؤّلف "نقد الشعر"، كما ينسب له أو لغريه كتاب "نقد النثر" . وكثري من جزئياته ارتبطت 
باملضامني الشعرية ، ومل تنس تناول دراسة املتون من داخلها معطية للداللة والبنية احلظ األوفر . كتاب 

لآلمدي كان حموره التعّرض ألسلوب املتنيب  يف قرض الشعر مث مقارنته بأسالفه العباسيني دون أن  املوازنة
يغيب فيه ملمح االشتغال باملضمون والسياقات األخرى املتضّمنة  اليت طرقها النقد احلديث. أيضا حاول 

در هذه الثنائية إىل سواها وكذا القاضي اجلرجاين "الوساطة بني املثىن وخصومه" يف كتابه القّيم دون أن يغا
 احلال بالنسبة لرسالة احلامتي األول يف املآخذ على املتنيب "ويتيمة الّدهر" للثعاليب وغريها.
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القرآن الكرمي كان معجزة بالغية ولغوية ضاهت بالغة العرب اليت كانت يف قّمتها عند نزوله. وقد 
م مقارنته بالشعر العريب، والبيان العريب عامة، واستخدموا تأثر النقد العريب كثريا به ، بل لقد حاول بعضه

 1يف ذلك الوسائل اليت وضعها يف أيديهم نقاد الشعر.
وقد كان جّل النقد العريب نقدا عمليًا حموره البيت والعبارة، وكان أقرب إىل البالغة منه إىل النقد 

بارات واألبيات املفردة. ولكن أيضا املتمّعن يف اخلالص. ومالحظاهتم اجلزئية كثريا ما ارتبطت باأللفاظ والع
آرائهم وأحكامهم النقدية جيد أهّنم ال خيفون التأثر بالبيئة والعصر والثقافة، أيضا تربز تأثراهتم النفسية 
بالكالم، ولكن ال يتبّنوها بالتحليل ، وال ترقى إىل مستوى املنهج أو النظرية، دون نكران ما ليسبويه 

 2ريمها من فضل على الّدرس النحوي والبالغي واللساين والنقد بشكل عام حديثا.واجلرجاين وغ
وحيّدد أيضا الناقد الدكتور "حممد زغلول سالم " أن النقد العريب من خالل نقاده دجموا يف نقدهم 

ص ملا أصبح يعرف لدينا بالرتاث بني مآخذ مرتبطة بالنص وسياقه وأخرى ارتبطت بنسق النص وبنائه، وخلّ 
ذلك ) يف مخسة أصول : املآخذ اللغوي واملآخذ األسلوبية، واملآخذ البالغية واملآخذ النفسية واملآخذ 

 3املعنوية (.
إذن فثنائية السياق والّنسق طاملا ارتبطت بدراسة النص الرتاثي، ومل تنقطع الّصلة بني هذا الرتاث، 

املعاين واملضامني الشعرية والسياقات احمليطة حىّت يف حينه الذي ولد فيه وبني تناول جزئيات مرتبطة ب
 بالنصوص املتنّوعة وكذا جزئيات مرتبطة باللغة واألسلوب والبىن.

اجّته النقد العريب احلديث واملعاصر بتوّجهات نّقاده املختلفة واملتباينة وبتعّدد ثقافاهتم وتباين 
وراحوا باالستعانة باملناهج النقدية اجلديدة اليت  مشارهبم إىل استضافة املتون الرتاثية يف مضامينهم النقدية.

وّلدها اتصاهلم خاّصة بالثقافة الغربية واليت برزت فيها مالمح تلك املناهج وتشّكلت ، راحوا يستقبلون 
الرتاث. ومارس بعضهم إسقاطات مباشرة  على ذلك الّرصيد الضخم املمتد يف الزمان واملكان العريب ، 

م ونتائجهم  تبعا لطبيعة املنهج املّتبع، وتبعا لثقافة كّل ناقد وآلياته النقدية . وتراوح لكن تباينت خالصاهت
النقاد يف دراستهم هلذا الرتاث بني متعّصب له وملضامينه وأساليبه ومقّدر لدرجة اإلبداع يف ظل بداوة 

سارع. وآخرون نظروا إليه نظره فكرية سائدة وواقع اجتماعي خيتلف بالكلّية عن واقعنا املتغرّي املتجّدد املت
دونية ، وهّونوا من قيمة مقاماته الشعرية واإلبداعية، بل وصفوا صّوره بالضحالة والبساطة، ونعتوا أساليبهم 
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باجلاهزة وألفاظهم باملغرقة يف الغريب والوحشي، واالكتفاء يف تصويراهتم بالواقع احلّسي اجملّرد البسيط الذي 
اعل بني املرئي احملسوس واملعنوي وذاتية الشاعر إلجياد صّور مرئية ناطقة حييط هبم دون إحياد تف

تعكس طبيعة االندماج بني النص الرتاثي وصاحبه. وبني هؤالء وأولئك فئة حاولت أن ’ باإلحساس
تتعامل مع النصوص الرتاثية تعامال منهجيا ميليه عليها منطق النقد اجلديد الذي أصبح يؤمن بأن الناقد إذا 
أراد أن يقول فيجب أن يقول ويعّلل انطالقا من خالصات مناهج بعينها أصبحت آليات معروفة. فكان 
أن تبىّن بعض النقاد املناهج السياقية ، واختاروا ولوج النص من سياقاته احمليطة به فاختاروا ربط النص 

 الرتاثي ببيئته أو تارخيه أو صاحبه ونفسية مبدعه... 
تبط بسياقات النص. وآخرون رأوا يف ذلك انتقاصا من النص ككيان لغوي وما إىل ذلك مما ار 

مستقّل عن صاحبه وإجحافا يف أدبية النص وشعريته. وألن االشتغال مبا حييط بالّنص ، قد حيرمنا من 
التمّتع باجلماليات اليت يشملها النص، وجيعلنا ال ندرك بعض اجلماليات اليت ال تدرك إال بتجزيء بناه 

يكها، مث استقرائها وبنائها وتركيبها الكتشاف سّر مجاهلا، متاما كالترب املمزوج بالرتاب. ال نتبنّي قيمته وتفك
 إال بتجزيئه وتصفيته وفصله عن الّدرن واللواحق وبعدها نبزر ملعانه ونتبنّي قيمته. 

ذين صقلتهم النويهي والعقاد وطه حسني واملازين وآخرون من اجليل األّول بعد عصر النهضة ال
جتربة االحتكاك باحلضارة الغربية ومنجزاهتا وتأثروا باملناهج النقدية اليت ارتسمت معاملها يف الغرب ، 
ووجدت هلا تطبيقات واسعة على عيون األدب الغريب والرتاث العاملي القدمي واحلديث. وإن حكمت هذه 

 والرتاث أخذت أيضا حظا أوفراً.املرحلة فكرة الصراع بني القدمي واجلديد. فإن فكرة القدمي 
وها هي بعض مالمح املذهب الرومانطيقي الذي قّدم االهتمام باملعاين واملضامني ، يتبىن أصحاهبا 
تعامال جديدا مع الرتاث، فعلم النفس حتديدا شّق طريقه قدما فاستفاد النقد منه واستنبط بعض خالصاته 

ا كان الشاعر القدمي مثال ينطلق من الطبيعة الصامتة والصائتة ليلج هبا للنصوص الرتاثية وفك شيفرهتا، وإذ
، فإن الناقد احلديث حياول انطالقا من هذا املنهج سرب تفاعل هذا الشاعر مع هذه الطبيعة ، خاّصة ما 
مّت له من دراسة النصوص احلديثة اليت أدرك من خالهلا مما أدرك أنه ) أصبح تفاعل الشاعر مع الطبيعة 

حّيا، فلم تعد الطبيعة هذا الشيء املنفصل عن جتربة الشاعر، وإمّنا أصبحت مظاهر الطبيعة رموزا تفاعال 
 .1حلالة الشاعر الشعورية ... خيلع فيه الشاعر على الطبيعة ما جيده يف نفسه(
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وقد اجته املازين كذلك لدراسة بعض الرتاث، وحاول استنطاق متون بعض الشعراء كاملتنىب وابن 
وبشار بن برد.. وكان هدفه األوحد حماولة إبراز عنصر الشخصية وإبراز أثرها يف شعرهم من خالل الرومي 

حتليل بعض أشعارهم، ومن خالل تناوله هلذه الشخصيات الرتاثية وسعيه لتطبيق معامل منهجه النقدي 
أن األدب القائم على ما حييط بالنص من سياقات خمتلفة خاصة اجلانب النفسي أمكنه الوصول إىل 

عنصر ذايت، وأنه صورة لنفسية األديب وشخصيته يف احلياة، ويربط دائما األلفاظ واللغة املستعملة باملعاين 
وجيعلها يف املقام الثاين وأن )دقة األلفاظ يف الداللة على املعاين واألحاسيس اليت أراد الشاعر أو الكاتب 

ه جمرد رموز للمعاين ، وهي يف إمكان من يريد ، يقول : أن ينقلها إىل السامع أو القارئ ، فاأللفاظ عند
األلفاظ اليت هي أدوات الكتابة موجودة ، ولعّل غري األديب هلا أحفظ هبا وأعلم ، وهي يف طريق من شاء 

 .1، غري أهّنا ليست كل ما حيتاج املرء ليكون منه كاتبا ويشبه األلفاظ باأللوان بالنسبة للصور"(
يف منهجه النسق يرتاجع حلساب السياق فإّن العقاد والنويهي أيضا ركزا على  وكما جعل املازين

االستعانة باملنهج النفسي يف حتليل شعر أيب نواس، وبالغ كل منهما يف نظرته التحليلية يف توظيف املعجم 
رهم  الفرويدي ، وحتليل اجتاه الشاعر لشعر اخلمرة دون سواها، والوقوف عند بعض البىن يف بعض أشعا

كان ملا خيدم منهجهما النقدي ، وهو تسخري املنهج للولوج لنفسية أيب نواس ، ومن مّث تقييم النصوص 
يف ضوء ما متليه طبيعة املنهج. ورمّبا كان  نفس ما وظفه العقاد عندما تناول شعر ابن الرومي. فقد تناول 

هو صورة عاكسة حلياته وطباعه وميله  ترمجة للشاعر ووصفا لصفاته اجلسدية واخللقية ولكن رأى بأن شعره
 للسخرية وعمق شعوره والتناقضات املوجودة يف نفسه. فكانت االستشهادات الشعرية يف هذا املنحى 

وهو ما حاوله مع املتنيب ، وانطلق من فكرة حسد الناس للمتنيب وميله بالفطرة إىل توق العظمة 
عوره بالعظمة ، فجاءت قصائده دعوة إىل رفع اهلّمة والسؤدد ، لذلك اشتغل بالتعبري عن نفسه وعكس ش

 ودفعا ملا حيبط العزائم وحيل اهلزائم .
تعامل طه حسني أيضا مع التاري  الفٌت، واشتغاله بالرتاث ال أحد يستطيعه نكرانه واشتغاله 

ة األدب بالّدراسات املقارنة اليت تناولت بعض الرتاث مل تنقطع، ومن القضايا اليت شغلت ذهنه )مكان
العريب بني اآلداب العاملية ( .وممّا قاله يف األدب القدمي : )األدب العريب القدمي ال يسمى أدبا ميتا ألنّه ال 
يزال حّيا ومهما يبذل من جهد ومهما نستعني باآلداب األوربية فلن نستطيع أن نضعف األدب العريب 

أن نقاومها أو نرفضها  فنحن يف حاجة إىل أن ونعرضه للخطر. واآلداب األوربية احلديثة ، ال نستطيع 
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نستمد من األدب األوريب احلديث وكذلك أراد اهلل أن تكون احلياة دائما مزاجا من صاحل القدمي 
. وعمليا اجته طه حسني يف تعامله مع الرتاث منحى آخر يف غمرة غواية املناهج النقدية له ، 1واجلديد(

فكرية ، فكان انتهاجه للشك مدعاة للتشكيك يف كثري من املسلمات وولعه ببعض اآلراء والتوّجهات ال
 التارخيية والوقائع االجتماعية . 

وكان منهجه القائم على طريقة العرب وطريقة أساتذته املستشرقني  وميله لرتجيحهم مدعاة لوضع 
ذ ورّد يف حياته و عالمات استفهام كربى يف النقد. ارتبطت كثري من جزئياته بالرتاث ، وكانت مثار أخ

حىت بعد مماته، وكانت لتلك اخلصومات النقدية أن أسدت للنقد العريب خدمات جليله، رمّبا من أمهها 
الدفع لالنفتاح على مناهج بديلة للمناهج السياقية تشتغل أكثر بالنص ومجالياته وفنيّته وختلص لّلغة 

ع ومربزة جلماليات املنت اإلبداعي، وتستغل يف ذلك ومستوياهتا وأنساقها باعتبارها ترمجانًا لذاتية املبد 
املناهج بأكثر موضوعية وعلمية لتاليف ما وقعت فيه دراسة السياقات احمليطة بالنص من جناية كربى يف 

 حق النص وناصه. 
ولعّل املناهج السياقية خاصة التارخيي واالجتماعي والنفسي وكيفية تعاملها مع الرتاث نالت بعض 

عتت بأهّنا تناولت ما حييط بالنص ) ومن مثّة فهي بقدر ما عّمقت وعي القارئ بالظروف النقد ون
اخلارجية احمليطة بالعمل األديب ، وبقدر ما فتحت من جماالت جديدة جمهولة فيما يّتصل بسيكولوجية 

 املبدع واملتلقي بقدر ما عنيت أدبية األعمال األدبية أو حّجمتها يف أحسن األحوال . 
مّبا كان ذلك من أهم األسباب اليت مّهدت الطريق للمناهج النسقية وللّدراسات اليت اشتغلت ور  

بالبنية واالنساق اللغوية للنص. ودرس يف كنفها النص الرتاثي بدراسات نقدية تطبيقية انطلقت من قناعة 
ر الدالالت، وإمّنا هي أن )اخلطاب األديب صوغ للغة عن وعي وإدراك ، إذ ليست اللغة فيه جمّرد قناة عبو 

 2غاية تستوقفنا لذاهتا(.
ولقد اجتهت االجتاهات النقدية اليت ارتبطت بالبنية واألسلوب لدراسة توظيفات اللغة بكل 
مستوياهتا ، وأنساقها وقوالبها واستعانت باإلحصاء واجلداول والنسب واألرقام واملنحنيات ، واستقرأت 

رتاثي للوصول إىل نتائج رأت أهنا جتاوزت دراسة النص من خارجه اجلزئيات وعمليات التفكيك للنص ال

                                                 
1
عبد اجلليل مرتاض : يف عامل 91ص  يوسف نور عوض : الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين ، دار القلم، بيروت ـ لبنان )د.ت(،  

.للمزيد انظر : جابر عصفور : غواية الرتاث ، وزارة اإلعالم 214، ص 2007الّنص والقراءة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر 
 وما بعدها . 14، ص 2005(، الكويت 62الكويتية ، كتاب )العريب 

2
 (.121ـ 84، ص)1977بديل لساين يف نقد األدب( ، تونس عبد السالم  املسدي األسلوبية واألسلوب )حنو  
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وسياقاته احمليطة به . جتاوزته إىل دراسته من الداخل بالرتكيز على الشكل األديب ودالالته وبناه باعتبار 
األدب لديها نظام يف حّد داته ، تقتضي دراسته ونقده ختليصه من املنطلق االيديولوجي واالكتفاء بدراسة 
أدبيته  وشعريته واختبار لغته . وإن كانت بعض االجتاهات قد غالت يف الرتكيز على النص وإبعاد الناص 
فإن أخرى وإن قّدمت الّنص فإهنا مل هتمل اجلانب العاطفي يف تشكيل األساليب اللغوية . ولكن ذلك 

 واآللة. كما سعت بعض هذه أبـَْقى النص رهينة التجربة العلمية اليت تنطلق من االختبار العلمي واملخرب
االجتاهات اليت حاولت أن هتجر السياق إىل الربط بني اإلشارات الدالة يف النظم األدبية والفنية اجلديدة 

 1وبني مرجعيتها يف اإلطار الثقايف العام(.
 

ومن أهم النقاد العرب الذين ثاروا على املناهج الّسياقية ودعوا إىل بديل نقدي جديد يهتم 
لية النص وفنّيته جند )شكري فيصل، مسري القلماوي، حممد العشماوي، حممد مصطفى هدارة، مجيل جبما

. وإن كان هؤالء وغريهم قد رّوجوا هلذا التوّجه اجلديد يف النقد ، 2صليبا، أمحد كمال زكي، ..( وغريهم
صالح فضل وعبد فإن آخرين راحوا يطّبقون يف شكل دراسات تطبيقية تلك النظريات. ولعّل دراسات 

املالك مرتاض وعمر الربيعي وغريهم ممّن ركزوا على البنيات األساسية املختلفة املرتبطة باللغة واليت حاولت 
التعامل مع الرتاث  وشكله، كانت من الّدراسات اليت مّهدت لدراسات و لنقاد آخرين االشتغال بالبنية 

بعض الّدراسات املرتبطة بالرتاث إىل كيمياء شعورية أو  اللغوية للنص الرتاثي. وإْن غاىل بعضهم يف حتويل
رياضيات فنية إاّل أنه أْعطى بعض األمل وأحيا اجلّدية لدى البعض حملاولة نفض الغبار عن الرتاث وكنوزه  

 واكتشاف بعض رونقه ، واملعاين اليت جاء هبا . 
وتطبيقات منهج بعينه إذا صلحت ورمّبا كان لكل جنس أديب تفّرده، ولكّل فرتة زمنية خصوصياهتا 

أن تطبق على شاعر، قد ال ميكن تطبيقها على آخر عاش نفس الظروف ويف نفس الفرتة، بل أّن املنهج 
الواحد قد ال يستقيم تطبيقه على إبداعات مبدع واحد. أّلن كل نص كانت له والدته اخلاصة وخماضه 

طاملا تذرّع به بعض النقاد يف انتهاج ما يسّمى باملنهج العسري الذي ميّيزه عن مثيله. واحلّل السهل الذي 
املتكامل هو حتامل واضح على مجيع املناهج وعدم إميان ووعي باملنهجية العلمية الواضحة يف التطبيق. 

                                                 
 .71، ص 2007ـ صالح فضل ـ يف النقد األديب ـ منشورات احتاد الكتاب العرب ـ دمشق / سوريا  1

2
 45للمزيد انظر : شايف عكاشة نظرية األدب يف النقد اجلمايل ـ نظرية اخللق اللغوي ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر )د.ت(، ص 

 وما بعدها .
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وهو ما يفرض على الناقد املعاصر يف تعامله مع الرتاث أن يتعامل معه حبنّو وإدراك حينا وبعلمية ومنطق  
يه أخرى، كما قد يُستأَنُس يف إخضاع التجربة الشعرية للتجربة وللمخترب ولكن يف حدود .وهو ما متل

مستساغة ال يتّم فيها السطو على الرتاث يف غياب أصحابه وإدعاء وجود املنهج للسطو املقّنن املتذرّع 
 بالذرائع ونفي وقائع الرتاث وسر مجاله. 

  

 
 قري عبد المجيداألستاذ  

 برج بوعريريجالمركز الجامعي  
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االشتغال األنطوبالغي في كتاب المواقف لمحمد عبد الجبار النّفري    األستاذة بن 

 عكوش سامية

 

  حملمد عبد اجلبار الّنفرياالشتغال األنطوبالغي يف كتاب املواقف 

 بن عكوش ساميةاألستاذة                                                     

 
 
 

 دمة:ـــمق
طرح استقبال املناهج الغربية احلديثة يف الساحة النقدية العربية تساؤالت كثرية حول مشروعية  

املسعى ومدى استجابته لطبيعة الّنظام الثقايف املؤطر حلمى األدب العريّب، قدميه وجديده. وقد تضاعف 
ثر يف مواجهات العربية، فتكى الّنصوص الرتاثية التساؤل مع الّرعيل الذي توجه إىل تطبيق هذه املناهج عل

 ثنائية بني: الرتاث/ احلداثة، الذات/ اآلخر، املثاقفة/ االستالب.
يّنم التساؤل عن حرية الكائن اإلنسايّن، يف سعيه إلجياد صيغة تواجد جتمع ماضيه وحاضره  

نتج كائنا انطالقا من استشراف ملستقبله. تنأى هذه النظرة عن اعتبار الزمن سلسلة أحداث متالحقة، ت
زمانيا وتتعداها إىل نظرة جديدة تزّمن املاضي واحلاضر واملستقبل يف اهلنا واآلن. فتفتح الزمان على وجود 
أصيل يضع الرتاث يف حوار مع اآلخر، وحينّي عالقته مع اإلنسان من خالل ترهني إشكاالته املعرفية 

 واكتشاف املسكوت عنه يف النص الرّتاثّي.    
ة اجلديدة للتعامل مع الرتاث إىل فهم جديد له، وبالتايل تأويله كعالمة مفتوحة حتتاج الصيغ 

تستقطب البعد الوجودّي لإلنسان وكذا مسكنه، الّلغة. فتعيد صياغة سؤال املعىن وتراجع أسسه. استنبت 
جري، خرج سؤال املعىن بعد اّطالعي على " مواقف" الكاتب حممد عبد اجلبار النفري، من القرن الرابع اهل

على القارئ بشكل كتابة خمتلفة عّمن سبقوه وعاصروه، إذ رنا إىل الكتابة املقطعية التشذيرية لتوصيف 
جتربته العرفانية. اضطلع فيها بأسئلة وجودية عن كينونته اخلاصة به وببقية املوجودات. اندجمت يف سريورة 

صات لصيغ الفهم والتأويل اليت يقدمها حبث الواقف عن أسرار احلق والوجود واملوجود، وحاولت اإلن
الواقف/ الويّل باعتباره متلقيا لإلشارات اإلهلية ومؤّوال هلا، يف حلظة عرفانية يشوهبا سؤال الوجود ومعناه.
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وملا تراءى الواقف كاتبا للتجربة وخائضا لغمارها، تبدت لنا وضعية الواقف املؤّول ذات أبعاد  
ة. من هنا تفتقت أسئلة اإلشكالية: ما طبيعة فهم الواقف هلويته؟ وما عالقة أنطولوجية، هلا عالقة باهلّوي

 ذلك باألبعاد األنطولوجية لوجود املوجود؟  
لإلجابة عن أسئلة اإلشكالية سأعمد إىل مقاربة تفكيكية عنونتها " االشتغال األنطوبالغّي يف   

إىل تشريح مسألة اهلوية يف املواقف بني كتاب املواقف حملمد عبد اجلبار الّنفري"، أسعى من خالهلا 
الواقف واحلّق وبقية املوجودات، أستأنس فيها مبفهوم هيدجر عن الكينونة. كما أعضد ذلك مبفهوم جاك 
دريدا عن التفكيك الذي يلتفت إىل األصل املؤّسس للمعىن، ويكشف االختالف الذي ينخره، انطالقا 

الدال على مدلول معني، أي أمجع بني تفكيكية هيدجر ودريدا، من مفهوم العالمة اليت ال ينغلق فيها 
سعيا مين إىل اإلنصات لإلمكانيات اخلبيئة داخل الّنص الرتاثي من جهة، واختبارا ملدى جناعة هذه 

 اآلليات من جهة أخرى. 
ات أجل الدراسة من مدخل الصور البيانية، االستعارة والكناية، ولن أشّغلها كمسلمات وفرضي      

قطعية، بل كمفهاهيم خاضعة للمسائلة، أحاول من خالل الّنص العرفايّن أن أنقضها أو أثبتها يف حلظة 
قراءة جديدة، أستثمر فيها مفاهيم البالغة اجلديدة كما هي عند الّنقاد التفكيكيني، بارت وجوليا  

. وستّتضح معامل هذه كريستيفا ودريدا كما أربطها باألبعاد الوجودية من منظور أنطولوجيا هيدجر
املمارسة الّنصية من خالل الدراسة التطبيقية  اليت أضع فيها الّنص واملنهج موضع التساؤل، استجابة لروح 

 الّنص الّنفري املبيّن أصال على التساؤل.
 الّنص الصوفي وتجاوز السلطة الفقهية:  -1

لّشريعة اإلسالمية وكذا يف التنظري ظّلت الثقافة الفقهية حتتّكم إىل العقل يف فهم وإفهام مقاصد ا 
لعالقة اهلل بعباده، فتمحض خطاب ديين ينبين على األوامر والّنواهي، ويسّيج محى هذه العالقة بثنائية 
"احلالل" و"احلرام". أما صورة اخلالق فجعلتها متعالّية انطالقا من تأويلها لآلية:﴿الرمحن على العرش 

ت إمكانية االّتصال املباشر به وبعامل الغيب إال بعد املوت. واجنّر عن ، ونف5سورة طه، اآلية استوى﴾ 
هذا التصّور فصال متواصال للذات املسلمة عن موضوع سعيها، اهلل . واستّنت ثالثا يشتغل كوسيط يف 
هذه العالقة، أال وهو العبادات املختلفة. فكانت بذلك تقّر بسلطة الذات املسلمة على نفسها يف طلبها 

ّي موضوع معرفة، كما كوثرت هذه الّسيطرة ثانيا يف مناذج تشريعية، تطابق املبدأ البنيوّي القاّر يف كّل أل
 منوذج، يفرض اشتغاال بنيويا ضمن ثنائية ذات واعية وموضوع معرفة.
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، اليت تؤّسس لليقني «أنا أفّكر، إذن أنا موجود»وال حييد هذا الّنموذج عن مقولة "ديكارت"  
لذي جيعل من الذات حاضرة يف كّل قول ويف كّل أفعال التفكري، وجتعل املوضوعات منفصلة عنها املطلق ا

 .(1)قابلة لالستعادة بديهيا يف األفعال الواعية الّسابقة
لقد استطاعت الثقافة الفقهية ضمن اليقينية الّسابقة صياغة أحكام الّشريعة اإلسالمية يف مناذج  

ا الذات تأكيد نفسها والظفر بذاهتا، يف عملية من التوكيد املتضاعف تعميمية، تستطيع من خالهل
(2)حلضورها وحلقيقتها وملعىن هذا احلضور

. 

إّن النموذج البنيوي الّسابق حاضر يف كل الّنماذج الفقهية، وهو مبثابة بنية متعالية تسّم مبيسمها  
العقل »عقال واحد العقل والعمل والعلم فحياة املسلم، وحينّي يف معامالت األفراد واجلماعات، فربطت ب

هو العلم بصفات األشياء من حسنها وقبحها وكماهلا ونقصاهنا فإّنك مىت علمت ما فيها من املضار 
واملنافع صار علمك مبا يف الشيء من النفع داعيا إىل الفعل وعلمك مبا فيه من الضرر داعيا لك إىل الرتك 

 .(3)«رة والرتك أخرى فيجري جمرى عقال الّناقةفصار ذلك العلم مانعا من الفعل م
بني العلم والعمل يف حركة الفكر احملّلل غاية الّشريعة يف منظور الفقه. ولن  -إذن–فاملطابقة  

يستعصي استنباط احلكم عن أّي قضية جديدة، ما دامت اخلربة السابقة تتيح إمكانية القياس للوصول 
املتعالية واملتوارثة جيال بعد جيل. واستطاعت هبذه النماذج التعميمية أن إىل أحكام من روح البنية العقلية 

حتمي نظام احلقيقة بسلطة العقل املدبّر، مما أفضى إىل اليقني الذي اطمأنت به فطرة املسلم.يقف 
التصّوف على طرف النقيض من اخلطاب الفقهي املتداول، إذ صاغ خطابا خمتلفا من حيث املقاصد 

 ضطلع بسؤالني جوهريني: ما حقيقة احلق؟ كيف يتوصل إليه؟واآلليات، ي
إن الصوفية حسب أدونيس حركة هلا عالقة بالّدين، ولكن ليس باملفهوم التقليـدّي، فإذا كانت  

النظرة التقليدية ترى اهلل حاضرا ولكنه منفصل عن الوجود، فإّن احلركة الصوفية جعلت من وجوده مّتصال 
فاعتربته خيلق الوجود من داخل، أي يف اّتصال ال من خارج، فهو هذا الوجود ال منفصال عن الكون، 
 .(4)ذاته يف حركته الالهنائية

إن اهلل وفق التصور الصويّف اجلديد ليس متعاليا فوق العرش، بل يدخل يف حركة الكون  
 والكائنات، ويرتبط هبا ضمن عالقة وجودية تتبىن وفق الصيغة اآلتية:

 فعل اإلجياد
                                                 

 ، الجزائر1، طمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، منشورات االختالفعبد الكريم شرفي، يراجع: - 1
 .89ص ، 2007 

 .22ص، 2006، دار الحوار، سوريا، 1ط، درس في البصيرة الضالة –ص أرشيف الن  ام نايل، سح :يراجع - 2
 .169، ص2007، 1ابي، بيروت، ط، دار الفار اللغة والتأويلعمارة ناصر،  - 3
 .10، ص1992، بيروت، 1، دار الساقي، طالصوفية والسورياليةأدونيس، يراجع: - 4
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 املوجودات     وجود اهلل   
مثل هذه العالقة جتعل املوجودات غري موجودة يف ذاهتا، بل بقيومية الوجود احلّق، فبه خرجت  

واعلم أّن األعيان والذوات إذا جردهتا »من العدم إىل الوجود منذ األزل، يقول عفيف الّدين التلمسايّن: 
أحكام الوجود، فما مثّ إذن إال الوجود له سبحانه وأحكام  عن الوجود مل يبق هلا ذات فإّن ذواهتا ليس إال

. وما (1)«الوجود وهي ذواتنا وما ال ذات له يف نفسه إال االعتبارات يف الوجود فالعدم أوىل به ذاتا ووصفا
دامت املوجودات معدومة يف ذاهتا وال توجد إاّل بقيومية احلق موجدها، فإّن وجودها مضاف إليها من 

 عكس احلّق الذي يوجد بذاته دون عّلة أو نسبة.خارجها، ب
وانطالقا من هذا التصّور ظهرت الثنائية الصوفية الظاهر والباطن، ومشلت املوجود والوجود، فاهلل  

هو الباطن والظاهر وله وجه للظهور، فمن جهة باطن يف ذاته ال حيتاج إىل خارجّي ليظهر ذاته، ومن 
 .(2)املوجودات وخاصة منها اإلنسان جهة أخرى ظاهر بأمسائه يف صّور

وبني الظاهر والباطن صيغت كّل التجارب الصوفية، فسلكوا طريقا إىل احلّق متجاوزين ما هو  
مطروح أمام احلواس من ظاهر مزّيف، إىل ما هو باطيّن، متوّسلني يف ذلك القلب الذي جعلوه نائبا عن 

ها صورة اهلل، وتشرق، ولكن ليست أية مرآة تصلح، البد فالقلب هو املرآة اليت تنعكس في»العقل القاصر 
 .(3)«أن تكون مرآة يف غاية الصفاء، مرآة متجّردة عن الذات البشرية، ورغباهتا، وأدراهنا

وتكون املكابدة شاقة جسديا ونفسيا إىل أن حيصل التطهري من دنس الّشهوات والرغبات،  
اهلل أحوال، وهي انفعاالت ترد عليه يف طريق سلوكه دون تعمد فتعرتي الصويّف أثناء نزوعه الوجدايّن حنو 

، ومتتاز بقصر مّدهتا وعدم استقرارها، (4)وال اكتساب وال اجتالب مثل احلزن أو الطرب أو الشوق إخل
ألهّنا تعتمد على ذوق صاحبها وما يستشعره يف حلظات نزوعه الوجدايّن حنو املوضوع احملبوب، اهلل ، 

وهذا ما نسعى إىل  لذات الصوفية مع موضوعها خمتلفة عن التجربة اليت مهدنا هبا املبحث.فتكون جتربة ا
 استظهاره من خالل التجربة الصوفية للكاتب عبد اجلبار النفرّي من القرن الرابع اهلجرّي. 

 
 
 

 الوقفة والرؤية تجاوز ألسر األضداد: -2
                                                 

 .355، ص2000، تح: جمال المرزوقي، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، شرح مواقف الن فريعفيف الدين التلمساني،  -1
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املتداول لدى الصوفية قبله عن خرج الّنفرّي على القارئ بتجربة صوفية تتجاوز احلديث 
هي مقام فناء ذات الطالب يف ذات »املقامات واألحوال، إىل نقل جتربة االّتصال املباشر باحلق، ف

 .(1)«املطلوب ومسيت وقفة للوقوف فيها عن الطلب ...

يتحقق الفناء يف جتربة الوقفة بإبطال كل األفعال اإلرادية الصادرة عن الذات والبقاء باحلّق 
وحده؛ أي جعل الذات ِحبًسا على اهلل، وهو ما يتناسب دالليا مع املعنيني الّلغوي واالصطالحّي لكلمة 

منشأ هذه الكلمة يف الّلغة لتحديد طارئ يطرأ على احلركة، ويف لغة أهل الفقه "الوقف" »الوقفة، إذ أّن 
التصّرف إاّل خبصوص شروط  هي إيقاف هذا امللك أو البناء...اخل على شخص أو مشروع ما، فال ميكن

 .(2)«الوقفية

ولكن االختالف وارد بني الوقفني الفقهّي والنفرّي. فاألّول مادي، والثاين روحّي يسعى إىل 
حترير اإلنسان من عراقيل احلياة األرضية، ليحّلق به يف فسحة احلرية والدميومة، ذلك ما نتبيّنه من خالل 

 ّي تعريفا للوقفة ووصفا خلصائصها.املوقف الثامن الذي أورد فيه النفر 

وقال يل: الوقفة نورية »من مسات الوقفة أهّنا نور خالص ونار حترق ما سواها،ويف هذا يقول: 
تعّرف القيم وتطمس اخلواطر/ وقال يل الوقفة وراء اللّيل والنهار ووراء ما فيهما من األقدار/ وقال يل 

 .(3)«قتك بهالوقفة نار السوى فإن أحرقته هبا وإال أحر 

إّن النور ناجم عن جتربة جتاوز أسر األضداد مثل: اللّيل/ النهار الّلذين يقّيدان حركة اإلنسان يف 
وقال يل عرب »العامل املادّي. ويرتاءى الواقف متجاوزا الكون املادّي حرا من كّل قيد، ويف هذا يقول: 

على شيء وال يقّر العارف على فقد شيء/ الواقف صفة الكون فما حيكم عليه/ وقال يل ال يقف الواقف 
 .(4)«وقال يل ال يقّر الواقف على كون وال يقّر عنده كون

يدل الفعل "َعبَـَر" على اجتياز الواقف قيود املادة إىل ما ورائها، ويتوّكد هذا املعىن أكثر مع 
 ون.الفعل املضارع املنفّي"ال يـََقر"، الذي يدل على انعدام الصلة بني الواقف والك

وهذا اخلروج من أسر الكون وماديته جيد جذوره حسب الدكتور "سامي اليوسف" يف الّشعور بالغربة 
 .(5)للّروح الّنفيس يف كون خسيس؛ أي الصراع بني املادة والّروح

                                                 
 .115عفيف الدين التلمساني، م.ن، ص - 1
 ،2008أفريل  14عند الشيخ النفري، االثنين  وليد عبد اهلل: الفكر الصوفي   - 2

t1594.htm-f62/topic-http://www.almuada.4umer.com/montada     
 .74م، ص1985، تح: أرثر أربري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، المواقف والمخاطباتلجبار النفري، محمد عبد ا - 3
 .80م.ن، ص - 4
 .10، ص1997، منشورات الينابيع، دمشق، 1يراجع: سامي اليوسف، مقدمة للنفري، ط – 5
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وتكون الوقفة اإلمكان الوحيد لتحرير الّروح من قفص املادة، بل لالنعتاق من أسر األضّداد اليت 
وقال يل من مل يقف يب أوقفه كل شيء دوين /وقال يل »نسان لألشياء، ويف هذا يقول: حتكم نظرة اإل

 .(1)«الواقف يرى األواخر فال حتكم عليه األوائل/ وقال يل الوقفة تعتق من رّق الدنيا واآلخرة

إّن غاية الوقفة االستعانة باهلل، مصدر الوجود احلقيقي لكل األشياء، لتحصيل املعرفة عنه وعن  
ل املوجودات. ولن يتحّقق ذلك إاّل بالّرؤية املقولة الثانية األساسية يف منهج الوقفة. وتنبجس بعد حتّقق ك

وقال يل الوقفة باب الرؤية فمن كان »الوقفة، وتعترب أرقى أبواب االّتصال باحلقيقة اإلهلية، ويف هذا يقول: 
 .(2)«هبا رآين ومن رآين وقف/ ومن مل يرين مل يقف

رتباط وارد بني الوقفة والّرؤية، إذ أّن الثانية عّلة األوىل ومعلوهلا، كما أهّنا تبدو قدرة ذاتية إّن اال
إذا كان إيّل املنتهي سقط املعرتض/ ال »وكمالية لرؤية احلقيقة اإلهلية من وراء كل شيء، مثلما يؤكّده قوله: 

 .(3) «يكون إيّل املنتهى حىت تراين من وراء كل شيء

احلضور مع احلّق عرب الّرؤية يعين غياب األشياء اليت تقّسم اإلنسان يف الّدنيا إىل ذات وموضوع،  إنّ       
أوقفين وقال يل الّدنيا سجن املؤمن، »تتوسطهما األشياء يف حتصيل املعرفة، ويشري إىل هذا يف قوله: 

 .(4)«ةالغيبة سجن املؤمن/ وقال يل الغيبة دنيا وآخرة، والرؤية ال دنيا وال آخر 

فاألضداد جتعل اإلنسان مقّيدا مبنظومة عقلية متعالية خمزنة يف ذاكرة أفراد نفس اجملموعة الّلغوية، 
حتّينها يف كل اّتصال مع أّي موضوع. أّما الرؤية، فتخرج من حكم األضداد )ال دنيا /ال آخرة(، إىل ما 

يف موقف "استوى الكشف  يسمى باستواء األضداد، ويكشف ذلك يف أكثر من موقف، فمثال ورد
، فاالستواء وارد بني الكشف وضّده احلجاب. (5)«إذا رأيتين استوى الكشف واحلجاب»واحلجاب": 

ومّرد ذلك أّن يف الّرؤية تذوب الفوارق بني األشياء وتتحطّم كل املتضادات، فيصبح كّل حديث عن 
 .(6)الشيء حديثا عن ضّده اآلخر

بالتايل بني األشياء يتأتى من مسعى الواقف الرّائي للتوحد مع إّن التوحيد بني املتضادات، و 
احلّق، عرب الّنزوع الوجدايّن وتركيز الفكر واالهتمام على اهلل، فيكون الواقف صاحب عبادة وجهية، يعرّفها 

                                                 
 .75ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  - 1
 .57 ص م. ن، - 2
 .108م ن، ص - 3
 .117، صم ن - 4
 .118ص،  م ن - 5
 . 2008مارس 25، النفري في سجن الكلماتمحمد سامي الكيال،  - 6
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وقال يل يا صاحب العبادة الوجهية وّجه وجهك إيّل، وّجه وجه مّهك إيّل، وجه قلبك إيّل، وّجه »بقوله: 
مسعك إيّل، وّجه وجه سكونك إيّل، وقال يل ال أرضى لك أن تقيم يف شيء، وإن رضيته أنت عندي 

 .(1)«أكرب منه فأقم عندي ال عنده ...

يسمح الفعل وّجه باالنتقال يف طلب وجه احلّق من اخلارج إىل الداخل، ولقد تكّررت لفظة 
ا وجها يرى احلّق، فتكون من هذا املنظور مرايا وّجه اليت أسندت جمازا جلوارح وحواس الواقف، لتجعل منه

تعكس صورته يف كل شيء. ولن يتأيت هذا اهلدف إاّل بتجاوز الوجود احلسّي لكل اجلوارح، وهو ما حيّقق 
ألّن التجديد مليدان الشعور بالعامل اخلارجي الذي يعوض عنه الزيادة يف الشعور »الفناء يف ذات احلق 
الرئيس لظاهرة الفناء، ترّكز وحشد للنشاط الذهيّن على فكرة واحدة هي اهلل  بعامل الباطن هو املميز

باستبعاد كل فكرة، أو صورة أو خاطر يتعلق باملخلوقات من شأنه أن يستبعد من األفق الشعوري حضور  
 .(2)كل هذه الكائنات املخلوقة

الّتصال به، كالذّكر الذي ال وهذا الرتكيز املنحصر على فكرة اهلل يستبعد حىت الّسبل التقليدية ل
 .(3)«الغيبة وطن ذكر، الرؤية ال وطن وال ذكر»جيوز، إالّ يف حالة الغيبة عن احلّق، وعن هذا يقول: 

بال ذاكرة وال عنوان وال تسميات، ألّن الرائي اغتىن بالوجود إىل جناب  -إذن–تبدو الرؤية 
طاف يف منهج الوقفة وتقرتب من مفهوم االستنارة وهي هناية امل .احلّق، فاحّمت يف عيانه كل املوجودات

البوذية اليت تسمح مبحو املادة والوصول إىل ما ورائها، كما أهّنا تضارع مقولة "املعرفة الشاملة" حسب 
مذهب اجلانيسية املعروف يف العراق والذي ينطوي على لفظة نايا اّليت تعين املوقف، واملوقف يف اجلانسية 

وتتحّدد هذه االستنارة الّروحية من  .(4)ء يف العالقة، أو معرفته من خالل موقف خاصيعين معرفة الشي
 خالل عالقة مع املقولة الثالثة يف منهج الوقفة، أالّ وهي السوى.

 الفناء عن السوى شرط الكينونة مع احملبوب:   -3

معه واحدا دون دخل ملا  على جتربيت الوقفة والّرؤيا لالّتصال باهلل والكينونه -إذن -يراهن الّنفريّ 
سواه، وتفضي الكينونة الواحدة إىل القضاء على االنقسام واالنشطار الذي يسود يف ظّل عبودية األشياء 
واملادة. ولن يتحّقق هذا املقصد إال باخلروج كلية عما سوى اهلل، بأن يفىن الواقف عن اآلخرية أو 

املقوالت اهلاّمة يف منهج الّنفرّي باإلضافة إىل  "السوى" حسب مصطلح الّنفرّي. ويعترب "السوى" أحد
                                                 

 .196-195، صم. سمد عبد الجبار النفري، مح - 1
 .99، ص1994، الز هراء لإلعالم العربي، مصر، 1طمحمد عبد الجبار النفري وتصوفه، جمال أحمد المرزوقي،  - 2
 .117ص،  المواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النفري،  - 3
 .33، ص فري  مقدمة للن  يراجع: سامي اليوسف،  - 4
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مقوليت الوقفة والّرؤيا. وحنته من حريف التعريف "الـ "واالستثناء "سوى" ليحّوله إىل اسم يدّل على ما سوى 
 . (1)اهلل. واألرجح أن يكون الّنفرّي أّول املتصوفة ابتكارا للمصطلح وكذا تشغيال له

وذلك  (.2لدكتور خالد بلقاسم" مع الغري والوهم واحلجاب)يتماهى مفهوم الّسوى حسب "ا
ما نعاينه من خالل املواقف، فالغري من مرادفات الّسوى اليت وردت يف موقف "قد جاء وقيت" يف قوله: 

، ويف "موقف عهده" يقول: (3)«أوقفين وقال يل إن مل ترين مل تكن يب/ وقال يل إن رأيت غريي مل ترين»
 .(4)«من قلبك عبد ذلك القلب غريي وقال يل إن خرجت»

تشرتك شذرات املوقفني يف مضمون بنية الشرط، فالشرط األّول يربط رؤية الغري بانعدام رؤية 
 احلّق، مثلما أّن الشرط الثّاين يربط بني فعل خروج احلّق من قلب الرائي و فعل عبادة ذلك القلب للغري. 

احلجاب الذي مينع اّتصال احملجوب باملوضوع املراد. نستنتج أّن مفهوم الغري يتماهى مع مفهوم 
وميّكن الوعي حبجابية الّسوى من خالل اخلروج منه، وذلك بإلغاء حكمه أوال، مّث إلغاؤه كلّية، واخلروج 
من سيطرته ثانيا. ولكن الّسوى ال يقّدم نفسه على أنّه سوى، مثلما أّن احلجاب ال يكشف عن نفسه 

. وهنا يتكّشف املفهوم الثالث للسوى أاّل وهو الوهم، فقد (5)يف سرت عن ذلك أنّه حجاب، بل يشتّغل
يغفل الواقف عن مراقبة أشكال الّسوى، فيقع  بسبب ذلك يف وهم رؤية احلّق. وذلك ما نكتشفه من 

 خالل أشكال السوى اليت ترصدها التجربة.

 أحصاها يف مخس بقوله: تتنوع أشكال السوى اليت ترصدها جتربة الوقفة بتنوع احلجب اليت
أوقفين يف الكشف والبهوت وقال يل اُنظر إىل احلجب، فنظرت إىل احلجب فإذا هي ما بدا وكل ما بدا »

فيما بدا./ فقال أنظر إىل احلجب وما هو من احلجب،/ وقال يل احلجب مخسة حجاب أعيان وحجاب 
 .(6)«علوم،وحجاب حروف وحجاب أمساء وحجاب جهل...

قف عن مخس حجب: أعيان وعلوم وحروف وأمساء وجهل، وبعدها يقّدم كيفية يكشف املو  
وقال يل الدنيا واآلخرة وما فيهما من خلق هو حجاب أعيان، وكل عني من ذلك »اشتغاهلا كما يلي: 

فهي حجاب نفسها وحجاب غريها/ وقال يل العلوم كلها حجب. كل علم منها حجاب نفسه وحجاب 
علوم يرد إىل حجاب األعيان باألقوال وحجاب األعيان يرد إىل حجاب العلوم غريه/ وقال يل حجاب ال

                                                 
 .43صم.ن،  - 1
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مبعاين األعيان وبسرائر جمهوالت األعيان. / وقال يل حجاب األعيان منصوب يف حجاب العلوم 
وحجاب العلوم منصوب يف حجاب األعيان/ وقال يل حجاب احلروف هو حجاب احلكمي وحجاب 

 .(1)«احلكم من وراء العلوم

ميّثل حجاب األعيان كل ما يرى بالعني، من أجسام وألوان، توهم اإلنسان بتغايرها واختالفها،  
فتكون الصورة احلّسية حجبا حلقيقتها اجلوهرية اّليت تعود إىل أصل واحد، أالّ وهو احلق.أما حجاب العلوم 

ف األحكام أو بالقياس فيقصد به علم الشريعة اّلذي يستعني مبا هو منقول عن األوائل لصياغة خمتل
للّشاهد احلسّي على الغائب )احلق(، فيكون العلم حمتجبا حبجاب حسّي اّلذي يندرج ضمن العيان، أّما 
حجاب األمساء فهو يضع لكّل شيء مسماه، فيقع دائما يف وهم احلّس، ألّن املسمى احلقيقّي ال تبلغه 

ي حيجب بينه وبني معلومه. وال يقصد به األمساء. أما حجاب جهل، فهو مينع صاحبه من أن يعلم،أ
 .(2)اجلهل الّناجم عن مرتبة الّشهود، بل اجلهل األويّل اّلذي يقع قبل حتصيل أجبديات العلم الشرعيّ 

تشرتك احلجب السابقة يف كوهنا توقع اإلنسان يف وهم الصورة باختالف جتّلياهتا، سواء أكانت  
من صياغة األحكام انطالقا من مقدمات حسية، أو صورة  صورة جسمية مرئية أو صورة قياسية، متكن

صوتية حتيل إىل مسمى ذهين، فيكون شرط اخلروج من أّي صورة مسعى الّنفرّي للكينونة مع احملبوب. 
 وهو ما يقودنا إىل احلديث عن مسألة اهلّوية يف الوقفة.

 األبعاد العاملية لتجربة الكينونة مع احملبوب:  -4

نة مع احملبوب من داخل واقعيت النفري، الوقفة والرؤيا، فتكونان األساس الذي ترصد جتربة الكينو 
ينبين عليه معىن التجربة بأكمله. ومتّكن الكينونة مع احلّق من عزل الواقف عن السوى، فتخرجه بذلك من 

قف أنت وضعية اإلنسان العادي إىل وضعية فرد خـاص متتد جتربته لتشمل الكون بأسره، كما نعاينه يف مو 
وقال يل اإلخبار الذي أنت فيه عموم / وقال يل أنت معىن الكون كّله/ وقال يل »معىن الكون، إذ يقول: 

 .(3)«أريد أن أخربك عين بال أثر سواي

وهذا االرتباط باألبعاد الكونية جيعل من جتربة الواقف جتربة وجودية خاصة بالكائن اإلنساينّ 
(. فالكينونة مع احملبوب 4ككائن مفرد وميتد إىل حتديد الكينونة العام)الذي يضطلع بأسئلة وجوده اخلاص  

ذات بعد أنطولوجي، وتبحث عن حقيقة الوجود باالرتكاز على الكائن اإلنسايّن املادة األّولية هلذا 
                                                 

 .170ص ، م ن - 1
 .159ص ،فري  شرح مواقف الن  ين التلمساني، يراجع: عفيف الد   - 2
 .69صاقف والمخاطبات، المو محمد عبد الجبار النفري،  -3
 .134، ص2005، منشورات االختالف، الجزائر، 1، طإشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرةيراجع: عمر مهيبل،  -4
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(. ولكن ليس أّي إنسان، بل الويّل الذي اصطفاه احملبوب دون اآلخرين حلمل أمانة الكون 1الوجود)
وقال يل هذا مقام األمان والظّل وهذا مقام العقد واحلّل/ »سئلة املتعلقة بالوجود بأسره، يقول: وفّك األ

وقال يل هذا مقام الوالية واألمانة/ وقال يل هذا مقامك فأقم فيه تكن يف كل إحسان حمسن ويف استغفار  
 .(2)«كل مستغفر

د يوحي هذا التوسط بني املطلق، واخللق، وق -احلق–يضطلع الويّل مبقام برزخي بني احملبوب 
احلّق والنسيّب، اخللق بأّن الويّل يأخذ من كّل طرف بعض الصفات، ولكن ما ورد يف هذه الشذرة ال 

(، فالعالقة بني 3)«وقال يل ُكن بيين وبني ما بدا وال جتعل بيين وبينك بدوو وال إبداء»يوحي بذلك: 
 كلها، إىل عالقة ثنائية يف غياب تام عن اخللق بل الكون.الويّل واحملبوب تتجاوز الوساطة، أيا كان ش

ويتأّسس ذلك على تصّور أنطولوجّي يكاد يكون مشرتكا بني جّل املتصوفة حول عالقة احلّق 
كنت كنزا خمفيا فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق فبه »باخللق، واليت جتّد بذورها يف احلديث القدسّي: 

 .(4)«عرفوين

أّول املتعرفني على احلّق قبل أن حتّل يف اجلسد، فإهنا تكّرر مشهد التعّرف مع   وملا كانت الّروح
وقال يل قل ألوليائي قد خاطبكم قبل »كّل جتل للحقيقة اإلهلية يف قلب الويّل، مثلما ورد يف قوله: 

ا وانظروه هياكلكم الطينية ورأيتموه، وقال لكم هذا كون كذا فانظروه وهذا كون كذا وانظروه وهذا كون كذ
.إّن الّروح سّر احلّب بني احلّق واخللق، وهو القادر على جتسيد (5)«فرأيتم كّل كون أبده رأي العيان...

املعرفة احلقيقية عنهما، ما دامت مكتنزة يف ال وعيه منذ اإلنسان األّول. هلذا ارتبطت معرفة احلّق مبعرفة 
فسله عن نفسه، فإن عرفها فعرفين إليه وإن مل  وقال يل من سألك عين»الّنفس، مثلما ورد يف قوله: 

 .(6)«يعرفها فال تعرفين إليه فقد أغلقت بايب دونه

إّن مدار العوامل اليت يسافر فيها الّنفرّي، من عاملي امللك وامللكوت وما بينهما، مدارها أعماق 
(. وهذه الرحلة 7ه)الّنفس الصوفية وما تبطنه من معارف وأسرار، ال يكتشفها إاّل من تنورت بصريت

الّداخلية تتجاوز الوجود الواعي للذات إىل وجودها الالواعي املتعلق باحلّق، اّلذي ال حيضر إىل الواقف إال 

                                                 
 .ص.ن ،م.ن -1
 .192محمد عبد الجبار النفري، م.س، ص -2

 .69ص .ن،م - 3
 .35، ص2006المغرب،  ال،، دار توبق2، ط.الكتابة والتصوف عند ابن عربيخالد بلقاسم،   - 4
 .167-166، صم.ن - 5
 .139، ص المواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري - 6
 .340، صشرح مواقف النفرييراجع: عفيف الدين التلمساني،  - 7
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من الّداخل احلميمّي يف اّتصال مباشر دون وساطة، فتتعارض بذلك الوقفة مع املرتبتني األخريني لالّتصال 
 باحلق، العلم واملعرفة.

تعرّفا للّروح على أصله كما يف األّولية قبل اخللقّية و يستعني فيها الواقف  إذا كانت الوقفة
وقال يل قف يب وال تلقين بالوقفة  فلو أبديت لك »بالذات اإلهلية ملعرفة احلقيقة مثلما يشري إليه يف قوله: 

ىل الدميومة، فال ثنائي علّي وعلمي الذي ال ينبغي إاّل يل عادت الكونية إىل األولية، ورجعت األولية إ
، (1)«علمها فارقها وال معلومها غاب عن علمها، ورأيتين فرأيت احلق ال فيه وقوف فتعرفه وال سري فتعرّبه

فإهنا تكّرر الّلحظة األّولية أين كانت املوجودات تقديرات يف العلم اإلهلّي، وحتّقق الدميومة بالكينونة داخل 
وجودات، من العدم إىل الوجود، وهو ما يضمن التوحد بني الذاتني النـََّفس اإلهلّي الذي به خرجت كل امل

 اإلهلية والواقفة.

وقال يل  »أّما العلم فيقسم اإلنسان إىل ذات وموضوع، فيحتجب عن احلّق، ويف هذا يقول:
من مل يقف رأى املعلوم ومل ير العلم، فاحتجب باليقظة كما حيتجب بالغفلة.وقال يل الواقف يرى العلم  

 .(2)«يضيع املعلوم، فال ينقسم مبوجود، وال ينعطف مبشهود كيف

تفرتض صيغة العلم أمرين: أّوهلما وجود الذات الواعي، أي حضورها قبل املوضوع حضورا  
 حقيقيا، وثانيهما وجود املوضوع يف كّليات التفكري، ومتّكن الذات من استعادته يف فعل التفكري.

الكوجيطو اّليت تقر بسلطة الذات على نفسها يف طلبها ألّي نستنتج أّن العلم يعمل وفق صيغة 
موضوع معرفة، أّما الوقفة فتتجاوز الصيغة السابقة إىل مشروع الوجود واملوجود وإمكان الكينونة بينهما، 

 فتقرتب بذلك من  املشروع األنطولوجّي لـ"هيدجر".

تبدأ الذات الواقفة بالفناء يف احلّق بأن  جعل الّنفرّي املعرفة برهة تتوسط بني العلم والوقفة، وفيها
ذلك ألّن املعرفة هي معرفة اهلل تعاىل من »تتبّدل صفاهتا اخللقية بصفات احلّق املّتصلة بأمسائه احلسىن، و
 .(3)«مراتب أمسائه وصفاته وأفعاله على التدريج فنسبها إىل اهلل تعاىل

رف من أحوال عند ترّقيه يف ذكر األمساء اإلهلية، وتستند املعرفة يف هذه املرتبة إىل ما يعرتي العا
فتكون املعرفة من خالل مرتبة األمساء خطابا من احلّق إىل العارف، أّما العامل فمحتجب بوهم احلّس، 

 .(4)«العلم حجايب واملعرفة خطايب والوقفة حضريت»ووحده الواقف من يرى وجه احلّق، فــ
                                                 

 .76ص ، م.س محمد عبد الجبار النفري، - 1
 . 76صم ن،  - 2
 .168ص ،فري  شرح مواقف الن  عفيف الدين التلمساني،  - 3
 .80ص، م. سمحمد عبد الجبار النفري،  - 4
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يعين ترّقيه من مرتبة املعرفة باألمساء إىل مرتبة رؤية الذات  إّن وصول الواقف إىل احلضرة اإلهلية
اإلهلية دون وساطة، وتتحّقق بذلك الكينونة الواحدة، وينبجس  معىن التجربة بواسطة الواقف ال العارف، 

 .(1)«الواقف فرد والعارف مزدوج»ألّن 

خلاص الذي تنبثق يف خضمه إّن احلديث عن اهلّوية يف جتربة الوقفة لن يكون مبعزل عن الّسياق ا
أنّه القبض على تفتح »هّوية الواقف، أال وهو املوقف اّلذي يقف فيه الواقف دون الّسوى مع الوجود، لـ

الذات عن الوجود الداخلي الصرف الذي تكتنزه منذ األزل، إنه انكشاف خمبوءات الذات والوجود 
واقف على احلّق ويف احلّق يعّرف من داخله  وال وعواملها، أمام الذات نفسها، ففي قناعة النفري أّن ال

 .(2)تنبجس معارفه إالّ من أشواقه وأذواقه 

ويتالزم حضور احلّق داخل الذات مع غياب الكون كلّية يف عيان الواقف، أي عاملي امللك 
ينبجس  وامللكوت )األرض، السماء بالرتتيب(، وكذا غياب إنّية الذات الواقفة كلّية. يف مثل هذه الشروط

)األرض، السماء، اهلل، الفاين(. ويفسح الواقف اجملال لرؤاه لتنتقل بني  (*)املعىن يف عالقة مع الرّباعي
عناصر املوقف فتكشف حقيقة الوجود من كّل موجود، فيظهر العامل احلقيقي بعدما يغيب ظاهره املزّيف، 

 .(3)اضرة يف نفس الوقتوينشأ املعىن من التفاعل بني  العناصر األربعة الغائبة واحل

إّن املوقف هبذا املنظور سيكون الّلحظة اآلنية اليت تفسح اجملال لبعد ظهور العامل احلقيقّي ، 
يرتقي فيها الواقف إىل احلضور املباشر مع احلّق ، فتتحّول كّل أجزاء الكون إىل مواقف تبصر الوجود يف  

واعلم أن املواقف هي احلضرات »لمساين بقوله: كل ما هو موجود، وهو ما ذهب إليه عفيف الّدين الت
اإلهلية اليت جرت العادة أن يكون فيها التحليات وليست تلك املواقف مما يكون  فيها التحليات، وليست 
تلك املواقف مما يكون الكون شيئا منها فإمنا اعتبار ما وراء املواقف، فإنه جيعل  الكون موقفا وكل جزئية 

 .(4)«ن أجل ذلك قال الكون موقف وكل جزئية من  الكون موقفمن الكون موقفا، فم

 مسألة الكينونة بني الصورة والالصورة:  -5

                                                 
 . 78، صم ن - 1
 2008ماهر اليوسفي، "المنهج النقدي عند سامي اليوسف: مقدمة للنفري... ارتياد العلو مع المنهجية الصوفية"،   - 2
 toniffari.htm-issue/introduction-r.org/forthhttp://www.maabe  

 استوحينا هذا المصطلح من الناقد األلماني هايدجر والذي شغله في دراسته للشاعر الصوفي هولدرن في كتابه "إنشاد المنادي". - *
 م 2008، قراءة في فلسفة مارتن هايدجر، تر: إسماعيل المصدق، العالم واألشياء كالوس هيلد، - 3

wanakd/n01_14musaddak.htm   -jariabed.net/fikrwww.alttp://h     
 .321ص شرح مواقف النفري،عفيف الدين التلمساني،  - 4

http://www.maaber.org/forth-issue/introduction-toniffari.htm
http://www.al/
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تتمظهر الذات اإلهلية مطلقة الوجود قائمة بذاهتا، وهو مستوى الوحدانية الذي يستعصى على  
يكون معىن )...( أوقفين فيما يبدو فرأيته ال يبدو فيخفى وال خيفى فيبدو وال معىن ف»كل حتديد، فلقد 

 .(1)«وقال يل أحد ال يفرتق صمد ال ينقسم رمحن هو هو

إّن انغالق الذات اإلهلية على نفسها جيعلها خترج من حصر األضّداد، فال هي خافية وال هي 
بادية، وهو ما ينقض مبدأ الثالث املرفوع الذي  أدرجه أرسطو كشرط ثالث للهّوية وينفي به املنطقة 

، كما أّن الذات تتطابق مع املبدأ األّول، مبدأ املطابقة الذي جيعل" أ" هو" (2)و" ال أ " الوسط بني "أ "
 .«هو هو»يف قوله   (3)أ" 

وينفي يف مقطع آخر وجوده بعّلة أو بصفات ثبوتية، إذ وردت "ال" الّنافية لتسلب أّي صفة 
وال لنفيه وال ألرى وال ألّن وال ملا وقال يل أنا باد ال للبدو »وتقّر الوجود بصفات سلوبية، إذ يقول: 

ينعطف عليه الم عّلة باد ليس فيه إاّل باد/ وقال يل أنا غيب ال عما وال عن وال مل وال ألن وال يف وال 
 .(4)فيما وال مبا وال مستودعيه وال ضدية

ة تتميز أنا الذات اإلهلية بصفتني متضادتني )باد/غيب(، وينفي عنهما يف نفس املقطع  العلّ 
 والسببية والضّدية، فتكونان صفتني غيبيتني ال يعلم مدلوليهما إال هو.

وما أنا يف شيء وال خالطت »وينفي يف موقف الوحدانية مبدأ احللول ووحدة الوجود، فيقول: 
شيئا وال حّللت يف شيء وال أنا يف يف وال من وال عن وال كيف وال ما ينقال أنا أنا أحد فرد صمد 

 .(5)«مظهر إالّ أنا.... وحدي أظهرت ال

إّن الذات اإلهلية مل تنحل يف أي شيء، كما أّن وجودها مطلق ال حتديد له يف اجلهة وال تظهره 
األقوال، فهي ذات متطابقة مع نفسها وفق املبدأ األّول للهّوية، فأنا هو أنا. ومن صفاهتا األحادية وعدم 

تقف  -أقصد األحدية-كل شيء. ويف مثل هذه املرتبة   االزدواج )فرد( والصمود، أي إليه يرجع األمر يف
الذات اإلهلية مبعزل عن العامل وعن أّي معرفة وأّي إدراك، وذلك المتناع املناسبة بني هذه الذات والعامل 

 . (6)أو اإلنسان

                                                 
 .113صالمواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري،  - 1
 .22، ص2006دار  توبقال، ،1ط،االستعارات والشعر العربي الحديثيراجع: سعيد الحنصالي،  - 2
 .ص.ن، م.ن - 3
 .113، صم.سمحمد عبد الجبار النفري،   - 4
 .113ص، م. ن - 5
 .59، صفلسفة التأويل عند ابن عربييراجع: نصر حامد أبوزيد،  - 6
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نستنتج من كل ما سبق أّن وجود الذات اإلهلية حسب تصّور الّنفرّي مطلق عّصي على 
أو اجلهات أو األسباب أو العّلل، وأهّنا تطابق املبدأ األّول للهّوية الذي وضعه أرسطو، التحديد بالصفات 

حيث أّن "أنا" هي "أنا" دون حلول أو احّتاد، وأهّنا تتجلى بصفات سلوبية ال مثبته واليت ال تسمح بأّي 
 إحالة إىل مرجع حمّدد .

موجودات العامل، فإّن هذه الذات إذا كانت مرتبة األحدية خاصة بالذات اإلهلية مبعزل عن 
تقيم عالقة توسطية بينها وبني العامل، من خالل جتّليات أمسائها احلسىن يف وسيط هذه العالقة الويّل أو 
اإلنسان الكامل، كما سنبيّنه من خالل صورة هذا الكائن الوجودي اليت متّكن من االّتصال بالذات عرب 

 مقام توسطّي.

 مماثلة التطابق إىل مماثلة االختالف:من  -الصورة الربزخية . أ

توصلنا إىل أّن الذات اإلهلية موجودة وجودا مطلقا ال ميّكن حتديد ماهيته، وهذه الوضعية ال  
حتيلنا إىل فكرة التعايل، ألّن الذات تقيم وساطة بينها وبني العامل، من خالل مرتبة األلوهية اليت تعين 

 (.1ى التعّلقات بني الذات والعامل)جمموع األمساء اإلهلية اليت تدل عل

يبدأ االتصال باحلّق من مرحلة أوىل برزخية يكون فيها الويّل صورة عن احلّق يتموقع بينه وبني 
اخللق، حياول أن يكون مماثال للحّق، وجييب عن األسئلة الوجودية يف كل موقف. ففي موقف "من أنا و 

أوقفين وقايل يل من »وهّوية احلّق يف بداية املوقف بقوله:  يتساءل الواقف عن حقيقة هّويته (*)من أنت؟"
فرأيت »، ووردت اإلجابة يف شكل مشهد بصرّي يتضّمن استعارات تصرحيية يف قوله:  (2)«أنت ومن أنا

 . (3)«الشمس والقمر والّنجوم ومجيع األنوار

حيية، جتمع عناصر مساوية إّن البحث عن ماهية الذاتني الواقفة واإلهلية حييلنا إىل استعارات تصر 
مضيئة )الّشمس، القمر، الّنجوم(، وتعترب جتلّيا للذات اإلهلية على قلب الرّائي من مرتبة امسية، هي الّنور. 
وملا كانت الصّور السابقة مرتبطة بالّسماء، فإّن ذلك يرمز إىل تعايل الذات الرّائية من األرض إىل السماء 

 .(4)يعىن بصعود اإلنسان إىل األعلى وختلصه مما يربطه باألرض حتقيقا للمبدإ العرفايّن الذي

                                                 
 .59، صم.ن يراجع: - 1
 يتين اإللهية والواقفة.لواقف عن ماهية الهو  وفيه يبحث ا،"موقف الحقيقة" ورد هذا الموقف في شرح عفيف الدين التلمساني بعنوان: -*

 .135، صالمواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النفري،  - 2
 .ص.ن، م.ن - 3
 .215، ص2006، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،1أحمد ديب شعبو، في نقد التفكير األسطوري  والرمزي، طيراجع: - 4
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شّبه الكاتب اهلل بالّشمس، واجلامع بينهما الّنور املنبعث من كليهما الذي يستطيع كشف ما 
يوجد يف الكون من موجودات، وكذا إتاحة الفرصة هلا بالظهور، من خالل إمدادها بالقدرة على الرذؤية 

ّد فيها النور، فالنور هو املقّوم الذايت األساسّي املرتبط باملستعار الّشمس واملستعار له يف املساحة اليت ميت
اهلل. كما شّبه الرّائي بالقمر، واجلامع بينهما النور الذي يشّع من كليهما، ولكن اجلامع ليس حّسيا بل 

ح للرّائي برؤية حقيقته الوجودية ، فالّنور املرتبط باملستعار له الرّائي ليس سوى اإلميان الذي يسم(1)عقليا
 املرتبطة بآخرها املتجّذر فيها اهلل ، وكذا بأبعاد عاملية تصّل األرض بالّسماء. 

إّن اجلامع بني املستعار واملستعار له صفة عرضية ال جوهرية يف االثنني، ألّن الّنور املشّع منهما ليس        
 على الرّائي، وتسمح الّرؤية بالتجاور واجلمع بني استعارة سوى انعكاس لنور الّشمس على القمر ولنور اهلل

الّشمس ذات املقّوم الذايت الّنور واستعارة القمر ذات املقّوم العرضّي الّنور بواسطة "واو" العطف، فنستطيع 
 صياغة استعارة أصلية من االثنتني بقولنا: "الرائي يضيء"، ونكون بذلك شبهنا الرّائي بالّشمس واجلامع
بينهما صفة الّنور، العرضية يف الرّائي واجلوهرية يف الّشمس، أي أّن اجلامع باالختالف ال التشابه. األمر 
الذي يقودنا إىل اعتبار االستعارة األصلية اليت أنتجتها االستعارتني األساسيتني استعارة هتّدم مبدأ املشاهبة 

 بية املنحدرة من تراث أرسطو.الذي تقوم عليه االستعارة يف البالغة العربية والغر 

وقال يل ما بقي نور يف جمرى حبري إاّل وقد رأيته »ويتأكد استنتاجنا يف مقطع موال بقوله: 
 .(2)«وجاءين كل شيء حىت مل يبق شيء فقبل بني عيين وسلم علّي ووقف يف الظل

شبه انكشاف يرسم املقطع صورة استعارية مركبة من عنصر مساوي الّنور وآخر أرضي البحر، لي
حقائق املوجودات برؤية الّنور، واجلامع بينهما الوصول إىل احلقيقة، وليشبه أيضا وجود اهلل بالبحر واجلامع 

 بينهما الّسعة و توحيد املوجودات. 

إّن التوسط بني مبدأ الّنور الّسماوّي والبحر األرضّي جيعل من معىن الصورتني ينبثق من منطقة 
جودات العامل من مبدأ الكثرة إىل مبدأ الوحدة، ذلك ما نتبينه من خالل وسطى، تسمح بإحالة مو 

استعارة "إقبال كل شيء أمام عيان الرائي وإلقاء السالم عليه"، فهنا شّبه املوجودات بشخص يقبل على 
مة "كّل" الرّائي ويقّبله ويلقي الّسالم عليه، واجلامع بينهما االنقياد والّرضوخ يف كلتا احلالتني، وتوحي كل

بتوحد املوجودات حتت فعل اإلقبال، فأصبحت بذلك صفة اإلقبال هي الصفة املوحدة لكّل األجزاء 
املنصهرة فيها. وبربط هذه الصورة بالصورتني األّوليتني، فإنّنا نستّشف التشابه من خالل كون البحر يوّحد 

                                                 
 .45، ص1990، المغرب، 1توبقال للنشر، ط ، دارمجهول البيانيراجع: محمد مفتاح،  - 1
 .135ص، المواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النفري،  - 2
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(، ولكّنه توحد ال يعين 1عدادها)بداخله بني كل املوجودات اليت جتتمع يف صفة املائية وإن كثرت أ
التطابق بينها وبني أصلها اهلل، فهي توجد وجود الظّل كما تشري إليه االستعارة الرابعة: "ووقف يف الظّل"، 
حيث شّبه وجود املوجودات بوجود الظّل، واجلامع بينهما صفتان متعارضتان: الوجود والعدم، وبربط 

ىل، فإنّنا نستنتج أّن انكشاف حقائق املوجودات الذي شّبهه الّشاعر استعارة الظّل باستعارة الّنور األو 
فإّن الظّل ال حقيقة له يف ذاته وإمّنا يتحقق بالّنور »بّرؤية الضوء يكون انكشافا لظّل الضوء ال للضوء 

 .(2)«املكشف ملا بطن أنّه مكانة وأدراك حقيقة الظّل، ومن عرف عرف حكمة كثرية ...

دات يف الظّل هي االستعارة األصلية اليت تنبثق من استعاريت الّنور والبحر، إّن وقوف املوجو 
فيكون الّنور الوجود األصلّي املتضّمن يف باطن كّل موجود والبحر املبدأ املوحد لكل املوجودات، والظّل 

زدواج داخل مآل الصورتني األّوليتني يف مرحلة إرجاع الكثرة إىل الوحدة. وهي وحدة يشوهبا االنقسام واال
مدلول الظّل، بني الوجود والعدم، فتكشط إمكانية الوقوف، لتتاح الفرصة للعدم بأن يأيت، عرب التسوية 
للضّدين داخل املدلول الواحد، األمر اّلذي يصادر إمكانية الوصول إىل حقيقة التجربة من خالل التجلي 

 وإرجاء معىن التجربة. االمسّي السابق، وهو ما يعين تأجيل احلضور إىل جناب اهلل

يبدو املشبه به يف كل الصّور السابقة واحدا منقسما بداخله بني صفتني متعارضتني: 
(، الّنور: الضوء/ ظل الضوء، البحر: املوجودات/ الوجود، 3االستفادة) اإلفادة/ القمر الشمس

الفصام اليت يعيشها الرّائي  الظّل: الوجود/ العدم، و ميثل حضور النقيضني داخل الواحد يف الرؤية حالة
 .(4)حسب يونغ

تتأكد الفصامية أكثر من خالل الصورة الكنائية اّليت جُتّلي صورة الواقف الرّائي يف الربزخ يف 
وقال يل تعرفين وال أعرفك فرأيته كّله يتعلق بثويب وال يتعلق يب وقال هذه عباديت، ومال ثويب وما »قوله: 

 .(5)«ملت...

وجود إىل أحد متعلقات املكىن عنه األنا الرائية املّتصلة بالثوب ليشري به إىل أّن نسب الكاتب ال
نسبة اهلل إىل الرّائي كنسبة الثوب إىل مرتديه، ففي كلتا احلالتني  الوجود باإلضافة جيمع بني نسبة املوجود 

ى إضمار املوصوف إىل الوجود ونسبة الثوب إىل املوجود، ولكن إذا كانت الكناية عن نسبة تنبين عل

                                                 
 .502ص شرح مواقف النفري،عفيف الدين التلمساني، يراجع:  - 1
 .357، صم ن  - 2
 .98يراجع: عفيف الد ين التلمساني  ، ص - 3
 .215،صلرمزي  في نقد الفكر األسطوري وايراجع: أحمد ديب شعبو،  - 4
 .135ص  المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  - 5
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، فإّن كناية الثوب ال توحي بالتناسب بني  (1)وجعل الصفة يف شيء يشتمل عليه املوصوف ويتلبس به
الصفة واملوصوف مادامت صفة الوجود منسوبة جمازيا إىل وصف املوصوف، ومنفية يف نفس الوقت 

يقّي )العدم( جيتمعان جنبا إىل حقيقة عن املوصوف، األمر الذي جيعل املعنيني اجملازّي )الوجود( واحلق
، فإن (2)جنب يف نفس املقطع. وملا كانت الكناية مؤشرا حييل إىل املشار إليه اجملاور يف وجوده للمؤشر

صفيت الوجود والعدم يف املشار إليه )أنا الذات الرّائية( يرفع إمكانية اإلحالة بني املّمثل )الثوب( وموضوعه 
 . (3)شارة الكنائية الّسابقة عالمة فارغة هُتّدم إمكانية اإلحالة إىل أصل معني)أنا الذات الرّائية(. فاإل

إّن التنافر الّداليل يف قوله "َماَل ثـَْويب" و"ما ِمْلُت" يوحي هبذا االنقسام داخل أنا الرّائي بني 
ر بني املكىن به احلّق / اخللق( أو )الوجود / العدم(، وهذا ما ينفي إمكانية التجاو (القسطني املتعارضني

واملكىن عنه، وبالتايل إسقاط مبدأ اإلحالة الكنائية متاما لينوب عنه مبدأ استواء الضّدين: املعىن اجملازي / 
املعىن احلريّف داخل املؤشر الكنائّي. وهو ما حذا بالّناقد سعيد الغامني إىل اعتبار بالغة الّنفرّي بالغة إنكار 

لغة النفري هي لغة التبشري مبا وراء احلرف واجملاز، أي مبا وراء الّلغة احلقيقية »فــ احلرفية، وكذا إنكار اجملاز، 
 .(4)«واإلستعارية، ومبا وراء الشيء ونقيضه

إن التجلي احلاصل من مرتبة اسم الّنور ال يسمح بالتماثل املتطابق بني الصّور الربزخية للرّائي 
من هذه املرتبة االمسية يسمح بتأسيس هّوية تشي  واملوجودات، وبني أصلها، بل التجّلي احلاصل

باالختالف ال التطابق، حيث تغدو هي وال هي يف نفس الوقت، بل هي وغريها أيضا، وهو ما حييلنا إىل 
مفهوم اهلّوية حسب هيدجر الذي خيرج عن الصّيغ العقالنية املنطقية املبنية على التطابق والتماهي ليعانق 

 (5)غايرة مفاهيم االختالف وامل

يسمح التجلي اخليايّل من املراتب االمسية باملعرفة اليت تنحبس يف الوساطة، بني ما هو معقول 
ميكن للعارف أو اإلنسان الكامل عن طريق خميلته أن خيلق من الصور الربزخية كما يشاء » وحمسوس؛ إذ 

 .(6)«ويؤثرهبا على خميلة غريه من البشر فرياها كائنات حمسوسة

 من محل انفراج للمعىن واحلقيقة والكينونة الواحدة؟  -اليت تتجاوز اإلميان-ّكن مرحلة العرفان فهل مت

 من الصورة املختلفة إىل الالصورة: -الكينونة مع الذات اإلهلية . ب
                                                 

 .306، ص1989، مكتبة الجانحي، القاهرة، 2تع: أبو فهر محمود محمد شاكر، ط يراجع: عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، - 1
 .315، ص2006، 1في العربي، ط، المركز الثقااإلنتاج ومنطق الدالئل -سيميائيات التأويلطائع الحداوي،  - 2
3 - Voir :  Roland Barthes, s/z , Editions le seuil, Paris, 1970, P 47. 
 أفريل  15أديب كمال الدين، النّفرّي: الشطح الخالق،  - 4
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تعترب الصورة الربزخية سوى يتوجب على الواقف جتاوزه للوقوف مع الذات اإلهلية دون وساطة،      
إىل هذه املرحلة، فكانت وجها لوجه أمام احلّق، سّر الوجود ومصدر املعىن، ففي"موقف وارتقت املواقف 

من أنت ومن أنا" وبعد تقدمي صورة الذات الواقفة يف الربزخ ارتقت إىل اإلجابة عن سؤال ماهية الذات 
لقمر قال يل من أنا، فكسفت الّشمس وا»اإلهلية، فكان مآل املشهد البصرّي األّول إىل ما يلي: 

وسقطت الّنجوم ومخدت األنوار وغشيت الظلمة كّل شيء ومل ترعيين ومل تسمع أذين وبطل حـّسي ونطق 
 .(1)«الكّل اهلل أكرب

يقف املشهد الّسابق على طرف الّنقيض من املشهد االستهاليّل، إذ انتقلنا من مقطع مضيء مّشع      
"، "سقطت"، "مخـدت" "غشيت"، اليت توحي بنور الّرؤية إىل مقطع مظلم، توجته األفعال: "كسفت

بالظالم الذي غشي الكون، األمر الذي أدى إىل غياب عناصر العامل اليت أضاءت املشهد 
االستهاليّل:الّشمس، القمر، الّنجوم، وهذا الغياب مصاحب حلضور الظالم، كما يتزامن مع انبثاق أنا 

العامل، وباألخص الرّائي الذي يصاب بتعّطل يف  يعادل غياب كلّ  -إذن-الذات اإلهلية، فحضور األنا 
. ويتزامن (2)«ومل ترعيين ومل تسمع أذين وبطل حّسي»احلواس، ويفقد إنّيته وإحساسه باألشياء يف قوله: 

(.و يف 3بروز األنا اإلهلية مع اكتساح الظالم كّل شيء فيوحي إىل العدم الذي يلحق كّل املوجودات)
شيء، فإّن الصّور متحى كلّية، وقد تبدى ذلك من خالل الفعل "كسف"  خضم العدم الذي يلحق كلّ 

الذي يعين االسوداد الذي يلحق نور الّشمس والقمر، وكذا من خالل سقوط الّنجوم الذي يعادل مظهرا 
من مظاهر يوم القيامة. األمر الذي أدى إىل هتاوي الصورة االستعارية املضيئة لندخل يف الالصورة، بل يف 

و التاّم ألّي بالغة ممكنة، ولكنه حمو ال خيلو من املتعة املصاحبة حلركة الفناء الكلّي يف أنا الذات احمل
اإلهلية، باخلروج من النور املزيف يف مرحلة الربزخ إىل الظالم املنعش للوجود، وهو ما يدعوه دريدا ببالغة 

 .(¹)العتمة

العامل )األرض، السماء اإلنسان(، أال  امتدت العتمة إىل السيم األساسي الذي جيمع عناصر 
وهو النور، ليتحول إىل ِسيْم الظلمة، ولكنها مظلمة يف ذواهتا منرية باجتماعها مع الّنور األصلّي للذات 
اإلهلية، فالتعطل الذي أصاهبا يف مقوماهتا الذاتية )الشمس( والعرضية )القمر، اإلنسان( أهّلها ألن تندمج 

إبان التعطل وللحظة وجيزة فقط، يضاء معىن األشياء ويبزغ من »الّلحظة ، ألن يف معىن أكرب يف نفس 

                                                 
 .135ص المواقف والمخاطبات،، محمد عبد الجبار الن فري - 1

 . 136م ن ، ص  -73    
 .359ص  ،فري  شرح مواقف الن  عفيف الدين التلمساني،  -74 

75 - Christian Vandorpe," rhétorique de dérrida", revue littératures , N°19,P3 1999,P3 P3. 
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فعناصر العامل الّسابقة وإن تبدت يف حالة غياب عن وضعها االستعمايّل املتداول  (²)«العامل بشكل مباشر
 إالّ أهنا تألأل بنور أكرب كما يوّضحه اجلدول اآليت:

 

 

 نالحظ من خالل اجلدول أن عناصر العامل يف وضع انكسار االستعمال شديدة الفقر إىل النور، 

 ولكنها تتألأل بنور أكرب باخنراطها يف حدث اإلنارة الكلّي، فتنتقل من أشياء مستعملة لليّد حسب تعبري
 .(³)هيدجر إىل أشياء ال حتّقق كينونتها اخلاصة  إالّ يف املوت

أعين الفناء الكلّي للموجودات يف  -إّن االخنراط يف حدث اإلنارة الكلّي يسمح باملوت االختياريّ       
، فتكون املعرفة ممكنة من خالل فعل  التجلي الذي يسمح باالنتقال من مرحلة  -أنا الذات اإلهلية

والعرفان هو اإلحساس مبقام املتجلي مبا أفناه من رسوم املتجلي عليه، واملعرفة اسم ملا »إىل العرفان  اإلميان
(. فالتجلي من هذا املنظور يضاهي فعل الكشف عن طريق ³)«يبقى من علوم ذلك التجلي يف احمللّ 

 بأسره على كّف املوت الّسلب الكلّي للوجود العقلي للموجودات، ويشّكل هذا الفعل خماطرة، تضع العامل
ابتغاء النبثاق الوجود الكلّي لألنا، ويستحيل ذلك ما دام اسم التفضيل "أكرب" يشي بعجز كّل موجود 

 من التعّرف على مقام املتجلي "اهلل"، أي عجز اإلحساس عن توحيد الصورة.

ة اخلاصة للموجودات ال فاألنا تفرض حموا ألّي صورة، ولو كانت صورة العجز، وهو ما جيعل الكينون     
تنبثق إال بعد خوض الغمار مع آخرحّد، حّد املوت الذي يسمح بإعدام املوجودات وانبثاق األنا خارج 

يستعمل التعّرف املرآوّي، الذي يشّكل صورة األنا، كمعيار منظم للذات يف عبورها حلياهتا، »أّي مرآة، و

 االستعمال المتداول العناصر

 ضيءت الشمس

 يضيء ليال القمر

 تتألأل يف علّوها الّنجوم

 يستوعب ذلك حبواسه اإلنسان
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خالل غياب الصورة وراء املرآة: فوحدة األنا مرتابطة مع  إاّل أنّه ال ميكن أن توجد يف نفس الوقت إال من
 .(1)«املوت باعتباره غيايا

وهذا الّنزوع حنو الالصورة يضع املوجودات وعلى رأسها الرّائي يف مواجهة مع املوت أو العدم  
ضعية  الذي ال يسمح ال بالوجود اجلزئّي من خالل الصورة الربزخية، وال بتجاوز حّد املوت، فتكون الو 

وجاءين كّل شيء ويف يّده حربة فقال يل اهرب فقلت إىل أين؟ فقال قع يف الظلمة فوقعت »كما يلي: 
يف الظلمة فأبصرت نفسي، فقال يل ال تبصر غريك أبدا وال خترج من الظلمة أبدا فإذا أخرجتك منها 

 .(2)«أريتك نفسي فرأيتين وإذا رأيتين فأنت أبعد األبعدين

رة يف قوله "جاءين  كّل شيء ويف يّده  حربة"؛ حيث شبه أشياء العامل بشخص حيمل وردت استعا      
حربة واجلامع العدوانية وتسليط العذاب، فكما أّن العدو حياول النيل من خصمه جسديا ومعنويا، 
 فكذلك  األشياء تتبدى عدوة لإلنسان حلظة انبثاق األنا، فتؤشر على نرجسية سادية مالزمة لألنا واليت

. وجتّلت العدوانية من خالل  الفعلني (3)ترفض التماهي مع أّي صورة رمزية أو أّي موضوع واقعّي دال
"اهرب" و "قع" الّلذين ارتبطا بانبثاق األنا دائما، ويّرسخان سادية األنا املوّجهة حنو اآلخر )شيئا كان أم 

ّسابقني، من خالل تفعيل ساديتهما يف اجلملة إنسانا( وكذا مازوشية الكائن اإلنسايّن، بانصياعه للفعلني ال
اخلربية: "فوقعت يف الظلمة فأبصرت نفسي". األمر الذي يقودنا إىل اعتبار املازوشية والّسادية قطبني 
حاضرين داخل الذات الرّائية، ويؤّديان إىل االنتقال بينهما يف أّي حلظة خطابية، وهو ما يعّرض الوحدة 

اهنا هبّوية جديدة خيالية، تتأرجح بني القطبني السابقني، فتكون الذات يف املرحلة اخلطابية للفقدان ويعوض
 .(4)الصفر من الذاتية

فقال يل ال تبصر غريك أبدا » إّن الذات مل تتشّكل بعد، فهي يف سريورة ، مثلما يبيّنه املقطع اآليت:       
 ( 5)«يتين وإذا  رأيتين فأنت أبعد األبعدينوال خترج من الظلمة أبدا فإذا أخرجتك منها أريتك نفسي فرأ

يتضّمن املقطع هنيني: األّول ينهى فيه احلّق الرّائي عن تثبيت أّي صورة للّسوى والثاين ينهاه  فيه         
عن اخلروج من وضعيته العدمية، والبقاء بالوجود احلقيقّي كما بيّنناه سابقا، مّث يورد شرطا ب"إذا"، يفّرض 

من املكوث يف العدم، حينما يفرتض إخراج الذات الرّائية من رؤيتها حلالتها العدمية إىل  وضعية أرقى
رؤيتها لذات احلّق يف قوله: "فإذا أخرجتك منها أريتك نفسي فرأيتين"؛ ولكن هذه الوضعية يهّدمها جبملة 

                                                 
 .29ص، يلخيالي والرمز االل غة...جاك الكاد،  -76

 .135، صالمواقف والمخطباتمحمد عبد الجبار الن فري،  - 77
78 - Voir : Julia Kristeva, sema analyse, éditions du Seuil : 1974 , Paris, P138. 
79 - Voir : Julia Kristeva, révolution du langage poétique , P 131. 

 .136ص المواقف والمخاطبات،، محمد عبد الجبار النفري - 80
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أبعد األبعدين"، ويقّر  شرطية جديدة، جتعل حتّقق الّرؤية سببا يف االنفصال عّن احلّق حني يقول: "فأنت 
 أّن مسافة االنفصال غري قابلة للتحديد، وذلك بإضافة اسم تفضيل إىل آخر.

ولكن من حقيقة رؤيته إياه أن ال يرى نفسه ما دام »إن إلغاء إنّية الذات الرّائية يعين شهود عدميتها      
 .(1)«لن يعود أبدا يراه فحقيقته إذن هي أبعدين، ألن التجلي أفناها وما أفناه التجّلي

تندرج رؤية الرّائي لعدميته ضمن السوى ولو بشكل سالب، وهو ما ال جيوز يف حضرة احلّق.        
وتقف هبذا الّشكل جتربة الواقف على حافة املستحيل مادام العدم يتسرب إىل الكينونة الواحدة حىت يف 

أن الذات الواحدة مل تتشّكل بعد، بل هي يف الّلحظات القصوى من االّتصال، وهو ما يعّزز ما قلناه من 
سريورة حنو التشّكل، وبالتايل إرجاء مشروع الكينونة الواحدة داخل الذات الرّائية، فالّسوى يتسّرب دائما 
يف حلظات احلضور إىل احلّق، ومينع االّتصال ولو حبد أخري العدم، األمر الذي جيعل مشروع الكينونة 

 .(2)يس إال الواحدة إمكان كينونة ل

إن االرتقاء من مرحلة الصورة الربزخية املتماثلة باالختالف إىل مرحلة حمو الصورة عرب البعثرة، مّكن من    
وصل مفاهيم تفكيكية كثرية هليدجر وبارت وجوليا كريستيفا ودريدا، فتبّدى نص الّنفرّي حقل ترابطات 

كما يتبّدى من خالل مدخل البالغة املوصول لكّل ذلك، من أجل القبض على حلظة الكينونة الواحدة  
 بالّلحظة النفسية ذات األبعاد الكونية داخل ذات الواقف الرائي.

نستنتج من كّل ما سبق أّن االرتقاء من مرحلة الكينونة مع احملبوب من خالل أمسائه 
من حّد الصورة الربزخية احلسىن، إىل الكينونة مع الذات مباشرة، ال يسمح بالكينونة الواحدة؛ ألّن اخلروج 

أدى إىل تساقط الصّور االستعارية، وبالتايل وقوع املوجود يف تعّطل كلّي للحواس، وهو األمر الذي أحضر 
"، وقد تكّشفت العدوانية اليت  العدم يف أقصى حلظات القرب. ويقرتب ممّا يسّميه دريدا ب"بالغة العتمة

ويّتصل ذلك بالّلحظة الّنفسية األّولية داخل الكائن اإلنسايّن اليت  توّجهها األنا اإلهلية حنواآلخر املرآوّي،
تؤرجحه بني قطيب الّسادية واملازوشية، وجتعل ذاته يف الدرجة الصفر من التعنّي؛ أي تكشف الذات يف 
 حالة سريورة حنو التشّكل، وتوضع بذلك الكينونة الواحدة يف مأزق اإلرجاء املتواصل . كما توصلنا إىل أنّ 
حالة رؤية الرّائي لعدميته ميثل حجابا بينه وبني احملبوب؛ ألن الكينونة الواحدة  تفرتض اخلروج من أّي 
وعي بإنّية الذات، ولو كان يف الّسلب، وتكّشف لنا املوت احلقيقّي ال االختيارّي كآخر شكل من 

الذات اإلهلية من الصورة الربزخية االّتصال ب مرقى أشكال السوى اليت يتوّجب جتاوزها . انتقلت اهلّوية يف
( حسب املصطلح déssiminationاملبنية على االختالف إىل الالصورة أو الالجماز أواحملو )

                                                 
 .358، ص شرح مواقف النفري  عفيف الدين التلمساني،  -81

 .139ص ، اجلزائر،2005، 1ورات االختالف ، طراجع: عمر مهبيل، إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة، منش1
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الدريدي، ويشتغل احملو أنطوبالغيا؛ إذ يعّري العدم الذي حيّوط على املوجود يف أقصى حلظات حضوره 
              إىل احملبوب.

 

 

 ةاألستاذة بن عكوش سامي
جامعة تيزي وزو



  الدكتور حممد بوادي                                                            املصطلح العربي يف ظل العوملة         
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 المصطلح العربي في ظل العولمة     الدكتور محمد بوادي
 

 

 املصطلح العربي يف ظل العوملة 

 الدكتور حممد بوادي            

 
 
 

هذه املداخلة حماولة إلمعان النظر يف اللغة العربية الفصيحة يف عصر العوملة، وتنبين       
ه الوقوف على حقيقة املشكلة وقوفا علميا يوضح األسباب رؤيتنا للموضوع على أساس علمي مفاد

 احلقيقية للموضوع وردها إىل مسبباهتا األصلية، بكل موضوعية وحياد.
من الواضح أّن ما حتمله أذرعة العوملة املمتدة املتمثلة يف جمموع التكتالت االقتصادية      

 الشبكات األخطبوطية للمعلومات، والقنوات والسياسية وحىت الثقافية، وتقنيات االتصال املتطورة عرب
الفضائية، وغريها ، يلوح مبرحلة جديدة سوف يعيشها العامل، تتسم باالخرتاق الكامل للخصوصيات 
الشعوب، وجتاوز السلطات التقليدية، وإذابة كّل احلدود واحلواجز أمام التجارة والعوملة والفكر، ويتبع 

 صاحل العوملة وفكرها.ذالك سيادة ثقافة جديدة خادمة مل
ومن املسلم به أن اللغة هي أبرز مكونات هذه الثقافة، ومما ال شك فيه أن اللغة          

العربية بوصفها رمزا للهوية العربية، ووعاء للفكر العريب تكون هدفا من أهداف العوملة احلديثة، وما تعيشه 
ّلغات األجنبية، رمبا ازدادت شراسة يف املستقبل، ولقد اللغة العربية يف أيامنا من مزامحة شرسة للعامية ول

بدا ذلك منذ زمن مبكر من قبل اللغات صاحبة النفوذ  والسيطرة، اليت حتمل معها العلم والفكر ا والثقافة 
 واالقتصاد..

و لقد اهتم الدكتور 'وهللم سبيتا' يف كتابه" قواعد العربية العامية يف مصر" الصادر       
( اللغة العربية بالصعوبة، أي أهّنا لغة يصعب على األجنيب  والعريّب تعّلمها، هلذا السبب 1)1880عام 

هجرها العرب، وراحوا يستعملون العامية يف حياهتم اليومية، ولو كانت سهلة مرنة كما هي حال اللغات 
 األجنبية العتمدها العرب يف تفكريهم، وكتاباهتم واستعماالهتم اليومية.
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ال يشك الباحث يف أّن ' الصعوبة'  هي التحدي املعادي الذي استمر منذ قرون و       
مضت إىل الوقت احلاضر. وما الدعوة إىل العامية وهجر الفصحى واستبدال احلروف الالتينية باحلروف 

ا أن (. وليس غريب2العربية واعتماد الّلغات األجنبية يف التعليم اجلامعي إاّل حتديات فرعية من الصعوبة)
تعّد الصعوبة جانبا من جوانب املشكلة اللغوية العربية، وهذا ما دعا إىل التساؤل: هل الصعوبة مشكلة 
لغوية حقيقية أو ومهية؟ وإذا كانت حقيقية فلم مل ينصرف جهد الباحثني إىل وضع احللول املالئمة هلا؟ 

 وإذا كانت ومهية فلم مل يستطع العرب القضاء عليها؟.        
وهذا أمر مفزع واللغة إحدى مقومات األمة، فمن الواضح أّن العناية حباجات       

اجملتمع اللغوية يف حاجة إىل حلول جذرية من داخل اللغة، من شأهنا حتقيق االكتفاء اللغوي الذايت 
ه للمجتمع، دون أن يضطر إىل االقرتاض واالستعارة من اللغات األخرى. وإن كان االقرتاض أمر البد من

 فليكن حمدودا مقتصرا على احلاجة ال يتعداها.  
وإذ ننبه إىل اخلطر احملدق باللغة العربية يف عصر العوملة، فإن ذلك ال يثنينا عن بيان        

ما للغة العربية من قدرة فائقة وسعة أفق يف استيعاب اجلديد مهما كان، فإّن للغة العربية من القدرة 
زة بني لغات العامل، بوصفها إحدى اللغات القادرة على نقل الثقافات والعلوم وشىت الذاتية، واملكانة املتمي

املعارف بني األمم والشعوب، ومرونتها يف التفاعل أخذا وعطاء مع اللغات األخرى. وهذه حقيقة ال مراء 
اهلند أوربية  فيها، فقد اعرتف بذلك كبار اللغويني من الغربيني، يقول فاندريس:" إّن عبقرية بعض اللغات

أو السامية مثل العربية يف االنتشار هي نتيجة ألسباب عديدة بال شّك، ولكن القيمة اجلوهرية للغة هي 
 (.4بال شّك أحد هذه األسباب")

 فما هي القيمة اجلوهرية للغة العربية؟     
 أليست هي اخلصائص الفريدة الكامنة فيها اليت أكسبتها القدرة على التواصل مع كلّ 
الشعوب، واالنتشار بينها، عن طريق نقل املعرفة واإلسهام يف إشاعة العلوم، بل نقل املوروث احلضاري 
بكّل أبعاده، يقول إدوارد سابري:"هناك مخس لغات فقط تشكل أمهية كربى لنقل احلضارة:، هي: اللغة 

يواصل القول:" إّن من املخّيب للظّن  (. مثّ 5الصينية القدمية، والسنسكريتية، والعربية، واإلغريقية والالتينية)
أن نعلم أّن التأثري احلضاري العام للغة االجنليزية مل يكن إاّل تافها، فإّن  اللغة االجنليزية نفسها ما كانت 

 -يف أّي مكان-تنتشر إالّ ألّن اإلجنليز استعمروا أعدادا هائلة من األصقاع، ولكن ليس هناك دالئل تشري
قد دخلت القلب املعجمي للغات األخرى، كما ختلّلت العربية الّلغتني الفارسية  إىل أّن إلجنليزية

 (.  6والرّتكية")
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وملّا كان لكّل لغة من الّلغات اإلنسانية خصائص متتاز هبا عن غريها، فال خفاء أّن    
ت امللكة اللغة العربية أمنت تركيبا وأوضح بيانا، وأعذب مذاقا عند أهلها، يقول أبن خلدون:" وكان

(. وقد عّدها ابن فرس من قبل 7احلاصلة للعرب من ذلك أحّق امللكات وأوضحها بيانا عن املقاصد")
أفضل اللغات وأوسعها، إذ يكفي ذلك دليال أّن رّب العاملني اختارها ألشرف رسله وخامت رساالته، فأنزل 

الكرمي إىل اللغات األخرى، كما نقل هبا كتابه املبني، ولذلك ال يقدر أحد من الرتاجم أن ينقل القرآن 
اإلجنيل عن السريانية إىل احلبشية والرومية، وترمجت التورات والزبور وسائر الكتب السماوية بالعربية، 

(. كما ذكر السيوطي أّن لغة العرب 8والسبب ذلك يعود إىل أّن العجم مل تتسع يف اجملاز اّتساع العرب)
 (.9يا يراها دليال على أفضليتها)أفضل اللغات وأوسعها، ويورد مزا

العربية، وقد ذكر  لقد ُعين العلماء قدميا وحديثاً مبحاولة الوقوف على خصائص اللغةو      
 :من بني هذه اخلصائص أنّ  (10)الكثريون

ألف مادة، املستعمل منها عشرة آالف فقط،  ف من مثاننيغة العربية تتألّ اللّ  أنّ  -     
د تستعمل إىل اليوم، وهذه اإلشارة على اختالف أرقامها، وتعدّ  سبعون ألف مادة ملواملهجور من ألفاظها 

غة العربية وتارخيها، دون حاجة إىل أي قدر من اإلشادة أو املبالغة، وهي اللّ  مصادرها تكشف عن طبيعة
مو احليوي يف والنّ  غوية، وتكشف عن البعد التارخييجمموعها تعطي صورة الثناء والغىن يف احلصيلة اللّ  يف
 ت نفسه.الوق

ا لغة الفكر والثقافة غة القومية ملائة مليون من العرب، وإهنّ العربية هي اللّ  غةاللّ  أنّ - 
 ،دين أللف مليون من املسلمني، وهي مل ترتاجع عن أرض دخلتها لتأثريها الناشئ من كوهنا لغة والعقيدة

والفكر قرابة ألف سنة، وقد   سة والتجارة، ولغة العلما كانت لغة السياولغة مدنية، وساعد على النماء أهنّ 
ومل تلق لغة أوربية واحدة مل يصلها شيء . اللغات كان هلا أثرها الواضح يف الفارسية والرتكية وغريها من

 حىت إن اللغة الالتينية األم الكربى قد صارت وعاء لنقل املفردات العربية إىل من اللسان العريب املبني،

 .بناهتا
لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل الثالثي اليت ال وجود هلا يف مجيع العربية  الّلغة أنّ -

غات االشتقاقية )كاإلنكليزية فإذا قابلنا العربية باللّ . غويةأوربية وغريها من الفصائل اللّ  غات اهلنداللّ 
 تها فعدد كلمات اللغةالعربية امتازت خبصائص أكفل حباجة العلوم، فمن ذلك سع جند أنّ ( والفرنسية

أما العربية  ،(100000(، وكلمات اللغة اإلنكليزية مائة ألف )25000الفرنسية مخسة وعشرون ألفًا )
ألف مادة  (، ولسان العرب حيتوي على مثانني400000فعدد موادها أربعمائة ألف مادة )

        .العلماءيف ذلك ذكره اوفقاً مل وهكذا ع إىل كلمات(ال كلمة، ومواد اللغة العربية تتفرّ 80000)
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ى بتعبريات األساليب والعبارات فاملعىن الواحد ميكن أن يؤدّ  عز بتنوّ تتميّ  العربية أنّ  -  
 واجملاز، والتصريح، والكناية، وهي حتسب حساب الفكرة واخلاطر واملثال، فمن أهمّ  خمتلفة كاحلقيقة،

فالفرنسية مثالً  تعرف الشعوب الغربية كيف تعرب عنها،خصائصها قدرهتا على التعبري عن معاٍن ثانوية ال 
املختلفة تعرب عن خمتلف األحاسيس،  ا يف العربية فاملذاهب واألساليبال تُعىن إال بالتعبري الواحد، أمّ 

        .فضالً عن استعمال العربية للحركات
سليمة طيعة، هتون  عبارهتا حبيث أنّ  نيا إىل قواعد املنطق،لغات الدّ  العربية أقرب أنّ  -

  .ع أو تكلفمن دون تصنّ  ا يريدهعلى الناطق الصايف الفكر،أن يعرب هبا عمّ 

مفاصل الفكر  تقدمت للفكر بكل املخططات الصوتية املمكنة، وميزت أّن اللغة العربية-
هنا معربة باألمور بالنسبة للغة العربية بأ متييزًا واضحًا مبيناً، قد توصل علم اللغات املقارن إىل حقيقة ثابتة

أن مجيع مشتقاهتا تقبل التصريف إال فيما ندر، وهذا جيعلها طوع  النفسية للعلوم الباطنة والظاهرة، وذكروا
 مرونة، وأوىف حباجة املتكلمني، وقد وضع علماء اللغة العربية باجتهادهم أبنية اللغة أهلها وأكثر من غريها

  .ال تام على كثري من اآلراءالكالسيكية، وكذلك مفرداهتا يف حالة كم
ر بعض الباحثني، بل أسباب الرتادف يف اللغة العربية، أعمق مما يتصوّ  ذكروا أنّ  كذلك- 

ها ألفاظاً أصاًل، وعدّ  غة كابن فارس، وأبو علي الفارسي، َمن أنكر املرتادفاتمن علماء اللّ  هناك إنّ 
 وقد خّص ابن جين الرتادف بباب مسّاهض، جديدة هلا معاٍن، ختتلف يف قليل أو كثري بعضها عن بع

( ووصفه بأنه حسن كثري املنفعة قوي الداللة على 11"باب تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين")
شرف هذه اللغة، مثل: )اخلليقة( و)الطبيعة( و)النحيتة( والغريزة(...وهذه املعاين حبسب قوله: تؤذن 

  (.12تابعة)باإللف واملالينة، واإلصحاب وامل
تزاد بال هناية،  غة العربية غنية جداً، وميكن لتلك املفردات أنخزائن املفردات يف اللّ  أنّ  -

حيتاج إليه كل إنسان على  االشتقاق ُيسهل إجياد صيغ جديدة من اجلذور القدمية، حبسب ما ذلك أنّ 
دت باالشتقاق ظم هذه الكلمات تولّ مستقلة، ومع اللغة العربية فيها حنو مائة ألف كلمة نظام معني، وأنّ 

كما ذكر العلماء أيضًا أن غاية ما أخذته العربية من  .مبعاٍن خمتلفة منها ألفاظ كثرية بنفس املعاين، أو
والعطاء يف  من اللغات بعض ألفاظ مفردة من باب األمساء، ال يتجاوز بعض املئيني، وقضية األخذ غريها
العربية، أو منقصة يف اللغة  ة ال ميكن أن جنعلها خاصة من خصائصغات املختلفة سنة لغوية عامّ اللّ 

  .العربية
ا رأسًا أو نقاًل من املنطق من اليونان، إمّ  علماء العربية حني أخذوا علم نّ أكما -

كما هي عند اليونان، بل قالوا: موضوع وحممول، وقضية وقياس،  السريانية، مل يأخذوا ألفاظ هذا العلم
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ومقدمة كربى، ونتيجة، واملقوالت العشر، والقول الشارح والتصوير والتصديق،  دمة صغرىواستنتاج ومق
العربية عن  وجزئي، وقضية كلية، وقضية كلية مهملة، وقضية كلية مسورة وهلم جرّا، لذلك استغنت وكلي

ة ما ُعرف أي يف إطار قضي اصطالحات اللغة اليونانية بألفاظ من ألفاظها أدت معانيها متام التأدية،
  ."بــ"التعريب

أبنائنا اليوم وبعد ألف  اليت أشار إليها العلماء أنّ  غة العربيةكذلك من أبرز خصائص اللّ -
اجلاهلية واملخضرمني، كما يفهمون أشعار أيب متام والبحرتي، واملتنيب، أو   ومخسمائة سنة يفهمون أسفار

  .تقدمنياملفحول الن أشعار أشعار أيب العالء والشريف الرضي، ويفهمو  كما يفهمون

 غة العربية هلا سيطرة كاملة على الفكراللّ  اخلصائص اليت يشري العلماء إليها أنّ  كذلك من بني-       

وختلت الفارسية  اإلسالمي و أصبحت هي لغة العلم والثقافة، فتالشت اآلرامية يف مناطق الشام والعراق،
والرببرية، واضطر رجال الكنيسة إىل تعريب  ت القبطية واليونانيةلوقت ما عن مكاهنا للغة العربية، وامنح

غة العربية حىت صارت إحدى اللغات الرئيسية اهلامة يف اللّ  جمامعهم وصلواهتم، وقد رفع القرآن من شأن
غنية يف صيغ قواعدها على النحو الذي أشرنا إليه يف خصائص اللغة العربية،  العامل، غنيًة يف مفرداهتا،

 (.13)اإلسالم يف اللغةالعربية روأث
بعد هذا اإلطناب يف بيان خصائص اللغة العربية والذي أردنا منه توطئة منطلقا لتناول 
قضية بالغة األمهية بالنسبة للغة العربية يف عصر العوملة، أال وهي قضية: )املصطلح العريب( اليت تعد أهم 

 صراعها احلضاري مع اللغات الوافدة القوية السائدة يف امليادين اليت يتحدد فيها مصري لغتنا العربية يف
بأعداد  -وال تزال-جماالت العلم واالقتصاد والسياسة والفكر والثقافة عموما. تلك اللغات اليت أغرقتنا 

 هائلة من املصطلحات الدخيلة املرتبطة باحلياة العامة، أو مصطلحات العلوم والتكنولوجيا. 
لقياس قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم احلديث، أبرزها هناك طرق عدة         

 الطريقة اليت ترى يف العلم: 
جمموعة تصورات، أي رموز لغوية تدل على مفهومات حمددة، جتمعها يف كل حقل -  

معريف علمي منظومة واحدة، وحنن يف العادة نسمي التصّور مصطلحا، انطالقا من أّن التصّور أو املفهوم 
املعىن، وأّن املصطلح هو الشكل، وهلذا السبب إذا أردنا قياس قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم هو 

فنحن مضطرون إىل مالحقة املصطلحات العلمية، أي وجود التصّورات العلمية ، وهنوض اللغة العربية 
اة التنوع العلمي وغزارة بابتداع الرموز اللغوية املالئمة هلا. وهذا عمل لغوي صرف، الواجب فيه مراع

 التصورات اليت تدل عليه.  
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تؤلف اللغة جوهر اللغة العلمية. غري أّن العلم ال ينشر باملصطلحات وحدها، بل -      
 ينتشر باللغة العلمية، ألهنا أكثر اّتساعا وارتباطا مبا يف اللغة من مهارات احلديث والكتابة والقراءة.  

اإلحاطة التامة بقضية املصطلحات العلمية تفرض علينا القول: إّن  ممّا تقدم ذكر فإنّ       
هذه املصطلحات متّر بثالث مراحل أساسية، هي: مرحلة وضع املصطلحات، ومرحلة توحيدها، ومرحلة 
واستعماهلا  تعميمها. وتعّد املرحلة األوىل هي أصعب وأخطر املراحل، يف حني تعّد املرحلة الثالثة اهلدف 

 ن أهداف اجملتمع الطامح إىل استيعاب خمتلف العلوم وشىت صنوف املعرفة. الرئيس م
لقد شعر العلماء العرب يف شىت احلقول املعرفية أّن وضع املصطلحات العلمية         

بالّلغة العربية واجب قومي وضرورة حضارية يفرضها عليم إمياهنم  بضرورة  مواكبة  املدنية  احلديثة. ومن  
يلحقون  خبواتيم كتبهم  العلمية  مسارد  باملصطلحات  اليت وضعوها  بغية  اإلفادة  منها،   مّث راحوا

 وكان  ذلك  فاحتة  اجلهود  الفردية يف وضع  املصطلحات يف معاجم  علمية  خمتّصة، منها: 
 د حممود   رشدي  البقلي،  باريس.  –قاموس طيب  فرنساوي  عريب  -

 (. 1927) الطبعة  األوىل: –د . حممد  شرف  –لوم الطبية معجم  اجنليزي عريب يف الع -

 د. مجيل  اخلاين  )ملحق  بكتاب: القطوف  الينيعة يف علم  الطبيعة(.  -معجم الفيزياء  -

دمشق –د .أمحد  مجدي  اخلياط –معجم األلفاظ  واملصطلحات  الفنية  يف فن اجلراثيم  -
1934 . 

 .1935دمشق   –ين  سبح د حس–معجم يف أمراض اجلملة  العصبية  -

 . 1936دمشق  –د.حسين سبح  –معجم  يف األمراض اإلنتانية  والطفيلية  -

 . 1937دمشق  -د   حسين  سبح  –معجم  يف أمراض  جهاز التنفس  -

 . 1943دمشق   –األمري مصطفى الشهايب  –معجم  األلفاظ  الزراعية  -

 قة منها مثال:وقد ظهرت حديثا قواميس متخصصة يف فروع علمية جد دقي
 معجم األصوات، جورج ناصيف.-
 القاموس املوسوعي اجلديد، ترمجة منذر عياشي.-

هذا غيض  من فيض  املعاجم  العلمية  االختصاصية  اليت صنعها  علماء عرب   
جبهودهم الفردية  وضّمنوها  املصطلحات  العلمية  اليت  وضعوها  استنادا  إىل خرباهتم يف العلم احلديث 

ذي ختصصوا فيه  وقد تفاوت  نصيب  هذه املعاجم  من الدقة  وجمانبة  الصواب  يف أثناء  اختيار  ال
املصطلح  املالئم  للتصور  العلمي ، وهذا  ما دفع  أصحاهبا  ومن  تالهم  من العلماء  إىل اإلميان  

خرى  اشرتك  يف بضرورة  تالقح  اخلربات  يف أثناء وضع  املصطلحات ، وهكذا  ظهرت  معاجم  أ
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وضع  مصطلحاهتا  باللغة   العربية  عاملان  أو ثالثة  أو أربعة، كما  هي حال :" معجم املصطلحات 
 (.1926(، و"معجم  املصطلحات اجلراحية")1956الطبية الكثري اللغات" لكلريفيل  )

عمل  وكان  هذا التعاون  بداية  التخلي  عن العمل  الفردي  واالجتاه  إىل ال      
اجلماعي وتالقح  اخلربات  يف وضع  املصطلح باللغة العربية ، مث انتقل  العمل  يف وضع  املصطلحات  
خطوة  أخرى مفادها  تأليف  جلان  تعمل برعاية  إحدى  اجلهات الرمسية  أو اجملامع  اللغوية  العربية ، 

نصيب كبري من الدقة ، كمعجم وقد   ظهرت نتيجة  ذلك  معاجم  وجماميع  من املصطلحات  تتسم ب
 >> املصطلحات  الفنية << 

، وجمموعة  1926الذي أصدره التدريب  املهين  للقوات  املسلحة  املصرية  عام  
املصطلحات العلمية  والفنية  اليت أقرها  جممع  اللغة  العربية  يف القاهرة )صدر  منها ثالثون  جملدا  

ات  اليت  نشرها  اجملمع  العلمي  العراقي  حتت  عنوان >> ( ، واجمللد 1957ابتداء  من عام 
( ،  وجماميع   1976مصطلحات  علمية << )صدر منها  سبعة  جملدات  ابتداء من  عام 

املصطلحات  اليت  نشرها  جممع اللغة العربية  األردين واملكتب  الدائم لتنسيق  التعريب  يف الرباط  
 (.14والثقافة  والعلوم) واملنظمة  العربية  للرتبية 

ومن البديهي، يف أثناء  ذلك كله أن  ينمو  علم  املصطلح  )املصطلحية(، وأن يهتم      
علماء  املصطلح  العرب ضمن  هذا العلم بوضع  املصطلح ، مبعىن " الفعاليات  املتصلة  جبمع  

حات  وإعدادها  وحتليها  املصطلحات  بوضع املصطلح، مبعىن " الفعاليات املتصلة  جبمع املصطل
وتنسيقها  ومعرفة  مرادفاهتا  وتعريفاهتا باللغة  ذاهتا  أو مقابالهتا  بلغة أخرى ، وكذلك  مجع املفاهيم 
اخلاصة  حبقل  معني  من حقول املعرفة ،ودراسة  العالقة  بني هذه  املفاهيم ، مث وصف  االستعمال  

صطلح  ما ، أو  ختصيص  مصطلح  معني  للمفهوم  الواحد << املوجود  فعال  للتعبري  عن املفهوم  مب
، أما  قواعد وضع  املصطلح  فقد  تكاملت  شيئا  فشيئا،  وتعاورهتا  أقالم  املهتمني  هبذا  احلقل  
املعريف  وشرعت  تطبقها  مبرونة ، منطلقة  من قيد  أساسي  هو أن يندمج  املصطلح  اجلديد  يف بنية  

 ة  وأال  يؤثر  فيها تأثريا  سلبيا .اللغة العربي
وهلذا  السبب  فضل  العلماء  اجملاز  على  االشتقاق، واالشتقاق على الرتمجة،     

 والرتمجة  على التعري ، وحدوا  معايري  فرعية  ال بد  من مراعاهتا ، منها : 
 توخي  املعنـى اإلصالحي  للفظ األجنيب . -

 اللة العلمية.وضع  املصطلح ألدىن عالقة بالد -

 ترمجة  املصطلح حرفيا إذا طابق معناه اللغوي معناه االصطالحي. -
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 تفضيل املصطلح  املؤلف من كلمة واحدة. -

 جتنب  تعدد  املصطلحات للداللة  العلمية  الواحدة  -

 عدم تغيري املصطلح  الشائع إذا كان  عربيا  صحيحا  حبجة  عدم  استيعابه  املعىن كله. -

 الذي  فيه  خطأ  صريف أو لغوي. تصحيح املصطلح  -

 جتنب اشرتاك  الداللة  يف املصطلح  الواحد. -

 تفضيل املصطلح  العريب  على الدخيل.  -

 اإلفادة  من األلفاظ املهجورة أو املماتة. -

 جتنب األلفاظ املتنافرة احلروف.  -

 حتري أكثر من لفظ أجنيب يف أثناء وضع املصطلح العريب. -

ب آالف املصطلحات  العلمية ، وصنعوا  عشرات  املعجبات  جبهودهم  الفردية  لقد  وضع العلماء  العر 
واجلماعية ، بعون  من اجلهات  الرمسية  واجملامع  اللغوية أو دون عون منها، واكتسبوا  جتارب  خولت  بعضهم  احلديث  

ال أعرف  واحدا  منهم    -حدود  ما أعلم  عنها حديث العارف  بأسرارها  وتارخيها  واجيابياهتا وسلبياهتا، بيد أنين  يف 
 شكا  من أن  اللغة العربية  حالت  يوما  دون  وضعه  مصطلحا  من املصطلحات  العلمية ، 

قال عبد القادر املهريي:" املشكل  الذي  ينبغي  أن يطرح  اليوم  بالنسبة  إىل اللغة  العربية   ال      
اهيم  احلضارة  احلديثة  وتواكب  ما يبتكره  العلماء...فالتساؤل  عن  مثل هذا   ال يتمثل  يف مدى  قدرهتا  على أن  مف

 معىن  له  من وجهة  نظر  اللغوي  أو هو  يدل على نظرة ساذجة لألمور ". 

وقال  مصطفى الفياليل :" إن قرنا كامال من اجملهودات اللغوية  العلمية  على مستوى  جمامع  اللغة     
د زود  اللغة  العربية املعاصرة  باألدوات  الفنية  الكافية  انطالقا  من طاقتها  الذاتية  ووفق  اللغويون  والكتاب العربية  ق

واأللسنيون  وأصحاب  العلوم الصحيحة  العرب  إىل إثراء  املعجم  العريب بعشرات  آالف  املصطلحات  العلمية  حنتا 
 (.16وتعريبا واقتباسا)

ق هؤالء العلماء ذلك الرصيد الضخم من املصطلحات العلمية يف الطب والفيزياء  والدليل على صد
والكيمياء  واالتصاالت والزراعة واملواصفات واملقاييس  وغريها ...  أليس  ذلك  دليال  على أّن  القول  بصعوبة اللغة 

 العربية على استيعاب العلم  ومواكبة املدنية  احلديثة.
حات  العلمية  يف الوطن العريب  من  تعدد  اجلهود اليت هنضت  هبذا العبء  نبعت غزارة  املصطل

القومي، وكان  من البديهي أن تتفاوت  حظوظ  األفراد   من التوفيق   يف العثور  على املصطلحات  املالئمة  للمفهومات  
صطلحات  عدة ملفهوم  علمي  واحد ، العلمية ، تبعا  ملا ميلكون  من ثقافة وجتربة  وقدرة  لغوية ومن مث  ظهرت  م

وأخرى  لكل  منها عدد  من املفهومات ، وكان  ذلك  كافيا للدعوة  إىل توحيد  املصطلحات  العلمية  يف الوطن العريب ، 
واحلق  أن شعور  العلماء  العرب  بضرورة  توحيد املصطلحات العلمية  ليس جديدا ، ولكنـه يبدو  كذلك  تبعا  لإلخفاق  

ملتكرر  يف جتسيد هذا  التوحيد  وإذا  أمهلنا  جهود   األفراد  يف توحيد  املصطلحات  ال حظنا  أن  اإلدارة  الثقافية يف ا
جامعة الدول  العربية  أدرجت  موضوع  توحيد املصطلحات  العلمية  يف مجلة  أعمال  املؤمتر  العلمي األول )اإلسكندرية 
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صطلحات  العلمية  املوضوعة  يف األقطار  العربية  وصنفتها  صنفني  : صنفا  اتفق   (  مث مجعت  امل1953أيلول   –
عليه  وصنفا  اختلف  فيه ، يف حماولة  منها لالنطالق  من املوحد  وتأجيل  النظر  يف  املختلف  حوله  إىل فرص أخرى 

مت  العون  ملكتب تنسيق التعريب لينهض ،كما  أشرفت  اإلدارة  نفسها  على أول  مؤمتر  لتوحيد  املصطلحات  وقد
جبزء  من هذا العبء الضخم  ... بيد أن النتائج اليت حققتها  جامعة الدول العربية مل ترتفع  إىل مستوى اجلهود الطيبة 

 اليت بذلتها يف هذا احلقل أو هكذا  ظنت فئة من العلماء العرب.

على كّل األصعدة لذلك كان من الواجب علينا أن  أننا يف عصر كثرت فيه التحديات والخالصة         
نستعد ملواجهة هذه التحديات بتفتح علمي يؤمن بالتدافع احلضاري والتفاعل اخلري بني مجيع الشعوب 

 والثقافات،  وبعقل متفتح عن اآلخر ليفيد من اإلجيابيات ويتقي املثالب.   
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(4)-    Vondrys .j. language, london, Routedgè  ltd,1959.p283.                             (5)-             

                      Sapir .E. language,Newyork,Harvest Book ltd,p194 . 

 .194املصدر نفسه، ص -(6) 
 .546قدمة، دار الكتاب اللبناين بريوت، صابن خلدون: امل -(7)
 .13، ص1910ينظر، ابن فارس: الصاحيب يف فقه اللغة، وسنن العرب يف كالمها، القاهرة،  -(8)
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 ألستاذ مومني بوزيد  ودالالتها األسلوبّية الحقول الداللّية في معّلقة امرئ القيس

 
 احلقول الداللّية يف معّلقة امرئ القيس ودالالتها األسلوبّية

 ديألستاذ مومين بوز

 
 

ولكن حسب  علم يقينًا من وّظف أوَّل مرَّة مصطلح احلقل الداليل يف اللسانيات،ال يُ           
يكون من األوائل الذين استعملوا  (A STOR( التشيكي فإنَّ "سطور" )DUCHCEKدوشاك)

 OHMANN)سوزان أوهمان وتربز مالحظة    1910املصطلح يف كتابه الذي صدر سنة 

SUZANNE ) تيجنر )، على يد السويدي 1874بشأن توظيف املصطلح أنَّ استعماله كان سنة 

E. TEGNER ) 
يف عشرات  نتحسسهاين، فإنَّنا ومهما كان التاري  الدقيق الذي استعمل فيه املصطلح يف معناه اللس

، الذي ال يعود إليه الفضل يف إدخال 1931 سنة ( يفTRIER" )تريراملؤّلفات قبل صدور كتاب "
املصطلح إىل احلقل اللساين، وإمّنا يكمن فضله يف املناظرات والدراسات العديدة اليت أقامها، فاصبح 

ية، إذ بدراسته ون الوقوف على أعماله بصورة دقيقة ومتأنّ الباحثون ال يتطرّقون إىل نظرية احلقول الداللية د
األفكار املوجودة يف  ،التنظيمية حلقل الذكاء )الفكر( يف اللغة األملانية استطاع أن يبلور، وجيمع يف انسجام
ومدلول الكلمة مرتبط ، فرتته بطريقة أّسست مدرسة أو تّيارًا أو منهجًا عرف بنظرية احلقول الداللية

 ...فية اليت يشرتك فيها مع الكلمات األخرى يف احلقل املعجمي نفسه لتغطية أو متثيل احلقل الداليلبالكي
 . 1وبقدر ما يكثر عدد العناصر املشرتكة بقدر ما يصغر احلقل الداليل

حسب االفرتاضات  ،أنَّ حتديد احلقل  يف اللسانيات  (Jean Dubois)جون دوبوا ويرى 
 .2البحث عن استخراج بنية اجملال أو اقرتاح بنائههو  ،اإلبيستيمولوجية 

. ومفاده 3وعّرف أوملان احلقل الداليل بأنَّه "قطاع متكامل من املادة اللغوية يعرّب عن جمال معني من اخلربة"
أن احلقل الداليل يشمل قطاعاً داللياً  مرتابطاً، مكّوناً من مفردات اللغة اليت تعرّب عن تصّور أو رؤية أو 

 ..ضوع مو 
                                                 

 .370ص:  1986، بيروت سنة 1عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية،، منشورات عويدات، ط: - 1
2 - J. Dubois, Dictionnaire de Linguistique, P: 83.  
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أنَّ عناه ، وم4قائاًل: "إنَّ احلقل الداليل هو جمموعة جزئية ملفردات اللغة" (Lyons) جون ليونزفه ويعرّ 
 جمموعة كثرية أو قليلة من الكلمات، تتعّلق مبوضوع خاص وتعرّب عنه.   احلقل يتضّمن 

تتمّيز بوجود عناصر أو مالمح  واحلقل الداليل  يتكّون من جمموعة من املعاينِ أو الكلمات املتقاربة اليت
داللية مشرتكة، وبذلك تكتسب الكلمة معناها يف عالقاهتا  بالكلمات األخرى، ألنَّ الكلمة ال معىن هلا 

.وعلى هذا 5مبفردها،  بل إنَّ معناها يتحّدد ببحثها مع أقرب الكلمات إليها يف إطار جمموعة واحدة
ة، بل إنَّ بعض اللغويني يرفض وينكر أن يتّم اكتساب األساس فإنَّ الكلمات ال تشكل وحدة مستقلّ 

. وإذا بدا له 6اللغة يف شكل  كلمات مفردة، أو يكون املتكّلم واعياً بالكلمات منعزلة أثناء عملية الكالم
ذلك يف بداية األمر، فإنَّ االكتساب يكون انطالقًا من تركيب مقّدر أو مضمر أو حمذوف تفهم ضمنه 

وبناًء على هذا االعتبار اعتمد أصحاب نظرية احلقول الداللية على الفكرة ،عّلمها الفردالكلمة اليت يت
املنطقية اليت ترى أنَّ املعاين ال توجد منعزلة  الواحدة تلو األخرى يف الذهن، وإلدراكها البّد من ربط  كّل 

ال ميكن أن نعقله إالَّ بإضافته إىل معىن منها مبعىن أو مبعان أخرى، فلفظ إنسان مثاًل يعّد مطلقاً، وبالتايل 
ويرى ؛7حيوان، ولفظ رجل ال نعقله إالَّ بإضافته إىل امرأة، ولفظ حار ال يفهم إالَّ مبقارنته ببارد وهكذا

"ليونز" ، أنّنا نفهم معىن الكلمة بالنظر إىل حمّصلة عالقاهتا بالكلمات األخرى، داخل احلقل املعجمي، 
ل الداللية إىل مجع كّل الكلمات اليت ختّص حقاًل معينّاً،والكشف عن صلة ومن مّث يهدف حتليل احلقو 

على هذا األساس يكون فهم معىن الكلمة بفهم  الواحدة منها باألخرى، وصلتها باملفهوم العام، و
 8.جمموعة  الكلمات ذات الصلة هبا داللياً 

دان األديب الذي يتمّيز باملعاين اإلحيائية ويعّد البحث يف احلقول الداللية مثمرًا وخصبًا وخباصة يف املي
والنادرة، كدراسات احلقل الداليل ملفردات عند كاتب أو يف جنس أديب، فيبحث عن جمموع املعاين الذي 

 .حيمله لفظ يف خطاب أو خطابات معيّنة
واألمراض، وأقيمت دراسات عديدة حول احلقول الداللية من أمّهها: ألفاظ القرابة، واأللوان، والنبات، 

 ، الفكرية وكذلك اخلواص،، والطب ، واألوعية، وألفاظ األصوات، وألفاظ احلركة،وقطع األثاث واألدوية
، واجلماليات واملثل، والدين، واإلقطاع، ومؤيّدي البالط، واخلارجني عليه، واألساطري،  واأليديولوجيات

                                                                                                                            
 79:  ،ص أحمد مختار  عمر، علم الداللة   - 3
 .الصفحة ذاتها المرجع نفسه،   - 4
  294ص: ،1985، القاهرة، سنة 2كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ، مكتبة األنجلو المصرية،ط: - 5
 .الصفحة ذاتهاالمرجع نفسه،  - 6
 الصفحة ذاتهاالمرجع نفسه،  - 7
 .80سابق،ص:  أحمد مختار عمر، مرجع    - 8
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امة،واحليوانات األليفة،وصفات العمر،وأعضاء واخلرافات، والتجارة، والعداوة،واهلجوم، واالستقرار،واإلق
 9البدن،وغريها.

وميكن القول  إنَّ أصحاب نظرية احلقول الداللية يهّتمون ببيان أنواع العالقات الداللية داخل كل حقل 
ول املدروسة، فيحصرون تلك العالقة يف األنواع اآلتية: الرتادف، االشتمال، عالقة اجلزء بالكل، ـــمن احلق

ضاد، التنافر، وليس من الضروري أن يكون كلَّ حقل مشتماًل عليها مجيعاً، ألنَّه قد تضّم بعض احلقول  الت
  10تقّل بعض منها يف حقول أخرى.  حني  على، كثرياً منها

وتأّسست نظرية احلقول الداللية على فكرة املفاهيم العامة اليت تؤّلف بني مفردات لغة ما، بشكل منتظم 
 11.فة واخلربة البشرية احملّددة للصلة الداللية، أو االرتباط الداليل بني الكلمات يف لغة معينةيساير املعر 

اللغويني  إاّل أنّ ، احلقول الداللّية يف الرتاث اللغوي العريب ال  جند ما يشري من بعيد أو قريب إىل مصطلحو 
انطالقاً من اللغة نفسها إذ  ،حلقولالعرب القدماء تفطّنوا تطبيقاً وممارسًة يف وقت مبكر إىل فكرة ا

ألفاظاً تدّل على  جيدتضّمنت تصنيفاً شاماًل أللفاظها منذ العصر اجلاهلي إىل ظهور اإلسالم، فالدارس 
ومنها ما يدّل على أنواع املوجودات كالنبات ،الوجود والعدم واملكان والزمان والدهر واألبد واألزل

نسان والوحوش والطري، وأنواع أخرى فيما عدا اإلنسان من السباع واهلوام واحليوان، وللحيوان أنواع منها اإل
والسوام واحلشرات واجلوارح والبغات، وضّم هذا التصنيف األخالق واملشاعر مثل املكارم واملثالب واحملاسن 

  12.واملساوئ والفرح واحلزن
فكري الذي بلغته العقلية العربية، ويدّل هذا التصنيف الذي يدعو إىل الدهشة واإلعجاب على املستوى ال
على الفهم ملفردات لغتها اليت  13واليت قّلما وصلت إليها األمم يف مثل هذا الطور املبّكر من تاري  حياهتا

رسائل يف  ،فهناكمبعرفتهم باحلقول الداللية والعالقة املوجودة بينها واالّتصال القائم بينها  لباحثلتوحي 
لشاء"،و"اإلبل"وأمساء "الوحوش"،و"اخليل"، و"النبات"، و"الشجر"، و"النبات" و"ا و"الكرم"، "النخل"

هـ(،عن "الغنم" )النعم(، و"البهائم"، و"السباع" 224وكتب أبو عبيد القاسم )ت ،أليب حنيفة الدينوري
هـ(، يف هذا اللون من 244و"الطري"، و"اهلوام"، و"حشرات األرض"، واشتهر ابن السكيت )ت

هـ(، وابن خالويه وكتب أمحد بن وتد 248اشتهر  أيضًا  أبو حامت السجستاين )ت كما،التأليف
هـ(،يف 321هـ(، عن "النبات واألنواء"،وأّلف ابن دريد)ت299)ت

                                                 
 .الصفحة ذاتهاالمرجع نفسه،     - 9

 .305، ص: 1993، سنة  1أحمد محمد قدور، ، مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر، المعاصر، بيروت ط:   - 10

 .93ص: ، ريمون طحان، األلسنية العربية - 11

، 7دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط:في التجديد والتوليد، محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دراسة تحليلية مقارنة وعرض لمنهج العربية األصيل- 12
 308 -307، ص: 1971سنة
 308المرجع نفسه،ص – 13
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 14.السرج"،و"اللجام"،و"املطر"و"السحاب"
ىل انتقاء "ويالحظ أنَّ التصنيف الداليل توّسع يف اجّتاه آخر، إذ وجد بعض اللغويني  حاجة املتأدبني إ 

ألفاظ معيّنة ملعان حمّددة حتديداً دقيقاً، فكان من ذلك كتب متعّددة مثل )جواهر األلفاظ(، لـ)قدامة بن 
  15جعفر(، و)سحر البالغة وسّر الرباعة( لـ)الثعاليب( وغري ذلك"

مهّها اللغويني العرب القدامى خيتلف عن مثيله لدى األوربيني يف العصر احلديث، ألسباب أ إّن عمل 
كانوا يف عصرهم سبّاقني مبتكرين، وما زال يف   ،فقدالزمان وتوّسع آفاق الدرس وعمق تقنياته ومناهجه

 حىّت تصل إىل حلقات الدرس اللساين ةدراسال إىل البحث وآثارهم كثري من األفكار الرائدة اليت حتتاج 
 .املعاصر

تنّوعة واليت حتمل الكثري من واقع الّناّص وعصره،كما جنده زاخرا بألفاظه امل -املعّلقة–وإذا استقرأنا نّصنا 
أهنا حتيلنا على زخم عارم من املعاين مّيزناها يف حقول داللّية كربى تتفرّع منها حقول جزئّية على الّشكل 

 الّتايل:

 :ويضّم احلقول الداللّية اجلزئّية التالية:أّوال:حقل اإلنسان وما يتعّلق به

 تهحقل أمساء اإلنسان وصفا .1

 حقل جسم اإلنسان وما يتعّلق به .2

 حقل لباس اإلنسان .3

 حقل األدوات اليت حيتاجها اإلنسان .4

 :ويضّم احلقول الداللّية اجلزئّية التالية:ثانيا: حقل الطبيعة .5

 حقل احليوان وما يتعّلق به .1

 حقل النبات .2

 حقل املاء .3

 حقل املكان .4

                                                 
 128، ص:1970دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، سنة  ،حسن ظاظا، كالم العرب، من قضايا العربية   - 14
 36ص:مرجع سابق،أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات،   - 15
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 :أّوال:حقل اإلنسان وما يتعّلق به
(لفظ،ومن هنا يبدو لنا حجم حضور اإلنسان 100لفاظ حيث جتاوز املائة)وقد حظي بأكرب نسبة لأل

 سواء أكان باألمساء أم الصفات أم ذكر أعضاء جسمه أو لباسه أو ما حيتاجه.
 

 حقل أسماء اإلنسان وصفاته: .1

ورد ويشمل األلفاظ التّالية :أم احلويرث،أم الرّباب، عنيزة، فاطمة،وكّلها أمساء عربّية خاّصة باإلناث،و 
أّما البقّية فكّلها صفات  أيضا اسم النّاص )امرؤ القيس(جهرا للتشهري و إزالة اللّبس،  

()حبلى( )مرضع()بيضة خدر()مطفل(أو صفات للمذّكر)أحراس()العنيف املثّقل( 3للمؤّنث)عذارى
رّضع يف )معّم( )خمول( )طهاة اللحم()اليمايّن()راهب(...ونتلّمس خمتلف أطوار عمر اإلنسان،فهناك ال

 )مرضع( و األطفال يف)مطفل(و)الوليد(و)الغالم(والرجل البالغ يف)الرجال( والّشي  يف)كبري أناس(.

 وقد توّزعت هذه األلفاظ حسب نفسّية النّاّص وحاجة الوحدات الّداللّية هلا:
حضورا فعليّا لتذّكر األحباب)أم احلويرث(و)أم -أو صاحبيه-ففي وحدة)الطّلل( حضر مع صاحبه 

الرّباب(؛أّما يف وحدة)الغزل(فقد استحضر جمموعة كبرية من األلفاظ الدالة على أمساء اإلنسان كــ)عنيزة( 
( )مرضع( )مطفل( )حبلى( )بيضة خدر(...فهي متثل له احلياة  اليت تزول حبلول 2)فاطمة()العذارى

)وقد اغتدي  -فرس والّصيدوحدة ال-)اللّيل( فيغيب اإلنسان وتغيب معه احلركّية،وما إن حيّل الّصباح
والطري يف وكناهتا...( حىت تعود معه احلياة ومعها اإلنسان املتمّثل يف )الغالم اخلّف()العنيف 

 املثّقل()الوليد()العشرية()عذارى دوار()معّم(،)خمول(،)طهاة اللحم(.
لقلب النابض من أّما يف وحدة )السيل(،حيضر اإلنسان  أيضا باعتبار املاء ينبوع احلياة وجوهرها وا

جسدها،فهو حلم أّي إنسان بدوّي،فكان حضور التاجر اليمايّن رمزا للنشاط واحلركة،إضافة إىل وجود 
 )الرّاهب( و)كبري أناس( و)األصحاب(.

  
مل يكتف الّناص بذكر أمساء األنثى فقط،وإمّنا دّقق كثريا يف وصف .حقل جسم اإلنسان وما يتعّلق به:2

)الغزل(،فقدذكر)الشقني، العقاص، الكشح، الرخص، العينني، الفرع، جسمها خاّصة يف وحدة
الرأس،اجليد، األسيل، القلب، الغدائر، املخلخل...(بينما يف وحدة)اللّيل(خّص 

 فقط)األعجاز،الكلكل(جمّسدا اللّيل ،كما أورد )كاهل(،)كفيه()العني(.
لّدالة على جسمه إىل أن تدخل وحدة ويف وحدة)الصيد والفرس( وبغياب اإلنسان غابت  معه األلفاظ ا

)السيل( ويأيت معها اإلنسان متمّثال يف اليمايّن،الراهب،والصحبة فيظهر جسم اإلنسان من جديد يف 
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األلفاظ التالية: )اليدين،األذقان،العرانني=األنوف( )ترى=العينني(وكأنّه يوّظف األعضاء احلسّية من ملس 
 ن جديد.ورؤيةوشّم استبشارا بعودة احلياة م

 
 .حقل الّلباس :3

فقد جاءنا بألبسة متنّوعة ترتجم احلالة -خصوصا–وباملرأة -عموما–نظرا لولوع الّناّص باإلنسان 
االجتماعية لذلك العصر فمنها)هّداب(،)الّدمقس(،)الوشاح(،)لبسة املتفّضل( )ذيل مرط(،)درع 

 أربعة مواضع )ثيايب( (،)جمول()مالء مذيّل(،)جباد(،)العياب(،كما ذكر كلمة "ثياب"يف
 )ثيابك()ثياهبا()أثواب العنيف(بدالالت خمتلفة بني القلب واللباس احلقيقي وسرعة الفرس.

واملالحظ أّن هذه األلفاظ قد توّزعت توزيعا حمكما خيدم الّنص بصفة عامة وأغراضه بصفة خاصة إذ 
)السيل(نظرا حلضور اإلنسان يف وردت بكثرة يف وحدة)الغزل( وبدرجة أقّل يف وحديت)الصيد والفرس(و

 هذه الوحدات الّداللّية،بينما نالحظ انعدامها يف وحديت )الطّلل(و)الّليل(التني متّثالن غياب اإلنسان.
 
 .حقل األشياء واألدوات التي يحتاجها اإلنسان:4

ك احلقبة من لقد جاء الّناص بألفاظ تدّل على أشياء وأدوات حيتاجها اإلنسان يف حياته اليومّية يف تل
الّزمن،فمنها ما حتتاجه املرأة كــ)املسك( )فتيت املسك( )السجنجل( )الغبيط()اخلدر()عصارة 
حّناء()مداك عروس(ومنها ما كان لإلنارة)منارة( )السليط( )الّذبال()مصابيح(ومنها ما دّل على احلِرف 

يدّل على الطّب )مرجل=الِقدر()طهاة املنتشرة يف ذلك الوقت)فلكة مغزل( )أمراس كّتان( باإلضافة إىل ما 
 اللحم( )صفيف شواء()قدير معّجل(.

 :ثانيا:حقـــل الطبيعة
(لفظة  ، وهذه السمة 84ويُعدُّ أهّم حقل يف الّنّص بعد حقل اإلنسان حيث مشل أكثر من أربع ومثانني)

خاصة يف –الّنّص جندها يف الّنصوص الرومانسّية،حيث حتضر الطبيعة بشكل كثيف،إاّل أهّنا يف هذا 
 جاءت فقرية داللة على بيئة الّناّص الّصحراويّة. -الّنباتات

 وقد تفرّع من هذا احلقل حقوال داللّية جزئّية هي :
 .حقل الحيوان: 1

ويشمل األلفاظ التالية: )األرآم( ومفردها )الرئم( ،)ظيب( ،)الذئب( ، )نعاج(، )ثور(،)نعامة(،)سرحان(، 
اكي اجلواء(،)البعري(،)املطّية( )أساريع( ،  وكلها  حيوانات  تربز بيئة الّناص،إاّل أنّنا )تتفل(، )الطري(، )مك

نالحظ تركيزه على )الفرس( دون ذكر امسه وإمّنا أتى بصفات تدل علّى قّوته وصالبته وسرعته...ومنها 
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ى قّوة الفارس )منجرد( ، )هيكل( ،)كميت( ،)مسّح(،)درير( ،)ضليع(،)جّياش(،فقّوة الفرس داللة عل
 وفروسيّته.

 .حقل الّنبات:2
وهو العنصر الذي كثريا ما يرتبط باخلصب والّنماء،فهو فرح األرض ومرحها وهو الّسمة البارزة يف 

(،)إسحل(،)دوح الكنهبل( )جناك 2خصبها،وقد جاء يف هذا الّنّص متمّثال يف الّشجرة كـ)حنظل
النخلة فقد وردت أيـضا يف)قنو النخلة(،)أنبوب السقي( )جذع املعّلل(ونظرا الرتباط الّنّص والّناص معا ب

خنلة(،فالشجرة هي اليت تدّر اخلري على اإلنسان وحتّقق سعادته فهي   بثمارها وظالهلا ومجاهلا ووجودها 
 دليل على استمرار احلياة .

 .حقل الماء:3
يل(،)دارة جلجل(، )واد(...نالحظ سيطرة فباإلضافة إىل ورود األلفاظ الّدالة على املاء كــ)منري املاء(،)جد

األلفاظ الّدالةعلى املطر مثل)الّسيل(،)املتنّزل(،)ماء(،)برقا(،)سناه( 
)وميض(،)احليب(،)املاء(،)غرقى(...فاللجوء إىل املطر كرمز للحياة،إمّنا يعين حلم اإلنسان يف حتقيق حياته 

اء وجعل له القّوة اليت بإمكاهنا أن تعيد احلياة السعيدة مع احلفاظ على كينونته ومكانته ،وقد وّظف امل
ُ  للبعث ،ويأخذ املطر داخل هذا الّنّص كثافته الّداللّية متحّوال إىل رمز قوّي يقوم على  ُُ ،وبالتايل فهو رمُز

 فعل احلركة اليت تعيد إىل األطالل حياهتا.

  .حقل المكان:4
( 2مل(،)توضح()املقراة( )احلّي لقد جاءت األلفاظ  دالّة على أمكنة بعينها مثل )حو 

)تيماء(،)كتيفة(،كما وّظف أمساء جبال)مأسل(،)ظيب( ،)ضارج( ،)العذيب( ، )قطن( 
)الّستار(،)يذبل(،)القنان(،)ثبري(،)اجمليمر(وكأّن اجلبل يرمز إىل الّشموخ الذي يعيشه الّناّص من جهة، وإىل 

أورد عشرة جبال وكأهّنا تطّوق حركته  ضيق املكان  يف صدره رغم شساعته، من جهة أخرى ، فقد
 وبالتايل حتصره يف فضاء ضّيق  جيعله  يطوق شوقا إلدراك ما وراءها.

بد من اإلشارة إىل أن التعامل مع الشعر قد يسمو بنا إىل درجة من التمثل أو التخيل جتعلنا نذهب وال
خواطر ورؤى قد ال ختطر للشاعر مذاهب بعيدة، ألن طبيعة الشعر قد تُثري يف نفس القارئ أو الدارس 

 .على بال
 من دون أن نوظف ما منتلكه من خلفية تارخيية أو مرجعية عن حياة  هذا الّنصّ ويبدو أننا حني نتعامل مع 

 تبدو جمرد ختيل الّنّص اليت محّلنا هبا  لرؤىنفسية وعاطفية ، فإن هذه ا وما اكتنفها من مآسٍ  الّناصّ هذا 
 فقط.
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 ومساهمة النقاد العرب في التعريف بها وتطويرها  أ.وهاب خالد المناهج النقدية الحديثة وعالقتها بالتراث

 

 

 املناهج النقدية احلديثة وعالقتها بالرتاث

 ومساهمة النقاد العرب يف التعريف بها وتطويرها

 األستاذ : وهاب خالد

 

 

 

 

مهية القصوى ، اليت حظيت هبا املناهج والنظريات النقدية ال جيادل اليوم أحد يف األ    
احلديثة واملعاصرة يف عملية استنطاق وحماورة النصوص الرتاثية ، باعتبارها مفتاحا وأداة مساعدة على فهم 
حقيقة األفكار واآلراء اليت ختتزهنا تلك النصوص . حيث أّن " قدرتنا على اإلبداع تكمن يف قدرتنا على 

 1توليد األفكار اليت تلقيناها عرب التاري  "إعادة 
ولقد عرف النقد العريب املعاصر ، هذه املناهج والنظريات عن طريق الرتمجة واملثاقفة  مما   

جعل إسهامات النقاد األوائل ، تركز على عملية النقل والشرح والتحليل دون أن يردوا هذه املناهج إىل 
قد ال تتماشى مع طبيعة النص العريب ، فتحمله ما ال يطيق ، أو تبخصه  أصوهلا الفكرية والفلسفية ، اليت

حقه يف املعاجلة والتحليل ، وهذا ما أدى إىل إدخال الناقد العريب ضمن دائرة اإلقبال على منجزات اآلخر 
ن بدهشة مصطنعة جعلته يشعر بالدونية ، مما أدى إىل عملية هتميش الرتاث النقدي العريب برمته لردح م

 الزمن .
ولكن مرحلة االنبهار هذه ، تلتها مرحلة أخرى جعلت بعض النقاد يتنبهون إىل العقم     

الذي أصاب دواليب النقد العريب القدمي منه واحلديث ، فعملوا على إجياد حلوال إلشكالية تأصيل املنهج 
يف كتابه املوسوم بــ : ) قراءة النقدي ، ومن بني هؤالء النقاد نذكر الدكتور ) حممود عباس عبد الواحد ( 

النص ومجاليات التلقي بني املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا النقدي ( " إذ يرى بأّن هذه املناهج الغربية 

                                                 
 )بتصرف (. 9م , اجمللس الوطين للثقافة واآلداب ، دولة الكويت ، ص :  1998، العدد األول سيبتمرب     27وطيب : إشكالية تأصيل املنهج يف النقد الروائي العريب ، عامل الفكر ، اجمللد : عبد العايل ب 1
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املستحدثة ، ما هي إال قواعد وميكنزمات أبدعها وأثبتها النقاد القدماء يف مصنفاهتم ، وهذا ما يرغم 
ستقراء واستنطاق الرتاث الفكري واألديب ، ويف معرض حديثه عن نظرية الباحث على العودة مرّة أخرى ال

التلقي والتأثري األملانية وعالقتها بالرتاث النقدي العريب يقول : " تعّد نظرية االستقبال باملعيار الزمين 
كرية أحدث ما انتهى إليه الفكر النقدي يف فلسفة التلقي على مدار ثالثني عاما مضت ... فاحملاور الف

اليت اشتغل عليها رواد النظرية رمبا تكون ذات صلة مباشرة أو غري مباشرة حبركة النقد القدمي عند العرب 
 1واليونان"

وإذا سلمنا مسبقا بفرضية أّن املناهج والنظريات النقدية الغربية ــ بداية من       
صات أولية يف الفكر النقدي العريب القدمي الشكالنية الروسية وصوال إىل نظريات القراءة والتلقي ــ هلا إرها

. كان بإمكاننا فهم األسس العلمية اليت بنيت عليها ، وجعل مصطلحاهتا النقدية املنمقة تتماشى مع 
املصطلحات اليت يزخر هبا الرتاث العريب ، فإذا أخذنا مصطلح االنزياح مثال املرتجم عن كلمة     الفرنسية 

écart   "2  الرتاث ، ال خيرج عن كونه تعبريا عن الصورة البيانية  " اليت أسهب النقاد فإن مرادفه يف 
 3القدماء يف شرحها ، وتبيان أنواعها يف أكثر من موضع ." 

كما أّن مفهوم مصطلح ) التناص ( الذي استحدثه النقد الغريب ، يرى جمموعة من     
مي ، فالدكتور )عبد املالك مرتاض (يقول : " إّن الباحثني العرب بأن له ما يقابله يف النقد العريب القد

األدب العريب عرف التناص حتت مسميات أخرى كالسرقات األدبية واالقتباس وحنومها " فيما يذهب نور 
الدين السد إىل أن الدراسات النقدية والعربية القدمية واحلديثة أحصت مثانية وعشرين مصطلح عريب قارب 

نا إىل التناص على أنّه حضور نص أو عّدة نصوص سابقة أو متزامنة يف نص مفهوم التناص ، وإذا نظر 
معني ، وقمنا بعملية استقراء أقوال نقادنا ومبدعينا القدماء لوجدنا الكثري من املفاهيم االصطالحية اليت 

ابن  أنتجوها تدخل ضمن معناه العلمي الذي صاغه النقاد الغرب ، فالنقاد املتقدمون مثل : ابن رشيق ،
األثري ، اخلطيب القزويين ، أبو اهلالل العسكري ، حازم القرطاجين أشاروا كلهم إىل إمكانية توارد اخلواطر 

هـ ( : " إّن من املعاين ما يوجد  684فيقع النصان متقاربني يف املعىن أو حىت لفظا ومعىن ، يقول حازم ) 
 4ون ارتسامه يف بعض اخلواطر دون بعض " مرتسما يف كل فكر ، ومتصورا يف كل خاطر ، ومنها ما يك

وابن رشق يف كتابه العمدة اجلزء الثاين " بعد أن يسهب يف سرد أنواع السرقات األدبية    
5يشري إىل قضية توارد اخلواطر ويقّر هبا " 

 

                                                 
 7م ، ص :  1996،  1وتراثنا النقدي ـ دراسة مقارنة ـ دار الفكر العريب ، القاهرة ، طمحود عباس عبد الواحد : قراءة الّنص ومجاليات التلقي بني املذاهب الغربية احلديثة  1
 ) بتصرف( . 9م ، ص :  2007،  1اجلزائر ، ط  عبد الكرمي شريف : من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ـ دراسة حتليلية نقدية يف النظريات الغربية احلديثة ـ منشورات االختالف ، 2
 م  1947ر : اجلاحظ  عمرو ابن حبر أبو عثمان: البيان والتبني ، شرح حسن السندويب ، القاهرة ، ينظ 3
 . 97م ، ص : 2008، جانفي  2: عبد احلليم رويقي : مقاربات بني النقد الغريب احلديث والنقد العريب القدمي ) التناص أمنوذجا ( ، جملة دراسات أدبية دورية ، العدد  4
 وما بعدها 504، ص :  1963،  3، ط  02بن رشيق أبو علي احلسن  : العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، القاهرة جزء : ينظر : ا 5
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هـ ( : " أرأيت الشاعرين يتفقان يف املعىن ،  363وسئل أبو عمرو بن العالء )    
فظ ، ومل يلق واحد منهما صاحبه ، ومل يسمع شعره ، قال : تلك عقول الّرجال توافت ويتواردان يف الل

على ألسنتها " ، وسئل أبو الطّيب املتنيب عن مثل ذلك فقال : " الشعر جادة ورمبا وقع احلافر مكان 
1احلافر " 

 

ذا بكثري وحىت نلتزم باملوضوعية العلمية ، البد من اإلشارة إىل أن القضية أكرب من ه    
صحيح أن بعض املصطلحات النقدية الغربية هلا مدلولتها يف النقد العريب القدمي ، إال أن هنالك 
تفصيالت وتفرعات استحدثها النقد الغريب ، البد من دراستها ضمن حموريني أساسني يتعلق األول 

ستجدات العلمية الراهنة ، أما باالستعانة مبنتوجنا الثقايف والفكري القدمي ، والعمل على استثماره وفق امل
الثاين فيتمثل يف مقاربة املناهج النقدية احلديثة من النص العريب مقاربة تستمد أصوهلا من السياق الثقايف 
الذي ظهر فيه النص ، " إذ ال ميكن فهم النص وال حىت النظرية دون األخذ بعني االعتبار  السياق 

د إىل املزاوجة بني طريف العملية النقدية ) النص , النظرية ( لنعاين لنأيت يف بع  2الثقايف الذي أنتجها "
 إمكانية  التحاور والتواصل بينهما من عدمها .

ويف هذا الصدد نشري إىل بعض جهود النقاد العرب ، يف التعريف باملناهج والنظريات     
 ع حركة النقد املعاصرة. الغربية ، والعمل على توظيف األدوات النقدية الرتاثية بشكل يتماشى م

ولعل الدكتور:) عبد املالك مرتاض ( يعد من الباحثني األوائل الذين عملوا ضمن     
هذا املسار الصعب املسالك ، حيث قام بتطبيق املنهج السيميائي التفكيكي على قصيدة ) أين ليالي ( 

جنده يطرح إشكالية موقفنا من  للشاعر حممد العيد آل خليفة ، ويف الصفحات األوىل من مؤلفه هذا ،
الرتاث ، وهل هو صاحل لكل زمان ومكان ، ولكل تفكري وتنظري ؟ وهل جيب التعلق به إىل حّد االرتباط 
الذي ال ينفصم ، واحلرص الذي ال ينقطع ؟ أو نأخذ مبا نراه الئقا فنستنيم إليه ، وننبذ كل ما نراه غري 

3الئق لعصرنا ، وال صاحل حلياتنا ؟ " 
 

ليقرّر موقفه الشخصي من الرتاث وعالقته مبا استحدث من مناهج ونظريات غربية     
فيقول : " إّن األدب العريب أدب كبري ، وقد قيض اهلل كثريا من املفكرين واملنظرين احلقيقيني من أمثال  

اجين ، وابن قدامة ، وابن سالم ، واجلرجانيني ، ايب عثمان ، وأيب هالل ، ابن رشيق ، وحازم القرط
خلدون... فكيف جيوز جتاهل أمثال هؤالء ونبذهم ، لدى تناول النص األديب بدون دراسة النظريات 

 واألفكار، اليت كانوا يرّوجون هلا يف كفاءة فكرية مثرية . 
                                                 

 . 100عبد احلليم رويقي : مقاربات بني النقد الغريب احلديث والنقد العريب القدمي ) التناص أمنوذجا ( ، ص :  1
 ) بتصرف ( 09م ، ص :  2005   2اهلل إبراهيم : التلقي والسياقات الثقافية ، منشورات االختالف ، اجلزائر ، ط عبد 2
 9 عبد املالك مرتاض : دراسة مسيائية تفكيكية  لقصيدة ) أين ليالي ( حملمد العيد ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ، دط ، دت ، ص : 3
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إننا كثريا ما نرفض رفض املتسرعني الذين ال حيسنون االستنباط مما يقرؤون ، أو ال    
ستقراء املتأين آلثار هؤالء ... فينشأ عن رفضنا شيء من االستنامة إىل فكرة االنقطاع يعنتون أنفسهم باال

 املعريف العاق الفج ، الذي ال ينطبق إال على اآلداب الصغرى ... 
إنّنا نعتقد أّن كثريا من النظريات النقدية احلديثة نلفى هلا جذورا وأصوال ، أو على    

لفكر النقدي العريب  القدمي . ولكن الحق ألحد أن يقزم هذا الفكر األقل إشارات و إرهاصات ، يف ا
1النقدي ويستهزئ به استهزاء . " 

 

واملتأمل لدراسته السميائية التفكيكية لقصيدة ) أين ليالي ( للشاعر حممد العيد آل   
زاوجة بني ما أبدعه خليفة جيده ناقدا ذا مقدرة علمية نادرة ، إذ يبدو من خالل حتلليه للنص قادرا على امل

الرتاث النقدي القدمي ، وبني ما أوجدته املناهج والنظريات النقدية احلديثة ، دون تعريض النص إىل عملية 
 النظريات ، والنص يف حّد ذاته  التغريب اليت قد تطاله بسبب اختال ف السياق الثقايف لتلك

نقدية التقليدية ، إال أن عملية وعلى الرغم من أنه يوجه نقدا الذعا إىل االجتاهات ال   
حتليله راعت املالمح  واخلصوصيات العربية اليت تطبع النص الشعري ، مع توظيفه لألدوات النقدية 
اإلجرائية للمناهج والنظريات احلديثة كالشكالنية والبنيوية والسميائية والتفكيكية وحىت نظريات القراءة ، 

ملعىن النص ، فنجده من خالل حتليله يركز على قضايا جوهرية أشار يف حماولة إلعطاء نظرة كلية وشاملة 
إليها النقاد القدماء ، كبنية القصيدة ، وتركيبها اإليقاعي ومعجمها الشعري ، إال أنه جياوز تلك األفكار 

 واآلراء إىل العوامل اليت أبدعتها حركة النقد الغريب . 
نقطع النظري بالرتاث العريب القدمي ، وما أما الباحث الثاين الذي أبدى اهتماما م    

أوجدته نوادي النقد الغريب فهو )حممد آركون ( ويكفي أن نلقى نظرة خاطفة على عناوين مؤلفاته لنعاين 
اجلهد العلمي الذي بذله هذا الدارس من أجل نفض الغبار على هذا الرتاث ، وحتريره من اجلمود والعقم 

عدم إخضاعه إىل احلركية العلمية اليت شهدهتا خمتلف امليادين ، ومن أبرز الذي مين به بسبب تقوقعه ، و 
الكتب اليت ألفها يف هذه القضية الفكرية الشائكة نذكر : )قراءات يف القرآن ، تارخيية الفكر العريب 

2اإلسالمي ، مسامهة يف دراسة اإلنسانية العربية يف القرن الرابع للهجرة ...( " 
 

د النقدي املعريف لـ ) حممد آركون( ، ضمن البنية املعرفية الغربية الفرنسية  يندرج اجله     
وذلك لتبنيه املنجزات الفلسفية البنيوية ، وتوظيفه ألركولوجية  ) فوكو ( ، اليت حاولت الكشف عن 

                                                 
 .  10املرجع نفسه : ص :  1
 97م  ، ص :  2007،   1ينظر : عمر مهيبل : من النسق إىل الذات ، منشورا االختالف ، اجلزائر ، ط  2
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املتمثلة يف  مظاهر اإلكراه ، والقهر،  واإلقصاء يف اجملتمع الغريب . مركزا على حتليل بعض اجلوانب اجلوهرية
: 

 ـ قضية اجلنون من خالل مؤلفه تاري  اجلنون يف العصر الكالسيكي .   1
 ـ قضية املرض : من خالل مؤلفه مولد العيادة .  2  
 ـ قضية السجن : من خالل كتابه املراقبة واملعاقبة  3  
الغريب ، وقد حاول من خالل إثارة هذه القضايا التنقيب واحلفر يف تارخيية اجملتمع     

وفضح ممارساته ، وإبانة مظاهر اإلقصاء والعزلة فيه ، وإظهار ال إنسانيته وقساوته وهو عكس ما يروج له 
    1يف املقال املؤسسايت النظامي . "

ولكن ما عالقة مشروع ) فوكو ( باملنهج املعتمد من طرف ) آركون (، وبعبارة أخرى     
 ذين املشروعني ؟ ما هي نقاط التشابه واالختالف بني ه

لقد استفاد ) آركون ( من اجلهد املعريف والفلسفي ، الذي أوجده ) فوكو ( من      
خالل تبنيه لبعض املصطلحات الفلسفية كمصطلح املنطوق ، الرأمسال الرمزي ...  كما أنه عمل على 

ابان داخلها ، إذ جند تطبيق امليكنزمات اليت اعتمدهتا أركولوجية ) فوكو( ، ولكن دون التماهي والذو 
جهود  ) فوكو ( تتمحور حول مفهوم مركزي واحد هو اجلسد : اجلسد الشهواين ، اجلسد املسجون ، 

2اجلسد املريض ، اجلسد العارف أو املكتشف . " 
 

بينما جند ) آركون ( يعمل على تأسيس قراء علمية للفكر العريب اإلسالمي ، إذ جنده ميّيز 
ة تعرّب عن طبيعة التنظيم املعريف الذي بلغته اجملتمعات اإلسالمية وهكذا جنده بني ثالث حقب تارخيي
 يتطرق للقضايا التالية : 

 ـ ما فّكر فيه الفكر اإلسالمي وعمل على تأمله عرب حقب معينة من التاري  .  1 
 ـ ما مل يفّكر فيه الفكر اإلسالمي بسبب عوائق إما داخلية أو خارجية .  2 

) آركون ( هو استكشاف العوامل اخلفية ، أو املسكوت عنها سواء كانت  واملهم عند
 دينية أو سياسية ، أو أخالقية وهذا يفضي إىل نتيجتني : 

هي أن هذا املشروع عبارة عن مغامرة جريئة يف هذا املسكوت عنه من  النتيجة األولى : 
ت القرآن اليت مل جتّرب حىت اآلن ممكنة الوجود ، تارخينا وعقلنا وديننا ، وهذا ما يعرّب عنه بقوله : " قراءا

 لكي ندمج الظاهرة القرآنية يف احلركة الكربى للبحث العلمي والتأمل الفلسفي .

                                                 
 وما بعدها  47ينظر :  املرجع نفسه : ص :  1
 62املرجع نفسه : ص  :  2
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لقد ركز ) آركون ( جّل اهتمامه على دراسة النصوص التأسيسية للرتاث  النتيجة الثانية :
 ( موظفا املصطلحات اللسانية العلمية ، اإلسالمي ) القرآن ، احلديث ، الفقه ، علم الكالم ...إخل

لتخليص الرتاث من هالة القداسة اليت تطبع نصوصه ، حبيث يصري هذا املوروث نصا لغويا ، أي له مادية 
ويرى ) آركون ( أّن كل  1معينة ، وهو ما يضع حدودا وفواصل بني بنيته اللغوية ، وداللته العقائدية "

حدة نصية داخل النص الرتاثي الديين ، مستندا يف ذلك إما إىل القرآن أو إىل عبارة أو منطوق أمّنا متّثل و 
السنة النبوية  ، فلكي نتمكن من دراسة الّنص القرآين دراسة تستلهم معانيه وداللته التزامنية ، أي حسب 

الة ، وذلك بغرض احلقبة الزمنية اليت وجد فيها ، البد أن نعود مثال إىل احليز اجلغرايف الذي نزلت فيه الرس
إجراء مسح لفهرست الكلمات املستعملة يف ذلك احليز ، إذ ينبغي فهم كلمات القرآن يف ضوء املعىن 
املسند إليها يف تلك البيئة وليس يف ضوء املعىن املتداول يف عصرنا ، خاصة أّن الكثري من الكلمات طرأت 

املختلفة ، ما قد يؤدي يف النهاية إىل تغرّي عليها بعض التغيريات واالشتقاقات عرب مراحل استخدامها 
وعلى  2معانيها وداللتها جزئيا أو كليا ، وإذ ذاك قد نسقط على كلمات النص القرآين معاين عصرنا " 

الرغم من أنه ال ميكن االنسياق إىل كل ما صاغه ) آركون ( من أفكار وآراء ،السيما يف مؤلفه قراءات 
علمي يعترب لبنة أساسية يف جمال قراءة الرتاث على ضوء املناهج النقدية يف القرآن ، إال أن جهده ال

املعاصرة ، إذ فتح الباب لكثري من الدراسات الفكرية واألدبية لولوج هذه العوامل ، بعدما كانت خفية 
ن ومسكوت عنها ، ألسباب بقيت مرتبطة بإشكاالت اليت عاىن منها النقد العريب لفرتة غري يسرية من الزم

. 
ويف ختام هذه املداخلة املتواضعة ، البد من اإلشارة إىل االجنازات العلمية اليت قام هبا     

بعض الدارسني العرب ، رغبة منهم يف اللحاق بالركب العلمي النقدي الغريب ، وتوظيفه يف قراءة الرتاث 
لتحليل ، املستندة إىل الّدقة قراءة متأنية ال تتنكر خلصائصه وسيماته ، وال تبخصه حقه يف املعاجلة وا

والصرامة العلمية اليت جسدهتا  املناهج والنظريات الغربية على خمتلف منابعها ومشارهبا الفكرية والفلسفية 
، ولعّل من بني هؤالء النقاد نذكر على سبيل التمثيل ال احلصر : ) مالك ابن نيب ( يف مؤلفه ) الظاهرة 

ضه بتحليل بعض اجلوانب اليت مل تفكر فيها الدراسات املتقدمة بصرامة القرآنية ( حيث قام من خالل عر 
علمية منقطعة النظري جعلت ) حممد عبد اهلل دراز أستاذ األزهر الشريف( ، و) الدكتور حممد حممود 
شاكر( يباركان النتائج الطيبة اليت توصل إليها الباحث ، وهذا بعد دعوهتما لدباجة مقدمة حول الكتاب 

الدكتور) حممد حممود شاكر( يف هذا الصدد : " إنه لعسري أن أقّدم كتابا هو هنج مستقل  أحسبه يقول 

                                                 
 97املرجع السابق : ص :  1
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مل يسبقه كتاب مثله من قبل ، وهو منهج متكامل يفسره تطبيق أصوله ، كما يفسره حرص قارئه على 
اهلل عليه وسّلم تأمل مناحيه ، وال أقول هذا ثناء ، فأنا اعلم أّن رجال أثىن على رجل عند النيب صلى 

فقال له : " ويلك قطعت عنق صاحبك ، ومالك أعّز علي من أن اقطع عنقه بثنائي أو أهلكه باطرائي 
وقد طبق الباحث  يف دراسته هذه املنهج املقارن بني كل من القرآن الكرمي والكتاب املقدس متخذا    1"

اإلعجاز يف القرآن الكرمي بطريقة قصة يوسف علية السالم أمنوذجا ، وذلك بغية الكشف عن مواطن 
 علمية ال خيالطها الشك والريبة . 

 
كما يعّد ) نصر حامد أبو زيد ( من رواد حركة التجديد يف الرتاث العريب فقد طبق       

نظريات التأويل والقراءة على نصوص تراثية عربية و كتابه املوسوم بـ : " ) إشكاليات القراءة وآليات 
 2نصوصا تراثية وأخرى دينية اختذها كمدونة تطبيق ملناهج ونظريات غربية " التأويل ( يضم 

كما ال ننسى اجلهود الطيبة اليت قام هبا الناقد ) عبد اهلل الغذامي ( يف ترمجة اآلراء     
 واألفكار النقدية خصوصا تلك اليت صاغها النقد ) روالن بارت ( .

  األستاذ : وهاب خالد
 بوعريريج  المركز الجامعي برج

                                                 
 . 17م ، ص :  1987،   4الصبور شاهني ، دار الفكر ، دمشق  ، ط مالك بن نيب : الظاهرة القرآنية ، ترمجة عبد 1
 ، دت 4نصر حامد أبو زيد : إشكاليات القراءة وآليات التأويل ، املركز الثقايف العريب ، ط  2
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 في وجه الزحف معالم النظرية النقدية العربية عند عبد العزيز حمودة     الدكتور مسعود بودوخة

 

 يف وجه الزحف

 معامل النظرية النقدية العربية عند عبد العزيز محودة

 الدكتور مسعود بودوخة

 :توطئة
ألمثــل لقــراءة أو إعــادة قــراءة الــرتاث، وزاد مــن واجــه النقــد العــريب احلــديث معضــلة كبــرية متثلــت يف البحــث عــن املــنهج ا

حجم املشكلة وجود تيار حـاول التقليـل مـن شـأن الـرتاث وإفرازاتـه، متهيـدا جلـر الثقافـة والنقـد العـربيني  إىل سـاحة الثقافـة واحلداثـة 
 الغربية مبا يعنيه ذلك من قطيعة وشرخ ال يكاد يقوم معه بنيان األمة وكياهنا الثقايف واحلضاري.

وكــان أن وجــد تيــار مــن الرافضــني هلــذا التوجــه، حــاول أصــحابه الوقــوف يف وجــه زحــف املنــاهج الغربيــة، والتأكيــد علــى 
خصوصـــية الثقافـــة العربيـــة، والتنبيـــه علـــى خطـــورة مســـلك احلـــداثيني املتحمســـني لثقافـــة اآلخـــر ومنجزاتـــه، وطمـــس الثقافـــة العربيـــة 

ونقـائص وحتـوالت يف مسـار الفكـر احلـداثي الغـريب الـذي سـارع كثـري مـن رواده إىل ومنجزاهتا، دون النظر إىل ما بـدا مـن ثغـرات 
 إطالق صيحات التحذير من مغبة مواصلة السري يف مسلك ينتهي إما إىل طريق مسدود، وإما إىل هاوية جيهل غورها.

النقديـة الغربيـة دون أدىن حتفـظ أو ويعد عبد العزيز محودة أحد النقاد الـذين ميثلـون التيـار الـرافض لالنسـياق وراء املنـاهج 
توقف عند املخاطر اليت يسببها هذا األخذ الالواعي، فضال عما تنطوي عليه هذه املناهج من مزالق ومطبات فكريـة ومنهجيـة، 

 ترتبط باحلموالت األيدلوجية واخللفيات الفكرية اليت تنبين عليها مفاهيمها ومصطلحاهتا.
دبة( عرض محودة إىل أهم اجتاهني تولدت عنهما املناهج النقدية الغربية يف النصف الثاين مـن يف كتابه األول )املرايا احمل

صصـه القرن العشرين، وعربت منهما إىل الثقافة العربية ومها االجتاه البنوي واالجتاه التفكيكي.أما كتابه الثاين )املرايا املقعـرة( فقـد خ
 ة يف شقيها اللغوي والبالغي.حملاولة تبني مالمح النظرية النقدية العربي

وقـد انطلـق محـودة ـ كمـا يقـول ـ حبـدس بوجـود نظريـة لغويـة وأدبيـة، أو بـدايات قويـة للنظـريتني، وكانـت املفاجـأة أن مـا 
عدت ـ كما يقول محودة ـ إىل الرتاث البالغي العريب حبثا عنـه كـان أكـرب وأقـوى بكثـري مـن جمـرد " احلـدس ببـدايات قويـة" حيـث 

 (1) يتتبع خيوطا جتدل يف هناية األمر نظرية لغوية ال ميكن فصلها عن نظرية أدبية. وجد نفسه
وقبـل أن يسـتعرض محـودة معـامل النظريـة النقديــة العربيـة يتحـدث عمـا مسـاه ثقافــة الشـرخ الـذي يعيشـه املثقـف العــريب أو 

مل يـنجح العـرب منـذ اتصـاهلم بـالغرب وثقافتـه يف  الفصام الذي يتهدده كل يوم، والراجع إىل غياب املشروع الثقايف العريب، حـني

                                                 
 11م، مطابع الوطن/ الكويت، ص2001ـ/ أغسطس ه1422، مجادى األوىل 272عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة، حنو نظرية نقدية عربية، سلسلة عامل املعرفة، العدد 1
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النصف األول من القرن التاسع عشر، أو منذ هنايات القرن الثامن عشر من احلملة الفرنسية على مصر يف تطوير مشـروع ثقـايف 
 (1) خاص هبم يوقف الشرخ ويرأب الصدع.

الغربيــة، هــو أن الصــلة يف الغــرب ظلــت قائمــة والسـبب يف ذلــك كمــا بــدا مــن حتلــيالت الغــربيني أنفســهم لواقــع احلداثــة 
ووثيقة بني التغريات االجتماعية والفكـر احلـداثي األوريب الـذي ميثـل املشـروع الثقـايف األوريب يف نشـأته وتطـوره بصـورة تكـاد ترجـع 

 (2) مجيع التيارات الفكرية والثقافية إىل القوى االجتماعية يف تفاعلها وتغري عالقاهتا.
حلداثة أشد االرتباط بالواقع الغريب وبالتاري  الغريب الذي عرف صراعا طويال بني سلطة الكنيسة والقـوى املتحالفـة معهـا مـن جهـة، لقد ارتبطت ا

 ومـن هنـا فــإنوبنـي التيـارات السـاعية إىل حتريــر العقـل وحتريـر اإلنسـان مــن سـطوة تلـك القــوى اليـت جعلـت نفسـها وصــية عليـه، فكريـا واقتصـاديا واجتماعيــا، 
داثــة بــآراء احلداثــة الغربيــة مثلــت "ثــورة ضــد اإلقطــاع واجلمــود والتعصــب الــديين وحتكــم الكنيســة الغربيــة، ووقــوف رجــال الــدين ضــد العلــم، فكــان اقرتنــت احل

 (3) وتصورات أملتها تلك املالبسات املختلفة.
ألكـرـب أمامهــا جعلهــا تطــرح نفســها بــديال فكريــا، وصــيغة وإن طبيعــة املوقــف الــذي واجهتــه حركــة احلداثــة، ومشوليــة اخلطــاب الــذي مثــل العــائق ا
   (4) إيديولوجية تقدم تصورا جديدا خمالفا لكل ما سبق عن الكون واإلنسان واحلياة، بل عن اإلله.

 وقد متيزت حركة احلداثة خبصيصتني متالزمتني كوجهي الورقة: القطيعة مع املوروث، والتعويل على العقالنية املادية.
إىل أن الكنيســة كانــت متــارس وصــايتها وقمعهــا حتــت مظلــة دينيــة روحيــة تنظــر بعـنـي الريبــة إىل االجتاهــات العقالنيــة املتناميــة واملعارضــة وبــالنظر 

 (5) لسلطاهنا، فإن مشروع احلداثة بدأ بإقامة قطيعة معرفية، والقطيعة املعرفية مع املوروث  الديين بالدرجة األوىل.
اثــة علــى العقــل بالــذات ونبــذت مــا عــداه، فكــان املشــروع التحــديثي مشــروعا للعقالنيــة املاديــة الـيـت تــرى أن العــامل ومــن جهــة أخــرى راهنــت احلد

 ضـــوء هـــذه حيــوي داخلـــه مـــا يكفـــي لتفســرـيه، وأن عقـــل اإلنســان حيـــوي املقـــدرات الكافيـــة للقيـــام بعمليـــة التفســرـي هــذه، ومراكمـــة املعرفـــة، وتغيــرـي الواقـــع يف
 (6)املعرفة.

ّرف التحــديث بأنــه "توليــد شــرعية مــن داخــل عقــل اإلنســان حبيــث ال ينتظــر اإلنســان وحيــا إهليــا أو مســاعدة تأتيــه مــن خــارج حــدود وهكــذا ُعــ
وعرب روريت بوضـوح صـادم عـن هـذه احلقيقـة حنـي قـال إن التحـديث هـو مشـروع نـزع األلوهيـة عـن العـامل، وهـو يعيـن أال يعبـد اإلنسـان  (7) النظام املادي."

 (8) أن ال جيد يف الكون أي شيء مقدس أو رباين، وأال وجود ملقدسات أو حمرمات من أي نوع.شيئا، و 
أمــا عنــدنا فوصــل انبهــار بعــض املثقفــني بــالغرب والثقافــة الغربيــة إىل درجــة العمــاء الكامــل، الــذي أفقــدهم القــدرة علــى 

 االختالف، بل إىل درجة احتقار العقل العريب وإجنازاته.
وما بعدها مل تكونا سببا يف هـذا الشـرخ ـ كمـا يـرى محـودة ـ  بـل كانتـا نتيجـة ملـا سـبقهما مـن عمليـة اجتـاه ولكن احلداثة 

  واع ومدرك حنو الغرب وثقافته، بدأت يف أثناء حكم حممد علي، ومتثلت يف حتديث التعليم وابتعاث الشباب إىل أوربا.

                                                 
 21املرجع نفسه، ص1

 22املرجع نفسه، ص2

 331م ص2005هـ/ 1426،دمشق، دار الفكر، 1وليد قصاب ، خطاب احلداثة يف األدب، ط3

 123املرجع نفسه، ص4

 24م ص1998هـ/ 1428القاهرة،  حممد عمارة،، احلداثة وما بعد احلداثة، ندوة من تنظيم مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية،5

 65عبد الوهاب املسريي ، احلداثة والتحديث، ضمن أعمال ندوة احلداثة ومابعد احلداثة، ص6

 71املرجع نفسه، ص7

 87املرجع نفسه، ص8
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اع كبري من  الشعب العريب هزمية لعقل عريب متخلف، ومن حدث املنعرج اخلطري حينما اعتربها قط 1967وبعد هزمية 
مث بدأ البحث احملموم، وسط تلك اإلحباطات املؤملة عن تفسري انتهى رغبة حممومة يف حتديث األداة العسكرية وفنون القتال... 

، استغلتها قلة انتهى هبا األمر إىل االرمتاء الكامل يف أحضان الثقافة الغربية ومنجزات العقل  ٍُ ُِ ُِ ُِ ُِ الغريب دون متحيص أو ترٍو
 (1) مع شعور مفجع بالدونية يف مواجهة اآلخر الثقايف.

وكانت اخلديعة الكربى اليت قام هبا احلداثيون العرب هي ربطهم بني التحديث كمطلب واقعي وضروري، وبني احلداثة  
وهكذا حول هؤالء احلـداثيون  الغربية والثقافة العربية. كنسخة غربية للتحديث الغريب، وجتاهلهم للفروق اجلوهرية بني ثقافة احلداثة

صــفقة التحــديث الــيت تعــين احلفــاظ علــى منجــزات العقــل األوريب يف العلــوم والتكنولوجيــا، كمــا فعلــت اليابــان مــثال إىل صــفقة 
 (2) حضارية وثقافية شاملة، وحتول االنتقاء الذكي من مثرات حضارة اآلخر إىل ارمتاء كامل يف أحضانه.

                                                 
 26عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة، ص1

 30املرجع نفسه،  ص2
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 ثنائية االنبهار واالحتقار:   
يـرى عبــد العزيـز محــودة أن االنبهــار بالعقـل الغــريب ومنجزاتــه واحتقـار العقــل العـريب ومنجزاتــه تقــع يف قلـب الشــرخ الــذي 
  يعيشه اإلنسان العريب، حني غاب عنه أو ـ حني عمل بعض احلداثيني على أن يغيّبوا عنه ـ أن إجنازات العقل الغريب ليست خريا
 (1) كلها، وأن إجنازات العقل العريب ليست شرا كلها، حىت حتتم القطيعة املعرفية الكاملة معه شرطا لتحقيق التحديث واحلداثة.

ومــن احلقــائق الــيت جهلهــا احلــداثيون العــرب أو جتاهلوهــا كــون احلداثــة الــيت يتحــدثون عنهــا يف الواقــع أكثــر مــن حداثــة، 
هنــاك حداثــة اليمــني الغــريب، ويف داخــل املعســكر الغــريب ذاتــه جنــد نســخا خمتلفــة حلــداثات فهنــاك حداثــة اليســار االشــرتاكي، و 

وهنــا تغــدو بعــض القضــايا الــيت تثــار ضــمن جمــال الفكــر العــريب، والنقــد  متعــددة، والشــيء نفســه داخــل معســكر مــا بعــد احلداثــة.
كثـر احلـديث عنـه اليـوم مـن أزمـة املصـطلح، فاألزمـة العريب على وجه التحديد قضايا جزئية ال متثل جوهر املشكلة، من مثل مـا ي

ليســت أزمــة مصــطلح وترمجتــه ونقلــه إىل العربيــة، بــل أزمــة الثقافــة والفكــر اللــذين أفــرزا ذلــك املصــطلح وأزمــة اخــتالف حضــاري 
  وثقايف بالدرجة األوىل.

ؤكـد معهـا اجلميـع أن احلداثـة يف وال شك أن من أبرز صفات احلداثة الغربية التسـليم الكامـل بسـلطة العقـل إىل درجـة ي
أحــد معانيهــا اجلوهريــة صــنو العقلنــة أو العقالنيــة أو مــرادف هلــا، ولكــن احلداثــة الغربيــة مل تكــن بــالرباءة الــيت تصــورها الــبعض، إهنــا 

اثيـة متهيـدا احللقة األخرية يف سلسلة اهليمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب املقهـورة، وقـد كانـت أنشـطة احلـداثيني العـرب  احلد
 (2)إراديا هليمنة الثقافة الغربية، وبتمويل من املخابرات الغربية يف أحيان كثرية

وخيلص محودة إىل أن الثقافة العربية يف القرن العشرين مرت مبرحلتني حمددتني : مرحلة التحديث اليت انتهت مـع هزميـة 
 (3).متاء شبه الكامل يف حضن الثقافة الغربية، ومرحلة احلداثة اليت حتول فيها العقل العريب إىل االر 1967

ويرى محودة أن هناك بديال ثالثا بقـي متجـاهال  ال ميكـن أن يتحقـق إال إذا حتقـق الفهـم الكامـل للحداثـة الغربيـة حـىت 
 يوم.خنتار منها ما يغين الفكر العريب وال نقع يف حماذير الشك الكامل الذي يقول اجلميع إنه أصبح احلقيقة الوحيدة ال

فـــالفهم الصـــحيح للحداثـــة الغربيـــة ومـــا بعـــدها هـــو الضـــمان األول للتوصـــيل اجليـــد ملـــا نريـــد توصـــيله إىل اجلمـــاهري الـــيت 
  يستهدف حتديثُها. وإال ظل الفكر احلداثي مقصورا على النخبة .

ن الــنص ويعــرج محــودة علــى مــا تتســم بــه كتابــات احلــداثيني النقديــة مــن غمــوض مقصــود أو غــري مقصــود، بــدعوى أ
النقـدي ال يقـل أمهيــة عـن الـنص اإلبــداعي، وجمـاراة ملـا يعمــد إليـه احلـداثيون الغربيــون إىل اختيـار الغمـوض واملراوغــة أسـلوبا للكتابــة 

  حىت جيهد القارئ عقله يف فهم النص النقدي وإن أدى إىل ضياع النص اإلبداعي.

                                                 
 31املرجع نفسه،  ص1

 81املرجع نفسه، ص2

 85ص املرجع نفسه،3
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دمها إىل مرحلــة مل ينفــتح فيهــا عصــفور بعــد علــى ويــأيت محــودة مبثــال علــى ذلــك مــن نصــني جلــابر عصــفور ينتمــي أحــ
املناهج احلداثية حيث كان نصه هلذه املرحلة واضحا وضوحا مل يفقده عمق الفكرة، ولكن النص الثاين الـذي ينتمـي إىل املرحلـة 

 (1) احلداثية مبهم ومعقد وغامض مع أن فكرته بسيطة مطروقة.
داثيني أورده حممــد عنـاين ونقلــه عنــه محـودة ليظهــر مــدى العبــث ومـن منــاذج الغمــوض احلـداثي املؤســي نــص ألحـد احلــ

واالستخفاف الذي بلغه أصحاب هذا االجتاه... يقول صـاحب الـنص:" إن االهنيـار الرتكيـيب يف إطـار التجـين علـى السـطوعية 
ائفة بل بالتجين على األدبية احلداثية للواقعية مل يعد يبشر بإمكانات الفعالية املتنامية مهما تكون ) هكذا( تأصالهتا احلقيقية أو الز 

 (2) أيضا!!!.
ويرى محودة أن القارئ العريب ال ميلك إال أن يشعر بالرهبة وهو يتابع استخدامات ذلك السيل مـن املصـطلحات مـن 

مسموحا ألحد  قبيل احلضور والغياب والفجوة والفراغ واملسافة عند احلداثيني العرب، ألنه جيد نفسه أمام عامل من األسرار ليس
بدخوله، بل عامل من الفوضى الشاملة ال جيب أن يغامر بدخولـه، وهـو مـا نتجـت عنـه حـرية جيـل كامـل أمـام مصـطلح نقـدي 

 (3)مستورد جتسد يف هناية املطاف يف أكثر من عشر ترمجات ملصطلح واحد
علميـة الدراسـات اللغويـة، وحـاول  لقد كان طموح الدراسات اللغوية منذ السنوات األوىل من القرن العشرين هو حتقيـق

نقـاد األدب بــنقلهم منـوذج التحليــل اللغـوي إىل الــنص األديب حتقيـق علميــة مماثلـة للنقــد األديب، ولكـن علميــة اللغـة وعلميــة النقــد 
ذلـك ـ  اهنـارت حتـت معـاول الفلسـفة األملانيـة مـن ناحيـة، واالسـرتاتيجية التفكيكيـة مـن ناحيـة ثانيـة... ومـع ذلـك ـ ورمبـا بسـبب

اتسمت مواقف احلداثيني العرب بتذبذب شـديد، بـني متمسـك بعلميـة النقـد تأسيسـا علـى علميـة التحليـل اللغـوي، وبـني متـ  
 لبعض املقوالت التفكيكية رافض للعلمية بعدها قيدا على اإلبداع والنقد.

نتيجـة طبيعيـة لفـتح الثقافـة العربيــة واخلالصـة أن احلـال انتهـى إىل زحـام وفوضـى يف املفـاهيم واملصـطلحات النقديـة كـان 
أمام حداثات متعددة دون إدراك لالختالفات اجلوهرية بني الثقافة العربية وتلك الثقافات املستوردة، ال سيما وأن عمليـات النقـل  
ت كانت تتسم يف أكثر األحيان بالغموض والتشّوش وسوء الفهم من جهة، ويف ظل قطيعـة مشـؤومة مـع الـرتاث العـريب، جعلـ

 (4)بعضهم يدير ظهره ملصطلح نقدي عريب حمدد وعصري، ليستعري مصطلحا ال يعرف بدايته أو هنايته
تأرجحـت مواقـف املثقفـني والدارسـني ـ كمـا يـرى محـودة ـ بـني رفـض ال خيلـو مـن احلـدة  معالم النظرية النقدية العربيـة:

 حتقيق قطيعة معرفية مع الرتاث قبل حتقيق حتديث العقل العريب، للرتاث العريب القدمي مع انبهار بالفكر الغريب، ودعوة صرحية إىل
 (5) وحماولة إلمساك العصا من منتصفها بني الرتاث العريب واحلداثة الغربية.

                                                 
 116املرجع نفسه، ص1
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وعلـــى الـــرغم مـــن األصـــوات الـــيت ارتفعـــت تســـتنكر االنســـالخ الثقـــايف واالرمتـــاء يف أحضـــان الفكـــر الغـــريب، فـــإن هـــذه 
تيار حقيقي لألصالة يعتمد على العودة إىل الـرتاث ورفـض القطيعـة، ولكنهـا أكـدت وجـود مـنهج  األصوات مل تنجح يف حتقيق

ويف الوقت نفسـه فـإن جيـل احلداثـة ومـا بعـدها  وسطي صحي يرفض القطيعة مع املاضي بالقدر نفسه الذي يرفض به تقديسه.
ة لغويـة ومدرسـة نقديـة عـربيتني، فمـا حتقـق هـو سـوء مل يستطيعا بعـد نصـف قـرن مـن التـأثر بعلميـة الفكـر الغـريب أن يطـورا مدرسـ

، والفشل يف تقدمي بديل مقنع ملا متردنا عليه، بل استعرنا مذاهب نقدية الفهم وسوء النقل والتشويه والتداخل والتناقض الالهنائيني
 (1)غربية هي إفراز أمزجة ثقافية وفلسفية هلا خصوصيتها اليت ال تتفق مع أمزجة الثقافة العربية

ومن املفارقات اليت يسجلها محـودة أنـه وعلـى الـرغم مـن أن املكتبـة العربيـة شـهدت يف الربـع األخـري مـن القـرن العشـرين 
زمخا غري مسبوق من الدراسات الرتاثية، فـإن احلـداثيني الـذين قـاموا بتلـك الدراسـات عنـدما يلجـأون إىل التنظـري والتطبيـق النقـدي 

نقلون املفاهيم األجنبية مبصطلحاهتا النقدية مـن منطلـق إحسـاس بدونيـة إنتـاج العقـل العـريب وختلفـه، يتجاهلون درساهتم الرتاثية وي
أن تكــون جتّمــال  وحــىت غــدت ثنائيــة األصــالة واملعاصــرة الــيت يتغــىن هبــا بعــض احلــداثيني ثنائيــة جوفــاء مفرغــة مــن املعــىن. ال تعــد

  (2) ضروريا لرتويج األكذوبة احلداثية.
ءة الرتاث اللغوي والنقدي العريب وغربلتـه دون انبهـار مبنجـزات العقـل الغـريب ـ كمـا يقـول عبـد العزيـز محـودة ـ ولو متت قرا

لوجــد منــه الكثــري الصــاحل لتطــوير نظريــة لغويــة ونظريــة نقديــة متكــاملتني. وعصــر النهضــة األوروبيــة قــام علــى وصــل مــا انقطــع مــع 
 (3) ة الرومانية.ياحلضارة اليونان الرتاث الغريب القدمي وإعادة اكتشاف إجنازات

ويرى عبد العزيز محودة أنه ال توجد قضية نقدية توقفت عندها نظريات األدب احلديثة مل يتوقف عندها العقـل العـريب 
منظرا وممارسا، وإذا كان التحليـل اللغـوي للـنص هـو مـدخل التعامـل النقـدي مـع النصـوص يف املـذاهب النقديـة احلديثـة واملعاصـرة 

يت أسست علم اللغة احلديث، فـإن البالغـة العربيـة توقفـت منـذ مئـات السـنني عنـد كثـري مـن قضـايا التعامـل النقـدي مـع الـنص ال
األديب باعتباره نصا لغويا بالدرجة األوىل،حيث طور العقل العـريب يف العصـر الـذهيب للبالغـة نظريـة لـألدب، مجعـت بـني التنظـري 

والتطبيق على نصوص أدبية كانت دائما نقطـة انطـالق التنظـري مـن ناحيـة، مث نقطـة العـودة  األصيل والتأثر الصحي بفكر اآلخر
 (4) للتطبيقات الفردية من ناحية ثانية.

وتدور أركان النظرية األدبية العربية حبسب عبد العزيـز محـودة علـى جمموعـة مـن احملـاور هـي: احملاكـاة واإلبـداع، واإلبـداع 
 لسرقات، واملوهبة والتقاليد، والشكل واملضمون.باللغة، والصدق والكذب، وا
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 / األدب بين المحاكاة واإلبداع:1
يرى محودة أن الرتكيز العريب علـى اجلانـب اإلبـداعي يف احملاكـاة ميثـل أفضـل مـا أضـافه العقـل العـريب إىل مفهـوم احملاكـاة 

قراءة مقولة أرسطو املعروفة من أن األدب أو الشعر ال األرسطي الذي جنهد أنفسنا يف قراءته لنربز جانب اإلبداع، ونكرر ونعيد 
 (1) حياكي ما كان أو ما هو كائن، بل ما ينبغي أن يكون أو حيتمل أن يكون باعتبارها اساس اإلبداع يف نظرية احملاكاة.

الـذهيب وانتهـى تقريبـا  ولكن العقل العريب املبدع  مل ينتظر عبقرية املفكر اليوناين وتعريفه للمحاكاة لينتج شعرا بـدأ عصـره
قبــل أن يســمع الشــعراء العــرب عــن أرســطو وآرائــه يف احملاكــاة، ومــن مث ال نســتطيع جملــرد أن البالغيــني والبيــانيني العــرب تــأثروا يف 

 (2) مرحلة الحقة بأفكار أرسطو عن احملاكاة واإلبداع، أن نُرجع إجناز العقل العريب يف هذا السياق إىل أرسطو وآرائه.
الرغم من تأثر البالغة والبيـان العـربيني بالفلسـفة اليونانيـة اسـتطاع العقـل العـريب أن حيـدد موقفـا خاصـا بـه، معتمـدا وعلى 

علـى االسـتعارات الـيت ال ميكـن إغفاهلــا وعلـى خاصـية الثقافـة العربيــة وأغـراض الشـعر العـريب اخلاصــة، ومـن هنـا اسـتطاع أن يطــور 
 (3) د كثري عناء يف وضعه داخل تيار النقد العاملي من ناحية أخرى.موقفا أصيال من ناحية ومعاصرا ال جن

 / اإلبداع باللغة2
تكــاد البالغــة العربيــة تنفــرد بــني البالغــات األخــرى باعتمادهــا الكامــل علــى اللغــة، ويرجــع محــودة ســبب ذلــك إىل أن 

هـــا الثقافـــة اليونانيــة أو الرومانيـــة مثـــل امللحمـــة االدب العــريب قـــام علـــى الشـــعر فقــط، ومل يعـــرف األنـــواع االدبيـــة األخــرى الـــيت عرفت
 (4) واملسرحية أو الدراما حيث تتعدد أركان النظرية األدبية وال تقتصر على االستخدام اإلحيائي واخلاص للغة.

وأدت أحادية املدخل النقدي هذه ـ كما يـرى محـودة ـ إىل أن حظيـت اللغـة العربيـة بكـم هائـل مـن الدراسـات التنظرييـة 
 (5) لتطبيقية يف علوم البيان واملعاين والبديع ال جند هلا مثيال يف تاري  البالغة يف العامل.وا

وقد ساد اجتاه عام لدى البالغيني يرى أن ما يتيح للمبدع التصرف اخلالق يف املادة اللغوية هو قوانني النحـو ذاهتـا، مبـا 
مكانــات، مــن تقــدمي وتــأخري، وحــذف وذكــر، وخمالفــة بــني الصــيغ فيهــا مــن إمكانــات التــأليف، واحلريــة الــيت تســمح هبــا هــذه اإل

ال يعدو  واألدوات، وغري ذلك مما تتيحه اللغة. وهذا هو السبب يف إحلاح عبد القاهر الشديد على املبدأ النحوي للنظم، الذي 
ة مناهجه اليت هنجت، وحفظ عنده أن يكون وضع الكالم الوضع الذي يقتضيه علم النحو، والعمل على قوانينه وأصوله، ومعرف

 (6)رسومه اليت رمست، حىت ال خيل بشيء منها.
ويشـبه عبــد القـاهر الشــعراء واألدبــاء يف هـذا بــاحلرفيني الــذين يتسـاوون يف صــناعة نـوع مــن احللــي صـناعة تعطــي شــكله 

والتفوق لبعضهم علـى غـريه العام، ولكنهم يتفاوتون بعد ذلك يف قدرهتم على إحداث التفصيالت الدقيقة، حىت حيكم بالسبق 
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فكما أن من شأن هذه األشكال أن يكون الواحد منها غفالً ساذجاً مل يعمل صانعه فيه شيئاً أكثر من أن يأيت مبا يقع عليـه »
اسم اخلامت إن كان خامتاً والشنف إن كان شنفاً، وأن يكون مصنوعاً بديعاً قد أغرب صانعه فيه، كـذلك سـبيل املعـاين، أن تـرى 

احد منها غفالً ساذجاً عامياً موجـوداً يف كـالم النـاس كلهـم، مث تـراه نفسـه، وقـد عمـد إليـه البصـري بشـأن البالغـة، أو إحـداث الو 
 (.1)«الصور يف املعاين، فيصنع فيه ما يصنع الصنع احلاذق، حىت يغرب يف الصنعة، ويدق يف العمل ويبدع يف الصياغة

عبد القاهر اجلرجاين بني القدرة على اإلحياء الذي حتققه أنواع اجملاز اللغوي  و هكذا ربطت البالغة العربية خاصة عند
ـ مبا ميكن أن حتّمل هذه القدرة اإلحيائية من مفاهيم معاصرة مثل تعـدد الداللـة ومراوغـة املـدلول للـدال، واحلضـور والغيـاب ـ وبـني 

 املتشــاهبني، مث معقوليــة العالقــة الــيت يقيمهــا الشــاعر بــني عــدد مــن الشــروط احملــددة، مثــل تباعــد العالقــة عنــد نقطــة البدايــة بــني
املتباعدات وعدم تكلف الغموض مـن أجـل الغمـوض، مث ضـرورة أن يسـتحق املعـىن عنـاء البحـث عنـه واحلفـر عنـد جـذور اللغـة 

 (2) من أجله.
 / الصدق والكذب3

فرضا على حركة النقـد العـريب يف الربـع  اكتسبت قضية الصدق والكذب أمهية خاصة يف الثقافة العربية وفرضت نفسها
 (3) األخري من القرن العشرين، وكانت مثار جدل طويل بني الدارسني.

، فـابن األثـري جيعـل التخييـل "وسـيلة إلثبـات وقد ارتبط احلـديث عـن الصـدق والكـذب عنـد البالغيـني بقضـية التخييـل
، وجاء ابـن األثـري علـى لـذلك مبثـال التشـبيه يف قولنـا: زيـد أسـد، (4)الغرض املقصود يف نفس السامع حىت يكاد ينظر إليه عيانا"

فإن الفرق بينه وبني قولنا: زيد شجاع، أن القول األول "جيعل السامع يتخيل صورة األسد وبطشه وقوة ودقه للفرائس، أما القول 
تلفـة ـ وقـد جعـل ابـن األثـري التشـبيه منهـا ـ فصـور اجملـاز املخ (،5)الثاين، فال يتخيل السامع منه سوى أن زيدا رجل جريء مقــدام"

هي وسـيلة هـذا التخييـل، ومعلـوم أن اجملـاز بصـفة عامـة ال ميكـن أن يكـون مطابقـا للحقيقـة الواقعيـة؛ ألنـه يقـوم علـى جتـاوز هـذه 
 احلقيقة، أفال يعد التخييل بذلك نوعا من الكذب ؟

با ـ برأيناــ يف أن يتـداول البالغيـون مصـطلحا آخـر أقـل إن القيمة السلبية اليت ينطوي عليها مصـطلح الكـذب كانـت سـب
حدة هو املبالغة، وهي عند القـزويين "أن يُـّدعى لوصـف بلوغـه يف الشـدة أو الضـعف حـّدا مسـتحيال أو مسـتبعدا لـئال يظـن أنـه 

اب مصـطلح ، ولكن اّدعاء مـا هـو مسـتحيل، ال ميكـن أن يفهـم منـه غـري مـا قصـده أصـح(6غري متناه يف الشدة أو الضعف")
 الكذب، ألّن املصطلحني يشريان يف النهاية إىل أن من معاين الشعر ما ال حقيقة له يف الواقع، وإمنا هو من باب االّدعاء.
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ويبــدو أن الكــذب مبعنــاه األخالقــي التــبس بالكــذب مبفهومــه الفــين علــى بعــض البالغيــني فــرتددوا بشــأنه، وهــذا الــرتدد 
ة وضرورته الفنية من جهة، وعدم تقبلهم له من جهة أخـرى يف وعـيهم الـديين األخالقـي الـذي ناشئ عن إدراكهم ألمهيته األدبي
 ميجد الصدق ويرفض الكذب.

والالفت للنظر، أن حازم القرطـاجين يبـدي مـوقفني شـبه متعارضـني مـن القضـية؛ فهـو يف البدايـة يريـد أن ينـأى بالشـعر 
لصــناعة الشــعرية علــى ختييــل األشــياء الــيت يعــرب عنهــا باألقاويــل وبإقامــة عــن مقــوليت الصــدق والكــذب، فيــذهب إىل أن "اعتمــاد ا

، وأن "األقاويــل الشــعرية ... غــري واقعــة أبــدا يف طــرف واحــد مــن النقيضــني اللــذين مهــا (1)صــورها يف الــذهن حبســن احملاكــاة "
، ولكنـه بعـد هـذا يصـور (2)طـرفني"الصدق والكذب، ألن ما تقوم به الصناعة الشعرية، وهـو التخييـل غـري منـاقض لواحـد مـن ال

مناظرة البالغينـي بشـأن الكـذب أو مـا مسـاه اإلحالـة أو االسـتحالة ويبـدي مـيال إىل أنصـار عـدم اإلحالـة أو املبالغـة فيقـول: "... 
العلمــاء بصــناعة البالغــة متفقــون علــى أن مــا أدى إىل اإلحالــة قبــيح، وقــد خــالف يف هــذا مجاعــة ممــن ال حتقيــق عنــده يف هــذه 
الصـــناعة وال بصـــرية لـــه هبـــا، فاستحســـنوا مـــن املبالغـــة مـــا خـــرج عـــن حـــد احلقيقـــة إىل حيـــز االســـتحالة، واحتجـــوا مبطالبـــة النابغـــة 

 بن ثابت باملبالغة يف أوصافه حني أنشده قوله: حسان
 لنا اجلفنات الغر يلمعن بالضحى    وأسيافنا يقطرن من جندة دما

ن مبــا جيــب فيهــا يقولــون: إمنــا طالــب النابغــة حســانا مببالغــة حقيقيــة، وهــي تكثــري ... والبصــراء بصــناعة البالغــة العــارفو 
 (.3)اجلفان والسيوف

وقوفـه يف صـف املعارضـني للمبالغـة ـ يظهـر إدراك قسـم مـن مـن رغم علـى الـوهـذا اخلـالف الـذي يتحـدث عنـه حـازم ـ 
ى ما ال حقيقة له، بل ال مناص له من اخلروج عن إسار الواقـع البالغيني والنقاد حلقيقة أن التعبري الفين ال جناح عليه أن يُبىن عل

 وقيود احلقائق، ألن مبتغاه ليس التعبري احلريف عن الوجود الفعلي، وإمنا التعبري اخليايل عن واقع رمبا كان غري موجود أصال. 
ولـة: "أعـذب الشـعر أكذبـه"، وممن أدرك هذه احلقيقة عبد القاهر اجلرجاين الـذي بـدا مناصـرا للتخييـل ومتعاطفـا مـع مق

حيــث شــرحها معّلــال وحمّلــال بقولــه: "... الصــنعة إمنــا مُيــد باعهــا، ويُنشــر شــعاعها، ويتســع ميــداهنا، وتتفــرع أفناهنــا حيــث يعتمــد 
 االتساع والتخييل، ويُّدعى احلقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل، وحيث يقصد التلطف والتأويل، ويذهب بالقول مـذهب املبالغـة
واإلغراق يف املدح والذم، والوصف، والبث، والفخر، واملباهاة، وسـائر املقاصـد واألغـراض ... وهنـاك جيـد الشـاعر سـبيال إىل أن 
يُبدع ويزيد، ويُبدئ يف اخرتاع الصور ويعيد، ويصادف ُمضطربا كيف شاء واسـعا، ومـددا مـن املعـاين متتابعـا، ويكـون كـاملغرتف 

 (.4رج من معدن ال ينتهي ... هذا وحنوه ميكن أن يتعلق به يف نصرة التخييل وتفضيله")من غدير ال ينقطع، واملستخ
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وهكـذا طــور العقـل العــريب كمـا يــرى محـودة موقفــا نقـديا ميثــل خيطـا واضــحا يف ضـفرية النظريــة النقديـة العربيــة، فكانــت 
ا اخلاصــة بعالقــة األدب بــالواقع اخلــارجي، قضــية الصــدق والكــذب هــي املظلــة العريضــة الواســعة الــيت انــدرجت حتتهــا كــل القضــاي

وإذا كانــت البالغــة العربيــة توقفــت عنــد اجلانــب األخالقــي والــديين مــن  والغايــات العمليــة واألخالقيــة الغريبــة علــى طبيعــة اإلبــداع.
 (1) قضية الصدق والكذب فإن توسيع مظلة الصدق والكذب هي مسؤوليتنا حنن يف هذا العصر.

 / السرقات األدبية4
مل ينشغل أصحاب البالغة والبيان العرب ـ فيما يرى عبد العزيز محودة ـ منذ بداية القـرن الثالـث حـىت هنايـة القـرن اخلـامس بقضـية 
قــدر انشــغاهلم بقضــية الســرقات الشـــعرية ... وكــان ذلــك اجلــدل الـــذي انشــغل بــه البالغيــون العـــرب مبكــرا حــول ســرقة املعـــاين 

ارهبا هو البداية احلقيقية للنقد التطبيقي القائم على قراءة لصيقة للـنص، وهـو خمـا أصـل املمارسـات وتداعيها، واقتباس الصور أو تق
 (2) التطبيقية تأصيال كامال يف الفكر العريب وثقافته.

وكان من الطبيعي أن يتحول البالغي العريب يف خطوة ثانية من القراءة اللصيقة للنص وحتليله على أساس حموري املعاين 
لفاظ إىل تقنني العالقة بني ما يفرتض أنه مسروق وما هو مسروق منه. وهو التنظري النقدي الكامل الـذي دفـع البيـان العـريب واأل

 (3) يف اجتاه ضبط العالقة بني املعىن واللفظ، وكانت تلك هي البداية احلقيقية للنظرية األدبية العربية.
دع ومتّبع؛ فاملبتدع  يبدعه صاحب الصـناعة مـن غـري أن يكـون لـه إمـام وقد ذهب البالغيون إىل أن املعاين نوعان: مبت

 . (4)يقتدي به فيه، أو رسوم قائمة يف أمثلة مماثلة يعمل عليها، واملتّبع هو الذي حيتذي فيه على مثال سابق، ومنهج مطروق
املستحدثة املبتدعـة الـيت مل  وبناء على هذه النظرة فإن تفاوت أصحاب الفن القويل يكمن يف مدى سبقهم إىل املعاين

يســبقوا إليهــا مــن غــريهم، كمــا أن اإلبــداع وفــق هــذه الرؤيــة هــو رفــع للُحُجــب عــن املعــاين، وعــن العالقــات اخلفيــة املوجــودة بــني 
 .(5)هاألشياء، ومنزلة املبدع مرهونة مبا يبتكره من معان مل يسبق إليها، ومبا يضيفه إىل املوجود منها من لطائف مل يفطن هلا غري 

كـان علــى املبــدع يف نظـر البالغيــني أن يتحاشــى مـا أثبتــه الســابقون، أو يتصـرف فيمــا ســبق إليـه تصــرفا يكســبه شــرعية   
نسبته إىل نفسه، أو إيراده يف عبارته، يقول ابن األثري:" والـذي عنـدي أنـه ال بـد مـن خمالفـة املتـأخر املتقـدم، إمـا بـأن يأخـذ املعـىن 

 .(6)ز يف لفظه، أو يكسوه عبارة أحسن من عبارته"فيزيده معىن آخر، أو يوج
ويرى محودة أن السرقات األدبية اليت انشغل هبا البالغيون انشغاال كبريا ملدة قرنني هي البداية احلقيقيـة للمفهـوم مـا بعـد 

 احلداثي واملصطلح النقدي الباهر الذي استخدم للداللة عليه وهو التناص أو البينصية.

                                                 
 399العزيز محودة، املرايا املقعرة، صعبد 1

  415املرجع نفسه، ص2

 417املرجع نفسه، ص3

 335-1/299، وابن األثري: املثل السائر، 84أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتني، ص4

 .28م، ص1999عبد القادر هين: نظرية اإلبداع يف النقد العريب القدمي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 5

 .2/319، املثل السائربن األثري : ا6
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صل إليه البالغيون العرب بعـد قـرنني مـن اجلـدل واجلـدل املضـاد مـن تعريـف للسـرقة األدبيـة وملـا ميكـن وهكذا فإن ما تو 
اعتباره سرقة ومـا ال ميكـن اعتبـاره كـذلك، والقواعـد الـيت حتكـم هـذا وذاك يعتـرب تقنينـا كـامال، وتنظـريا أدبيـا حيكـم عمليـات التـأثري 

 (1) تياح حدود النص اليت جاء هبا مفهوم التناص.والتأثر وحيمي النص يف هناية األمر من فوضى اج
وقد انتهى البالغيون يف موضوع السرقات إىل حتمية االحتـذاء يف املعـاين ويف األلفـاظ، بـل حـىت يف الرتاكيـب والصـور 

 (2) اجملازية ذات الطبيعة املشرتكة، وبذلك تلتقي مع أصحاب التناص الذين يرون أن االتفاق يف املعاين تناص.
 

 / الموهبة والتقاليد5
انشغلت علوم البالغة اليت عرفها اإلنسـان قـدميا وحـديثا بالسـؤال مـا الـذي جيعـل الشـاعر شـاعرا والالفـت للنظـر أن علـوم البالغـة 
قدميا وحديثا اتفقت على أن الشاعر لكي يكون شاعرا جيب أن تتحقق لـه املوهبـة الفرديـة واالتصـال، بـل الدرايـة الكاملـة بتقاليـد 

 (3) عر، وهو قول ينطبق على ألوان اإلبداع األخرى.الش
وقـد درج البالغيـون منـذ البدايـة علـى اسـتخدام الطبـع والصـناعة مقرتنـني، ونـادرا مـا يشـار إىل لفظـة دون اإلشـارة إىل األخــرى يف 

 (4) ها طبع.عملية ربط توحي بأن كل قدرة من القدرتني ضمان حلسن أداء األخرى، فالطبع تلزمه صنعة والصنعة يلزم
ويتطور تصور البالغيني الرتباط الطبع والصنعة ليغدو عند حازم القرطاجين  توحدا كامال تتحـول معـه التقاليـد والقواعـد والقـوانني 
إىل جــزء ال يتجــزأ مــن الطبــع أو املوهبــة، فاملوهبــة وحــدها ال تكفــي إلنتــاج شــعر جيــد، وهــذا مــا أكــده إليــوت يف القــرن العشــرين 

 (5)ن احلس التارخيي ضروري بالنسبة ملن يريد االستمرار يف الكتابة بعد سن اخلامسة والعشرين.حينما قال إ
 / الشكل والمضمون6

يرى محودة أن القارئ سوف يـدهش للنظـرة الشـاملة واملفصـلة الـيت تنـاول هبـا البالغيـون العـرب قضـية الشـكل واملضـمون يف كـل 
ديدا يف كل شيء، ال سـيما وأننـا ال نسـتطيع أن نتحـدث عـن الشـكل واملضـمون تشعباهتا وبطريقة جتعل ذلك اجلدل القدمي ج

مبعزل عن ثنائية اللفظ واملعىن أو الصورة واملادة، أو األدب واألخالق، أو نظرية النظم، وذلك هو سبب تعدد مواقـف البالغيـني 
ن مـنهم مـن حتمـس للشـكل علـى حسـاب العرب، كتعدد مواقف النقاد احملدثني، مـن العالقـة بـني الشـكل واملضـمون، حيـث إ

املضمون أو الصورة على حساب املعىن، ومنهم من حـاول إمسـاك العصـا مـن منتصـفها بـني هـذا وذاك، ومـنهم مـن قـال إننـا ال 
نستطيع أن نتجاهل املضمون يف تقومينا للشعر، ومـنهم مـن تبـىن موقفـا بـالغ النضـج قـائال بـأن الشـكل واملضـمون وجهـان لعملـة 

 (6) ال ميكن مناقشة جانب مبعزل عن اآلخر.واحدة، و 
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 ولقد كانت قضية اللفظ واملعىن مثار خالف بني البالغيني، بني من يقدم البنية ومن حيتفي بالداللة. 
فأما منظور البنية فيقوم على كون املعـاين ليسـت هـي جمـال التفاضـل بـني املبـدعني، ألهنـم يف املعرفـة هبـا سـواء، بـل هـي 

عامـة النـاس، وإمنــا التفاضـل يف البنيـة الصــوتية، ومـدى التوفيـق يف اختيارهــا، فــ " لـيس الشــأن يف إيـراد املعــاين    قاسـم مشـرتك بــني
ألن[ املعاين يعرفها العريب والعجمي والقروي والبدوي، و إمنا[ هو يف جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وهبائـه، ونزاهتـه ونقائـه، وكثـرة 

 .(1)لرتكيب، واخللو من أود النظم والتأليف"طالوته ومائه، مع صحة السبك وا
وأمــا منظــور الداللــة فــريى أصــحابه أن اللفــظ وســيلة واملعــىن غايــة، ومــن هنــا كــان االهتمــام باملعــاين الــيت هــي غايــات 
ن أوجب، واالهتمام بالداللة يأخذ عندهم أشكاال شىت؛ فتارة تكون القدرة على تصوير الدالالت واإلبانة عما يف النفس مكم

املزية، إذ " اللفظ وسيلة لإلبانة عن املعاين واألغراض القائمة يف النفوس اليت ال ميكن التوصل إليها بأنفسها، وهي حمتاجة إىل ما 
يعرب عنها، فما كان أقرب يف تصويرها وأظهر يف كشفها للفهم الغائب عنها، وكان مع ذلك أحكـم يف اإلبانـة عـن املـراد، وأشـد 

، ومعىن هذا أن اللفظ ال يستمد شرفه (2)عن الطلب، وأعجب يف وضعه كان أوىل وأحق بأن يكون شريفا" حتقيقا يف اإليضاح
 ومزيته إال من قدرته على الكشف عن خيبء الدالالت، واإلبانة عن املراد.

بينهمـا وبرغم ما يبدو من تعارض واختالف بني أصحاب املنظورين ) منظور البنيـة ومنظـور الداللـة(، فـإن االخـتالف 
ليس واسعا إىل احلد الذي يتصوره بعض النقـاد والدارسـني، وإمنـا هـو اخـتالف يف املنظـور مـن جهـة، واخـتالف يف االصـطالح 
مــن جهــة أخــرى، فهــذا االخــتالف يف االصــطالح هــو الــذي أدى إىل أن يســاء فهــم عبــارة اجلــاحظ الشــهرية الــيت حيتفــي فيهــا 

اهري أن اجلاحظ يهتم باللفظ علـى حسـاب املعـىن، ولـيس األمـر كـذلك، فعبارتـه تعـين باللفظ، فهي توهم ملن يأخذ مبعناها الظ
أن األفكــار واملعلومــات يســـهل احلصــول عليهــا مـــن مصــادرها ... وإذن فــأمر املعـــاين ســهل علــى األديـــب أن يقــرأ أو يـــتعلم أو 

إمنـا الشـأن لأللفـاظ[ ال يقصـد هبـا اللفظـة مفـردة يشاهد وإمنا املشكلة يف التعبري عن هذه املعاين يف صياغتها، وعبـارة اجلـاحظ   
 .(3) وإمنا الصياغة املؤلفة من األلفاظ

و قــد أكــد اجلرجــاين علــى تــالزم البــىن اللفظيــة واألغــراض الدالليــة وتوحــدمها يف عمليــة اإلبــداع حبيــث ال ميكــن فصــل 
يــرى أن البالغـة يف اللفــظ واملعـىن مجيعــا، وال أحـدمها عــن اآلخـر، وهــي فكـرة جنــدها عنـد غــري واحـد مــن القـدماء، فالرمــاين كـان 

 .(4)يتحقق وجودها إال بتحققهما معا، وتالزمهما تالزما تاما"
والكندي ال يفرق بني املادة والصورة ويرى أن كليهما قد ذاب يف صاحبه، وأن الصورة تصبح بـذلك متـايزا متواجـدا يف 

 .(5)املادة والصورة" ذاته؛ مبعىن أن تالمحا وتداخال ومتازجا قد ضم عنصري
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وهذا املوقف األخري الذي طوره العقـل العـريب هـو املوقـف املكتمـل النضـج الـذي يقـوم علـى الـربط الـذي ال انفصـام لـه 
بني الشكل واملضمون، خاصـة بعـد أن فصـل بـني قيمـة الشـعر كشـعر ووظيفتـه األخالقيـة بصـورة واضـحة، وهـو مـا أسـس عليـه 

 (1)موقف البالغة العربية النهائي من العالقة بني الشعر والغايات األخالقية والعملية.القاضي اجلرجاين وعبد القاهر 
وهكـذا فـإن موقــف البالغيـني مـن قضــية الشـكل واملضـمون ال ختتلــف كثـريا عمـا توصــل إليـه احملـدثون، أمــا تعـدد املواقـف وتبــاين 

شـكل فلـيس أمـرا انفـردت بـه البالغـة العربيـة القدميـة، اآلراء بشأهنا من حتيز للشكل على حساب املعىن وللمعىن على حسـاب ال
 (2) ألن التعدد نفسه واالختالف يف اآلراء كان وما زال مسة أساسية من مسات النقد احلديث.

وخيلص محودة إىل أن التحديث هو قدرنا الذي حيتمه الظرف التارخيي للحضارة العربيـة، ولكـن التحـدبث شـيء واحلداثـة الغربيـة 
ومـا يـدعو إىل مزيـد اإلصـرار علـى رفـض االرمتـاء يف أحضـان احلداثـة الغربيـة هـو ورطتهـا ومأزقهـا الـذي آلـت إليــه يف شـيء آخـر، 

الغــرب بالــذات، وخصوصــية الثقافــة العربيــة .فاالعتمــاد املطلــق علــى قــوانني املــادة والتجريــب يف تفســري الوجــود وحتقيــق الســعادة 
 (3) يف كل شيء. لإلنسان أثبت فشله الذريع، الذي تبدى شكا

وال مفــر مــن وضــع ضــوابط للتحــديث والتــدقيق يف األخــذ عــن الثقافــة الغربيــة، وضــبط عمليــة االنبهــار بــالغرب، بعــد أن وصــل 
  االنبهار بالفكر الغريب إىل درجة هتدد خبطر مزدوج هو امنحاء اهلوية الثقافية العربية وتأكيد التبعية للثقافة الغربية.

املقعرة موقفه يف أنه جيب أن خنتار وحندد من حنن وماذا نريد وأي اجتاه جيـب أن نتحـرك، فـنحن ال نسـنطيع وجيمل مؤلف املرايا 
أن ننفصــل عــن الواقــع العــاملي اجلديــد والعوملــة القادمــة والقائمــة، وإجنــازات العقــل الغــريب إجنــازات بــاهرة كثــريا مــا تغطــي الســلبيات 

عنــا الثقــايف خصوصــية ال نســتطيع أن نتجاهلهــا، وعلــى الــرغم مــن أن واقعنــا الثقــايف واقــع املصــاحبة هلــا أو الناجتــة عنهــا، ولكــن لواق
متخلـف، فــإن ذلـك اليعــين إسـالم القيــاد للحداثــة الغربيـة والقطيعــة مـع تراثنــا، وهــذا كلـه يؤكــد حاجتنـا إىل تأكيــد خصوصــيتنا يف 

 (4) مواجهة األخطار القادمة والقائمة، من تبعية وامنحاء اهلوية.
 من أبرز املفارقات اليت أفرزها احلداثيون العرب، أنه ويف الوقت الذي أوَحوا فيه  للناس بإفالس الثقافة العربية وختلف العقل العـريبو 

فشلوا يف تقدمي بديل مقنع ميأل الفراغ. وليس هذا الفراغ الرهيب الذي سببه هـذا التجـاه غريبـا، فقـد كانـت العزلـة والغمـوض قـدر 
واالســرتاتيجيات يف بــالد النشــأة منــذ البدايــة، وحتــول غموضــها األصــلي إىل طالســم ضــاعفها ســوء الفهــم وســوء تلــك املشــاريع 

لشـرخ النقل والرتمجة، باإلضافة إىل العوالق املعرفية املرتبطة باملفهوم واليت جتعله غريبا. وهذا ما انتهى باحلداثيني العـرب إىل تكـريس ا
 (5) ة منعزلة يكتبون ألنفسهم فقط.بدال من رأب الصدع، وأمسوا جمموع

                                                 
 469عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة، ص1

   480املرجع نفسه، ص2
 483املرجع نفسه، ص3

 486املرجع نفسه، ص4
   488املرجع نفسه، ص 5
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وخيلص عبد العزيز محودة يف األخري إىل أن الثقافة العربية مل تكن مفلسة، وأن العقل العريب مل يكن قط متخلفا، وكـل 
ن ما حدث أننا يف انبهارنا بإجنازات العقل الغريب وضعنا إجنازات البالغة العربيـة أمـام مرايـا مقعـرة صـغرت مـن حجمهـا وقللـت مـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شاهنا.                                                                                                                       
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 خلطاب الّشعري الصويف مقاربة تأويليةا

 يف ديوان ترمجان األشواق حملي الدين بن عربي. 
 األستاذ: مسايل السعدي

 

 توطية: 

الّشعر عامل واسع و ممتد و كون ال متناهي، ال يتأتى للجميع و ذلك بفضل خصوصياته اجلمالية اليت تعكس القدرات  
بذلك  الصياغة األسلوبية، اليت يف إطارها  تتهيكل النصوص  الّشعرية  مثل بناء  الفنية الفائقة يف طريقة النظم و املقصود

هندسي رائع له فنياته املؤثرة  يف القارئ، إذ الّشعر قبل شيء رقي و ارتقاء بالّلغة من الواقع القاموسي املدون يف متون 
الّشعر الدميومة و اخللود و الّشعر كذلك ذو طبيعة  املعاجم إىل عوامل  من الدالالت الالّمتناهية، هذه األخرية اليت متنح

خاصة جتنح حنو اإليغال و االستبطان و الكشف و املغايرة ، والّلغة العادية بقواعدها املضبوطة ال تستطيع أن حتتوي ذلك 
 فكان من الضروري اختيار أسلوب خيايل غري مباشر، يتخطى الّلغة املعيارية و خيرتق قواعدها الثابتة.

 –إذا كان هذا مفهوم الّشعر عند الّشعراء العاديني، فإّن مفهومه عند شعراء املتصوفة يزداد عمقا، باعتبار أن هذا األخري  و
يعيش هناك يف األرض البعيدة  حيث عامل احلقيقة الثابت وراء عامل احلس املتقّلب الّصور و الّشعر عنده  -الشاعر الصويف 

 ينقل إلينا ظالل هذه األرض فنعرف يف ظلمة هيكلنا، أّن الظالل حجاب نوراين، أو يغرف من هذه األرض يف عمل فين
هو نور مصور، لذلك وجدنا أّن املتصوف الشاعر يعيش يف حلم دائم و سحر مستمر يف أمر مستقر، يقدم إلينا األمر 

ر ضروري من االستعداد اجلمايل و املستقر شعرا حلما و سحرا يف عمله الفيّن الذي يستلزم قارئا نوعيا يتوفر على قد
 الثقايف، الذي ميكنه من ولوج عامل النص الّشعري.

لكل هذه املعطيات رأيت أّن اخلطاب الّشعري الصويف خيتلف  اختالفا كبريا عن بقية اخلطابات الشعرية األخرى، إذ يطرح 
و ال سيما يف  شيفرات الرسالة الصوفية  اليت  إشكاال كبريا يف عملية  التواصل بني الباث )القطب( و املتلقي )املريد (

تقتضي من املرسل إليه أن يتوفر على قدر كبري من الوعي الباطين، ألّن اخلطاب الّشعري الصويف يقدم رسالته إىل النخبة 
 الروحية اليت تتواصل معه تواصال وجدانيا خيتلف مع بقية الكتابات األخرى.

دا إىل قراءة الشعر الصويف خاصة القدمي منه حتذوين يف ذلك رغبة ملّحة، و كان و من هذا املنطلق وجدت نفسي مشدو 
 ديوان ترمجان األشواق للشاعر حمي الدين عريب حمطة هذه املداخلة.

غري إن اإلشكال الذي واجهته و هو كيف نقرأ هذا الرتاث القدمي، هل نتوسل بآليات قرائية تراثية أيضا، أم نستعني بآليات 
معاصرة من منطلق " إّن اخلطاب الّشعري الصويف يف نظرنا يضّم كّل نص متضمن لقارئ جتريدي صويف بغض النظر نقدية  

 1عن طبيعة باثه الفعلي "

                                                 
 .13، ص  2007الّشعري الصوفي و التأويل، منشورات زاوية المغرب، ط  رضوان الصادق الوهابي،  الخطاب - 1
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فوجدت أنّه من األفضل أن استعني مبنهج نقدي معاصر، مشحون بزخم معريف و فلسفي ميّكن صاحبه من ولوج عوامل 
اإلهبام، ألّن العبارة عند املتصوفة ضيقة و الرؤيا واسعة تقصر عنها األلفاظ ، فال تؤديها الّشعر الصويف، امللغمة بالغموض و 

األداء األكمل و من أجل التعبري عنها يتوسلون بطرق كثرية و بوساطات غزيرة مثل الوحي و اإلهلام و الّرمز و اإلشارة و 
وص، و تصور حمكوم بفلسفة يف الوجود ترى أّن الّشطح و الّتجلي و كّلها مصطلحات تنهض على تصور للعالمة خمص

 الظاهر من هذا العامل هو ستار لعامل آخر غري مرئي و ال مدرك تقطن فيه احلقيقة.
فجاء االرتكاز و االستعانة بآلية التأويل، ألهّنا يف رأي الوسيلة اليت تكاد تكون املثلى يف الّتعامل مع مثل هذه النصوص 

ال هتمل النّص على حساب القارئ ألّن هذا األخري" هوية حاضرة يف النّص و خارجه يف آن واحد  الّشعرية الصوفية، كوهنا
"1 

و هبذا املنهج فإن عملي هذا يدرج  ضمن إشكالية عامة، هي إشكالية عالقة القارئ ببنية النّص اليت يف ضوئها طرحت 
عند   L’archrilecteurو القارئ األعلى عند فيش،  Le lecture informéعدة مفاهيم كمفهوم القارئ اخلبري 

عند إيزر و هّلم  le lecture Impliciteعند وولف و القارئ الضمين  Le lecture viséود ـــــريفاتري و القارئ املقص
 جرا.

 و هذه املناهج على تنّوعها و اختالف رؤاها تلتقي و تتقاطع مع بعضها البعض يف أمرين:
 ا أساسيا يف بناء داللة النص.: اعتبار القارئ عنصر األول
 : اعتبار القارئ ذا جذور متأّصلة يف النص.الثاني

و لذلك سأحاول  يف هذه املداخلة مقاربة نصوص من ديوان ترمجان األشواق باعتبارها نصوصا قابلة ألن تكون  موضوعا 
معامل آلية اشتغاله و املفاهيم اجلوهرية  للقراءة التأويلية الصوفية كما سأقارب جهاز القراءة الصويف بغية الكشف عن بعض

اليت توجهه      و متّيزه يف اآلن ذاته، كما سأتناول مفهوم التأويل يف الرتاث العريب، و مفهوم التأويل عند بعض النقاد 
 املعاصرين.

 حصرته يف ثالث مناذج: في التراث العربي: التأويل
ي يرى أّن التأويل يقوم على إخراج ألفاظ النص من الداللة احلقيقية على : وميثّله ابن رشد الذنموذج التيار العقلي -/1

الداللة اجملازية، و ذلك ال يتم بشكل عشوائي و إمنّا هو انتقال حيكمه قانون هو قانون التأويل العريب فيقول :" معىن 
ل ذلك بعادة لسان العرب يف التجوز من التأويل هو إخراج الّلفظ من الداللة احلقيقية إىل الداللة اجملازية من غري أن خي

 .2تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقارنة أو غري ذلك من األشياء اليت عددت يف تعريف الكالم اجملازي"
من هذا التعريف نستنتج أن العملية الّتأويلية ال تشمل النصوص كّلها و إمنّا هي مقتصرة على ما قام منها على لغة حتتمل 

حلقيقة و اجملاز فيكون التأويل جتاوزا للمعىن احلريف، كما أّن هذه العملية مضبوطة بآلية االنتقال من الداللة احلقيقية إىل ا
الداللة اجملازية، و قد واجه ابن رشد ما كان رائجا يف عصره من تأويالت متباينة للنص الشرعي فسعى إىل وضع مبادئ و 

 على املؤِول و املؤَول و النص املؤَول. قواعد للعملية التأويلية تعتمد

                                                 
 .08ص  1999إدريس بلمليح، قراءة القصيدة التقليدية، الدار البيضاء،   - 1
 .32)د ت(،  دراسة و تحقيق محمد عمارة، ص  3ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من االتصال، دار المعارف،  ط   - 2
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: هو املتمكن من علم الربهان واألقدر من غريه على تأويل النص تأويال  مقنعا، ألن قياسه يف االنتقال من فالمؤِول* 
تنجلي إاّل  الداللة احلقيقية إىل الداللة اجملازية قياس يقيين، هو الذي يساعد يف الوصول إىل املعاين الباطنة يقول :"اليت ال

 من هذا املنطلق كان انتقاده للمؤولني من املعتزلة و األشاعرة. 1ألهل الربهان"
: إّن النص ينقسم حسب رأي ابن رشد  إىل باطن و ظاهر فالظاهر     هو" تلك األمثال املضروبة لتلك * النص المؤَول

و ينقسم الظاهر إىل ما يؤول و ما ال يؤول فالذي يؤَول  2املعاين والباطن هو تلك املعاين اليت ال تنجلي إال ألهل الربهان "
 هو ما خالف ما يؤدي إليه الربهان ن و الذي ال يؤول هو الذي قصد الشارع ظاهره.

 و ميكن حصر نظرية ل  رشد التأويلية يف اخلطابة اآلتية :
 النـــص                                                           

 الظاهر            الباطن                                                     
 

 ماال يؤّول     ما يؤّول    قسم مرتدد بينهما                                    
 

 ما يؤّول وجوبا          ما يؤّول جوازا                 
ابن رشد من هذه الناحية ال خيرج عن اهتمامات و انشغاالت علماء عصره ما جيب أن أشري إليه يف هذا املقام أّن تأويل 

 الثقافية و السياسية اليت ترنوا إىل توحيد األمة اإلسالمية، بعد أن صرّيها الّشقاء مطمعا ألعدائها املرتبصني هبا.
م الشاطيب، الذي مل يكن : الذي ميثله جمموعة من الفقهاء األصوليني ن و قد اخرتت اإلماالنقلي / نموذج التيار2

مشروعه التأويلي بعيدا عن طموح ابن رشد يف توحيد األمة بدليل انتقاده ألولئك الناعقني من أجل خلق الفتنة يقول:" 
 .3الذين يّتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله "

املوافقات الذي بناه على ثالث عشرة مقدمة احتوت  و قد جتلى عمل الشاطيب واشتغاله على نظرية  التأويل يف كتابه
أصول و مبادئ و منهجية التأويل، تعكس حماولة الشاطيب لبناء مشروع تأويلي قائم على ضوابط حتّد من انسياقه، موجه 

ال تابع مببدإ املقاصد وهذه الضوابط بعضها نّصي و بعضها عقلي و إن كانت األوىل أسبق من الثانية عنده فالنّص متبوع 
فأّما الضوابط النصية فمبنية على قاعدة مفادها :" القرآن نزل بلسان العرب على اجلملة، فطلب فهمه إمّنا يكون من هذا 

 و معناه أن القرآن ال يفهم إال بالطريق الذي تفهمه به العرب. 4الطريق خاصة "
و هذا ال يعين أّن العقول  5ال تنايف قضايا العقول "أما الضوابط  العقلية فمبنية على قاعدة مفادها :" األدلة الشرعية 

حاكمة عليها فليس يف القرآن ما ينايف مقتضيات العقل وإذا كان هناك اختالفا فمرده إىل خروج كثري من الّناس من 
على  الضوابط العقلية، و على العموم فقد استفاد الشاطيب من فلسفة املنطق استفادة كبرية تتجّلى من خالل اعتماده

املاهيات   والتعريفات واملقدمات والقياس والربهان، مما جعل الدكتور حممد مفتاح يرى يف مشروع الشاطيب صورة ملشروع 
 .6ابن رشد  إذ يقول :"أّن املوافقات و االعتصام مها فصل املقال و الكشف "

                                                 
 .49المرجع نفسه ص   - 1
 .46ابن رشد ،فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من االتصال، ص   - 2
 .331، ص  3أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة ، المكتبة التوفيقية،  القاهرة،  ج   - 3
 .54، ص 2المرجع نفسه، ج  -  4
 .20ص  2 الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج - 5
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الل وضع قانون مبين على مراعاة عادة و الواقع أن أهم ما جيمع ابن رشد مع الشاطيب هو سعيهما لضبط التأويل من خ
 العرب يف لغتهم من جهة و مبادئ العقل من جهة أخرى، و كل ذلك من أجل كبح مجاح التأويل .

: ميثله الصوفية و قد اخرتت ابن العريب باعتباره أهم النماذج  النظرية و العلمية يف الذوقي / نموذج االتجاه الكشفي3
ويل يف اخلطاب الصويف تتخذ أبعادا معرفية و لغوية ووجودية، مما  جيعلها شديدة التعقيد، ويضع هذا السياق، ألّن قضية التأ

الباحث يف مواجهة التشفري الذي يعين اعتماد مصطلحات  خاصة واإلشارات البعيدة اليت ال نستطيع إدراك جوهرها خارج 
 ؤِول أن يلتزم هبا وهي:اخلطاب الصويف و قد وضع ابن عريب مجلة من الضوابط  جيب على امل

 مراعاة شروط النظر العقلي فال يسلم التأويل إال إذا كان ما ينتهي إليه مما جيوز يف النظر العقلي. -
 ال خيرج التأويل عن حد التوفيق ما دام مسوغا مبا تعطيه الكلمة يف وضع الّلسان. -

بوجود اهلل( حبمد اهلل على صحة و صواب ما مل يتطرق أال يتناقض ظاهر الشرع يقول يف هذا السياق:" و هم فيه )العلم 
أحد منهم إىل التأويل ، فإن تطرق أحد منهم إىل التأويل خرج عن حكم العامة و التحق بصنف ما من أصناف أهل النظر 

 1و التأويل "
 مراعاة قابلية النص للتأويل، فليست كّل النصوص قابلة له . -
 يف القرآن أو احلديث النبوي الشريف نص صريح خيالف ذلك التأويل كان مردودا. أالّ خيالف نصا صرحيا فإن ورد -
 مراعاة ما يستحقه جالل اهلل من التعظيم. -
 مراعاة ما يقتضيه املقام الذي ورد فيه الّلفظ من تشريف أو حتقري أو غري ذلك. -
 مراعاة بنية اللفظ. -

عليه عند مفكري املسلمني مهما كان دقيقا، فهو يقف دون الطموح  و مما سبق نستنتج أن التأويل باملفهوم املتعارف
 الصويف، ألنّه عجز عن إدراك احلقيقة اليت تتجاوز حدود العقل.

 التأويل في الدراسات النقدية المعاصرة :
طيع أن إّن احلديث عن التأويل يف منظور الدراسات النقدية املعاصرة واسع و متشعب و أجزم أن هذا املقام، ال يست

يستوعبه، لذا وجدت نفسي مضطرا إىل االكتفاء بنموذج التأويل عند أمربطوايكو، الذي يعّد من الباحثني املعاصرين الذين 
وقفوا وسطا بني االجتاهات اليت دافعت عن املعىن الوحيد للنص و املوافق للمقاصد األصلية للمؤلف             و اإلجتاه 

املؤمن بال هناية  التأويل للنص الواحد ، فقد رأى إيكو أّن الفكر الذي نطلق عليه ما بعد  التفكيكي الذي تزعمه دريدا
 .2احلداثة هو يف األصل فكر ينتمي يف جممله إىل املاضي البعيد "

ولذلك ال ميكن فهم بعض مظاهر النظرية التأويلية املعاصرة للنصوص دون استحضارها و ذلك لعدة أسباب ميكن حصرها 
 يأيت :فيما 
 اعتبار النّص كونا مفتوحا يتضمن سلسلة من العالقات الالّمتناهية. -
 اعتبار الّلغة عاجزة عن اإلمساك بداللة وحيدة و معطاة بشكل سابق . -
 اعتبار الّلغة عاكسة لالتالؤم الفكر. -
 االت.ال وجود لنص قادر على إثبات شيء ما حمدد، فكّل نّص ينتج سلسلة ال متناهية من اإلح -

                                                 
 .154ص  2محي الدين بن العربي ، فنصوص الحكم ، بيروت )د ت ( ج   - 1
 ،  20ص  2000 1في العربي ، الدار البيضاء ، ط امبرطو ايكو  التأويل بين السيمائيات و التفكيكية ، ترجمة سعيد بن كراد، المركز الثقا  - 2
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 إن الّلغة هي اليت تتحدث نيابة عن املؤلف حبيث يتم إحالل قصدية القارئ حمل قصدية الكاتب. -
و من خالل هذه القراءة النقدية لتاري  التيارات التأويلية اليت حكمت الفكر الغريب القدمي   و مدى تأثريها يف الفكر 

أويلية  و ذلك من خالل متييزها من بعض أنواع املقابالت اليت قد املعاصر سعى إيكو إىل اخلروج مبفهوم دقيق للقراءة الت
 تتقاطع معها، و اليت أذكر منها.

املقاربة التأويلية واملقاربية التوليدية مث التأويل الداليل والتأويل النقدي، والتأويل         و استخدام النصوص، التأويل و 
ل تطمح إىل حتديد مفهوم للمصطلح يستطيع اخلروج مبوقف وسط بني التأويل املضاعف، فكانت جهود  إيكو يف التأوي

التّيارات املدافعة عن املعىن الوحيد للنص و التّيارات اليت ذهبت إىل حد العبثية يف قراءة النصوص يقول      " فأثناء 
 .1السريورة الداللية يكون هدفنا الوحيد هو معرفة ما هو مهم تبعا لعامل خطاب حمدد"

صة  ملا سبق يف هذه العجالة، فإنه ميكن القول أّن أمربطو ايكو قد قّدم مشروعا يعّد من أهم املشاريع يف الدراسات و خال
التأويلية احلديثة اليت وقفت بني تيارين متناقضني مها: التيار القائل باملعىن احلريف و الوحيد للنص، و التيار املدافع عن 

 التعددية الالّمتناهية ملعانيه.
بعد هذا االستعراض املوجز ألهم التّيارات اليت بذلت جهدا يف حقل التأويل من القدمي إىل املعاصر، سأحاول باالعتماد 
على ما جاء من نظريات أن تتغلغل يف دراسة بعض قصائد ترمجان األشواق حملي الدين بن عريب، من منطلق أّن النّص 

ية تقبل التأويل وتتفاعل معه يقول ادونيس :" إّن الّلغة الصوفية هي حتديدا الّشعري الصويف نص مثقل حبمولة معرفية عرفان
لغة شعرية و إن شعرية هذه اللغة تتمثل يف أّن كل شيء فيها هو ذاته و شيء آخر احلبيبة مثال هي نفسها و هي الوردة  

نفسه عن الّسماء، أو اهلل أو األرض،  أو اخلمرة أو املاء أو اهلل ، إهّنا صور الكون و جتلياته و ميكن أن يقال الشيء
فاألشياء يف الرؤيا الصوفية متباينة مؤتلفة خمتلفة و هي يف ذلك تتناقض مع الّلغة الدينية الشرعية حيث الشيء هو ذاته ال 

 2غري "
رى لشعراء فاملتأّمل يف ديوان ابن عريب يكتشف تلك الصالحية ملتنه و لقيمته الّشعرية مقارنة مع بعض الدواوين األخ

 آخرين، خاصة وأّن قصائد احلب اليت ينهض عليها ترمجان األشواق تتيح بلوغ ما هو أساسي يف الّشعر.
هـ عندما نزل مبكة، حيث شغف جبمال النظّام بنت  598يتحّدد هذا الديوان بوصفه جتربة يف العشق كتبه ابن العريب عام 

طفلة هيفاء، تقيد النواضر و تزين املخاصر وتسّر احملاضر وحتري املناظر  مكني الدين رستم اليت وصفها بقوله:" بنت عذراء،
تسمى بالنظام و تلقب بعني الّشمس و البهاء، من العاملات العابدات الساحبات الزاهدات شيخة احلرمني و تربية البلد 

 3األمني....."
حذا  بابن عريب إىل كتابة ذخائر األعالق لشرح  و قد استنكر الفقهاء الديوان و رفضوا وصله باألسرار اإلهلية و هو ما

ترمجان األشواق من أجل الدفاع عن جتربته اليت تأول العشق فيها مبا هو جتربة مع اإلهلي يف جتليه، بدليل أنّه ّصدر الديوان 
 4اهر و الباطن يقول :بقصيدة هلا وضعية ميثاق القراءة، رام من خالهلا فتح مسالك أمام القارئ ملفتا انتباهه إىل لعبة الظ

 أو ربـوع أو معـان كلّـما * كّلمــا أذكره مــن طلــل
 و أال و إن جاء فيه أو أمـا * و كذا عن قلت هـا أو قلت يـا 

                                                 
 .371امبيرطوايكو ، التأويل بين السيمائيات و التفكيكية ، ت سعد بن كراد ، ص   - 1
 .23ص  1992، 1أدونيس ، الصوفية و السوريالية ، دار الساقي بيروت، ط  - 2
 .173، ص  1995 1الدين الشقيري ، عين للدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية مصر، ط ابن عربي ، ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق، تحقيق محمد علم -3
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 أومهو أوهن مجعا أو مهـا * و كذا إن قلت هي أو قلت هو 
 قدر يف شعرنا أو أهتــما * و كذا إن قلـت قد اجنـد يل

 و كذا الزهر إذا ما ابتسـما * لت بكـتو كذا السحب إذ ق
 ذكره أو مثله أن تفهـــما * كلـما أذكـره مـما جـرى 
 أوعلت جاء هبا رّب الّسـما * منه أسـرار و أنـوار جلت

 أعلمت أن لصدقي قدمـــا * صـفة قـدسيتة علــويـة
 و اطلب الباطن حىّت تعلـما * فاصرف اخلاطر عن ظاهرها 

امليثاق ختتزل أمل الذات الكاتية و اصطدامها جبدار التلقي و القراءة، يوجهها اإلحساس بسلطة الفقهاء، و  فهذه القصيدة
 سلطة القراءة السائدة آنذاك، و هي سلطة تستعجل التكفري  و إصدار احلكم باإلعدام.

الرتمجان، كما ال يقوم ذخائر و إذا كانت هذه القصيدة تكشف عن سياق تداويل خاص ، فإهّنا ال تقوم عن باقي قصائد 
األعالق و هو الشرح الذي قام به ابن عريب لديوانه، ملا عاتبه بعض فقهاء عصره، مقام ترمجان األشواق، فقد حنا كتابه 
ذخائر االعالق منحىن باطنيا، و صارت قصائد الديوان جمرد مدخل ن يدعو القارئ إىل صرف النظر عن الظاهر، ألّن هذا 

لظاهر غري معين بالقراءة أو الفكرة اليت يصبو إليها ابن عريب، مع العلم أن هناك قراءة تكرست يف عهده و األخري أي ا
أرساها فقهاء عصره، أخذت قصائد الديوان كما هيا على أساس أهنا شخصت جتربة حقيقية يف العشق، و هذا ما نلقيه يف 

الّديوان إمّنا متّثل قصة حب حقيقية لفتاة حقيقية و هي النظّام  الشرح الذي أجنزه حمقق الديوان " إّن الكثري من قصائد
 ، و قد استدل على صحة مبا يأيت: 1العربية اللسان الفارسية األصل بنت شيخه و إمامه مكني الدين رستم "

 ارتباط هذه القصائد اخلاصة يف احلب باملراحل األوىل من حياته اليّت تعكس قّلة نضجه الفكري والزمين. -
استغناء ابن عريب عن هذا األسلوب يف الفتوحات املكية و فصوص احلكم و يف ديوانه الكبري ، الذي خيتلف اختالفا   -

 كبريا عن كّل ما جاء يف الرّتمجان.
 اختالف لغة الرتمجان عن لغة األشعار األخرى اليت جاءت يف كتبه النثرية أو ديوانه الكبري. -
 2ام كما جاء يف مقدمة الديوان.اعرتاف ابن عريب حببه للنظّ  -

و بناء على هذه املعطيات فقد انتهى حمقق الديوان إىل أن الديوان ميثل جتربة وجدانية خاصة بالّشاعر وبعيدة عن الّتجربة 
 الصوفية الروحية، لذلك فقد غلب الظاهر على الباطن و هذا خالفا البن عريب الذي غّلب الباطن على الظاهر.

اهر بالباطن يف أعمال الشي  حمي بن عريب هي أوسع و أكرب من أن خيتزهلا ديوان ترمجان األشواق ، لذلك إن عالقة الظ
وجب علينا إجياد منطلقات لقراءة عالقة الظاهر بالباطن مستعينني  بقراءة تركيبية لتصور ابن عريب " الظاهر يف ترمجان 

 .3األشواق مقصود، كما أن الباطن فيه مقصود أيضا "
لتوضيح هذه العالقة الثنائية الضدية املتالزمة يف شعره وجب علينا االرتكاز على آلية التأويل، ألهّنا القادرة حسب رأي  و

على الغوص يف أعماق التجربة الّشعرية الرّتمجانية    و حتليلها وفقا ملا تقتضيه العملية القرائية ن يف حماولة التزامها 

                                                 
 .43ابن عربي ، ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق، ص   - 1
 .45ينظر المرجع نفسه ، ص   - 2
 .169، ص  2004 1تابة و التصوف عند ابن عربي ، دار توبقال للنشر المغرب، ط خالد بلقاسم ، الك -  3
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سعى و تتوق إىل مالمسة املطلق يف عملية التحليل، خاصة إذا عرفنا أن أمهية احملل يف التجلي للموضوعية و احليادية اليت ت
 .1عند ابن عريب " فقيمة التجلي غري منفصلة عن اجمللى"

لذلك فدرجة التجلي ال ترتبط مبعرفة املتجلى له فحسب و إمّنا بصورة الّتجلي أيضا و ملّا كان هو الظاهر فإنّه به يتحدد 
طن، و هذا ما ذهب إليه ابن عريب إىل أن أمسى حمل للتجلي اإلهلي هو املرأة " فشهود احلق يف الّنساء أعظم الشهود و البا

 2أكمله"
 و من هنا ال ميكن نسيان دور النظّام يف بناء النظام الداليل لقصائد الرتمجان من خالل العناصر اآلتية:

ترمجة خاصة يف العشق فإّن ابن عريب مل يعتمد يف بناء ديوانه على ضمري واحد على الرغم من أّن الرّتمجان،  الضمائر:  -1
حييل على  موضوع عشقه فقد عّدد الضمائر اليت تنوعت بني التذكري و التأنيث و بني اإلفراد و اجلمع و الضمائر اليت 

 اعتمد عليها هي كما يأيت: 
 ضمير المؤنث المفرد:  -

 مشسا على فلك يف جحر إدريسا *  إذا متشت على صرح الزجاج ترى
 3كأمنا عندما حتي به عيــسى * حتي إذا قتلت بالّلحظ منطـــقها 

 : ضمير المذكر المفرد -
 بأىب من مّت فيه فرقا * بأىب من ذبت فيه كمدا  
 4وضح الصبح يناغي الشفقا * محرة اخلجلة يف وجنته

 ضمير المؤنث الجمع : -
 ضرب احلسن عليه طنبا *  بأثيالت النقا سرب قطا 
 5نعم ترعى عليها ظــبا * و بأجواز الفال من إضم

 ضمير المذكر الجمع : -
 أبدا جديد باحلشاما يـدرس * هواهم   درست ربوعهم و إنّ 

 6و لذكرهم أبدا تذوب األنفس * هذي طلوهلم وهذي األدمـع
قصيدة بل يتنوع يف القصيدة الواحدة، و مربر هذا التنوع يف  املالحظ أّن الضمري مل يتأرجح يف االنتقال من قصيدة إىل 

الضمائر الذي أرساه الشعراء الصوفيون يف قصائدهم هو أّن الواحد إبدال معريف يف فهم املطلق " ليس الواحد إالّ أنّه الكثري 
"7 
معانا قصد اإلقرتاب من رهاناته و من و لذلك كان ضمري املؤنث املفرد هو السائد يف تقدمي الواحد املتعدد، ألنّه يتطلب إ 

آلية اشتغاله بوصفه عنصرا يتأسس على اخليال، وهذا ما يعرف عند املتصوفة بلعبة الضمائر، و هي لعبة تكشف عن مقام 
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هو احلرية الذي بلغوه  يف عالقاهتم باملطلق يقول البسطامي يف إحدى شطحاته " أنا ال أنا أنا أنا أليّن أنا هو أنا، أنا هو 
"1 

و هذا ما يربّر قولنا إن ضمري املؤنث الغائب الذي بىن عليه ابن عريب ديوانه حييل إىل النظّام و لكن بوصفها هي ال هي ، 
فهي مقصودة مل تنطوى عليه أنوثتها من جملى، ذلك ألّن األنوثة حمل لتجل ال يستقيم دوهنا، و يف هذا السياق يعيد 

 ايت تعّشق هبن الّشعراء يف قوله :الّديوان ذكر أمساء النساء اللو 
 و سليمى و زينب و عنان * و ذكرا يل حديث هند و لبىن  

 خربا عن مراتع الغزالن * مث زيدا من حاجر و زرود
 2و مبي و املبتلى غيالن * و اندباين بشعر قيس و لبىن

هبا و هذا ما جيعلنا نقّر بأّن ضمري املؤنث اشتغل فهذه األمساء و غريها يقّدمها الديوان مبا هي جتليات حتققت يف األنوثة و 
يف ترمجان األشواق بآلية خاصة و حتول إىل حالة برزخية حتيل على املطلق بضمري التأنيث فيما حييل على امرأة بوصفها 

 جتلّيا هلذا املطلق و يصري الضمري هبذا املنظور حجابا كاشفا ، يقول ابن عريب :
 حسناء، ليس أخت من البشر * ةغازلت من غزيل منهن واحد

 3مثل الغزالة إشراقا بال غري * إن أسفرت عن حمياها أرتك سنا
فاإلحالة يف البيتني تقود على الظاهر الذي تتحّدد قيمته بالباطن، و هذا األخري ال يقوم منفصال عن ظاهره، فالنظّام يف 

نفي املثلية باعتبارها واحدة حسناء ليست هلا أخت من البيتني ليست مقصودة إاّل بوصفها جملى أي صورة للجمال و ل
البشر و قد تأّول ابن عريب هذا الوصف يف ذخائر األعالق باآلية القرآنية " ليس كمثله شيء " و توسله يف عملية التأويل 

جاب عن الوجه من بالقرآن الكرمي يعكس قيام الضمري على الربزخية و هذا ما يدعمه البيت الثاين الذي يشري إىل رفع احل
أجل رؤية وجه احملبوب الذي يشبه الّشمس مستنريا باحلديث النبوي الشريف:" ترون رّبكم كالشمس بالظهرية ليس دوهنا 

 حجاب".
ال ميكن دراسة الضمري يف ديوان ترمجان األشواق منفصال عن عنصر بنائي آخر هو املعجم، ألّن االهتمام  / المعجم:  2

ص الصوفية اهتمام اسرتاتيجي، و هذا ما يعكس إصرار الصوفية على وضع معجم خاص هبم، هبذا العنصر يف نصو 
يساعدهم يف وضع معان جديدة و هذا ما جعل للفظ عندهم وجهان ظاهر وباطن، والعالقة بني الوجهني متشعبة الفروع 

دلول اليت تشتغل بصورة مركزية يف بناء يصعب استقصاؤها و إذا نظرنا إىل الّلفظ انطالقا من ثنائية الدال         و امل
 اخلطاب الشعري عند ابن عريب، فإّن عالقة الظاهر و الباطن تتفتح يف حدود هذه الثنائية.

و قد شغل ابن عريب الّدال مبا هو آلية للقراءة و التأويل، كما شغّله يف بناء ممارسته النصية، و بذلك أوىل هذا اجلانب من 
 مست املعجم الصويف بسمة مميزة يقول ابن عريب:الّلفظ أمهية خاصة و 

 أبدا جديدا باحلشا ما يدرس  * درست ربوعهم و إّن هواهم
 و لذكرهم أبدا تذوب األنفس * هذي طوللهم و هذي األدمع
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ل الّربع " فالربع يف البيت األول دال أول ينتقل عربه ابن عريب إىل دال ثان هو الربيع و هذا ما ظهر من شرحه فقد اختار دا
 1دون الطلل و الرسم و الدار و املنزل ليكون له االشتياق يف زمن الّربيع الذي هو مبنزلة الشباب من عمر اإلنسان"

و بذلك ينفتح الّلفظ يف ضوء داله على احتمالني ال يلغي أحدمها اآلخر حيث يستنبت دال الّربيع محولة صوفية يف الرّبع 
التالشي مس الّربع  مبا هو ذات طبيعية و مس الشباب الذي هو حلظة الرياضات و الذي يشري إىل ديار األحبة ف

اجملاهدات غري أّن اهلوى ظل متجددا الرتباطه باحلشا أي الّنفس، ألنه قائم بذات غري طبيعية، و هنا " يتداخل املطلق 
 2بالنسيب يف اشتغال الدال و يسري ما هو إهلي يف ما هو إنساين"

اهر االعتناء بالّدال يف ديوان ترمجان األشواق حىت وصل إىل أمساء األعالم اليت وظفها الشاعر يف قصائده  و قد تعددت مظ
كإسم قيس الذي قرنه بالشدة و ليلى بالليل مبا هو زمن لإلسراع و املعراج و ذا الرمة بالرمة و هو احلبل العتيق و قرن 

 سلمى حبالة سليمانية.
يوانه من حقل العشق على حنو يسمح باعتبار الّديوان نوعا من أنواع الغزل يف الّشعر العريب، لقد استمد ابن عريب معجم د

و هذا ما جعل ديوانه يشتغل مبعنيني ظاهر و باطن، و ما كان للقارئ القدرة على الوقوف على مثل هذه الثنائيات 
 عن املعجم لوال توسلنا يف ذلك بآلة التأويل.املتكاملة اليت رأيناها أثناء     حديثنا عن الضمري أو أثناء حديثنا 

و خالصة املقال، فإّنين ال أّدعي املطلق يف هذه الدراسة ألهنا تناولت غيضا من فيض  و قطرة من حبر، رمبا ستنري للقارئ 
دة قراءته، مبا متليه الطريق و تفتح له أفق قراءة واعدة استشرافية للنص الّشعري الّصويف القدمي باعتباره تراثا إنسانيا، و إعا

آلية التأويل فالنص الصويف ال يقرأ بظاهره، بل جيب الغوص يف الباطن، و هذا  طبعا ما حاولنا التعامل معه يف ديوان 
 ترمجان األشواق الذي يظل نسيجا وحده يف العشق           و الكتابة الصوفية. 

 
 األستاذ: مسايل السعدي  
 قسم اللغة العربية وآدابها

 ية اآلداب واللغات  كل
جامعة سطيف  

                                                 
 .228ابن عربي ، الذخائر و األعالق في شرح األشواق ص  - 1
 .175خالد بلقاسم ، الكتابة و التصوف عند ابن عربي ، ص  - 2



 جامعة جباية(. الدكتورة عايدة حوشي)           بني بورس و اجلاحظ                    املصطلح السيميائي

 

117 

 

 بين بورس و الجاحظ الدكتورة عايدة حوشي المصطلح السيميائي

 بني بورس و اجلاحظ املصطلح السيميائي

 جامعة جباية(. الدكتورة عايدة حوشي)
 

 
املصطلح هتدف هذه الدراسة إىل إبراز ما قّدمه أبو عثمان اجلاحظ يف اجملال السيميائي، و ذلك من خالل  توضيح 

 Charlesعند شارل سندرس بورس األمريكي ) *بأجزائه السبعة، و مقارنته مبعطيات النظرية السيميائية كتابه الحيوانالسيميائي يف 

Sanders Peirce بغرض تثمني جهود اجلاحظ يف هذا املضمار، ألّن تتبعنا هلذا اجملال املعريف قد جعلنا ننتبه إىل إمهال بعض )
ره من الناحية الفلسفية، و كذلك اجلوانب اليت يقرتب فيها مع فكر بورس سيميائيا، أضف إىل هذا أّن بعض الباحثني الدقائق يف فك

 يف اجملال السيميائي غالبا ما ينطلقون من النظرية الغربية مهملني األصول التأسيسية الواردة يف الرتاث العريب هلذا العلم؛ خاصة عند
يائية، فإلبراز هاتني القضيتني و غريمها و إثبات ما ُأمهل من جمهودات اجلاحظ السيميائية؛ تأيت هذه الدراسة تناوهلم جلهود بورس السيم

، حيث نذكر منها: )الّلغة كتاب الحيوانمستندة إىل الدراسات املتوفرة اليت لفتت انتباهنا إىل فكرة السيمياء عنده خصوصا يف 
، )السيميائيات إلدريس بلمليح، )الرؤية البيانية عند اجلاحظ( لعلي بوملحمية عند اجلاحظ( ، )املناحي الفلسفلعمر أوكانواخلطاب( 

، إىل جانب كتاب لعادل فاخوريالعربية؛ قراءة يف نصوص قدمية( و)علم الداللة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة( 
... و غريها من الدراسات اليت زادت من الربابعة لمحمد حسنلتطبيق( )السيمياء و التجريب عند اجلاحظ. دراستان يف النظرية و ا

 اهتمامنا مبسامهات اجلاحظ يف التفكري السيميائي مقارنة بنظرية بورس السيميائية.  
 أوال: السيميوطيقا و البيان: 

رية ال خيتلف حوله اثنان لقد ظهر مصطلح السيمياء يف العديد من املدونات لكّن العلم يف حّد ذاته وجتّليه يف شكل نظ
(، و عند سوسري مبصطلح السيميولوجيا.  يقول Sémiotiqueمن  أنّه قد ظهر مع بورس األمريكي  مبصطلح " السيميوطيقا " )
( الذي هو األصل يف التيار السيميوطيقي، و 1914. 1839جريار دولودال تصدر: " من منبعني اثنني مها: شارل س. بريس )

، و بإجراء عملية حسابية بسيطة نالحظ (1)( الذي هو األصل يف التيار السيميولوجي"1913 – 1857 )فردنان دو سوسري
سنة كتب نصوصه االبتدائية و يف املقابل مل يكن سوسري قد جتاوز  28األسبقية الفعلية لبورس عن سوسري، فلما كان بورس يف سن 

 السيميولوجيا. سنوات من عمره، فال يعقل أن يكون قد بدأ التنبؤ ب 9
: " مث إّن أصحاب الرأي والقياس يأخذون جالينوستعود أصول مصطلح السيمياء إىل األطباء قبل الفالسفة، إذ يقول  
بوادر  المرض و مالمح ، فمن (2)على السبب، و ويستخرجون من علم السبب العالج واملداواة " األعراض دالئلمن تلك 
بب فيه، و مبوجبها يعرف املرض، فهي الظواهر املساعدة على فهم معىن املرض والظاهرة اليت عليه كس الدالئلفيه؛ تظهر  الشخص

 األعراض، ومن هنا ميكننا القول: إّن (3)"بعالمات" إمّنا هو أن يستدل عليها  ظاهرةأنتجته كما يشرح جالينوس: " إّن معىن قويل " 
ليل سواء أكان دليال لغويا أم غري ذلك، فالدليل غري الّلغوي ميكن أن يكون بتعبري سوسري حديثا؛ أي العنصر األول من الد دوالهي 

                                                 
 .يائية هنا ألن بورس ليس سيميائيا وحسب بل رياضي و منطقي و عامل مساحةأوردنا لفظ السيم  *
  . 41ص:  .2004. 1تر: عبد الرمحان بوعلي. دار احلوار سوريا.طالسيميائيات أو نظرية العالمات.  .جريار دولودال(1)
 . 29. ص: 1978. 1تع: حممد سليم سامل. اهليئة املصرية للكتاب طو دي املتطبب. حتق جالينوس. كتاب جالينوس يف فرق الطب للمتعلمني. نقل أيب زيد حنني بن إسحاق العبا (2)
 . 75املصدر نفسه. ص:  (3)
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 لغويا إذا عرّبنا عنه بالقول مثال، فأعراض املرض هي إذن مبثابة الدوال اليت ستحيل إىل مدلوالت بعينها، و هي املرض ذاته مبالحمه أو
من أعراض يستدل عليه بالعالمات، أي ما ميكن أن يطلق عليه اسم:  الداء، و فهم الدليل طريق ملعرفة األدواء، و بالتايل فما يظهر

 األعراضية؛ أي السيميولوجيا أو علم األعراض، و الذي يعترب من أوىل الدروس يف السيمياء.
نفهم مما سبق أن عالمًة ما؛ هي اشتمال  ملعىن من خالل معرّب عنه، و إذا كان عند جالينوس عرضا من األعراض ـ مهما  

ت طبيعته ـ فهو عند أرسطو "  جزءٌ من ُمَشكِّالت تعريف  اخلطابة ) االحتمال، و العالمة، و املثل(، فاخلطابة رسالة لغوية يندمج كان
كي تكون ال حمالة كّل واحدة من هاتني  الدالئلو من  الصادقاتفيها الّلساين بغري الّلساين، إذ يقول: " و قد يـُْؤتى بالتفكريات من 

و ما كان منه غري  داللة،: منها ما هو مبنزلة اجلزء من الكّل، و ما كان من هذا الّنحو اضطراريًا فهو فالدالئلن تينك...هي واحدة م
 الدالئل ، وما كان من**اضطراري فليس مبسمى كالفصل من الفصول،  وقد أعين باالضطرارية تلك اليت  تكون منها السلوجسمات

، وهو هبذا  الشكل جيعل األوىل غري مساوية للثانية، وإاّل لكانا الداللة والدالئللفظيت  أرسطودم ، فلقد استخ(1)" داللةهكذا فهو 
 بالّلفظ نفسه،  فهذه الداللة متس الدالئل يف لغة اخلطاب املكتوب أو الشفهي، كما متس الداللة فيما هو غري لغوي.

دل دليل و ليس كّل دليل مستّدال، فشارك كل و وجدنا كون العالم بما فيه حكمة...فكل مستيقول اجلاحظ: " 
مستداًل، ثم ُجعل  دلياًل و في عدم االستدالل واجتمع لإلنسان أن كل الداللة حيوان سوى اإلنسان جميع الجماد في 

لّنص لقد خص اجلاحظ هبذا ا. (2)"بيانًاللمستدل سبب يدل به على وجوه استدالله، و وجوه ما نتج له االستدالل و سّموا ذلك 
ومكوناته، أّما وحنن بصدد إبراز أنواع العالمة، فالذي يلفت انتباهنا هو البعد القيمي للبيان وجتلياته، و هي مالحظة  البيانمشموالت 

ور التص؛ و هنا ميكننا القول إنَّ (3)تلحق فكرته العامة مبا يسمى البيان، إذ يقول إدريس بلمليح:" أنّه يتصور العامل تصورًا بيانـيـا"
لذا وجدنا عمر أو كان يفرُد  للجاحظ عنصًرا يف كتابه: "الّلغة واخلطاب" يُعنونه بـ:  هو تصور بيانيللعالمة عند اجلاحظ  السيميائي

استقاللية البعض منها عن اآلخر بني احليوان و  بعد حديث شامل عن تناول الداللة و كيفية و ذلك ،(4)"اجلاحظ وسيميائية البيان" 
  االستدالل و البيان. اإلنسان يف

:" و البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن، و هتك احلجاب دون البيان و التبيينيقول اجلاحظ يف 
؛ ألن مدار كان الدليل من أي جنسالضمري، حىت يفضي السامع إىل حقيقته، و يهجم على حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان، و 

ا جيري القائل والسامع، إمّنا هو الفهم و اإلفهام، فبأي شيء بلغت اإلفهام و أوضحت عن املعىن، فذلك هو األمر و الغاية اليت إليه
، و هبذا جند البيان امسا جامعا لكّل ما حيقق التواصل و مهما كانت العالمات، فمن خالل " رؤيته العامة (5)البيان يف ذلك املوضع"

لغة وغري اللغة، وإن احتلت الّلغة يف تصوره للبيان و وسائله و طرقه مكانا عليا، حىت كأنّه هلذا املصطلح سنرى أن البيان حيدث بال
، و لفظ:  أربعة  أقسامو ُجِعَل البيان على . يقول اجلاحظ يف مكونات البيان والغاية منه: " (6)خيّصها دون غريها من وسائل البيان"

ال يستدُل  تمكينه المستدل من نفسه، و اقتياده كّل من فّكَر فيه إلى معرفة  وُجِعَل بيان الدليل الذي إشارة، و عقد،  و خط  
 . (7)"الحكمةوأودع من عجيب  من الداللةو ُحشي البرهان ما استخزن من 

                                                 
 ( : املقايسات ) يعين أرسطو هنا املقايسة بني العالمات يف الداللة(.syllogismesسلوجسمات ) **

 . 14. ص: 1959بد الرمحن بدوي. مكتبة النهضة املصرية أرسطو طاليس. اخلطابة )الرتمجة العربية القدمية(. حتق وتعق. ع (1) 
 .33، ص:1. جنفسه املصدر (2)
 .120. ص: 1984. 1404. 1التوزيع. الدار البيضاء. املغرب. ط إدريس بلمليـح . الرؤية البيانيــة عند اجلاحظ. دار الثقافة للنشر و (3)
اإلبالغية عند اجلاحظ يف الفصل الرابع من هذا  .  مع مالحظة أننا سنفصل يف هذا العنصر عند حديثنا عن التواصل و112. ص:  2001غرب. عمر أو كان. الّلغة واخلطاب. أفريقيا . الشرق . امل (4)

 البحث.
 .60، ص: 1. ج1998 1البيان و التبيني. حواشي و توضيح: موفق شهاب الدين. دار الكتب العلمية بريوت العلمية. ط (5)
 .266. ص: 1998. 1راسات يف الّلغة و املعاجم. دار النهضة العربية. بريوت. طحلمي خليل. د  (6)

. مع مالحظة هامة: أن اجلاحظ يف كتاب احليوان يقدم لنا أربعة أنواع 34. 33. ص: 1. ج1969. 3كتاب احليوان. حتق: عبد السالم هارون. دار الكتاب العريب. بريوت لبنان. طأبو عثمان اجلاحظ.  ( 7)
 .61. ص: 1ن و التبيني. جاالبي :ص و ال تزيد...أنظرمة يف حني يقدم يف البيان و التبيني مخسة منها: يف قوله:" و مجيع أصناف الدالالت  على املعاين من لفظ و غري لفظ مخسة أشياء ال تنقللعال
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أما الفلسفة فتعترب أكرب قيمة من قيم التواصل بني احلضارات مبختلف علومها ومعارفها، ألهّنا التأسيس الذي يقّدم 
قد يذهب الحكيم وتبقى كتبه، و يذهب العقل و يبقى يقول اجلاحظ: "  البحوث، و قاعدة لضبط التصورات العلمية.منهجية يف 

أثره، و لوال ما أودعت لنا األوائل في كتبها، وخّلدت من عجيب حكمها، ودّونت من أنواع سيرها، حتى شاهدنا بها ما غاب 
لقد استتبع تعظيم  . (1)إلى قليلنا كثيرهم، و أدركنا ما لم نكن ندركه إاّل  بهم" عّنا، وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا، فجمعنا

لقد خّس حظُّنا من الحكمة، و لضعف سببنا إلى المعرفة، و لو لجأنا شأن الفلسفة عند اجلاحظ ردا على كل من يرفضها فقال:" 
و تشاهده نفوسنا لقلت المعرفة، وسقطت الهمة، وارتفعت قدر قوتنا، ومبلغ خواطرنا، ومنتهى تجاربنا، لما تدركه حواسنا،  إلى

فهو رد صريح من قبل اجلاحظ على أولئك الذين ، (2)العزيمة، و عاد الرأي عقيما، و الخاطر فاسدا، و لكّل الجّد، وتبّلد العقل"
 . (3)يحيةرفضوا قيمة الفلسفة، عْلما أن املسلمني ـ حسب رأيه ـ قد تأثروا بالثقافة اليونانية ال املس

ميكن القول إذن؛ إّن اجلاحظ قد أضاف إىل معارفه املوسوعية املصدر الفكري اليوناين، حيث:" مل مينعه هذا من توسيع 
كتاب تستوي فيه رغبة األمم . ألّن )كتاب احليوان( " (4)أفق معارفه فاكتسب يف بغداد ثقافة ثالثة مصدرها قراءة الكتب اليونانية"

فاجلاحظ هنا ينفي ، (5)والعجم، ألنّه و إن كان عربيا أعرابيا وإسالميا جماعيا، فقد أخذ من طرف الفلسفة" وتتشابه فيه العرب
، ألهّنا حاضرة و لو بطرفها دون كّلها؛ أي من خالل األخذ كتاب الحيوانبلفظي "العريب" و "اإلسالمي"  كل رفض للفلسفة يف 

 منها بتحفظ. 
فلسفي اليوناين و خباصة املنطق األرسطي؛ وجدنا اجلاحظ كذلك اهتم بقيم الفلسفة و من الفكر ال بورسمثلما استفاد 

معانيها، وهي نظرة ال ختص اجلاحظ و بورس وحسب بل كل التيارات السيميائية كما يقول سعيد بنكراد: " فمادام موضوع 
، هذا من (6)جاهل مقرتحات الفلسفة يف هذا اجملال"السيميائيات  األول و األساس هو املعىن و أشكال وجوده، فإننا ال ميكن أن نت

ناحية أما من ناحية أخرى فيقول عادل فاخوري:" إذا مل يكن علم السيمياء باملعىن احلديث قد أصبح فرعا من املعارف الصورية معرتفا 
وله تعود إىل بداية الفلسفة، به بوصفه جمال حبث مستقل إال يف هذا القرن وخصوصا يف النصف الثاين منه: فهذا ال ينفي أن أص

وبالفعل فإّن معظم املذاهب و التيارات الفكرية قد تعرضت هلذا املوضوع بشكل أو بآخر وفق أغراضها املنهجية، و ليس من مبالغة يف 
النظريات اليت القول إّن الفكر العريب استطاع أن يتوصل يف مرحلته املتأخرة إىل وضع نظرية مستقلة و شاملة، ميكن اعتبارها أكمل 

. نالحظ يف هذا املستوى كذلك أن الفلسفة كما أعانت فقد ساعدت يف التطور عند  املفكرين، ألن (7)سبقت األحباث املعاصرة"
فس الن املنطق هبذا املعىن هو البيان عند اجلاحظ، فمـع اعرتافه بصعوبة هذا العلم إال أنّه قد عىن عنده: " البيان أو طريقة التعبري عما يف

 من األفكار.
 :  ثانيا: الرياضيات والمنطق

. و رغم كونه مل يفصل يف (8)" " و عبتني بكتاب األوقاف و والرياضياتلقد أورد اجلاحظ لفظ الرياضيات قائال: 
يورد اجلاحظ وإال لنعتهما بالتسمية ذاهتا، و هو األمر الذي مل الحساب ؛ إاّل أنه ال جمال جلعله مساويا للفظ الرياضياتمفهوم لفظ 

تفصيال عنه يف )كتاب احليوان(، إذ ال يفتأ يذكر احلساب يف  معظم  جتليات الرياضيات عنده، و يذكره يف أول ورود له متكافًئا مع 
" و ، و ذلك يف الشرح الذي يقدمه عبد السالم هارون  من خالل التجزيء الذي يعرضه  اجلاحظ للبيان، إذ يقول: العقدنوع من 

                                                 
 .85ص: . 1(كتاب احليوان. ج. 1)
 .86.85ص  ن. نفسه. ج ( املصدر2)

 .277ص: ر األرسطي يف النقد و البالغة العربيني إىل حدود القرن الثامن اهلجري.عباس أرحيلة. األث (3)

 .19(  املرجع نفسه. ص: 4)
 .11. ص:1جاملصدر نفسه.   (5)

 2002. 2منشورات الزمن. مطبعة النجاح اجلديدة. الدار البيضاء. طالسيميائيات مفاهيمها و تطبيقاهتا. سعيد بنكراد.  (6)
 .17ص: 

 .5. ص: 1994: 2فاخوري. علم الداللة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة. دار الطليعة بريوت لبنان. ط (  عادل7)

 .7ص:   1( كتاب احليوان. ج8)
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، فإْن كان العقد نوعا من احلساب فإنّه داخٌل ضمن (1)..." وإشارة عقدن على أربعة أقسام: لفظ ، و خّط ، و جعل البيا
مستوياته، األمر الذي جيعلنا نقول: إّن اجلاحظ قد وّظف ثالثة مصطلحات يف هذا اجلانب؛ " الرياضيات، احلساب و العقد " بنوع 

إنّه الحساب دون اللفظ كثر اشتماال إىل أقله، إذ يعّلق عبد السالم هارون قائال عن العقد:" من العالقة التنازلية و االحتواء من األ
بوالق؛ قال : " و أعلم أّن العقود نوع من الحساب يكون  بأصابع  3، 147والخط ... و وجدت للبغدادي كالًما في العقد" 

معناه أننا نستخدم القلم مثال، ألّن لكل لفظ يف الّلغة داللته  . فعندما نعقد بأصابع اليد ليس(2)اليدين يقال له: حساب اليد "
 اخلاصة.

عرب أسلوب التدرج االستقرائي يف توليد املفاهيم؛ يرى بورس أن هناك ثالثة تقسيمات للمنطق إذ يقول:" املنطق يف   
(. و هو (Another name of semioticمفهومه العام: هو كما أعتقد أين عرضته ظاهريا ليس إال امسا آخر للسيميوطيقا 

 املعىن الذي ال تنفك الفلسفة البورسية تعرف به.
( أي: Phenomenology/ Phaneroscopyأما بورس فقد عنت الظاهرة عنده عنصرا من عناصر؛ الظاهراتية)

موعة شاملة لكّل ما هو ـ (، و اليت تعين جمPhaneron، فـ "هي عبارة عن وصف للفانريون )(3)الفينومينولوجيا أو الفانريوسكوبيا
فمصطلح الفانريوسكويب؛  ،(4)عرب أي طريق أو معىن ـ حاضر يف الذهن، بصرف النظر عّما إذا كان هذا الشيء حقيقيا أم غري ذلك"

يقة يف حّد ، فالظاهرة أو الفانريون تواجه احلق(5)هو الدراسة اليت ترتكز و تستعني باملالحظة املباشرة للفانريونات مث تعّمم مالحظتها
:"  بقوله ، إْذ يُبنيِّ ذلك جريار دولودال(6)ذاهتا، ألهنا متعلقة مبا هو واقعي أو غري واقعي،  كما ترتبط باملنطق و الرياضيات على السواء

،  وباعتبار األمر يتعلق باألنواع La triadicité phanéroscopiqueلقد منحت الرياضيات األرضية للثالثية الفانريوسكوبية 
حليل الثالثة للوعي: فإهنا أي)هذه األنواع( مرتبطة بأفكار الواحد و االثنني و الثالثة بوصفها الصيغ األولية الثالث اليت هلا عالقة بالت

املنطقي، فواحٌد بوصفه صيغة للفكرة البسيطة، واثنان بوصفها البسيطة والوحيدة للرتكيب الذي يؤلف الوحدة املباشرة ألكثر من 
، بل املتضمنة للفكرة املعرب عنها بـ )واو  Une paire de pairesاليت ال يكون يف املستطاع اختزاهلا إىل زوج من أزواجفكرتني، و 

، فـ "خلف هذه التغيريات املصطلحية  جند أن بورس قد أنشأ منطقا جديدا؛ (7)العطف(، و اليت جتمع دائما ثالوثا أو جمموعة أكرب"
 Derrière ces changements deأنّه قد ذهب إىل أبعد من منطق أرسطو و كانط"؛ )هو منطق العالقات، ُمدرًكا 

la ,  terminologie se trouve le fait que Peirce élaborait déjà une nouvelle logique

delà de la logique -Il se rendait compte qu’il allait au. logique des relations

.                               
)8(

)d’Aristote et de Kant 

              

 ثالثا: التأويل العقلي و فكرة الاّلمتناهي:
حىت ندرك حدود التأويل البد من مسار داليل، و املسار الداليل عند اجلـاحظ هو تتبع للداللة عن طريق االستدالل 

ص عنونه بـ: ) رأي النظام يف طائفة من املفسرين وصور من تكلفهم يف اجلـاحظ يف نأورد  البياين، فالتأويل بيان و استدالل وتفسري.
التأويل( ما يلي: " كان أبو إسحاق يقول: ال تسرتسلوا إىل كثري من املفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا يف كل مسألة: فإن  

كان أحب إليهم...فكيف أثق بتفسريهم، و أسكن إىل كثريا منهم يقول بغري رواية على غري أساس، و كّلما كان املفسر أغرب عندهم  
                                                 

 .33. ص:  ن املصدر نفسه. ج (1)

 .س . ص:س . جنفسه املصدر  (2)

            .Gérard Deledalle. Ecrits sur le signe. Ed du Seuil. 1978.P :203دة، ملزيد من التوضيح أنظر:أما جريار دولودال فيضيف أهنا تسمى كذلك الفيتاغورثية اجلدي  (3)

                                                                                                                              
(4)Charles Sanders Peirce. Philosophical writings of Peirce. Select. Edit: Justus Buchler. Dover Pub .INC. New York . 1955. p:74.  
(5)Voir: Ibid.P:75 
(6) Kelly A Parker. The continuty of Peirce’s thought. Vanderbilt  University Press. 1998. P : 103. 

 .24. ص:السيميائيات أو نظرية العالمات  (7)
(8) Voir :Charles Sanders Peirce. Textes fondamentaux de sémiotique. Tr :Berthe Fouchier- Axelsen , Clara Foz. Méridiens 

Klincksieck. Paris 1987 . P : 12. 
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 صواهبم و قد قالوا يف قوله عز وجل: " و أّن املساجد هلل": إن اهلل عز وجل مل يعن هبذا الكالم مساجدنا اليت نصلي فيها، بل إمنا عىن
. لقد (1)ون على وجوه...فتأول..."اجلباه وكل ما سجد الناس عليه....ومن أعجب التأويل قول اللحياين) اجلبار(: من الرجال يك

قرن اجلـاحظ مسألة التفسري باإلجابة، و هو يف هذا ال يعارض معىن املصطلح و ال مع املعىن الّلغوي يف اإلجابة بالقطع، إذ نقل ابن 
. التأويل هبذا الشكل (2)"منظور عن الليث قوله:" التَأوُّل و التأويل؛ تفسري الكالم الذي ختتلف معانيه و ال يصح إال ببيان غري لفظه

إًذا هو تأويٌل غري حمدود و له حدود يف الوقت نفسه، إْذ تكمن حدوده يف مقدار معرفة املؤول ذاته، كما أن التناهيه متوقف على 
التفسري الذي  مدى معرفة و تفسري املؤول الذي يبقى ماضيا يف حدود التدالل الاّلمتناهي ـ و إن بقي المتناهيا بالنسبة إليه ـ من خالل

مل يتوصل إليه، حيث حيتاج التأويل إىل مفهوم التفسري القطعي غري الظاهر عند اإلنسان يف هذا الّنص على األقل. أما املؤول عند 
(" و ليس هؤالء ممن يفهم تأويل 3اجلاحظ فهو: املتكلم، و أيُّ متكلٍم؟ املعتزيل القادر على التأويل كما ُيصرّح بذلك قائال: )

حاديث و أي ضرب منها يكون مردودا، و أي ضرب منها يكون متأوال، و أي ضرب منها يقال إن ذلك هو حكاية عن بعض األ
، فصعوبة (4)القبائل و كذلك أقول: لوال مكان املتكلمني هللكت العوام، واختطفت و اسرتقت، و لوال املعتزلة هللك املتكلمون "

على تقدمي التفسري املالئم للمسائل املختلفة، و لكن املتكلم األفضل الذي يقدم املعىن األهم  التأويل جعلت املتكلم هو املؤول القادر
و األبرز هو املعتزيل، ألهّنا مسألة يف غاية الدقــة، كما قد تؤدي إىل اهلالك حسب ما يذهب إليه اجلاحظ: " و مل يهلك الناس  

يل الصحيح، األمر الذي يسيء لقيمة املعىن و تطبيقه خاصة من الناحية الدينية، ؛ فاهلالك مبعىن اخلطأ يف تقدمي التأو (5)كالتأويل "
ألّن التأويل الديين ال يتسىن ألي كان، و " التأويل يف الشرع صرف اللفظ من معناه الظاهر إىل  معىن حيتمله، إذا كان احملتمل الذي 

، إن أراد به إخراج الطري من البيضة كان تفسريا، 95امليت" : األنعام:  يراه موافقا  للكتاب و السنة مثل قوله تعاىل: " خيرج احلي من
 (، فالتأويل يس يف متناول أي كان.6و إن أراد به إخراج املؤمن من الكافر أو العامل من اجلاهل كان تأويال " )

جيعله بعيدا عن املفامهة يتفق كٌل من بـورس واجلـاحظ إذن يف حدود التأويل، ألن إبقاءه دون حدوٍد داخل الالتناهي 
، املرجوة من العالمة ذاهتا، فمن مفهوم التأويل أنّه إعطاء التخريج املالئم للدوال و ليس جعلها ذات لغة مثالية غري متأتية املدلوالت

رية هامة من ورغم كون اجلـاحظ مل يوضح ذلك مبسلمة ثالثية مثلما فعل بـورس؛ فإن التأويل و السميوزيس البـورسيني قد باتا نظ
 la théorie Peircienne de laنظريات التدليل السيميائي، أو كما يسميها كارونتيين النظريــة البـورسية للسيميوزيــس )

sémiosis( )7 إهنا النظرية اليت محلت على كتفيها مهمة توضيح نظام التدالل الالّمتناهي، أما مسألة النظام فهي اليت تضبط .)
ال ميكن جتاوزها،  ناهيك عن اهتمام هذه النظرية بقطبني لغويني بنيويني، قطب الاّلمتناهي املضمون من قبل املؤول  خصوصية الّلغة و

(، و هبذا يتأكد نظام العالمة ذاهتا إىل جانب 8الدينامي، و قطب هناية اإلنتاجية املعرفية اخلاصة اليت يؤمنها أساسا املؤول النهائي )
لاّلمتناهيات الّلغوية، أو بتعبري اجلـاحظ : " و جعل بيان الدليل الذي ال يستدل متكينه املستدل من نفسه، نظام التدالل و نظام ا

، ألّن بيان الدليل ال حيدث هكذا و حسب، (9)واقتياده كل من فكر فيه إىل معرفة ما استخزن من الربهان وحشي من الداللة و..."
 هامني يف التدالل العقلي. بل وفق استدالل و برهان بوصفهما نظامني 

                                                 
 .345. 344. 343. ص: 1كتاب احليوان. ج    (1)
 .39. ص: 11. ج:2003، 1أمحد حيدر. راجعه: عبد املنعم خليل إبراهيم. منشورات حممد علي بيضون. دار الكتب العلمية بريوت لبنان. طلسان العرب. حققه و علق عليه ووضع حواشيه: عامر   (2)
 ( لتوضيح أكثر أنظر:3)

 Albert N. NADER  Le système philosophique des Mu’zazila premiers penseurs de l’islam  Ed. LETTRES ORIENTALES. 

Beyrouth 1956 
 . 55. ص: 1990. 1دراسات بإدارة معهد اآلداب الشرقية(. و انظر كذلك: اجلانب االعتزايل عند اجلاحظ. لبلقاسم غايل. دارابن حزم. بريوت لبنان. ط )حبوث و

 .289. ص: 5كتاب احليوان. ج  (4)
 .20. ص: 6. جنفسه املصدر  (5)
 . 175. ص: 2000. 3الالتينية و العربية و اليونانية. مكتبة مدبويل. القاهرة. طو ربية و اإلجنليزية و الفرنسية و األملانية و اإليطالية و الروسية املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة يف الع (6)

 (7) Opcit.  p : 37.   

(8)   Ibid. mp. 

 .34. ص: 1نص سبق شرحه. أنظر: كتاب احليوان. ج   (9)
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ينعكس التقارب املفهومي بني املؤول البـورسي واملؤول عند اجلـاحظ  يف كون بـورس مل خيّص املؤول بإنسان معني؛ فهـــو 
( القادر على التأويل و الوصول إىل الثالثية، إنّه املرتجم و املقر بالعالمات، une personne( أو الشخص )hommeاإلنســـان )

، كما أّن اجلـاحظ أيضا مل جيعل كل مستدل مؤول بل املؤول الفعلي بعد الثانويني )املتكلمني( هو (1)هو مرتجم واٍع، مدرك، معتقد و
املعتزيل، و هبذا الشكل يكون قد قصر حدود التأويل على املتكلمني دون غريهم، و املؤول الوحيد ضمن املتكلمني هواملعتزلة أو 

،  ناهيك عن كون املقصود بالتأويل (2)قط، ألن القدرة التأويلية ال توجد إاّل عند النخبة ـ كما سبق ورأينا ذلكالصفوة العقالنية ف
و عنده؛ تلك العملية اليت ميكن للمعتزلة أن يقوموا هبا يف حدود العقلنة و التدالل الاّلمتناهي، لتصبح العالمة التأويلية حكرا عليهم 

زها، حيث تربز مجاعية هذه الفرقة كنوع من الفردية داخل اجلماعة اللغوية املوسعة، ألّن اجلـاحظ هبذا ذات حمدودية ال ميكن جتاو 
 الشكل قد حّد من اجتماعية الّلغة واملؤولني داخلها. 

 أنواعها:  رابعا: مفهوم  العالمة و
 ـ العالمة؛ دليل، اسم و شية عند الجاحظ: 1

وال يذهب إالَّ بأن يذهب به نبي ه أو حامله، و هو عالمة عليه أيًضا كقوله: " يرى اجلاحظ أّن األثر دليل على صاحب
فأما اليتن فخروج رِجل المولود  ، فحديثه عن الشيء مبا يدُل عليه، هو عالمة عليه ليس متاًما كقوله: " (3)"عالمة لهفيكون ذلك 

نتباه أنَّ اجلاحظ استخدم العالمة و الدليل يف الوقت نفسه، . امللفت لال(4)" على الفساد دليلسوٍء،  و عالمة قبل رأسه، و ذلك 
لى لكن بالتتايل، و كأنّه أراد درأ التكرار أو تبيان أّن العالمة قد ال تساوي الدليل يف كّل الوجوه، و هو األمر الذي ال نظن اجلاحظ ع

 جهل به. 
العالمات ناهيك عن كونه قد أشار إىل أّن األدلة و  ًُ مث ال ينفك ينزله منزلة خمتلفة عنه،عالمة َُ الدليلجيعل اجلاحظ 

اليت تُرَفق ( 5)األماراتكذلك، كما استخدم الدليل إىل جانب العالمة فإنه  يُلحق كلمة العالمات أيضا بكلمة   موجودة عند األطباء
اجلاحظ مل يفصل يف مفهوم األمارة إالّ  . رغم أن(6)..." يستدل على نباهة الرجل " كان  يقال :باالستدالل. فمن أََمارات النباهة ما

إاّل اإلثبات على وقوع شيء و استدالله بوقوع بشيء  (7)أن ما وصلنا منها هو كوهنا عالمة على شيء ما أو أثر معني، فما العالمة
 آخر، سواء باحلاالت اخلاصة به أم بأوصافه. 

فليست  دلياًل،  اآلية، فإذا كانت (8)مة... و اآلية العالمة"ورد  يف لسان العرب: " مسيت اآلية من القرآن آية ألهّنا عال
"و لو قال لنا قائل إني . (9)" و األعجوبة التي فيها العالمةو  اآليةو لوال موضع بل قد تكون آية فيما يلي: "   عالمة، بالضرورة

رة اليت ال ميكننا عربها حتديد الفرق بني . فمن خالل هذه الصو (10)"؟ فقال:...عالمتك ؟ و ما آيتكنبي ] و [ قلنا له : و ما 
و كان مفهومي اآلية والعالمة سيوصلُنا اجلاحظ أيضا إىل أنَّ العالمة ليست ِشَيًة، و ما ليس عالمة ليس بالضرورة ِشيًة يف قوله: " 

و ظفر من الدهن بشيء  يزعم أنَّك إن أبصرت مصباحا قائما إلى الصبح أنَّ الذي رأيته في أول وهلة قد بطل من هذا العالم،
من وزنه وقدره بال فضل، ثم كذلك الثالث و الرابع و التاسع، فأنت إن ظننت أنَّ هذا المصباح ذلك فليس به، و لكن ذلك 

                                                 
(1) Voir:  Charles S. Peirce’s. Philosophy of signs essays in comparative semiotics. advances in semiotics. P:75. 

 . 289. ص: 5أنظر: كتاب احليوان. ج  (2)
 . 120. ص: 1( كتاب احليوان. ج3)

 .286. ص: ن . جنفسه ( املصدر4)
 ل اجلاحظ(. األمارة دون شرح من قب ) العالمة و 258. ص: 2أنظر كذلك: كتاب احليوان .ج (5)
 .90. ص:2. جكتاب احليوان  (6)

. 3(. ) ج220. ص:2(. ) ج184. ص: 2(. ) ج157. ص: 2(. ) ج47. ص: 2(. ) ج45.ص: 2: ) جاملصدر نفسه ( وردت استخدامات اجلاحظ للعالمة كلفـظ يف الصفــحات املواليـــة من7)
 (. 390. ص: 6(. ) ج426. ص:4(. )ج417ص:
 .56. ص: 14لسان العرب.  ج  ( 8)
 .140. ص:3. جكتاب احليوان   (9)
 .103. ص:4. جنفسهاملصدر  (10)
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، وقع عندك أنَّ المصباح الذي عالمةو ال  شية] و [  لم يكن في األول  متشابهةالمكان لما كان ال يخلو من أقسام متقاربة 
أبرز اجلاحظ من خالل هذا املثال أنَّ العالمة ليست شية متاًما، فلم  .(1)وع الفجر هو الذي رأيته مع غروب الشفق"رأيته مع طل

الشية،  يقل ليست شية و حسب بل أردفها لفظ العالمة، وهو الشرح ذاته الذي قّدمه عبد السالم هارون يف كتاب احليوان بقوله: " 
، و ليس يعني أنَّه  ليس في المصباح األول شية مطلقا، و العالمة المميزةوالمراد بها هنا  كعدة : الّلون يخالف معظم الّلون،

، فاهلام يف كّل هذا أنَّ من (2) لكّنه يريد أنّه  ال يميز المصباح األول من الثاني عالمة خاصة. بل العالمات فيها واحدة "
 ال تكون عالمة كاملة. ختتُص بصفات معينة و  شيةيكون  خاص مميزالعالمات ما هو 

، كما يقول (3)" العالمةالذي هو  السمو من جعل ذلك لها كاعند اجلاحظ يف قوله: "  االسمَ  العالمةُ قد تساوي 
و قلت : ولوال حاجة  تعريف األسماء بغير المعاني،فإن قلت : فقد علم عز وجلَّ آدم األسماء كّلها، و ال يجوز أيضا: " 

و الحاجات  المعاني تفضل على األسماءإلى التعاون والترادف، لما احتاجوا إلى األسماء، وعلى أنَّ الّناس إلى المعاني و 
، فمما ال اسم له خاص الخاص، و الخاصيات كّلها ليست لها أسماء قائمة تجوز مقادير السمات، و تفوت َذرع العالمات

هم من هذا النص أّن اجلاحظ بعدما عرض ملا ليس عالمة عاود . نف(4)وكذلك تراكيب األلوان واألراييح، و الطعوم و نتائجها"
، فإذا كان االسم عالمًة مرًة أضحى يف هذا الّنص ذا موقع بني معاين الّسمات و العالمات أسماء ليست عالماتاحلديث عن 
، وبالتايل تفضل املعاين ، و األمساء تفضل عنها املعاينو المعاني دالالت للعالمات، إن الّسمات عالمات و صفاتفكيف ذلك؟ 

و إنَّما تكثر العالمات و ، فقد حنتاج إىل التعبري عن أمر ما و ال نستطيع ذلك، " الحاجات فتفوت العالماتعن العالمات، أمَّا 
ن يف ؛ فهذه الطبائع هي نتيجة العرف الذي تسرُي مبوجبه العالمات اليت يستخدمها أهل الزما(5)تعظم على قدر طبائع أهل الزمان"

 أزمنتهم اخلاصة، فلكل زمن عرفه وعاداته  وطبائعه، وهي حمكومة ال حمالَة باحلالة االجتماعية عينها اليت أنتجتها، 

يقول دولودال: " و اخلالصة أنَّ  النظرية االجتماعية للعالمة عند شارل بريس  تفرتض حضور الشخصية داخل العالمة، 
ا و هي غري ثنائية هي نفسها السريورة السيميوطيقية اليت جيد اإلنسان نفسه مندجًما هبا؛ أي هي السريورة السيميوطيقية الثنائية  ذلك أهنَّ

بالتحديد، و باعتبارها ثالثة، فهي قابلة للوصف، و إذن فاإلنسان ال يستطيع أن يكون له موقع إاّل ذلك املوقع الذي يعود إليه حقا 
. فال ميكن على اإلطالق القول بعالمة ال مييزها صاحبها، ألنه بتعبري بسيط هو (6)ة ..."داخل النمودج السيموطيقي؛ أي موقع العالم

من ميثلها و هي ما يعكسه، فـ  " لقد دافع بورس عن الطبيعة االجتماعية  للعالمة دائما ليس كما كان يفعل سوسري مبعارضة الّلغة 
( هي اليت تتكلم، لكن  ما تقوله ليس وال ينبغي أن يكون" ذاتيا "، إنَّ Le jeبالكالم، بل بإقصاء فاعل اخلطاب، ببساطة إنَّ األنا )

األنا هي مكان العالمات، و هي باألخص مكان املؤولني، و هي مكان معزول بل بالعكس هي مكان يف حالة و كّل  حالة هي 
 عن األنا اجلماعية ال غري. .  أي أّن الفردية تعيش داخل االجتماعية من حيث كوهنا تعرب(7)حالة اجتماعية ..."

، إذ حّدد ثالثة أقطاب العالمةالذي اهتم به اجلاحظ يف مواطن كثرية من كتابه، وليس فقط  الدليلو ْلنَـُعد اآلن إىل 
. لقد عرض (8)"، فقد أبطلت المدلول عليه...الدليلو إذا كانت األعيان هي الدالة على اهلل فرَفعت للداللة هبذا الشكل: " 

هبذا القول مكونات العالمة دون التصريح هبا و حبيثياهتا، فاجلاحظ ال يضع مفهوم العالمة مرادفا ملفهوم الدليل، و لو فّصل  اجلاحظ
و ما علم المترجم أكثر لكان قد وصلنا الفرق الدقيق الذي أراده، علما أنه على معرفة بالدليل و ما ميكن أن يكون شبيها به: " 

                                                 
 .23، 22. ص:5. جنفسه املصدر (1)
  .  23. هامش ص: 5ج كتاب احليوان.  (2)
 .28. ص: 1املصدر نفسه. ج (3)
 .21. ص: 5. جنفسه املصدر (4)
 .219. ص: 7. ج:السابق املصدر (5)
  . 132ت. ص: السيميائيات أو نظرية العالما (6)
 . 47. ص: املرجع نفسه   (7)
 .135، ص: 2.  جكتاب احليوان  (8)
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. فهناك أدلة ليست بأدلة؛ إمنا متاثل الدليل وحسب، لكن جوانب الشبه غري واضحة و مل يْسَع اجلاحظ (1)"شبه الدليلعن  الدليلب
 إىل إبرازها... 

يعترب احلكم العام على مفهوم العالمة عند اجلاحظ  حكما خيص املفهوم الذي يصادف ما هو لغوي و ما هو غري لغوي، 
عام، ألنَّ العالمة هبذا الشكل هي معرفة اجتماعية لبعض ما ميكن أن تشكله طبائع الناس  لكن دون حتديد ملا يتشكل منه كُمَتَصَور

فيما بينهم ليحققوا التواصل اللغوي و غري اللغوي، وهو األمر الذي وجد طريقه بشكل مسهب عند بورس، وبشكل عام عند اجلاحظ 
 من خالل بعض اإلشارات املقتضبة. 

 :أنواع العالمةـ   2
 ردنا تتبع  هذه األقسام نـَْلِفيها كالتايل: إذا أ  
 : الّلفظأ ـ  

و لو أنَّ إنسانًا مع قول اهلل  تبارك و تعالى: " فليغيرُّن خلق اهلل " قال إّنما يعني الخصاء لم يقبل يقول اجلاحظ: " 
أن يقصد به الشيء بعينه... ، و إذا كان الّلفظ عاًما لم يكن ألحٍد شيء ألنَّ الّلفظ ليس داللة على شيء دونذلك منه، 

يربز اجلاحظ يف هذا النص  قيمة الّلفظ يف توجيه الدالالت املختلفة، إذ تُوجهه قصدية  .(2)فصورة الكالم هو اإلرادة و هو القصد "
و قلنا في  املتكلم إىل الشيء بعينه، و هو هبذا مؤشر للمعىن اخلاص دون العام، ألنه أصٌل  يف وسائل البيان، إذ يضيف قائال: "

الحاجة إلى المنطق ] و عموم نفعه، و شدة الحاجة إليه[، و كيف صار أتم نفًعا  ]ولجميع هذه األشكال أصاًل[، و صار هو 
األمر الذي يعّلق عليه إدريس بلمليح بقوله:" و معىن هذا أنَّ الكالم  يف نظر اجلاحظ هو البيان  ،(3)المشتق منه و المحمول عليه"

لبيان الّلسان من أمور منها؛ اإلشارة باليد، و لوال ، فال بُدَّ " (4)حني أّن غريه من وسائل  التواصل شبه به و تابع له "احلقيقي، يف 
اإلشارة باليد لما فهموا عنك خاص الخاص، إذ كان أخص الخاص قد يدخل في باب العام، إالَّ أنه  أدنى طبقاته، وليس 

. وهنا نفهم عالقة (5)"ه  كما اكتفى عام العام و الطبقات التي بينه وبين أخص الخاصيكتفي خاص الخاص بالّلفظ عمَّا أدا
يصنع في جوبة الفم، و هوائه الذي في جوف الفم، االشتمال اليت ينطوي عليها الّلفظ مبا هو أخص فيه، فالّلسان عند اجلاحظ " 

صور وعالمات مداد و الّليقة، والهواء، و القرطاس، و كّلها و في خارجه، و في لهاته، و باطن أسنانه مثل ما يصنع القلم في ال
، أّما إذا كان الّلفظ هو ما ينطق به اللسان، فشأنه يف ذلك شأن املكتوب يف الفائدة منه إىل جانب (6)"...وخلق مواثل، ودالالت

 الرسم و اإلشارة و غريها من وسائل التواصل.
فمقولة الثالث  ،(7)وجودة عند اإلنسان السوي سواء لغاية جيدة أم لغاية رديئة إّن مقولة  الثالثية هي مقولة األفكار امل

هي: " حال وجود ما يوجد حبد ذاته، من حيث أنّه يوقع نسبة بني ثاٍن و ثالث تندرج حتت هذه املقولة، كّل األشكال والعمليات 
ظ هبذه الطريقة كنوع من وسائل االتصال ال ميكنه أن حيمل صفات و الّلف ،(8)الذهنية الواعية كالتفكري و املعرفة و التعقد و االتصال

 الثالثية إالَّ عند اإلنسان السوي القادر على التفكري  و التمعن و التأمل، و الذي ال يصل الثالثية ما مل يكن دليال أصاًل . الّلفظ
ون لّلفظ إاّل درجة معينة داخل سلسلة التلفظ ككل ) بالنسبة لبورس هو أحد أشكال التأويل احلاصلة لوقوع داللة معينة، حيث ال يك

Enoncé / Enonciation والسري داخل املقوالت الفانريوسكوبية جيعل األمر أقل استعمااًل بني الكائنات، كما ال ميكنه ،)

                                                 
 .78، ص:1. جنفسه املصدر (1)

 .180. ص: 1كتاب احليوان. ج ( 2)

 .  5. ص: ن . جنفسه (  املصدر3)

 . 134الرؤية البيانية عند اجلاحظ . ص:   (4)
 .50. ص: 1(  كتاب احليوان. ج5)

 .70ص: . ن . جنفسه (  املصدر6)
 من هذا البحث   عنصر الثالثية [  71 أنظر: ص: (7)
 . 48ص: 1990. 1تيارات يف السيمياء. دار الطليعة بريوت. طعادل فاخوري.  (8)
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األمر الذي جعل فلسفة بورس التحقق إاّل من خالل اإلدراك الذي أراد اجلاحظ أن يعرّب عنه باملعرفة عند احليوان و أساليب التعلم، 
أكثر خصوصية أمام فكرة اجلاحظ األكثر موسوعية، فكّلما توجهنا إىل حمور الّلفظ  عند اجلاحظ وجدناه متسًعا  بني الكائنات،  و  

 كّلما  توجهنا من أول إىل ثاٍن  صوب ثالث مع بورس وجدنا اجملال أضيق و أخص بني الكائنات وقدرهتا على التلفظ ذاته. 
 ب ـ الخُط: 

، فكالمها نوع (2)، أّما الرقم فهو:"  ضرب خمطط من الوشي"(1)اخلّط هو: الطريقة املستطيلة يف الشيء و اجلمع خطوط"
، الرقوم و الخطوط فرقو ليس بين من التخطيط، ناهيك عن كوهنما ِيؤديان الغاية نفسها من ناحية اجلوهر كما يقول اجلاحظ: " 

التي تكون على الحاجز كّله  الوسوماب البّز و الغزول، و أصحاب الساج و عامة المتاجر،  وليس بين ولوال الرقوم لهلك أصح
كّلها فرق، و كّلها خطوط، و كّلها    الخطوط والرقومو الظّلف كّله، و بين الرقوم فرق، و ال بين العقود و الرقوم فرق، و ال بين 

، أو في معنى  روف المجموعة و المصورة من الصوت المقطع في الهواء، و من الحروف ، وال بين الحالخط و الكتابكتاب 
. نفهم من هذا أّن الغاية اجلوهرية فيما حتققه هذه الوسائل (3)المجموعة من المجموعة المصورة من السواد في قرطاس فرق"

بيل املثال ـ إىل التواصل فال فرق بينهما وهلم العالماتية هو ما جيمع بينها و يوّحد هدفها، ألّن الّلفظ أو الكتابة إذا قادا ـ على س
جرا...لكّن ما يلفت االنتباه بعد هذا اإلمجال هو التفصيل أكثر يف معىن اخلط ضمن مستويات البيان، فما هو اخلط من البيان؟ و ما 

 هي حدوده املفهومية عند اجلاحظ؟ 
اليت ميكن أن تنطوي عليها، و مثلما  الخطوطولتصاميم افكرة ملفتة لالنتباه من ناحية  األيقون عند بورستعترب فكرة 

، و هذه الرسوم البيانية هلا عالقة وطيدة باجلانب الّنحوي (4) (Diagramsرأينا معه، فاأليقونـــات الدينا هي عبارة عن تصــاميم )
الصفات اليت حيملها، سواء أوجد  الّلغوي و البالغي. األيقون عموما هو" دليل حييل إىل موضوعه ـ الذي يدل عليه ـ عن طريق

املوضوع أم مل يوجد، و بالفعل هناك استثناء؛ فإذا مل يوجد املوضوع فعال، ال يعمل األيقون كدليل، و هذا ال عالقة له بصفته دليال 
هلذا أي؛ شيء، صفة، إنسان موجود، أو قانون، و أيقون شيء ما بالنظر إىل أنه يشبه هذا الشيء، وسيتم إعماله كدليل 

عالمة ، كما أن األيقون ال يشتغل إال يف إطار ما بني املمثل واملتماثالت بالصور.ألن األيقون بالنسبة لبورس هو: " (5)الشيء"
، و هي هبذا دليل (6)"  خط بقلم رصاص يمثل خطا هندسياتملك طابعا يجعل منها دالة حتى ولو غاب موضوعها. مثال ذلك 

دية املعىن يف جوهره من خالل الصورة والرسوم البيانية، و مثال ذلك كما يوضح سعيد بنكراد عن حييل إىل موضوعه عن طريق تأ
، حيث يظهر جليا أن شكال من (7)يف العلوم الدقيقة"  النماذج النظريةاليت تستعملها اإلحصائيات و كذلك  " البياناتبورس: 

 وضوعات مثلما وجدنا ذلك عند اجلاحظ. أشكال احلساب يستوي مع الرسم يف تأدية معىن موضوع من امل
فهو عنصر فاعل إلقامة دليل حييل إىل موضوعه عن طريق الصورة، ألّن توضيح بورس ألنواع  األيقونيف الخط أّما 

الكتابة هو ما من شأنه أن يقربنا من تصور اجلاحظ للخط بوصفه دليال، ففي ضوء جتلي األثر البالغي و النحوي لأليقون من خالل 
لصورة؛ أبرز بورس أمهية الفعل الّلغوي الذي ينتج عن اخلط يف األيقون : فاألثر البالغي: " فعل مألوف لتمثيالت موجودة هي ا

أيقونات، و كل جدول اصطالحي مهما كانت نظريته هو بشكل أساسي متثيل هلذا الوجه، والشيء نفسه لكل رسم بياين ) ختطيط 
 أو تصميم(...

                                                 
 .248ص:  12لسان العرب. ج:  (1)
 .248ص: 12املصدر نفسه. ج:  (2)
 .70. ص: 1كتاب احليوان. ج  (3)
 من هذا البحث.  92أنظر: عنصر األيقونات الدينا. ص:   (4)

(5) Philosophical writings. P :102. 
 . 116( السميائيات والتأويل، مدخل لسميائيات ش س بورس. ص: 6)
 . 117( املرجع نفسه. ص: 7)
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األيقوين أننا لن نقف منه موقف املسقط على آراء اجلاحظ، فهذا ما ينايف العلمية، إمنا هندف من اهلام يف فكر بورس 
خالل فكرة الرسم و اخلط أن نقارب بني الرأيني، ألّن اجلاحظ ملّا قارب بني كل اخلطوط، و الصوت، و احلرف بأال فروق بينها كانت 

األيقون سواء منه التخطيطي البياين، أم الصورة، أم االستعارة، وهو أساس املماثلة فكرة الالفرق بارزة كذلك عند بورس بني كل أنواع 
(، و جمال عمله و اشتغاله هو علم املساحة، والتخطيط له دوره Geodesiste. أضف إىل ذلك أننا أمام عامٍل مساٍح ) (1)والصورة 

قونات ـ مثلما رأينا ـ إىل عدة أنواع أمهها: الدليل الفردي األيقوين: ، خاصة ملا تتفرع األي(2)يف تصوره املنطقي لألشياء وما حييط به 
مثل: الرسم البياين الفردي، والدليل العريف األيقوين: ) الذي يشكل رمسا بيانيا من فردية حديثة(، فرغم كون االجتماعية ركن أساس يف 

إىل نوع من التواصل بني املتالغني، فحىت وإن كان اجلاحظ قد الفكر البورسي إال أن الدليل الفردي هو دليل مجاعي خلط بعينه يؤدي 
أشار إىل عنصر التجميع إشارة، فإن بورس قد بّينه بتجميع من نوع خاص البد أن يتوفر بني العناصر بشكل جيعلها مرتاصة دالليا، و 

تاج الدالالت، فالعامل ال يشكل أي شيء قبل هو ما توقفنا عنده حتت مفهوم السيميوز، إذ هو: " سريورة يف الوجود، واألشغال، و إن
 .(3)أن يتسرب إىل رحم السيميوز على شكل عالمات من مجيع األحجام و املواد " 

تعترب نظرة اجلاحظ للخط نظرة فرضتها محولة تفكريه، و لكنها نظرة تشكل سبقا يف الفكر السيميائي احلديث ، كما أن 
بق يف الفكر السيميائي املنطقي، و ال ميكن أن ننفي دقته املنطقية و ال خصوصية عرضه و موقف بورس من الرسم و اخلط هو رأي سا

 امتداداهتا؛ فالتمييزان اللذان استوقفانا من قبل املفكرين مها متييزان لتصور دقيق يف اخلط، رغم ما يشوب رأييهما من انتقادات حديثة
و عدم الدقة العلمية يف رأي اجلاحظ، و مها رأيان أصيالن عن جمهودات هلا من قبل الالحقني الذين رأوا الغموض يف نظرية بورس 

 أصوهلا و هلا سياقها الذي فرضها، مثلما سنحاول تلمسه مع باقي العالمات.

 ج ـ العقد: 
، (5)ليس احلساب ككل  لعقد، فا(4)" و أّما القول في العقد و هو الحساب دون الّلفظ و الخطيقول اجلاحظ: " 

، و قد اضطرب بعض الباحثني العقديف قوله: " و الوسيلة الثالثة من وسائل البيان عند اجلاحظ هي  إدريس بلمليحالذي أّكده األمر 
و نشأ عن هذا املذهب عدم فهم هذه الوسيلة البيانية املستقلة بنفسها،  الحساب بصفة عامة،يف حتديد مفهومه، فذهب إىل أنّه 

،  فلقد مّيز اجلاحظ بينه و بني احلساب (6)لوسائل اليت تشرتك معها يف القيام بالعملية احلسابية " وخلط بينها و بني غريها من ا
، إمنا خيتلط األمر على (7)، وهي الوسيلة الوحيدة املتبقية للحسابحساب بالّلفظ وال بالخط بل باليدبالّلفظ الصريح؛ فال هو 

، كما أن اجلاحظ يف ختام حديثه عن (8)يت ختص احلساب للداللة على االشتمالالباحث حني يسرد اجلاحظ معظم احلجج القرآنية ال
احلساب يف البيان والتبيني ال يذكر األمرين باملعىن نفسه بل يقول: " و احلساب يشتمل على معان كثرية، و منافع جليلة، و لوال معرفة 

احلساب يف اآلخرة، و يف عدم اللفظ، و فساد اخلط، و اجلهل بالعقد العباد مبعىن احلساب يف الدنيا، ملا فهموا عن اهلل عز وجل معىن 
 .(9)فساد جل النعم و فقدان مجهور املنافع ..." 

                                                 
   :هذه الفكرة عارضها إيكو بتغيريها بالتسنني، ملزيد من التوضيح أنظر (1)

 Umberto Eco. La structure absente – introduction à la recherche sémiotique. Trad de l’italien par: Uccio Esposito- Torrigiani. 

Mercure de France. 1972. p : 140. 

إىل : 13. من ص: 2005 1بريوت لبنان. طالتأويل، مدخل لسميائيات ش س بورس. املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب،  أنظر ما مجعه سعيد بنكراد عن حياته وأصل امسه يف السميائيات و (2)
26 . 
  . 169. ص: نفسه املرجع (3)
 .23، ص: 1. و انظر البيان و التبيني ج33، ص:1. جكتاب احليوان    (4)
 . 240. ص: 1988متوز )يوليو(.  2بريوت. ط الطليعة رذهب علي بوملحم إىل أّن العقد عند اجلاحظ هو احلساب نفسه. ملزيد من التوضيح أنظر: املناحي الفلسفية عند اجلاحظ. دا (5)
 . 128الرؤية البيانية عند اجلاحظ. ص:  (6)
 . 47. 46. ص: 1، و كتاب احليوان ج23. ص: 1أنظر: البيان والتبيني. ج (7)
 . 33. هامش الصفحة 1أنظر: كتاب احليوان. ج  (8)
 . 24. 23. ص: 1البيان والتبيني. ج (9)
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جعل اإلشارة الفرق بنّي إًذا بني احلساب والعقد ـ و لو كان الثاين نوعا من أنواع األول لكن باختالف الوسيلة ـ، إذ "  
، (1)رفة العقد إاّل بما فضل اهلل به نصيب الناظر في ذلك على قدر نصيب الالمس"للناظر، و أشرك الناظر والالمس في مع

، فليس هناك فرق (2)"قلنا في العقد و لما تكلفوهوهنا يفتح اجلاحظ جمال التجميع بني خصائص العالمات، أين يلحق كالمه بـما " 
العقد و اإلشارة حىت ال خيتلط األمر بينهما، وهو األمر الذي واحد بني العقد واحلساب بالنسبة للجاحظ، إمّنا هناك فرق ثاٍن خيص 

 . (3)"و قد اضطربوا في الحكم بين العقد و اإلشارة ...اْضطُرب يف احلكم عليه: " 
، (4)و الكتاب هو الذي يؤدي إلى الناس كتب الدين و حساب الدواوين"أما احلساب فإنه يأتينا من أفضال الكتب" 

و لن يكون العقد إاّل بوسيلة من وسائله، فاهلام هنا هو أّن العقد عند اجلاحظ ممثل و وسيلة للبيان هلا منافعها يف لكنه أمشل من العقد 
حياتنا، و كما يؤكد إدريس بلمليح: " إنّه مل يتحدث عن العقد باعتباره وسيلة بيانية ذات نظام و أنساق و وحدات بقدر ما حتدث 

، فقولنا بالوسيلة البيانية هو أنه عنصر من عناصر البيان اليت صرّح (5)ساب وال ختص العقد فقط " عن منافعه، و هي منافع تعم احل
هبا اجلاحظ رغم عدم وضوح دالئل مكوناهتا بالشكل الصريح، الذي جيعلها نظاما قائما بذاته. خذ لذلك ما عّده من منافع تتجاوز 

قول في العقد و هو الحساب دون اللفظ، فالدليل على فضيلته و عظم قدر و أما ال:" البيان و التبيينالعقد إىل احلساب يف 
االنتفاع به قول اهلل عز وجل، " فالق اإلصباح، و جاعل الليل سكنا، و الشمس و القمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم" 

 . (6)" (...96)األنعام 
(، البيان والتبيينيـَُفصَّل فيه كثريا مثلما ُفصِّل فيه يف ) ( هو أنّه ملكتاب الحيوانوعموما فمالحظتنا حول العقد يف )

لكن األهم يف هذه املسألة هو أن اجلاحظ ال يقدم مفاهيمه دون متييز، إمّنا جيعل لكّل مفهوم الّلفظ الدال عليه، و رغم عدم توضيحه 
م مفهوما فاصال له حيقق استقاللية لكل من العقد و مثلما رأينا فإنه قد قد –أصول العقد اليت وّضحها عبد السالم هارون يف اهلامش 

 احلساب دون لبس بينهما . 
يقول إدريس بلمليح:" و كم كنت أود أن يستطرد اجلاحظ يف إشارته القليلة واملوجزة عن العقد إىل ذكر عمليات احلساب 

، لذا (7)ه الوسيلة من وسائل البيان وغريها بواسطة أصابع اليد، و توضيح قوانينه و نظامه حىت تتنسى للدارس املقارنة بني هذ
، و هو األمر الذي يؤكد (8)فاملالحظة البارزة يف هذا الصدد هو أن اجلاحظ مل خيلط بني املفهومني كما  ذهب إىل ذلك الالحقون به 

ونه مل يفصل احلديث طويال عن وعيه الكامل باملفاهيم و األلفاظ اليت يوردها يف كتابه، و بقيمة التفكري الرياضي الذي وصله رغم ك
 الرياضيات إمّنا اكتفى ببعض مقوماهتا الفكرية من حجة و برهان واستدالل. ـ كما سبق و وضحنا ذلك يف طبيعة فكره الرياضي ـ 

إن  ما حيسب للجاحظ هو أنه قد قّدم ألقسام البيان بشكل من التطور املسبق والقدمي واملتقدم عن التصور احلديث 
رياضي و الّلغوي املعاصر، وهو األمر الذي مل يفصل فيه الدارسون كثريا عند اجلاحظ، و مثلما قلنا فقد أبرز بورس توجهه للفكر ال

متاشيا و فكره الدراسي احلديث، إذ يعتقد بورس حسب طائع احلداوي : " أنه من واجب كّل إنسان أن تكون له معرفته بالرياضيات 
سة احلديثة، و بالطبولوجيا، و نظرية الدوال املتضمنة، ألن مثل هذه الدراسات حتتوي على ثراء يف صور احلديثة، أو على األقل باهلند

التصورات يصعب العثور عليه يف علوم أخرى، كما أهنا ترس  عند املرء عادة النفور الشديد واالزدراء القوي من كل استدالل ومهي، 

                                                 
 .46. 45. 1كتاب احليوان.  ج (1)
 .5. ص: 6املصدر نفسه. ج (2)
 .49. ص:1املصدر نفسه. ج (3)
. ص: 6( . ) ج298. ص: 4(. ) ج202، 142، 141. ص: 1. و لقد ذكر اجلاحظ احلساب يف عمومه عند النـــاس يف عدة مواقع. ملزيد من التوضيح أنظر: ) ج50. ص:ن . جنفسه (  املصدر4)
5 .) 
  .      129احظ. ص: (  الرؤية البيانية عند اجل5)
 .63. ص: 1(  البيان والتبيني. ج6)
 . 130(  الرؤية البيانية عند اجلاحظ. ص: 7)
حممد شرف. مكتبة الشباب.  الربهان يف وجوه البيان. تق و حتق: حنفي :(  نذكر منهم ابن وهب الذي أعاب عليه قصور نظرته البيانية. فرغم كونه قد فصل يف اخلط إال أنه قد أخلط بني العقد واحلساب يف8)

 . 130أي:  .هو األمر الذي نؤكده مع إدريس بلمليح يف: الرؤية البيانية عند اجلاحظ. من الصفحة نفسها . و352يلي الصفحة  فيما .1969مطبعة الرسالة. دمشق. 
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، و حىت وإن أحلق (1) تعمل على تركيب وتأليف األفكار يف صور رسم بياين " ومن كل فكر سطحي، ومن كل حماولة استداللية ال
هذا الرأي الرياضيات جبانبها اهلندسي التحليلي حديثا عند بورس، فإن اجلاحظ قد أدرك هذه القيمة من خالل توقفه عند العقد و 

ا عن الفكرة ذاهتا و أمهيتها، بل على العكس فلقد وّضحها منافع احلساب، و بُعد اجلاحظ زمنيا عن الرياضيات احلديثة ال جيعله غريب
يف وقت يؤسس هلا من ناحية سيميائية )بيانية(،  ناهيك عن انتباهه للرسم واخلط إىل جانب  العقد، فقولنا بالرياضيات و املنطق 

ل إىل منتصفه حىت كانت نظرية حديثا جيعله مؤسسا للفكرة رغم تأسيسها  الالحق له، و " هكذا مل يكد القرن التاسع عشر يص
وجون  J.S Millاملنطق الرياضي قد تأسست على يد ثلة من الرياضيني املناطقة حنتفظ منهم على وجه اخلصوص باألمساء التالية:

 C.S( وش.س.بريس ) A.De Moganجورج بول وأوغست دي موركان ) (  Boole George) Booleستورات مل 

Peirceا التشابه احلاصل بني الرياضيات و املنطق من حيث التجريد و النسب واألشياء، و من حيث الرمزية و (؛ الذين حبثوا يف هذ
 .(2)الصورية اآللية " 

لقد أظهر الرجالن وعيهما بقيمة الرياضيات يف توجيه منطق العالمات؛ اجلاحظ بوصفه قد عرض للعقد و احلساب   
اضية واملسلمة الثالثية للعالمات و سريورهتا السيميوزيسية، و هو وعي قدمي حديث كأجزاء للبيان، و بورس بعرض االحتماالت الري

بالظاهرة اليت أضحت ملمحا دراسيا بارزا يف عصرنا احلديث والتايل حىت ألعمال بورس، إذ: " مل حتقق نقل التجارب الرياضية من 
ب العاملية الثانية، وكان ذلك على وجه التحديد يف املواطن اليت شهدت اجملال الرياضي إىل اجملال الّلساين نسبة كبرية إال فيما بعد احلر 

. هذه النظرية اليت استفادت فعال من الفكر الرياضي اللوغاريتمي، و وضفته يف (3)اهتماما كبريا بتطوير ما يسمى نظرية املعلومات"
ات كان سابقا مع بورس، و ميكن اعتبار ما توصل إليه ؛ ، حيث جتدر اإلشارة إىل أن االهتمام بالرياضي(4)طرحها للرسائل الّلغوية 

ا اخلطوة اليت سبقت التصور املتأخر لعالقة الرياضيات بالّلغة عالماتيا، متاما كما ميكن اعتبار الفكر الرياضي عند اجلاحظ؛ فكرا متقدم
 ن جمال أوسع   مما حنن بصدد البحث فيه. يف الدراسات العربية العالماتية، وهو أمر البد من التوسع فيه أكثر، ألنّه يدخل ضم

 د ـ اإلشارة:

، فاإلشارة هي القسم الرابع من أقسام (5)"و جعل البيان على أربعة أقسام: لفظ و خط و عقد وإشارةيقول اجلاحظ:" 
و (؛ حيث يقول اجلاحظ: " ينالبيان و التبيمن أقسام البيان بعد الّلفظ يف كتاب ) ثاني عنصر(،  بـَْيَد أهنا كتاب الحيوانالبيان يف )

و ال تزيد: أوّلها اللفظ، ثم اإلشارة، ثم  جميع أصناف الدالالت على المعاني من لفظ، و غير لفظ، خمسة أشياء ال تنقص
 ، فتباين الرأيني يف الكتابني ال جيعل اإلشارة تفقد قيمتها، فهي وسيلة بيانية يف(6)" العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة

 القولني و ملمح عالمايت يف املوضعني.
فأما اإلشارة (، لْيَسه يف البيان والتبيني، " 45. و 33. ص: 1إّن التفصيل يف اإلشارة بورودها األول يف احليوان )ج

 فباليد و بالرأس، و بالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان، و بالثوب و بالسيف، و قد يتهدد رافع السيف والسوط،
. إذ تتوقف اإلشارة باحلواس على البعد الذي قد يعادل بُعَد الصوت (7)"فيكون ذلك زاجرا و مانعا رادعا و يكون وعيدا أو تحذيرا

عرب الكالم، أو باألشياء اليت تعادهلا من وسائل يستخدمها اإلنسان لتعويض عدم مقدرته على الكالم مثال، وهي هبذا الشكل معادٌل 
، حيث تشكل مع النظر جزأين متكاملني للتواصل غري الّلغوي، كما يتّضح ذلك أكثر (8)"للناظررة عند اجلاحظ " للفظ، ألّن اإلشا

                                                 
 . 214( سيميائيات التأويل اإلنتاج و منطق الدالئل. ص: 1)
  . 134. ص: نفسه ( املرجع2)
 . 399. ص: 2000. 2اجتاهات البحث الّلساين. تر: سعيد عبد العزيز مصلوح. وفاء كامل فايد. اجمللس األعلى للثقافة. طميلكا إفيتش. ( 3)

(4)Voir: Shannon and Weaver. The mathematical theory of communication. The university of Illinois. PRESS. URBANA. 1964. 

P :3  .4ـ

 .33،  ص:1تاب احليوان. ج:(  ك5)

 . 61. ص: 1ج .( البيان والتبيني6)
 املصدر نفسه. ص: ن. (7)
 .45،  ص:1كتاب احليوان. ج: (8)
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واإلشارة والّلفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن " يف البيان والتبيني قائال:
 . (1)" الّلفظ...

كاهنا أن تكون لفظا بصورة أخرى أي لفظا إيصاليا بغري لفظ، أين يستوي املعىن بني االثنني نفهم من هذا أن اإلشارة بإم 
ويؤديان الوظيفة نفسها رغم اختالف الوسيلة، فهما وسيلتان بيانيتان تؤديان دور اجلوهر نفسه يف كليهما؛ أال وهو اإليصال، شأهنما 

، و كما يعّلق حممد الصغري (2)" وما تغين عن اخلط ..."  ال يغين عنه: شأن اخلط الذي قد يعوّضه مؤشر من املؤشرات رغم كونه
بناين على هذا النص فإّن" الفرق بني اإلشارة من جهة و الّلفظ و اخلط من جهة أخرى هو أن اإلشارة ال تعتمد على التقطيع و 

الرمز منه يف باب الكالم املقطع، و لذلك قال الرتكيب املتسلسل مع املعاين؛ بل تشكل حركة أو عالمة واحدة، فهي أدخل يف باب 
إهّنا عون و ترمجان، و يقصد بال شك هبذه العبارة األخرية أن اإلشارة جيب أن تنقل معىن املشار إليه نقال أمينا مثلما تنقل الصورة 

 .. فاإلشارة داللة و الداللة فحوى اإلشارة(3)معىن املصور نقال مييزه عن مجيع املصورات األخرى"
، و أشار صامتاعنه و إن كان أخبر لشيء على معنى فقد دّل او متى يقول اجلاحظ عن إخبارية الصمت و داللته: "

. فحسبنا هبذه احلوصلة (4)، و هذا القول شائع في جميع الّلغات، ومتفق عليه مع إفراط االختالفات"ساكتاإليه و إن كان 
يف كل الّلغات، فلم خيص الدليل يف اللغة العربية وحسب، إمنا أعطاه البعد اللساين الذي الدليلية اليت مشل هبا اجلاحظ ظاهرة الدليل 

جيعل طبيعة التفكري عنده ذات مشولية وذات قيمة عالية يف توجهه العالمايت، ألنّه على علم بأّن من الصمت ما خيرب به ) قبول الفتاة 
الداللة بالسكوت على اختالف اللغات و تعاليمها املتعددة كما يقول إدريس بالعريس مثال(، كما أنه على علم أيضا بعدم استحالة 

بلمليح: " إنّه يصح أن نعترب اجلاحظ فيما خيص النصبة اليت هي إشارة تواصل و إشارة داللة يف آن واحد ـ مؤسسا لسيمياء خارجة 
، أكثر مما هي مشاهبة لسيمياء بريتو أو بارث ء بيرسفلسفي يجعلها قريبة من سيمياعن حياة األفراد و اجملتمع، ذات طابع تأملي 

. ليس هذا و حسب بل إن نظرة اجلاحظ للصمت يف النصبة قد أحلقتها بالتواصل الّلفظي من دون لفظ، (5)اليت أسسها سوسري ..."
 .Parole ou silence, tout a valeur de message " (6)فـ "كالم أو صمت كالمها يؤدي قيمة رسالة" 

ول إدريس  بلمليح : " إّن لإلشارة جهازا حركيا تصدر عنه صورها املختلفة اليت ميكن أن تقارن بالصور الصوتية يق
الصادرة عن جهاز النطق لدى اإلنسان، كما أّن هلا جهازا إدراكيا هو العني عوض األذن فيما يتعلق جبهاز إدراك الكالم العادي " 

لذي إّما أن يقابل احلركة باحلركة أو بالصوت، لكن األمر غري العادي بل اخلاص عند األخرس كما ، فهذا بالنسبة لإلنسان العادي ا(7)
رأى ذلك اجلاحظ هو: عدم اعتبار الصوت صوتا من ناحية الغاية كنقطة فاصلة يف التعامل اإلشاري عند األخرس و اإلنسان العادي، 

هي إمكانية حركية يشكل الصوت فيها الثانية هي إمكانية صوتية، و  األوىل لتكون اإلشارة وفق ما يتصوره اجلاحظ ذات إمكانيتني؛
عنصرا حركيا ال عنصرا صوتيا معروفا يف الّلغة، فيكون بذلك من قبيل الّلغة التعويضية غري املدركة من قبل اإلنسان الذي يستخدمها، و 

 : هنا توصل إدريس بلمليح إىل القول بأن هذا االنفصال إمنا ينتج عنه 
أ ـ اعتبار اإلشارة عند أيب عثمان غري ناجتة أو متولدة عن الّلغة، وأن نظامها غري صادر عن نظام هاته، أو أهنا مواضعة 
من الدرجة الثانية قاعدهتا وأسسها انعكاس سليب للكالم بواسطة النطق، كما هو األمر بالنسبة ألغلب السيميائيني املعاصرين حني 

 ة التواصل البد هلا من أن متر عرب الّلغة. يعتربون بأن مجيع أنظم

                                                 
 . 62. 61. ص: 1( البيان و التبيني. ج1)
  .  62. ص: ن . جنفسه املصدر (2)
 .84.ص: 1983خالل البيان و التبيني. ديوان املطبوعات اجلامعية. اجلزائر.  النظريات اللسانية و البالغية و األدبية عند اجلاحظ منحممد الصغري بناين.  (3)

 .64. ص:1البيان والتبيني. ج: (4)

 .122( الرؤية البيانية عند اجلاحظ: ص: 5)
(6) Les formes de la communication. P :6. 

 . 126ص:  .( الرؤية البيانية عند اجلاحظ7)
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ب ـ اعتبار دراسة هذه اإلشارة اجلاحظية متحررة من ريقة علم الّلغة وسيطرته عليها، وبالتايل على الدراسات السيميائية  
الّلغوية، يف حني  احلديثة، وهو أهم نقد يوجه إىل هذه الدراسات باعتبارها علما غري مستقل بذاته أو أنه شعبة من شعب الدراسات

  .(1)أن العكس هو الذي جيب أن هتتم به األحباث السيميائية كما قرر ذلك سوسري ..." 

يف العصر احلديث، و هي نظرة توسع نقطة  (2)لقد انتبه إدريس بلمليح إىل فاعلية رأي اجلاحظ و قيمته اليت أقرها سوسري 
ديثة و ال جتعلها متموضعه ضمن حدود ضيقة، بل جتعلها تتجاوز علم الّلغة ألهنا بالفعل البحث يف اإلشارة اليت تـَْنَبيِن على العالمية احل

 مشتملة على ما هو لغوي و ما هو غري لغوي. 

من جانب آخر قد يلتقي اإلنسان يف تعامالته اإلشارية مع احليوان، فاحليوان من مشموالت تعامالته اإليصالية احلواس و 
 (3)ما يقول حسن حممد الربابعة: "و لعل  خري ما يبني مالمح من سيمياء احلواس عند احليوان جدول:املقومات اخلاصة به، و ك

 
 
 
 

 
 لذلك فلغة من هذا القبيل هي لغة إشارة سيميائية مهما تنوعت وسائلها.  

لة  اللفظ أو السياق أّما اإلمياء بوصفه إشارة؛ فهو كما يقول حممد أوغامن: " هو القول و التكلم أو التفهيم، وهي دال
بأداة تؤكد تغليب جانب احلركة املشار هبا عن غريه، و لذلك مسيت هذه الداللة، بداللة اإلمياء، و داللة اللفظ أو السياق بأداة أو 

ة هامة بني ،  نالحظ من هذا القول أن اإلمياء وسيلة إيصالي(4)حركة مقصودة للمتكلم، غايتها اإلشعار بتغليب العالمة و التفهيم هبا"
 املتالغني قد تعادل لفظ اإلشارة .

ال تفهم و أن يجعل خادمتها أعجمية تعّد داللة اإلمياء داللًة إشاريًة تعوض الّلغة الكالمية أو املكتوبة  كما يقول: "  
عن طريق وسيلة تعويضية . يشرح اجلاحظ هبذا القول كيفية إيصال املفهوم (5)"باإليماء، وهي في ذلك عاقلة و ال تفهمهما إاّل عنها

 بورسيف غياب الّلغة املتداولة، و ذلك من خالل الفائدة اليت  يتوصل إليها اإلمياء مبا حيققه من معادلة للكالم أو التعبري، فلقد فّصل 
ة عالمة تثري انتباهك يف اإلشارات تفصيال فلسفيا منطقيا براغماتيا ظاهريا، واعترب املؤشرأو اإلشارة أو كما يقول بنكراد: " ...األمار 

، حتدد هذه العالقة عالقة (6)إىل وجود شيء ما عرب  دافع ما، و هذا الدافع ال عالقة له بالتشابه فهو يتم حبكم عالقة مرجعية " 
ملكان. من جتاورية يف إحالتها إىل موضوع العالمة، وهلذا فمن طبيعة املؤشر أنه : " يكون فردا أو حدثا خمصوصني متعينني يف الزمان وا
( ordinalأمثلة "الشاهد: الدخان بالنسبة إىل النار، النصب اليت تعطي إرشادات عن الطريق، التصبيع، األسهم، األعداد الرتتيبية )

، فمن خالل هذا املفهوم البورسي  تظهر طريقة التحليل بشيء من اخلصوصية،  (7)أمساء العلم، اإلشارة ضمائر الوصل..... إخل 
القول إنّه عرض خاضع للتقنية، هذه اليت تشكل بالنسبة ملفهوم الطرح اإلشاري عند بورس مبحثا مميزا، فإْن كان اجلاحظ  حيث ميكننا

ا قد حّدد مفهوم املؤشر وفقا لتصور عام لوسائل البيان و التعبري، فقد أبرزه بورس انطالقا من مسلمة رياضية ثالثيةـ  سبق لنا أن توقفن
د توضيح عالقة اإلحالة بني الدليل و املوضوع، لكن العرض العام لإلشارة لن حُيدث بْونا بني الرجلني يف املفهوم عندها ـ، و ذلك  قص

                                                 
 . 127. ص: نفسه املرجع (1)

(2) Cours de linguistique générale. P : 32.33.34 ( place de la langue dans les faits Humains la sémiologie( 
 .35. ص:2007حسن حممد الربابعة. السيمياء و التجريب عند اجلاحظ. دراستان يف النظرية و التطبيق. مؤسسة رام للتكنولوجيا و الكمبيوتر. األردن.  (3)

 .65رسالة يف االستدالل، و متييز املدلول من الدال. مطابع الشوي  تطوان. ص:  .حممد أوغامن (4)

 .88. 87. ص: 3(  كتاب احليوان.  ج5)

 . 119التأويل مدخل لسميائيات ش س بورس. ص:  السميائيات و ( 6)
 . 58تيارات يف السيمياء. ص:  ( 7)

 ريتال تشجي

 

 

 

 

 هـ(-2د(             )-2ج(             )-2ب(             )-2أ(             )-2)

 سيمياء بصرية     سيمياء سمعية     سيمياء شمية     سيمياء ذوقية     سيمياء لمسية
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العام، ألن اإلشارة إشارة خارجية يف الظروف العادية، و الواقع اخلارجي عند بورس و اجلاحظ بكل ما حيويه من حركات و صور هو 
َشكِّل العام لإلشارة؛ إذ " حيُ 

ُ
تاج إىل املؤشر بالنسبة لبورس: " عند كل تعيني لشيء ما، فأية معلومات عن الواقع اخلارجي البد هلا امل

وأن تتضمن بعض الشواهد، إذ من دون هذه ال ميكن الفصل بني احلقيقة واخليال، وبالتايل فالشواهد ختص جمال التجربة اخلارجية " 
لصورة و املشاهدة العينية، أين يلتقي التصوران، ألّن الواقع اخلارجي وحده الذي ، و التجربة اخلارجية هي واقع حركي خاضع ل(1)

يشكل قيمة التأشري، وحصول عملية استقبال الصور و احلركات عرب حاسة البصر. اجلاحظ إذا هو أول سيميائي عريب قاربت آراؤه 
 آراء أول سيميائي غريب...

 

 
 الدكتورة  عايدة حوشي

جامعة بجاية

                                                 
  .54. ص: نفسه ( املرجع1)
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 الجزائري المعاصر و الموروث الشعري العربي القديم  الدكتور محمد الصالح خرفي الشاعر
 

 الشاعر اجلزائري املعاصر و املوروث الشعري العربي القديم

 حممد الصاحل خريفالدكتور 

 

 

عاد الشاعر اجلزائري إىل البنية النصية اجلاهلية املتمثلة يف نص األطالل حماوال إعادة التجربة        
الطاللية بصورة موافقة للتجربة املعاصرة فبىن احلاضر على الغائب ، و يف هذه احلالة  " ال تقف مجالية 

لنص الغائب بل تقاس مبدى انزياح داللة النص احلاضر لمة النص احلاضر ئالنص الشعري عند مدى مال
وفنيا له مربراته    و  و هذا الرجوع للنص الغائب احلاضر لغويا1عن مرجعية النص الغائب املستلهم" 

أسسه اليت تسوغ ذلك الرجوع،فالشاعر اجلزائري حياول إسقاط التجارب السابقة للشعراء اآلخرين على 
جتاربه و نصوصه، فتجربته اجلديدة املعاصرة مثل مئات التجارب السابقة، ألن املرأة هي املرأة و إن 

وبكاء الدار سبيل للوصول إليها . والتعبري عن  اختلفت األمكنة و تغريت األزمنة ، فالشوق إليها باق
على األقل عند بعض الشعراء  –مدى معاناة الشاعر ال يكون إال بالرجوع إىل استلهام رمز الطلل* 

مثلما جند ذلك يف الكثري من نصوص الشاعر اجلزائري خليفة بوجادي يف نصوصه اليت ضمنها  -اجلزائريني
أو يف نصوصه املخطوطة ، فمن األوىل نصه "تداعيات الزمن املتربج"،الذي ديوانه األول "قصائد حممومة" ،

يعود فيه إىل الوطن الدامي،ليجعله دارا واحدة،مقارنا بني حاهلا اليوم و حاهلا يف األمس ،لقد حتول الوطن 
 إىل دار و إىل طلل مرة واحدة من  دون أهل أو أحبة أو سالم :

 اُر تكلى و أهُلوها قد ارحتـلوا    و الشرُّ ينعُق و الغرباُن حتتفلُ الد                            

 كانوا هنا و اهلوى من بيننا خضٌل   و اليوم أينُهم إن اهلوى مخَِلُ 
 كانوا هنا و هنا و الكلُّ أغنية     يشُدو هبا غرُد األطياِر مرحتلُ 

 2تأمتَِلُ  و الكوُن فيُض سالٍم يف مدائننا   و النفُس حرى إىل العلياءِ 
و من الثانية نصه املخطوط " لوحات زافرة"، الذي يتقاطع فيه مع النصوص الشعرية العربية القدمية، لغة   

 و رمزا  :
 ال تذكِر الربع الذي يتبدُد   عفت الدياُر فذكرها ال يسعدُ 

                                                 
 . 14ص . 2001، 01دار املشرق ،فلسطني،ط راسات يف شعر حممود درويش"..حسني محزة : مراوغة النص"د 1

وفاء لدنيا الطباعة و  دارجمالية "   دراسةفي الشعر العربي "  األطاللاالستفادة من توظيف األطالل في الشعر العربي راجع : محمد عبد الواحد حجازي :  من*لمزيد 

 .2002، 01، مصر ،ط النشر
 ص.2002، 01منشورات مركز إعالم و تنشيط الشباب،سطيف،ط قصائد حممومة.خليفة بوجادي:  2
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 عفت الديار فما هبن خريدة    تؤنْسك أو " لبىن " إليك توددُ 
 صبابة   فاقعْد فأنت طوال دهرك تقعدُ رحلوا و ما هلُم إليَك 

 1و ابِك الزماَن و أهله ال تكرتْث   أبًدا فصدُرك من جوى يتوّقدُ 
فالشاعر اجلزائري خليفة بوجادي عاد إىل املخزون الشعري العريب القدمي مستلهما النصوص الشعرية 

ديدة،فيحدث بذلك التداخل السابقة الغائبة إلنتاج نصوص جديدة موافقة ملواقفه وأفكاره ومعانيه اجل
بشرط أن حيدث  2النصي عرب هجرة تلك النصوص ألن " النص ال يكتب إال مع نص آخر أو ضّده" 

التمايز النصي و ال يكون النص احلاضر صدى للنص الغائر يف الذاكرة الشعرية ، ليحدث املتعة القرائية 
 ،و ال يصبح نصا يف مستوى أقل من النص األول .

 ،الشاعر اجلزائري مببدأ العودة إىل املوروث اللغوي لالستفادة منه يف بناء نصوصه الشعرية  و قد أخذ 
وإلحداث التواصل مع القارئ ، الذي يشرتك معه يف األرضية اللغوية، فاملوروث الشعري أساس الشعر 

 .لإىل األص احلديث و املعاصر ، و هو اخللفية األساسية للكثري من النصوص ، و الرجوع إليه ،رجوع
إىل مرجعيته الفكرية و رؤيته اجلمالية ،و قد يرجع إليه هذا الشاعر أو ذاك ، و هو يف كل ذلك حيتكم 

تقتصر العودة إىل املوروث على نصوص معينة،أو قد تكون عودة مؤسسة هتدف إىل مراجعة الكثري من 
القصيدة العنرتية" ،و "ما مل النصوص ، مثلما فعل الشاعر عيسى حليلح خاصة يف نصوصه األخرية ؛" 

يقله طرفة بن العبد"،و" تعليق على معلقة عمر بن كلثوم "، و "تطاول على زهري"... حيث أعاد كتابة 
هذه املعلقات من جديد ، مرتكزا على بنيتها اللغوية و حمافظا على مطالعها ، مبقيا على الكثري من 

يوافق رؤيته و هدفه، فهو قد طوّع املعلقة للتعبري عن  األبيات أو األشطر يف نصوصه اجلديدة ، لكن مبا
 الواقع اجلديد ،و لربط القارئ باألجواء الشعرية القدمية واحلفاظ على ذاكرته الشعرية  .

و احلقيقة اليت جيب اإلقرار هبا هنا ، أن الشاعر عيسى حليلح ، تأسس مشروعه الشعري منذ بدايته   
ريب القدمي ؛ففي نصه " نداء إىل أيب الطيب املتنيب" من ديوانه األول " وشم الشعرية على املنت الشعري الع

على زند قرشي" ،مل يكتف بالعودة إىل املنت الشعري، بل وظف  الرموز الشعرية العربية القدمية، معتمدا 
 على الطلل إلبراز مواقفه:  

 ياقفا نبِك قْد وىل احلبيُب جمافيا     و أبقى فؤادي يف عراء مناد

 و ما شفين رسٌم قدمٌي و إمّنا      بكائي ملْن صادت بضحٍك وفائيا
 3و تا اهلل ما أبكي "ربابًا"و " ميًة"     و لكين املخدوُع أبكي بكائيا 

                                                 
 خليفة بوجادي: لوحات زافرة)قصيدة خمطوطة(. 1
 .199ص .2001، 3الشعر املعاصر.دار توبقال للنشر املغرب،ط .03محد بنيس: الشعر العريب احلديث ج  2
 .11،ص 1985، 01عيسى حليلح : وشم على زند قرشي.مطبعة البعث،قسنطينة، ط 3
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و يف نصه " يا حادي العيس ال تشدو" ،من ديوانه الثاين " غفا احلرفان "،يعود كذلك لنص 
 لشعرية ، على الرغم من تغري الزمان و املكان  :الطلل،مستوحيا آياه للتعبري عن جتربته ا

 يا داَر ميَة ..ظّل الركُب ُدلّينا     تعّفَن الدمُع و امحرْت مآقينا

 يا داَر ميَة ما خّنا لكم ِذَمـما     ليس اخليانُة من طبع احملبينا
 1يا داَر ميَة ما خّنا أحّبتنا    ال ..بل أحبتنا يا دار خـانُــونا        

فالرجوع إىل املوروث الشعري العريب القدمي ،و خاصة يف عنصر األطالل املرتبط باملكان مل يكن عند      
الشاعر عيسى حليلح فقط الذي يبدو أنه يرى أن النص " ال ميكن أن يكون إال عملية اختزال لنصوص 

ء إجراء نقديا مجاليا سابقة و إضافة نسبية على حمور الرتكيب الداليل ،و بذلك يكون النص قبل كل شي
عند الشاعر خليفة -كما رأينا سابقا–بل هو كذلك 2جلوهر كل نظام متبنني يف املظاهر احلياتية ككل." 

و عند الشاعر ، املخطوطة و املبثوثة يف ديوانه " قصائد حممومة" ه املطبوعة و بوجادي يف كثري من قصائد
و الفنية و كشفت عالقته باملكان ، و ارتباطه به  يوسف وغليسي الذي عربت قصائده عن رؤاه احلياتية

،و باملكان العريب القدمي ،و إن تغري نوع املكان فهو يف أصله واحد، ألنه املثري الذي يستفز الشاعر 
فالقصيدة حتمل مرجعيتها من ذاهتا ، لكنها تستمد وجودها من احمليط الشعري العام  ليتذكر من حيب ،

 و حتتكم للقواعد اجلمالية  و القوالب الفنية  املتعارف عليها  .ي لوعي اجلمعالقدمي و احلديث و من ا
وغليسي يف نصه " وقفة على دمنة الذكريات" يقع حافره على حافر الشعراء القدامى الشاعر يوسف ف  

بشكل متميز و مغاير الختالف السياق العام للنص و الرؤية الفكرية ، لكنه يستثمر الطلل ليعرب عن 
ربته و يربز رؤاه الشعرية وعالقته باألخر البعيد يف شكل مقارنة واقعية بينه و بني الطائر املهاجر الذي جت

 حيـن إىل وكره و مكانه  : 
 على شاطِئ الذكرى جلسُت حمرّيا      و ذكراِك أمسْت يف فؤادَي ِخْنجرا

 ا ُمَدمَّراو قفُت على األطالِل أبكي عهوَدنَا       و استنطُق الذكرى وحيدً 
 رأيُت طيوَر العشِق هتجُر عشَـّها      فُرْحُت إىل األعشاِش أبكي مهاِجرا
 3أذوُب ، و ما رّقت لقليب قلوهُبـم       و آٍه لقلٍب باخلطوِب تـََعّفـرَا 

فالكثري من النصوص الشعرية اجلزائرية املعاصرة رجعت إىل األطالل و الشعر اجلاهلي                      
، وقد كشفت هذه  -بالطلل–و اإلسالمي و األموي و العباسي ...وأرخت شعريتها بارتباطها باملكان 

النصوص أنه " ال يوجد نص ينفصل متاما عن نصوص أخرى، إنه دائرة ممتدة تنتصب يف كون زمين 
قدة ، ال منفسح تتجمع يف حمورها و ما بني حمورها كّل النصوص املنتجة،و هذه الدائرة ذات طبيعة مع

                                                 
 .29،ص1986، 01عيسى حليلح: غفا احلرفان. م و ك ، اجلزائر،ط 1
 .5حسني محزة : مراوغة النص"دراسات يف شعر حممود درويش". ص  2
 .25ص .1995، 01اجلزائر ، ط بداع، منشورات يوسف وغليسي: أوجاع صفصافة يف موسم اإلعصار . 3
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ميكن ببساطة أن حندد هذا التداخل،من خالل تقنني صارم لتلك العالقة بني نص و سواه. فاملغايرة 
  1مع النص املتناص ." -بالضرورة–اللغوية و ختالف التشكيالت األدائية تتفارق 

املعاد  هو هذه احملموالت املعرفية املشرتكة اجلزائري املعاصر ، و ما يعطي اخلصوصية للنص الشعري
ألن " التناص هو وسيلة تواصل ال ميكن أن حيصل القصد من أي  الشعرية  صياغتها داخل النصوص

خطاب لغوي بدونه ، إذ يكون هناك مرسل بغري متلق  مستوعب مدرك ملراميه،و على هذا فإن وجود 
و هذا  2التواصلية ." ميثاق و قسط مشرتك بينهما من التقاليد األدبية و من املعاين ضروري لنجاح العملية

ال –قد يتأتى لبعض القراء ،و قد يتعذر ذلك على البعض،و على هذا تصبح املطالبة بالنص القابل للفهم
من أهم واجبات النقد املعاصر. ألن الشاعر املتميز يسعى دائما لالستفادة من املوروث الشعري -املفهوم

شاعر قوع يف الغموض و اإلهبام مثلما فعل  الو تاري  الشعر ، بكيفية ختدم النص اجلديد دون الو 
ف الرمز املكاين يوظتو بطريقته الشعرية  اخلاصة التاري   الذي حاول إعادة  الغماري حممدمصطفى 

الشاعر مالك بن الريب ، فيكون  - يف عهد عثمان بن عفان-"وادي الغضا"الذي وظفه من قبله 
 دي الغضا " للغماري : التقاطع بني رائية مالك بن الريب و نص " وا

 هلل يا وادي الغَضى  ما لِْلَغَضى يغتاُل نَْهَره

 ما للربيِع يهاجُر الوادي و يدفن فيه عطَره
 وادي الغضى ما للغضى يغتاُل باْسِم النهر هنَره
 وادي الغضى للجيل حيمُل مشَسه و يديُر بدره
 3وادي الغضى للشوِق مزُروعا على أعتاِب زهرْه 

 -بوادي الغضا -مالك بن الريب رمز للسعادة و الفرح،و رمز للذكريات السابقة  الشاعر  عند افالغض
"عالقة السارد مبكان الغضا تعرب عن الفقد و الضياع،و عرب السياق البنيوي      و فـ اليت ُفقدت خبرسان

حتمل داللة الوظيفي للمكان يف القصيدة يالحظ أن الغضا حيمل داللة املكان املفقود بينما خرسان 
املكان املفقد و املتلف و املضيع ، فخرسان مكان الشقاء و املوت و النهاية األبدية و لذلك كان 

  4استدعاء الغضا و حضوره تعزية للنفس مما هي فيه من وحشة املقام و قساوة املصري."

ال يعدو التقاطع واضح و بني ، و  لكن االختالف بني داللة الغضا عند الغماري و عند مالك بن الريب
 . أن يكون يف استخدام لفظ " وادي الغضا " الختالف السياق و التجربة و املعاناة 

                                                 
 .237ص .1995، 01صرة".منشأة املعارف،مصر،طمعا منظورات"  رجاء عيد : القول الشعري. 1
 .134،ص 1992، 03التناص".املركز الثقايف العريب ، بريوت، املغرب،ط ة.  حممد مفتاح : حتليل اخلطاب الشعري"إسرتاتيجي2

 .  42،ص 1986، 01مصطفى الغماري : حديث الشمس و الذاكرة . م و ك ، اجلزائر ، ط 3
 .43،ص 1999،ديسمرب14شعرية يف يائية مالك بن الريب.جملة اللغة و األدب،جامعة اجلزائر،عنوالدين السد : املكونات ال 4
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و مثل الغماري رجع الشاعر يوسف وغليسي إىل القرآن الكرمي و إىل السرية النبوية الشريفة ليغرف      
قد أحسن استخدام الثقافة  و  ميكن القول أن الشاعرمنهما يف ديوانه  الثاين " تغريبة جعفر الطيار"

 الدينية يف بناء نصوصه الشعرية ، اليت انبنت معظمها على تلك الثقافة املشرتكة  :
 أجلأُ اآلَن و حدي " إىل الغاِر"

 ال أهَل .. ال صحَب .. إال احلمامُة  و العنكبوْت !
 غربّتين الدياُر اليت ال أحُب ديارا سواها
 ،، ولكنين متعٌب .. متعٌب من هواها

*** 

 يسألونك عين ..
 قل إين نزحُت إىل "طوِر سنني"،،

 إيّن تقلدُت عرش النبوة يف وطٍن آخر يشتهيين
 1و مينحين الوصَل بالروح يف كل حني ! 

لقد جلأ الشاعر إىل السرية النبوية املعطرة ليعرب عن غربته يف جزائر اليوم ،و متثل نفسه نبيا جديدا ،  و     
 بعد الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم ، فالشاعر يوسف وغليسي أراد أن يعيد هو يعلم أنه ال نيب

تشكيل التاري  و فق رؤيته و حاجته النفسية و سياقه النصي و تطعيم نصه ببعض ثقافته، ليشكل خيط 
 الوصل بني املاضي و احلاضر .

باملاضي متجذرة يف  مفعمة " للشاعر يوسف وغليسي تغريبة جعفر الطيار"بل أن  معظم نصوص    
املكان مهوسة بالقضايا الوطنية و السياسية و التارخيية و الدينية ، تكرر فيها املكان بشكل ملفت ،      

و بتتابع ينبئ عن رؤيا شعرية تستشرف املستقبل ، مثلما كان مع نصه " تغريبة جعفر الطيار "املكتوب 
هلدنة اليت حدثت بني اجليش الوطين الشعيب        قبل ا ، الذي تنبأ فيه مبا حدث و  1996يف خريف 

 :، حبس الشاعر الذي يرى ما ال يرى غريه و اجليش اإلسالمي لإلنقاذ 
 إين رأيُت مبوطن ملكــني قاما    بعد طول تنازٍع فتحاورا

 ملكنْي يروى أن هذا قد "تأّبط    شّره"، لكن ذاك "تشنَفرا"
 ُحْكًما يكون تداوال و تـشاورا   و تبادالَ علَم البالِد و  أعلَنا 

 كّل احلروب تعرَبت فتألألت   و تلون الوطُن املكحل أخضرَا
 من اجلباِل ..من املدائِن..و الُقرى   و الالجئون رأيُتهم يتنزلون  

 2و رأيتين بني احلمائِم طائرَا     و رأيُت أسراَب احلماِم تواَفَدتْ 

                                                 
 .31و29ص .2000، 01اجلزائر،طفرع سكيكدة،اجلزائريني، إحتاد الكتاب منشورات يوسف وغليسي : تغريبة جعفر الطيار. 1
 . 47املصدر نفسه.ص 2

 .1986ألخضر ط الذي كتبه سنة ** هو الشاعر عيسى حليلح صاحب نص " معلقة اجليل ا
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عودة املاضي و التاري  املشرف ، و هذا يدل على إميان الشاعر  على أن  البعض من الشعراء يأملون يف
حبتمية التغيري و التحول،وأن التاري  قادر على إعادة نفسه،مثل الشاعر يوسف وغليسي يف قصيدته      

أو "ما مل يقله صاحب اجليل األخضر !"** حيث حبث الشاعر  ، " العشق و املوت يف الزمن احلسيين
ده و وجد كل الشهور ختونه يف جزائر االستقالل، فعاد  إىل بغداد ليوحدها باألوراس ، عن نوفمرب فلم جي

مثلما توحد املهاجر واألنصاري و العريب  و الرببري من ذي قبل ، لعل بغداد تعيد جمد األوراس و تعيد 
ق مع االخضرار الذي ضاع،فاملصري مشرتك و حلم نوفمرب اجلديد و من خالله حلم األوراس سيتحق

 بغداد:  
 عبثًا أفّتُش يف الشُّهور َعِن الوفـا    كلُّ الشهور َغَدْت خَتوُن نـَُفْمبَـرَا !

 كوين املـْعربا ..  !أوراُس !.. إيّن عاِبٌر َمثْـَواَك .. أَْو     راسّيَة العْينني 
 عينيِك..أهوى ما مسعُت و ما أرى..    أهواِك..أهوى طلعَة األوراس يف  

َدا : أْنصاريًا و ُمهاِجـرَا ...    وراُس يف هذا الُفَؤا  بغداُد و األ  ِد َتوحَّ
 يف الّديِن اْنَصَهرَا .. و ناَما تـَْوأََمْيـ  ـِن و ُمرَضَعنْيِ : ُمَعرَّبًا و ُمبَـْربـَرَا !

 قلًبا تزمـَّل باهلوى و تدثّرا    إيّن قادٌم .. فْلَتْحُضيِن     !بغدادُ 
 1و نُلّوَن األفَق "املَؤْمَرِك "َأْخَضرَا !      احلضارِة و الصَِّبا  لُنعيَد أحالمَ           

فالنص  السابق يشري إىل توحد املكان التارخيي و إىل متسك الشاعر خبيوط احللم أىن كانت، و قد اشتمل 
      على تناص*** واضح يف العنوان مع عنوان رواية الطاهر وطار " العشق و املوت يف الزمن احلراشي" 

مع صاحب " معلقة اجليل األخضر " ، مضمونا و إيقاعا ،و هذا التناص ال ينتقص من أخر و تناص 
قيمة النص اجلمالية ألن " النص انفتاح على  واقع خارجي و تفاعل مع سياقه ، فالنص يتولد من بنيات 

 أحادية  نصوص أخرى ، فكل نص هو نتاج نصوص سابقة، النص املتناص يتماهى يف عالقات غري
و الشاعر يف    2السمة مع نصوص أخرى فقد تكون عالقة حتول أو  تقاطع أو تبديل أو اخرتاق " 

حاجة إىل السابق و إىل الالحق يف إطار لغته و لغة اآلخرين ليؤسس هوية النص الشعري الذي يكتبه    
لتقنية اإللصاق اليت تبعد النص دون تكرار أو استخدام  و يؤرخ تارخيه و حاضره  و جيعله يبقى ملدة أطول

 عن أدبيته. 
و يؤدي التناص "دورا بارزا يف إثراء جتربة السرية ، حيث يكتسب النص تعددية من سياقات أخرى مع    

بقائه ممركزا يف سياقه اخلاص و تتنوع أمناط التناص ما بني استعادة حدث ديين أو تارخيي            أو 

                                                 
 .91يوسف وغليسي: أوجاع صفصافة يف موسم اإلعصار .ص  1

ص ، ملزيد من التفصيل البلغارية األصل الفرنسية اجلنسية اليت استبدلت مصطلح احلوارية بالتناجوليا كريستيفا ***يرجع الفضل للناقد الروسي خمائيل باختني يف تعريف التناص و التنظري له باسم احلوارية و للناقدة 
 راجع : سيميائية النص األديب ألنور املرجتي  .

 .16،ص2001ديسمرب-، أكتوبر30عبد اهلل أبوهيف:احلداثة يف الشعر السعودي املعاصر.م عامل الفكر،م 2
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حداث أو اإلشارات يف سياق السرية حبيث تتولد دالالت جديدة تثري أسطوري و استبطان هذه األ
 1التجربة " 

فيه  يتناصالذي -بشكل مغاير–الشاعر الشريف بزازل  يف نصه " مديح الظل العايل " و هو ما فعله  
،مع اختالف يف القضايا للعنوان نفسهمع نص معاصر للشاعر العريب الفلسطيين حممود درويش،احلامل 

 :و إبراز للخصوصية اجلزائرية  روحة و إلغاء للحواجز التارخيية و املكانية املط
 وهراُن !

ثقلها النعاسْ  ُُ  مل تزْل وهراْن ُي
 ترهقها األشالُء و النواحْ 

 كأمّنا تبددْت عن قلبها طالئُع الربيعْ 
 أرى األمواَت خيرجون من سباهتم

 ميتحنون ُخرسها ..
 و البوم و الُغراب و األننيْ 

 مون أنفاَس األقاحيسمّ 
 و يضرمون شوارعها

 وهراُن !
 2و يتقطع الصدى  ! 

هو الذي جيعل النصوص تتالقى و تتالقح فيما  و املكانية  –الزمنية  –للحواجز التارخيية هذا اإللغاء و 
بينها ، و تتشكل من خالهلا بىن النص و مجالياته املتعددة الوظائف و الدالالت ،تثبت عرب الزمن. 

على أيدي الشعراء بكيفيات  و االمتصاص  التحويل و كّل نص قابل للتحويرح  عند ذاك  يصبو 
حىت حيُدث ، املطالب لفهمه بكم ثقايف و معريف معني  خمتلفة،فيستعصي جراء ذلك النص على املتلقي

و فهمه   التقاطع بني اخلربات املعرفية السابقة للمتلقي و النص الشعري  احلاضر و يتسىن له اإلمساك به
 .وتلقيه 

يف ديوانه "زهرة و من أمجل اللمحات الشعرية اليت جتلى فيها التناص،نص"عرس امللح"للشاعر عاشور فين ،
سورة اإلخالص " قل هو اهلل أحد و التداخل النصي،يث استثمر فيه الشاعر عن طريق التناص الدنيا "ح

براز عظمة البحر،و الذي حييل الشاعر من خالله ، اهلل الصمد،مل يلد ومل يولد،و مل يكن له كفؤا أحد"إل
 على النص القرآين الذي ينكشف مباشرة من خالل القراءة األوىل  :

 أال أيّها البحُر ..

                                                 
 .21،ص1998، 01فوزي عيسى:جتليات الشعرية"قراءة يف الشعر املعاصر" منشأة املعارف،مصر،ط 1
 .51:بعوزيت وطن من ورد.ديوان خمطوط.صالشريف بزازل 2
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 هل من أحدْ 
 ال أحدْ 

 ليس للبحِر صاحبةٌ 
 ليس للبحِر والدةٌ 

 ليس للبحِر من والٍد أو ولْد !
 ليس للبحِر جنسيٌة أو بلْد!

 ليس للبحِر فاكهةٌ 
 يس للبحِر آهلةٌ ل

 ال و ال هو فرد صمْد!
 ليس للبحِر كميٌة أو عدْد!
 ليس للبحِر أنثى أو ذكرْ 

 إنه املدُّ و اجلزرُ 
 و املُد و اجلزرُ 
 1حىت األبْد ! 

لقد استثمر الشاعر عاشور فين السورة القرآنية يف سياق خمتلف هلا،بلغة بسيطة و عادية، مضيفا      
ه العناصر متحي عند هناية النص حبصره للبحر يف ظاهرة املد و اجلزر، و هو إليها عناصر أخرى، لكن هذ

" الذي يصّر  عليه le transfer semantigue    ما يعرف يف البالغة احلديثة بالتحويل الداليل" 
 جريار جينيت****

خا شعريته عرب و يبقى النص الشعري املتميز املستمر يف الزمان و املكان يغرف من لغة األجداد مرس    
ما يزخر به من إبداع ،و ليس ألنه ساير التقاليد اللغوية و العروضية ،و ليست الشعرية أيضا الثورة على  
كل ما هو قدمي ، و التأسيس جلديد يتنكر للماضي،بل الشعرية تتجلى يف النص عرب متفصالته 

ع و النشر و من تقنيات الفنون النثرية واالستفادة من التقانة الفنية و من الفرص اليت تتيحها وسائل الطب
اليت ينحرف هبا الشعر إىل فضاء فين جديد.فـ" الشعرية هي وظيفة من وظائف العالقة بني البنية العميقة و 
البنية السطحية و تتجلى هذه الوظيفة يف عالقات التطابق املطلق أو النسيب بني هاتني البنيتني ، فحني 

الشعرية، و حني تنشأ خلخلة و تغاير بني البنيتني تنبثق الشعرية و تنفجر يف يكون التطابق مطلقا تنعدم 
 2تناسب طردي مع درجة اخللخلة يف النص " 

                                                 
 .145ص.1994، 01دارهومة، اجلزائر،ط عاشور فين : زهرة الدنيا. 1

 palimpsestes  "le seuil.   4e ed .2002 ****يراجع مقدمة كتاب "أطراس"
 .57كمال أبوديب: يف  الشعرية .ص  2
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الشعرية هي حمصلة التقاء الكلمة اللغوية مع اجلملة الشعرية مع السياق مع الصياغة الفعلية للنص و     
تارخيي ... أي هي النص ككّل الذي كان يف البدء  اليت ينسجم فيها الداخلي مع اخلارجي ،النفسي مع ال

كلمة ، هذه " الكلمة يف التجربة اجلمالية إشارة حرة مت حتريرها على أيدي املبدع الذي يطلق عتاقها    و 
يرسلها صوب املتلقي ، ال ليقيدها املتلقي مرة أخرى بتحور جمتلب من بطون املعاجم و إمنا للتفاعل 

ثرها اجلمايل و هذا هو هدف النص األديب ، و على هذا أله هلا لتحدث يف نفسه معها، بفتح أبواب خيا
فالشاعر اجلزائري يتناص يف نصوصه مع  1ثر يف نفس املتلقي"أتصبح قيمة النص فيما حتدثه إشاراته من 

ولة منه الشعراء العرب القدامى ومع الشعراء املعاصرين و مع القرآن  الكرمي  و مع أشعار الصوفية ،يف حما
 .للسمو باللغة الشعرية و تطوير النص الشعري و الكتابة عموما

وهذا التناص اللغوي مرتبط بالسياق اللغوي العام للنص أو مبتطلبات الصورة الشعرية، وهو حيلة فنية     
ووسيلة للتعبري،أصبحت ميزة القصيدة اجلزائرية املعاصرة و إحدى مساهتا البارزة خاصة عند شعراء 

و قد  تسعينيات.و هلذا التوجه دوافعه املتعددة؛ فقد يدفع الشاعر إىل هذا االستخدام " دافع فين حبالت
يكون دافعا سياسيا خشية االصطدام املباشر  بالسلطة ..أو غريهم ليعرب عما جيول يف داخله من رفض    

حىت ال يقع الشاعر حتت  و مترد أو شعور بأزمة أو احتياج  أو خوف،كما أن الدافع قد يكون اجتماعيا
مما جعل جلوء الشعراء اجلزائريني إليه مربرا و له  2سطوة حماسبة التقاليد و األعراف..و غري ذلك.."

مسوغاته، إن على املستوى النصي أو على املستوى القرائي ، و يف كل احلاالت هو إغناء  للنص الشعري 
 اجلزائري املعاصر و دفع له .

 
 خاتمة:
غة النص تبدأ من بالغة اللغة و كيفية التعامل معها و توزيعها داخل النص من جهة، ومن بال       

طريقة الشاعر يف التعامل مع املوروث الشعري القدمي و املعاصر ، اخلاص به أو بغريه من الشعراء، من 
نائي اهلندسي إىل بُعد جهة  ثانية ،و من قدرته على اخلروج مبكوناته املكانية)وأماكنه الذاتية( من بعدها الث

متعدد األبعاد)ذهين/شعري(من جهة ثالثة،و من كيفية توزيع سواد النص على بياض الورقة من جهة 
 رابعة،و من الصورة اليت خيرج هبا القارئ بعد قراءة النص الشعري من جهة خامسة .

 

الدكتور محمد الصالح خرفي  

                                                 
 .12،ص 1987، 01عبد اهلل الغدامي: التشرحيية.دار الطليعة ، لبنان، ط 1
 .339،ص  01،2001و النشر ،مصر ، ط ةرمضان الصباغ: يف نقد الشعر العريب املعاصر "دراسة مجالية"دار الوفاء للطباع 2
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 األستاذة فضيلة عظيميالمناهج النقدية الوافدة وإشكالية المثاقفة  

 
 املناهج النقدية الوافدة وإشكالية املثاقفة

 األستاذة فضيلة عظيمي

  
 
ترتبط مشاريع الّنهضة أليّة أّمة من األمم بعملية النقد, وتتجلى أمهّية هذه العمليـة يف كوهنـا جتمـع    

فسـري الواقـع ومعاجلـة أخطائـه, بني وظيفتني ال تغين إحـدامها عـن األخـرى, مهـا: وظيفتـا التفسـري والتقـومي؛ ت
 مثّ توجيهه وتقوميه, و من مَثَّ النهوض واالرتقاء به إىل مصافِّ التقّدم واالزدهار.

والّنهضــة األدبيــة, شــأهُنا شــأن أّي مشــروع هنضــوي, ليســت مبعــزل عــن هــذه العمليــة, باعتبــار أّن    
ـــــذين يشـــــكالن رؤيتهـــــا للق ـــــذاكرة األمـــــة وفكرهـــــا, الّل ـــــة لواقعهـــــا األدب انعكـــــاس ل ضـــــايا األساســـــية املكّون

 االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقايف...  
ولقـــد بـــدأت النهضـــة األدبيـــة عنـــد العـــرب أصـــيلة الطـــابع إىل حـــّد كبـــري, متثّـــل يف ثـــورة إحيـــاٍء لّلغـــة   

الســتعمار واألســاليب والــرّتاث, غــري أّن هــذا املســار تغــرّي بعــد أن أعقبتــه ثــورة التغريــب, الــيت تســّبب فيهــا ا
الغــريب األورويب, فبــات معهــا األدب ُمــثقال باملصــطلحات املقحمــة, وبالصــور البيانيــة الغربيــة, وباألســاليب 

 الدخيلة... 
ويف ظــّل هــذه احلركــة الّتغريبيــة يف جمــال الفكــر واإلنتــاج األديب, كــان مــن البــديهّي أن يواجــه الّنقــد    

التيــارات الفكريــة الغازيــة, واملنــاهج الغربيــة الوافــدة, الــيت تكــاد العــريّب الكثــري مــن التحــّديات, يف تفاعلــه مــع 
الـيت محـل لواءهـا الّنقـاد  احلديثـة لالتحـوّ التغريـب و  حركـة ارتبطـتعلى أصالة الشخصية العربية. وقد  تغّطي

 عاملــروّ  قرْ الطّــ " بـــ احلديثــة, الــيت شــّبهها أحــد الكتــاب العربيــة النهضــة داياتببــ ،الّنقــد العــريبّ  يف احلــداثّيون
 ةالقويـّــ عــةالفزْ  الطبيعيــة، نتيجتهــا فكانــت فس،الــنّ  رخمـــدّ  اخلــاطر، مكــدود البنيــة، مهــدود نــائم، أذينْ  علــى
  (1). " احلادة
كــان   آنـذاك، الغـرب بـه يّــزيتم كـان يذالـ والفكـري واالقتصــادي والسياسـي العسـكري تفـّوقلل نظـراو 

 ،ه, ومتيـــل إليـــهعنـــد مــا إىلالضـــعيفة  وي النفـــوس, مــن ذةاألّمـــ هـــذه مـــن أســرابٌ  نجـــذبمــن الطبيعـــي أن ت
 , ُمبدية له يف الوقت نفسه انبهارها مبنجزاته, واحتقارها ملنجزاهتا.له اتبعيته يف ثتشبّ تو 

                                                 
 .6هـ, ص1427, مجادى األوىل 35جملة الراصد اإلسالمية, عدد  1
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يقول الدكتور عبد العزيز محودة: " فالّشعوب املقهورة اليت هتزمها قوى عسكرية متفّوقة يف التقنية      
ك, تّتجـــه عـــادة إىل تبـــيّن الّتقنيـــات واآلليـــات نفســـها لتهـــزم األجنـــيب الـــّدخيل والتنظـــيم, وفنـــون إدارة املعـــار 

يف الســنوات الــيت أعقبــت اهلزميــة العســكرية عــام  ثبأســلحته نفســها... وبــاملنطق نفســه ميكــن فهــم مــا حــد
, حينمــا اعتربهــا قطــاع كبــري مــن الشــعب العــريب هزميــة لعقــل عــريّب متخّلــف, ومــن مَثَّ بــدأ البحــث 1967

موم, وسط إحباطات مؤملة, عن تفسرٍي انتهينا فيه إىل الرغبة احملمومة يف حتديث األداة العسكرية وفنون احمل
القتال وإدارة املعارك, وقد استغّلت قّلة مّنا رغبة اجلماهري العربية يف حتقيق حتديث كامل لتحقيـق " حداثـة 

ومنجـزات العقـل الغـريب دون متحـيص أو تـرّو,  ", انتهت بنا إىل االرمتاء الكامـل يف أحضـان الثقافـة الغربيـة
  (1). لكّن املهّم أّن الّرغبة يف الّتحديث ترتبط عادة بشعور بالدونية يف مواجهة " اآلخر" الثقايف "

غري أّن اخلطأ الذي وقعت فيه هذه القّلة ـ جهال أو عمـدا ـ , هـو ربطهـا مـا بـني التحـديث واحلداثـة, 
وهـذا الـرّبط " كــان هـو اخلديعــة الكـربى الـيت قــام هبـا احلــداثيون همـا يف املفهــوم, يف حماولـة منهـا للتقريــب بين

العرب عندما وّجهوا الرغبة الشعبية الشاملة يف الّتحديث, بعد اهلزمية العسكرية, يف اجتاه تبـيّن احلداثـة دون 
أّن التحــديث ال يعــين  أن يــدركوا, إذا افرتضــنا حســن النيــة, أو يف جتاهــل متعّمــد , إذا افرتضــنا ســوء النيــة,

 (2)احلداثة بالضرورة, وأّن هناك اختالفات جوهرية بني ثقافة احلداثة الغربية والثقافة العربية ". 
 العلم بأن االقتناع على تقوم نظرة أيّ  :هيفاحلداثة يف الثقافة الغربية, وكما جاء يف موسوعاهتا      
 أنه على الدين إىل تنظر ال مثّ  ومن ،التقليدية للعقائد يأساس تقييم إعادة تتطلب احلديث العلمي والتقدم
 ملشـــاعر مقـــوالت أنـــه ىعلـــلكـــن و  ,اهلل مـــن املنزلـــة للحقـــائق وقبـــولٍ  باعتمـــادٍ  جـــديرة لســـلطة دقيقـــة صـــياغة
 لعمليــة عرضــة الدينيــة احلقــائق تكــون وهلــذا ,معينــة تارخييــة حقبــة عــرب الرجــال بعــض عاشــها دينيــة وخــربات
 عديــدة مفــاهيم إدخــال العمليــة هــذه وتســتلزم ,البشــري للجــنس املتقدمــة اخلــربة مــن كجــزء مســتمر تطــوير

 جمــرد إال احلداثـة مفهــوم يف الـوحي ولـيس... احلــديث والتقـدم الفكــر عـن غيـريللتّ  بمتطلّــ كشـيء وجديـدة
  (3). اهلل( من) شاملة حلقيقة اتصال موضع منه أكثر اهلل( عن) حقائق جملموعة حسية شخصية خربة

, أّمـا ين بصـفة عامـةنقـد الـدّ  تقوم على أساس فكر علمايّن هو لّنظرة الغربّية للحداثة,اهي  هذه     
هــذان الّنبعــان نظرتنــا حنــن ـ املســلمني ـ , فيجــب أن تكــون " نابعــة مــن اإلســالم والعربيّــة, ومــا يقّدمــه 

طوير األدب والثّقافـة, تطـويرا األصيالن من رًؤى وتصّوراٍت وقيٍم قادرة على حتديث احلياة والفكر, وعلى ت

                                                 
 .28م, ص2001هـ/ أغسطس 1422, مطابع الوطن,الكويت, مجادى األوىل 272العدد عبد العزيز محودة, املرايا املقعرة, حنو نظرية نقدية عربية, سلسلة عامل املعرفة,  1
 .29املرجع نفسه, ص  2
 .10م, ص1991هـ / أكتوبر 1412, ربيع األول 43مجلة البيان, العدد  3



 األستاذة فضيلة عظيمياملناهج النقدية الوافدة وإشكالية املثاقفة                                              

 

143 

صادقا حيفظ لألّمـة هويّتهـا وشخصـّيتها, وميّكنهـا مـن أن تعـيش عصـرها مـن غـري متـاٍه يف اآلخـر, أو ذوبـان 
 ( 1)فيه ". 

غـــري أّن تعريفــــات احلــــداثّيني العــــرب ملصــــطلح احلداثـــة تعــــّددت, واختلفــــت بــــاختالف توّجهــــاهتم     
تنطلــق مــن تصــّورات فكريّــة خمتلفــة, ومــن أذواق متباينــة، ومــن مواقــف  الفكريـّـة والعقديّــة, فـــ" هــي تعريفــات
ــة, وذلــك ألنّ  كمــا أهّنــا ال تفتــأ تصــطبغ (2) حتــتكم إىل معــايري غــري موّحــدة ", هــذا  مفهــوم بالّصــبغة الغربّي

, فهـــو  بقطبيــه: الرّأمســايل الّليــربايّل, واملاركســي الّشــيوعيّ  الغـــرب مــن ةالعربيّــ تمعــاتاجمل إىلانتقــل  املصــطلح
 ,معـريفّ  انقطـاع احلداثـةيقول كمال أبـو ديـب: "  ,أنفسهم العرب نياحلداثيّ  باعرتاف الغريبّ  مرتبط مبفهومه

 اللغــة يف أو األربعــة خلــدون ابــن كتــب يف اثللــرتّ  ةاملعرفيّــ املصــادر يف تكمــن ال ةاملعرفيّــ مصــادرها أنّ  ذلــك
 البكـر غـةاللّ  هـي املعرفيـة مصـادرها ألنّ  انقطـاع، احلداثـة...الوجود مركز اهلل وكون يينالدّ  والفكر ساتيةاملؤسّ 

 ةعربيّـــ حداثــة عــن احلــديث إن"  ة:بـــراد حممــد يقــولو  (3)".الوجــود مركـــز اإلنســان وكــون ,العلمــاينّ  والفكــر
  (4). "قافتنيالثّ  بني واصلللتّ  قنوات وبامتداد ةالغربيّ  للحداثة سابق بوجود تارخيياًّ  مشروط
ك احلـــداثّيون مصـــطلحات احلداثـــة, وترمجـــوا ألفاظهـــا , وأّلفـــوا حوهلـــا املؤّلفـــات مـــن لقـــد نقـــل أولئـــ    

الكتب والّدراسات, لكّنهم وقعوا فيما وقع فيه اآلخر اّلذي أنتجها من اضطراب يف مفهومها, ومن تبـاين 
بط الّسـابق ومـا الـرّ  (5) يف حتديد داللتها , بـل قـد تصـل مفـاهيم بعضـهم هلـا إىل حـّد الّتنـاقض واالضـطراب.

 . الّتناقض واالضطرابإالّ صورة من صور هذا   وحماولة الّتقريب بينهما بني الّتحديث واحلداثة,
يظهــر بــني " التحــديث واحلداثــة ", وهــو غائــب  ـ علــى مــا يبــدو ـ عــن أذهــان  ذلــك أّن أّول اخــتالف   

 جـاء يفهذا يؤّدي إىل اخـتالف املعـىن. احلداثّيني, نلمسه من الّصيغة الّصرفّية لكال الّلفظني, وال شّك أّن 
ـــُدمَ      نَقـــيضُ  وَحداثَـــةً  ُحـــدوثاً  َحـــَدثَ : "  القـــاموس احملـــيط  مـــن اجلديـــدُ  احلـــديثُ : " ويف اللســـان,  (6)" َق

, فالتحـــديث فهـــو مـــن )حـــّدث( الـــذي يـــدل علـــى الفعـــل الـــواعي الـــذي جيعـــل اإلنســـان طرفـــا (7) "اأَلشـــياء
ة مصــــدر يــــرتبط بصــــيغة الفعــــل )حـــدث( الــــيت تــــوحي بتفاعــــل للوقــــائع أساســـيا مشــــاركا فيــــه، بينمــــا احلداثـــ

واألحـداث مبعـزل عـن إرادة اإلنسـان ووعيـه، ولـذلك ميكـن اعتبـار التحـديث يف األشـياء جتديـدا يبقـي علــى 
 أصوهلا, أّما احلداثة فهي واقع جديد متاما يفرض نفسه على إرادة اإلنسان ووعيه. 

                                                 
 .112م، ص2005هـ/ جوان  1426وليد قّصاب, خطاب احلداثة يف األدب, األصول واملرجعية, الطبعة األوىل, دار الفكر, دمشق, مجادى األوىل  1
 .96املرجع نفسه, ص 2
 .37 ص, 1984 ,3 عدد, 4 جملد ,فصول جملة النص، السلطة، احلداثة، ديب، أبو كمال 3
 .11, ص 1984 عام ,3عدد, 4 جملد,فصول جملة احلداثة،يف اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم  ،حممد برادة 4
 96خطاب احلداثة 5
 القاموس احمليط 6
 ن العربلسا 7
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فاظ على منجـزات العقـل العـريّب  وعلـى الـرّتاث[ , مـع االسـتفادة مـن إّن الّتحديث إمّنا يعين " احل   
وأّما احلداثة فإهّنا " ال تتّم إال بتحقيق القطيعـة املعرفيّـة ( 1) منجزات العقل الغريّب يف العلوم والّتكنولوجيا "

ر هلـــا, واالنبهـــار , وتتحّقـــق هـــذه القطيعـــة بفعـــل أمـــرين اثنـــني مهـــا: احتقـــار الـــّذات والّتنّكـــ(2) مـــع الـــرّتاث "
بــاآلخر. فكانــت العالقــة الّــيت أقامتهــا احلداثــة مــع الــرّتاث ومناهجــه " علــى طريقــة الّتخليــة والّتحليــة؛ ختليــة 
عقول الّشعوب العربّية من آثار الرّتاث وترّسباته, وال يكون ذلك إالّ بنقد هذا الرّتاث واملناهج اّليت أنتجته, 

للعصر احلاضر, وحتليتهـا يف الوقـت ذاتـه بـآخر, وأحـدث مـا ظهـر  مـن وإظهار تفاهتها, وعدم صالحّيتها 
(, وهـو مـا نـادى بـه غالبيـة الّنقـاد واملفّكـرين مـن رّواد احلداثـة وكربائهـا, 3وسائل وأدوات منهجيّـة حديثـة ")

ة بعيـدة حني رفضوا ربط احلداثة املعاصرة بالرّتاث العريّب, ورأوا فيـه حماولـة عدميـة اجلـدوى, بـل حماولـة مضـّلل
 (4عن جاّدة املنهجّية والّصواب. )

, " وعـّدوا احلداثـة هـذه طريـق عـن العلمـاين الغـريب الفكرمبادئ  نشر يف الوسائلَ ؤالء تلك ه استغلو 
(. وهذا التوّجه العلماين يف فهم احلداثة يقوم على 5هذه املبادئ منابع أصيلة ال يقوم حتديث من دوهنا " )

 أحد أمور ثالثة: 
 وة إىل قطيعة مع املرجعية العربية اإلسالمية الرتاثية.ـ الدع1
ـ قراءة الرتاث العريب اإلسـالمي يف ضـوء إسـقاطات أيديولوجيـة معّينـة, هـي اجتـاه الباحـث القـارئ  2 

 بطبيعة احلال.
ـ انتقاء مناذج معّينة مـن الـرتاث العـريب اإلسـالمي متثّـل تصـّورات فكريـة يعتقـد الباحـث ـ إن حّقـا و  3

  (6باطال ـ أهّنا تؤيّد تصّوره للحداثة.)إن 
انتشرت بل إهنا  على جمال بعينه, اإلسالمية العربية البالد يف الغربية الفكرية بادئاململ يقتصر ظهور و 
ـــاة جمـــاالت مجيـــع يف  ةشـــيوعيوال ,السياســـة يفالليرباليـــة  فظهـــرت الرأمساليـــة اإلنســـانية املاّديـــة والفكريـــة؛ احلي
 (. 7) قتصاداال يف ةشرتاكياالو 

 يف ..الغربيـة باملنـاهج احلـداثيني الدارسـني مـن كثري اهتم"  حيث ,اإلنسانية ومعلال وامتّد الّتغريب إىل
 راعاتالّصــ أفرزهتــا الــيت النقديــة املنــاهج فاقتبســوا..  والرتبيــة الــنفس وعلــم واللغــات والتــاري  االجتمــاع علــم

  (.1" ) اإلسالمي والرتاث التاري  على يطبقوهنا وبدأوا ب،الغر  يف الفلسفية املدارس خاضتها اليت الفكرية

                                                 
 .30املرايا املقّعرة ص  1
 .31املرجع نفسه, ص  2
 .70م, ص 2006هـ /1427اجليالين مفتاح, احلداثيون العرب يف العقود الثالثة األخرية, دراسة نقدية, الطبعة األوىل, دار النهضة, دمشق,  3
 .104خطاب احلداثة, ص 4
 ،10املرجع نفسه، ص 5
 .111, 110املرجع نفسه, ص 6
 وما بعدها. 14م, ص1984القرضاوي, احللول املستوردة وكيف جنت على أّمتنا, دار البعث, قسنطينة, اجلزائر,  يوسف 7
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 في األدب والنقد:
ـ كمـا أشـرنا سـابقا ـ انفتاحـا كبـريا ـ إىل درجـة االنبهـار  األديب النقـد والنقـد, انفـتح األدب جمـال يفو  

نهج األسلويب,واملنهج ,واملالنفسي واملنهج,التارخيي املنهجونظرياهتا, ك ةالغربي يةالنقدوالذوبان ـ على املناهج 
 البنيوي واملنهج التفكيكي,...إىل غري ذلك .

 التـارخيي املنهجفـ وممارسـاهتا، وتصـّوراهتا إجراءاهتـا يفكـذلك  ختتلـفعلى اختالفها,  املناهج وهذه    
,  و" يتخــذ مــن حــوادث التــاري  السياســي واالجتمــاعي تارخييــة وثيقــة أنــه علــى األديب الــنص مــع تعامــلي

التاري  األديب ألّمة ما, ومجوع اآلراء اليت قيلت يف أديب ما, أو  أوفسري األدب, وتعليل ظواهره, وسيلة لت
يفســر الــنص األديب انطالقــا مــن نفســية صــاحبه,واعتماد مبــدإ  النفســي املــنهج, و (2) يف فــن مــن الفنــون "

 , بعيـدا عـن مؤلفـهخاصـاًّ  اهتمامـاً  هيـولوي , يرّكـز علـى الـّنصّ األسـلويبّ  املـنهجالاّلشعور أساسا يف الّتحليل, و 
 الــنص دراســة يف املتلقــي هــو ثالثــاً  طرفــاً  فيضــتو  ؛ الــنّص واملؤلّــف,الطــرفني بــني فتجمــع البنيويــةأّمــا  ، (3)

 ,املتلقـياسـتبقت و  ،الطّـرفني معـا التفكيكيّـة بعـدتأيف حـني  ،ذاتـه الـنص علـى الرتكيـز مـع ,وحداتهوحتليل 
  (4) .املكتوب لنصا وازييضاهي أو ي نصاًّ  بيكت ,مبدعونظرت إليه على أنّه 

, وصــار اهتمــامهم العــرب نياحلــداثي النقــاد حظيــت هــذه املنــاهج بعنايــة بالغــة وكبــرية مــن قبــل قــدو     
 يف يـــتم حبيـــث انتقائيـــة بصـــورة " اقراءهتـــب اّمـــإ هـــا,تفكيكالـــرتاث العـــريّب واإلســـالمي منصـــّبا علـــى  بنصـــوص
 وبعده ذلك قبل وهي مسبقاً، نقدياًّ  حكماً  ختدم اليت والفكرية التارخيية واحلوادث النصوص اقتباس الغالب
 (5) " اإلسالمية للثقافة االستشراقية الرؤية خالل من تتنفس
 العـــريبّ  الواقـــع نعـــ ة كـــل البعـــدبعيـــدوفـــق إســـقاطات أيديولوجيـــة غربّيـــة,  ا ككـــّل,قراءهتـــ إعـــادةإّمـــا بو 

ذلك الرّتاث وأفرزه, فيصبح الّنقد معها فلسفة,  أنتج الذي (والفكري والسياسي واالقتصادي االجتماعي)
بالنسبة إليهم, يستندون  األساس رجعامل هي الغربية املناهجهذه  صبحمتتزج فيها بيئات وثقافات خمتلفة, وت

 إليه يف إصدار األحكام النقدية املختلفة, وتغدو الثقافة الغربية النموذج املثايل الذي جيب أن حيتذى . 
 آفاقـــاً  فــتح املــنهجهــذا  أنن أمثلــة هــذا, مــا جنــده يف املـــنهج النفســي مــن إشــكاالت، فعلــى الـــرغم مــن ومــ

 بــني متينـة اتعالقــ عـن وكشــف والــوعي خبصائصـها, اإلنسـانية الــنفس ملعرفـة ,واألدبــاء النقـاد جديـدة أمــام
فمن املعلوم أّن هذا املنهج  ... فإنه ال خيلو من حماذير ينبغي الوعي هبا عند التحليل؛ومنتجه األديب العمل

ـ  1856صــناعة غربيــة تســتمّد آلياهتــا النقديــة مــن نظريــة التحليــل النفســي الــيت أسســها ســيغموند فرويــد )

                                                                                                                            
 .63م, ص 1994هـ / أكتوبر 1415, مجادى األوىل 81جملة البيان, العدد  1
 .15م, ص2009هـ/1430يوسف وغليسي, مناهج النقد األدبي وغليسي, الطبعة الثانية, جسور للنشر والتوزيع, الجزائر,  2
 وما بعدها. 75وما بعدها, وص 22المرجع نفسه, ص 3
 .60م, ص1978, المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب, الكويت, يناير 232عبد العزيز حمودة, المرايا المحدبة, من البنيوية إلى التفكيكية, سلسلة عالم المعرفة, العدد  4
 .63, ص 81مجلة البيان, العدد  5
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أنّ  يف أعمــاق كــّل كــائن بشــري رغبــات  ( يف مطلــع القــرن العشــرين , وخالصــة هــذه النظريــة : "1939
هلــا ذلــك , وملــا كــان صــعبا إمخــاد هــذه احلرائــق  مكبوتــة , تبحــث دومــا عــن اإلشــباع يف جمتمــع قــد ال يتــيح

املشـتعلة يف الشـعوره , فإنّـه مضــطر إىل تصـعيدها ؛ أي إشـباعها بكيفيـات خمتلفــة ) أحـالم النـوم , أحــالم 
اليقظـة , هـذيان العصـابيني , األعمـال الفنيـة ( , كـأّن الفـّن ـ إذن ـ تصـعيد وتعـويض ملـا مل يسـتطع الفنـان 

تمـــاعي , واســـتجابة تلقائيـــة لتلـــك املثـــريات النائمـــة يف األعمـــاق النفســـية الســـحيقة , حتقيقـــه يف واقعـــه االج
واليت قد تكون رغبات جنسية )حبسب فرويد( , أو شعورا بالّنقص يقتضي الّتعويض ) حبسب آدلر( , أو 

 (1جمموعة من التجارب و األفكار املوروثة املخزّنة يف الالشعور اجلمعي) حبسب يونغ( " . )
وجتريـده مـن إنسـانيته, بتقـدمي جانـب اهلـوى فيـه  ،اإلنسـان احتقـار علـى تقـوم يف عمومهـا اتالتصور  هوهذ 

اإلســـالمّي  صـــورالتّ , و صـــورالتّ بـــني هـــذا  وشـــّتان ,غرائـــزه تســـرّيه احيوانيـــ اكائنـــ يغـــدوف علـــى جانـــب العقـــل؛
 مَ آدَ  يِن بَـــ اَنـــمْ رَّ كَ  دْ َقـــلَ وَ  ) : تعـــاىل قـــال,  املخلوقـــات مجيـــع علـــى مـــاً مكرّ  كائنـــاً  فيـــه ىتجلّـــالّـــذي ي ,إلنســـانل
 .( يالً ضِ فْ تَـ  انَ قْ لَ خَ  نْ ممَّ  ريٍ ثِ كَ  ىلَ عَ  مْ اهُ نَ لْ ضَّ فَ وَ  اتِ بَ يِّ الطَّ  نَ مِ  مْ اهُ نَ قْـ زَ رَ وَ  رِ حْ بَ الْ وَ  رِّ بَـ الْ  يف  مْ اهُ نَ لْ محََ وَ 

ثــاقففتهم وهنــا تكمــن إشــكالية االنبهــار والــذوبان الــيت ســببها احلــداثيون العــرب املبتعثــون مــن خــالل م
 النقدية معه, بل من خالل ارمتائهم وعيشهم يف مزابل الغرب أو يف مقابره على حّد تعبري مالك بـن نـيب .
واحلــّق أّن هــذا االنبهــار " يف حــّد ذاتــه، لــيس خطيئــة ال تغتفــر, لكّنــه يصــبح كــذلك حينمــا يقــرن بــالتنّكر 

ـــاداة.. بضـــرورة حـــدوث     " ق طيعـــة معرفيـــة " كاملـــة معـــه كشـــرط لتحقيـــق للـــرتاث الثقـــايف العـــريب, أو املن
, وهــو مـا فعلتــه ـ وتفعلــه ـ النخبـة مــن املثّقفــني العـرب, الــذين ارتبطــت أمســاؤهم (2)الّتحـديث واحلداثــة ".
وحمّمــد حســني  حســني، وطــه موســى، وســالمة ,لمشّيــ وشــبلي الســيد، لطفــي أمحــدبالّتغريــب, مــن أمثــال: 

وغـــريهم, فهـــؤالء ارتـــبط  ،وإمساعيـــل مظهـــر فهمـــي، منصـــورو  الـــرازق، عبـــد وعلـــي عزمـــي، وحممـــود هيكـــل,
وكـــان العـــداء ... أو ديـــيّن أو أديبّ  يّ التغريـــب لـــديهم " بالعـــداء لكـــّل انتمـــاء عـــريّب وإســـالمّي وشـــرقّي تـــارخي

  ( 3)." املتعددة التغريب أقنعة بعضللفصحى، ومعركة القدمي واجلديد, وفصل الّدين عن الّدولة 
الكّتاب, وخاّصـة مـن بـني املسـلمني, قـد رجعـوا يف فـرتة الحقـة عـن معتقـداهتم واحلق أّن بعض هؤالء 

التغريبية اليت تبنوها...واقرتبوا بشكل قوّي واضح من مفهوم خاّص لألصـالة العربيّـة اإلسـالمية, وكـان علـى 
 ( 4رأس هؤالء: إمساعيل مظهر, ومنصور فهمي, وحسني هيكل, وطه حسني . )

داثيني العـــرب " كمـــا يصـــفه الـــدكتور وليـــد قصـــاب, ميضـــي يف مـــواطن ال وهـــذا أدونـــيس, " شـــي  احلـــ
حصــر هلــا مــن كتابــه " الثابــت واملتحــّول " ينفــي دور الــوحي, و يؤّكــد علــى اســتبعاد الــّدين مــن أّي حقــل 

                                                 
 .22مناهج النقد األديب, ص 1
 .31املرايا املقعرة, ص 2
 . 329ص ,م1988 عّمان، ,الشروق دار ,الثالثة الطبعة الحديث، العربي العالم في اإلسالم مفكري عند التقدم أسس, جدعان فهمي 3
 329املرجع نفسه, ص  4
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معريف, وعلى أنّه يستعبد اإلنسان ويلغي دوره, ويتناقض مع العقل, ومـن مثَّ تقـوم قطيعـة دائمـة بـني العقـل 
 (, 1, وبني املنطق والوحي " )والدين

 عــنومــا الكــالم الســابق لـــ " كمــال أبوديــب " إالّ دليــل آخــر, ينضــاف إىل سلســلة األقــوال احلداثّيــة 
هـو  هأنّـ علـى اإلنسـان إىل ظـروالنّ  ،العلمـاينّ  بـالفكر ثتشـبّ الو  والرتاث من حقـل املعرفـة, للدينهؤالء  إبعاد
ر احلداثــة يف منطــق املنــاهج الغربيـة؛ القطيعــة مــع الــدين والــرّتاث . وهــذا هـو جــوه (اهلل) ولــيس الوجــود حمـور

 وكل ما له عالقة باملاضي.
وإىل جانب هذا الّتناقض, وهذا الفصام الثقايّف الذي يعيشه غالبية هؤالء          " احلداثيني "      

ه, " هنـاك قلّـة بـني املثقفـني يف ظّل انبهارهم بالعقل الغريب و منجزاتـه, واحتقـارهم للعقـل العـريب ومنجزاتـ ,
العـرب مل يفقــدهم إجنـاز العقــل الغــريب قـدرهتم علــى االحتفـاظ بتــوازن صــّحّي بـني طــريف الثنائيـة مــن منطلــق 
إدراكهم أن إجنازات العقل الغريب ليست خـريا كلهـا, وأن إجنـازات العقـل العـريب ليسـت شـرّا كلهـا, وأدركـوا 

غــريب شــرا كلهــا, وليســت إجنــازات العقــل العــريب خــريا كلهــا. أيضــا عكــس ذلــك, فليســت إجنــازات العقــل ال
لكــن حتــذيراهتم, علــى مــا يبــدو, ذهبــت أدراج  هنــاك مــن أدركــوا االختالفــات بــني الثقــافتني العربيــة والغربيــة,

 (2)الرياح " . 
, الـذي أراد بـه أصـحابه "  اإلسـالمي بالنقـد"  يسـمى ما رو ظهونذكر ـ على سبيل املثال ال احلصرـ  

جنـده يف النقد, انطالقا من رؤى الثقافة العربية اإلسالمية وتصـّوراهتا, وهـو مـا  املنهج إلشكالية حالًّ و  ديالً ب
, الكـيالين وجنيـب ، خليـل الـدين عمـاد , من مثـلاإلسالمي األدب رابطة أعضاء من كبري عددٍ يف جهود 
 حــدّ  إىل واهلشاشــة بالســطحية يــةقدنال هممارســات اّتســمتو  ضــعيفاً، ظــلّ  املــنهج هــذا حضــور ولكــن وغريمهــا.
 ( 3).كبري

الغربيـة  النقديـة املفـاهيم مـن كثـريويف مقابل هذه الفئة, ُوجدت فئة أخرى مـن النّقـاد, تـرى انسـجام   
النقـــدي  رتاثالـــ يف ضـــاربة أصـــول ذات ةديثـــاحل يـــةالغرب النقديـــة املفـــاهيم مـــن كثـــرياً  أنّ و  هـــا,توافقو  والعربيـــة
 بــل الفكـري، تراثنـا عـن مقطوعـاً  اآلخـرين فكـر نأخــذ أال علينـا يفـرضوالتوافـق " و هـذا االنسـجام  العـريب,
 ,اآلخــرون إليــه يتوصــل أو حنــن، إليــه نتوصــل أن ميكــن مــا مــع الــرتاث، يف حاصــل هــو ممــا االســتفادة حماولــة
 يظـــن الــيت والنظريـــات األفكــار مـــن لكثــري ورافـــد ,لمكّمــ فكـــر إىل تــراث جمـــرد مــن الـــرتاث يتحــول وبــذلك

 وال ,وعي غري أو بوعي منه وتستفيد الرتاث، عمق من تنطلق هي بينما اخلالصة، املعاصرة من أهنا ريونكث

                                                 
 .136خطاب احلداثة, ص  1
 .31املرايا املقعرة ص  2
 .6لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي, جامعة أم القرى, مكة المكّرمة, ص مجلة جامعة أم القرى 3
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 وصـلالتّ  مت الـيت الفكـر مبنـاهج ربطـه وحماولـة الـرتاث، علـى الـواعي االطالع دون من ذلك يتحقق أن ميكن
  .(1)"  إليها وصلالتّ  ميكن اليت أو إليها،

يف منــــاهج النقــــد  األديب الــــنص يف تحليــــل النفســــيال نظريــــةو التلقــــي,  فنظريــــة الســــياق مــــثال, ونظريــــة
 وابـنواجلرجـاين  اجلـاحظ احلديثة, ُوجدت هلا بدايات واضحة املعـامل يف كتابـات النّقـاد القـدماء مـن أمثـال:

 وينتــزع ، الفكريــة احلمــوالت يلغــي وإن كــان بعــض النقــاد يعــّد هــذا األمــر تلفيقــا " ،وابــن األثــري... رشــيق
 يــهختطّ  يف تنحصــر الـــ مــن وجهــة نظــرهم ـ "  وجــهالتّ  هــذا خطــورةذلــك ألّن  (2)",  ســياقاهتا مــن فــاهيمامل

 اإلجـــراء وطرائـــق واملصـــطلحات للمفـــاهيم الفكريـــة املرجعيـــة وإغفـــال النقديـــة، للمنـــاهج الفلســـفية لألبعـــاد
 جـــددوالتّ  االنفتـــاح لـــىع وقدرتـــه أصـــالته يف مرهونـــاً  يصـــبح العـــريب النقـــدي الـــرتاث كـــون يف وإمنـــا ,فحســـب
 (3)".الصالحّية استمرار شهادة وهتبه البقاء، متنحه اليت فهي احلديثة، الغربية النقدية املقوالت مع بتعالقه
وإذن, فال فرق بينه وبني االرمتاء يف أحضـان اآلخـر الثقـايّف والـذوبان فيـه, فهـو وجـه آخـر مـن وجـوه  

 االنبهار مبنجزات العقل الغريّب .
 لص إليه من هذه الدراسة: وممّا خن

* ـ أّن مفهــوم احلداثــة مفهــوم غــريّب, يشــّكل الّتصــّور الفكــرّي والعقــدّي مبــدأه األســاس, وهــذا املبــدأ 
 ينعكس بوضوح يف أقوال احلداثيني العرب. 

 * ـ أّن هناك فرقا بني الّتحديث واحلداثة يف املعىن, وفرقا من حيث التصور واملنطلق واملبدأ . 
 الغريّب, ورهنـوا حتـديث الّنقـد العـريبّ  الفكر يقدمها اليت النقدية املناهجب النّقاد احلداثيني اهتموا * ـ أنّ 

 باستنساخ مفاهيم احلداثة من مناهج النقد الغربية, وكان ذلك منذ بدايات النهضة العربية احلديثة.
جتاهني عامني كالمها يصّب يف وعاء * ـ أّن القراءة احلداثية للرّتاث األديب والنقدي العريّب تقوم على ا

القطيعـة املعرفيّـة؛ اجتــاه يقـوم علـى االنتقائيــة, وخيـدم أحكامـا نقديـّـة غربيّـة مسـبقة, واجتــاه يقـوم علـى القــراءة 
 الكّلية وفق إسقاطات أيديولوجّية غربية كذلك, بعيدة عن الواقع العريّب الذي أنتجها. 

حضارية, تتسم بالنظرة املتأنّية, واألخذ الواعي لكّل ما جيّد يف  * ـ أّن مثاقفتنا مع الغرب تستلزم رؤية
الساحة الفكرية واألدبيـة والنقديـة, علـى مسـتوى املفـاهيم واملنـاهج واملصـطلحات، خاّصـة لـذلك اآليت مـن 
 الغرب؛ فال ننظر إليه من دون الوعي مبا يف تراثنا من قضايا مطروقة, وال نأخذه على أنّه آخر ما مُيكن أن
يُتَوصَّــل إليــه, وأخــريًا حنــاول اإلفــادة منــه علــى الّنحــو الّــذي ال يتعــارض مــع ثقافتنــا وفكرنــا وأصــولنا و قيمنــا 
ومبادئنا, ألّن املثاقفة من حيث هي حبث عن العلم واملعرفة ليست خطيئة وال إشكالية يف ّحد ذاهتا, وإمّنا 

                                                 
 .7, ص35جملة جامعة الرتاث العريب, احتاد الكتاب العرب, دمشق, عدد  1
 .4جملة جامعة أم القرى, ص  2
 .4املرجع نفسه, ص 3
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ن القطيعة املعرفية, ال بّد أن تقوم مثاقفتنا على تكمن اإلشكالية يف منهج التعامل معها, هلذا, وللخروج م
 مرجعيــة نتــاج وأهنــا ، اإلســالمية العربيــة الثقافــة خبصوصــية اإلميــانأســس متينــة, أّوهلــا وأمّههــا علــى اإلطــالق 

 وأّن لآلخر ثقافته اخلاّصة كذلك . زة،مميّ 
 

 األستاذة فضيلة عظيمي
 كلية اآلداب   
 جامعة سطيف  
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 األستاذة فيروز رشام  راث العربي بمناهج غربيةإشكاليات قراءة الت
 إشكاليات قراءة الرتاث العربي مبناهج غربية

 األستاذة فريوز رشام
 
 
تعد مسألة قراءة الرتاث )األديب منه والنقدي(، واحدة من أبرز وأعقد اإلشكاالت اليت يواجهها  

تعلق أساسا بكيفية فهمه وتفسريه. الدارسون احملدثون. وهي قضية تطرح عدة تساؤالت مهمة وعميقة ت
فكيف جيب أن يقرأ الرتاث ؟ أجيب أن يقرأ باملناهج النقدية احلديثة، أم جيب أن يقرأ يف ذاته ؟ وهل 

هي اليت  -وال تزال  -يفسر الرتاث بالرتاث أم مب هو معاصر ؟ مثل هذه التساؤالت اليت حريت النقد 
 الرتاث. تطرح إشكالية املنهج واملنهجية يف قراءة

لكن ملاذا كل هذا االهتمام بالرتاث اليوم ؟ وما هو الرتاث ؟ يبدو من الواضح أن هناك  
اختالفات كثرية وكبرية يف فهم الرتاث، وبالتايل يف كيفية التعامل معه. فهناك متعصبون له يدعون  للعودة 

نظرون إليه بعني القداسة(. إليه والتمسك به ملواجهة الغرب )سلفيون كما يصفهم البعض، وهم الذين ي
وهناك حداثيون يقفون يف املوقع املقابل للموقف السلفي، يرفضون العودة إىل الرتاث ويفضلون األخذ من 

الغرب كمثل أعلى. وهناك من ميكن تسمية موقفهم باملوقف اجلديل، وهو كرد فعل على االجتاهني 
 .   (1)السلفي والرافض، حياول التوفيق بني االثنني

مثلما وصفها البعض. وقد  (2)هذا الرتدد واالضطراب جعل الثقافة العربية الراهنة "ثقافة مأزومة" 
. وهلذا فإن إشكالية (3)«االضطراب واالرجتال  -وهذا أول املالمح وأبرزها  –غلب على هذا النقد  »

من أكرب اإلشكاالت اليت الرتاث وكيفية قراءته ليست باإلشكالية األدبية والنقدية فقط، إمنا هي واحدة 
 تشغل الفكر العريب املعاصر. 

الرتاث )أو األصالة( من جهة، والفكر األورويب  »وهي قضية تتوزع على قطبني، مها 
. وهكذا جاءت التوجهات يف اخلطاب العريب املعاصر ال ختتلف (4)«)املعاصرة=احلداثة( من جهة أخرى 

                                                 
 وما بعدها 23، ص 2002رب، دمشق، )د.ط(، لفكر العريب املعاصر والتوجهات املختلفة يف فهمه يف: حممد رياض وتار، توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة، احتاد الكتاب العينظر مفهوم الرتاث يف ا (1)
   11، ص 1996وطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، مارس ، اجمللس ال207ينظر: وهب أمحد رومية، شعرنا القدمي والنقد اجلديد، جملة عامل املعرفة، العدد  (2)
 15نفسه، ص  (3)
 38، ص 1994، 5حممد عابد اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر: دراسة حتليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط (4)
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توفيقي وما كان يف أحد القطبني فهو إما سلفي ينشد فما كان يف الوسط فهو  »سوى يف موقعها، 
 .(5)«األصالة وإما عصراين ينشد احلداثة 

وألن الدرس النقدي العريب املعاصر مستمد أساسا من املناهج النقدية الغربية، توّهم بعض النقاد 
وثقافية وتارخيية ) والباحثني أن هذه األخرية ال تصلح لقراءة الرتاث العريب، ملا فيه من خصوصية لغوية 

يف أن تكون عربية حقا  » وهي بالتأكيد خصوصية حقيقية ال ينكرها أحد (، وأن احلداثة العربية أخفقت
حني هبرهتا احلداثة الغربية وعجزت عن حماورهتا، فاستسلمت هلا، وتبنت مفاهيمها، وجاهدت جهادا 

 .(6)«ر ال عن نقد عريب معاصر حمموما لاللتحاق هبا، وعلت أصوات كثرية تتحدث عن نقد معاص
وقد راحوا يدعون لتأسيس نقد عريب خاص لقراءة هذا الرتاث، لكن مطلبهم هذا يبدو بعيد  

املنال ألكثر من سبب موضوعي. ففي الواقع ال يوجد سبب واضح مينع النص الرتاثي من االستجابة 
دون قراءة حىت يؤسس من أجله نقد ملعطيات منهج نقدي معاصر. وإذا كان على الرتاث العريب أن يظل 

 عريب خالص، فاألجدر أنه سينتظر طويال، ألن املعطيات النقدية الراهنة ال تنبئ بإمكانية حتقيق ذلك.
ومن الواضح أن املناهج النقدية املعاصرة مل تفكر يف االشتغال على ما هو معاصر فقط، وليس 

ما أهنا مل تبتكر لتكون حكرا على دراسة النصوص هلا أي اعرتاض على التعامل مع كل ما هو تراثي. ك
الغربية فقط، روسية كانت أو فرنسية أو أملانية أو سواها. إمنا كان هدفها استنطاق العمل األديب بغض 

النظر عن جنسه ولغته. فهذا العصر يرفض أية تفرقة من هذا النوع، ويسعى للعوملة اجلامعة والشاملة حىت 
 يف الدرس النقدي.

أواخر القرن العشرين انكب الدارسون العرب على املناهج الغربية احلديثة، ويف مقدمتها يف 
البنيوية، لإلفادة منها يف الدرس النقدي العريب. وقد اجتهد بعضهم يف فهمها وتطبيقها على النص الرتاثي 

نصوص العربية يف . بل وأكثر من ذلك، هناك منهم من أكد أن البنيوية كمنهج نقدي، يالئم ال(7)العريب
 . (8)العصور الوسطى ويناسبها

فمالئمة النسق البنيوي لنقد  »ففي حقيقة األمر مل توضع املناهج الغربية لألدب الغريب فقط، 
النص العريب الرتاثي ليست مسألة عشوائية إذ خيتلف هذا املنهج عن املناهج األخرى احلديثة يف الغرب يف 

                                                 
 38نفسه، ص  (5)
   16وهب أمحد رومية، شعرنا القدمي والنقد اجلديد، ص  (6)
لتنظريي الغريب والعريب مع مناذج تطبيقية يف الشعر ويف السرد : حممد ينظر على سبيل املثال دراسة حممد عزام اليت تناول فيها منهج التحليل البنيوي الشكلي ومنهج التحليل البنيوي التكويين على املستوى ا (7)

 2003احتاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(،  عزام، حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية،
 11، ص 1985اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية، )د.ط(،  ينظر الفصل األول املعنون بـ "البنيوية والنص الرتاثي العريب" يف كتاب: فدوى مالطي، بناء النص الرتاثي: دراسات يف األدب والرتاجم،  (8)

 وما بعدها
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الت تناولت نصوصا ومواد خارج نطاق الرتاث األديب الغريب التقليدي أن مصادره كانت مستمدة من جما
 .(9)«أو العريق 

كثرية على تطبيق البنيوية كمنهج معاصر على النصوص   (10)ومع ذلك هناك من قدم اعرتاضات
عن الرتاثية. من بينها أن هذا املنهج نتاج فكري لعصر خمتلف وحضارة خمتلفة أيضا، هلا مفاهيمها املختلفة 

هو أنه إذا كان املنهج صحيحا أو  »النص الرتاثي العريب. لكن يوجد رد أساسي على هذا االعرتاض 
سليما من حيث طبيعته الفكرية فهو عندئذ يكون صاحلا للتعامل على أساسه مع نصوص من عصور 

 .(11)«خمتلفة 
كان، هو   املنهج، مهما »هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال جيب أن نغفل على حقيقة أن 

أداة، واألداة ال تربز فعاليتها إال عند استعماهلا، إال مبقدار مطاوعتها وقدرهتا على التكيف مع املعطيات 
إن الفصل بني الفكر الغريب والفكر الشرقي يف الثقافة املعاصرة، فعل تعسفي ال  ». مث (12)«اليت تعاجلها 

 خاصة يف عصر العوملة هذا. (13)«علمي 
ألمر، االنتقائية هي اليت تطغى. فلكل باحث توجهه اخلاص، حيث ينقسم النقاد ويف هناية ا

اليوم بني متحيز للغرب وآخر للرتاث. وهو انقسام ليس يف صاحل العملية النقدية بال شك. كما توجد فئة 
من أخرى من النقاد تتسم باالزدواجية املعرفية، حيث تتنوع ثقافتهم النقدية بني شيء من الغرب وشيء 

 الرتاث، وهم جيتهدون عموما للتوفيق واجلمع بني االثنني، أمال يف احلصول على أقصى استفادة.
وبني مؤيد ومعارض وموّفق لقراءة الرتاث مبناهج غربية، يبقى اخلاسر األكرب يف ظل هذا الصراع  

ي أي سبيل يسلك، هو النقد العريب احلديث واملعاصر، الذي يبدو وكأنه واقف يف مفرتق الطرق، وال يدر 
 رغم وجود اجتهادات نقدية كثرية لكنها تعاين من االضطراب والتشتت. 

إن كون هذه املناهج ال تعكس اهلوية والفكر العربيني ) وهي فعال تقوم على نظريات وفلسفات 
ه غربية وليست عربية ( ليس مبثل هذه اخلطورة على الرتاث العريب، ألن الذي جيب أن يظل حامال هلويت

يف هذا اجملال هو النص األديب يف حد ذاته. أما املنهج فهو ليس سوى أداة تنشد العلمية واملوضوعية يف 
 القراءة. 

وبالطبع هذا ال ينفي ، بأي حال، وجود بعض العقبات العملية يف قراءة الرتاث العريب مبناهج 
ة، وهو حباجة لوقفة حتليلية متأنية تبني غربية. لكن هذا املوضوع يعرتيه بعض اللبس أو رمبا شيء من املبالغ

                                                 
 13نفسه، ص  (9)

 وما بعدها  14عن هذه االعرتاضات على البنيوية ينظر: نفسه، ص   (10)
 18نفسه، ص   (11)
 42، ص 1991، 1حممد عابد اجلابري، الرتاث واحلداثة: دراسات.. ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط  (12)
 40نفسه، ص  (13)
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املخاطر احلقيقية هلذه املناهج على الرتاث إن وجدت، وتتقصى خصائص النص الرتاثي اليت تفرض أدوات 
 نقدية عربية خاصة به.

وما نراه اليوم يف الدراسات العربية، أن هناك من يقرأ الرتاث مبفاهيم غربية، وهناك من يقرأ 
مبفاهيم تراثية. وهناك حىت من يّدعي أن النقد الغريب مؤسس على أفكار من الرتاث العريب، املناهج الغربية 

وأن النقد الغريب ليس فيه جديد ألن تراثنا قد سبقه إىل كثري مما توصل إليه. فظهرت عدة دراسات مقارنة 
ك هبدف إجياد رابط بني بني مقوالت اجلرجاين والقرطاجين وغريمها مبا هو وارد يف النظريات الغربية، وذل

 .(14)املفاهيم الرتاثية واملفاهيم الغربية
ويف هذا اإلطار تصب الكثري من الدراسات، كدراسة "طراد الكبيسي"، اليت حاول فيها تقدمي 
قراءة جديدة للشعرية العربية القدمية على ضوء النظريات الشعرية املعاصرة، من خالل  إعادة القراءة لستة  

هذه القراءة  »انطالقا من ثقافته املعاصرة. يقول الباحث يف مدخل هذه الدراسة:      كتب تراثية،
تكشف عن اللقاء بني النظريات الشعرية العربية القدمية، والنظريات الشعرية املعاصرة يف مفهوم الشعر أو 

ث النقدي . فاهلدف واضح إذن، وهو إجياد كل ما هو مشرتك بني الرتا(15)«الشعري: بنية وداللة 
 والنظريات الغربية املعاصرة. 

لو أننا نعرتف بتأخر النقد العريب احلديث واملعاصر، إن مل نقل ختلفه، وحباجتنا إىل استرياد 
املعارف واملناهج، وأنه من الضروري االستفادة من جتارب الغري، خلفت حدة هذه اإلشكالية. ففي النهاية 

 ب يف جتريبها. وليس يف ذلك أي حرج علمي.حنن حباجة حقا إىل مناهج سبقنا الغر 
كما أنه علينا املشاركة يف حركة العوملة الثقافية والعلمية اليت وحدت العامل. وهذا ال ينفي أن 
املناهج الغربية ليست منفصلة عن سياقها االجتماعي والثقايف والتارخيي الذي أنتجها، وكذا إطارها 

 ا أهنا ال ختلو من نقائص وعيوب بال شك. الفكري واملعريف اخلاص واملختلف. كم
وبني تباين  اآلراء حول هذا املوضوع وعدم وضوح سبل اخلروج من إشكالية الرتاث واملنهج، 

يؤكد اجلابري ) أحد أهم املفكرين املعاصرين الذين توقفوا باستفاضة أمام موضوع الرتاث وإشكالية قراءته 
ملعاصرة. فما مييز الثقافة العربية منذ عصر التدوين إىل اليوم برأيه، ( ضرورة انفتاح الرتاث على القراءات ا

 هو أن:

                                                 
غريب، القاهرة، )د.ط(، وب يف البالغة املعاصرة وتطور البحث األسلويب يف الرتاث البالغي العريب يف: أمحد درويش، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، دار ينظر مثال الدراسة املقارنة بني نظرية األسل  (14)

1988 
 10، ص 2004طراد الكبيسي، يف الشعرية العربية: قراءة جديدة يف نظرية قدمية، احتاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(،   (15)

منهاج البلغاء  -دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة للجرجاين -العمدة البن رشيق القريواين -إعجاز القرآن للباقالين -عيار الشعر البن طباطبا -والكتب اليت تناوهلا بالدراسة هي: نقد الشعر لقدامة بن جعفر
 للقرطاجين.
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احلركة داخلها ال تتجسم يف إنتاج اجلديد، بل يف إعادة إنتاج القدمي، وقد تطورت عملية  » 
اثي اإلنتاج هذه منذ القرن السابع إىل تكلس وتقوقع واجرتار، فساد فيها ما سبق أن عربنا عنه بـ"الفهم الرت 
للرتاث" وهو الفهم الذي مازال سائدا إىل اليوم. ومن هنا كان من متطلبات احلداثة، يف نظرنا،  جتاوز 

هذا "الفهم الرتاثي للرتاث" إىل فهم حداثي، إىل رؤية عصرية له. فاحلداثة، يف نظرنا، ال تعين رفض الرتاث 
ل مع الرتاث إىل مستوى ما نسميه وال القطيعة مع املاضي بقدر ما تعين االرتفاع بطريقة التعام

 .(16)«بـ"املعاصرة"، أعين مواكبة التقدم احلاصل على الصعيد العاملي 
قد يكون هذا الرأي، الذي ال خيلو من حكمة، احلل األمثل هلذه اإلشكالية. فالرتاث حباجة  

في احلقيقة مل تعد للتفتح على النظريات واملناهج املعاصرة، حىت وإن كانت غربية املنشأ والتوجه. ف
االعرتاضات على هذا األمر مقنعة، ألنه ال وجود خلطر حقيقي عليه إن حدث ذلك، بل قد يكون اخلطر 

 !احلقيقي يف عدم حدوثه 
 رشام األستاذة فيروز  

 المركز الجامعي بالبويرة

                                                 
 16، 15حممد عابد اجلابري، الرتاث واحلداثة، ص  (16)
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 مورفولوجية الحكاية الشعبية األستاذة : عزوز فوزية
 

 مورفولوجية احلكاية الشعبية

 عزوز فوزية ألستاذة :ا

 

 

 مقدمة: 
عندما اطلعت على حماور امللتقى استوقفين  احملور الثاين املتعلق باملناهج احلديثة و جديد 
قراءات الرتاث، إذ يعد هذا احملور اجلسر الواصل بني القدمي و احلديث فتبادر إىل ذهين الرتاث الشعيب 

يث جسد فيه اإلنسان معاناته و أحالمه ، و تعود جذوره الذي يعترب نتاجا للرتاكم الثقايف و الفكري ح
إىل فرتات طويلة لشعوب ما  قبل التاري   فاهتمت األمم  مبوروثها الشعيب و سعت إىل مجعه  وتدوينه و 
احلفاظ عليه لتكون أداة تواصل بني األجيال على إعتباره املصدر األساس الذي حيفظ اخلصوصية 

   1احلضارية لألمة
على الرغم من قيمته العالية يف تصوير خمتلف جوانب حياة الناس اليومية الثقافية                   و لكن 

و السلوكية إال أنه بقي مهمشا فرتة من الزمن و ينظر إليه نظرة إحتقار  و إزدراء و حظي بالتقدير و 
طلق ال ميكننا احلديث عن الرتاث اإلحرتام إال من قبل الدارسني و الباحثني  يف هذا اجملال، ومن هذا املن

الشعيب ككل يف مداخلة واحدة و إمنا ال تكفيه اجمللدات حىت يستويف حقه بل سنحاول تسليط الضوء 
على شكل من أشكال األدب الشعيب لغناه باملغزى و الرموز اليت تكشف عن جتارب الفرد الشعبية مع 

 .2نفسه و مع الكون كله
 تعريف الحكاية الشعبية:

ما احلكاية الشعبية إال مرايا صادقة لإلبداع الشعيب إذ ال ميكن ألي أمة أن تستغين عنها ألهنا حتكي و 
تاري  جيل أو أمة بأكملها، فهي تعين األحداث التارخيية اليت عرفتها الطبقات الشعبية يف القدمي يف 

                                                 
 .167ص-1999جوان 04العدد –جملة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية التواصل تصدرها جامعة عنابة -عنابة-إعداد حممد عيالن-مفاهيم و ممارسات-مقال بعنوان: الرتاث الشعيب اجلزائري 1
 .14مكتبة غريب ص-نبيلة إبراهيم–أشكال التعبري الشعيب  2
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ا تصور العوامل األخرى يف دقة بيئات خمتلفة ذات خصائص معنية نقلتها عن طريق الرواية الشفوية، كما أهن
 فتظهر األفكار و املعتـقدات الشعبية على لسـان الراوي 1و تفصيل

و تعد النمط األكثر تقبال لدى الناس مجيعا ملا حتمله من خصائص و مسات إذ تعرب عن نتائج التجارب 
ة  والدرس فهي حتكي اليومية مستمدة مادهتا من حياة الناس و ما فيها من حوادث إذ تدعو ألخذ العرب 

، و السامع إليها ال جيين رحبا ماديا بل جيد فيها الراحة النفسية ألهنا ختاطب 2الواقع حماولة نقده و تغيريه
روحه و عقله و وجداته و يف بعض األحيان تكون اجلواب األول واألهم عن كثري من األسئلة اليت تدور 

اعر اإلنسان من مث إختلفت أنواعها و مضامنيها حيث تقول  يف أذهان الناس، إذ تعد احلكاية املتنفس ملش
ليلى روزلني قريش أن احلكاية تتناول موضوعات شىت سواء كانت دينية أو غري دينية  و ذلك إلبراز مثال 

 .3من مثل احلياة يف أدق معانيها
 أنواعـها:

ث يسافر البطل و ينتقل من بلد إىل تكون مبينة على لغز حمري من البداية إىل النهاية حبي:الحكاية اللغزية
 آخر من  أجل إجياد احلل.

 .العربة استخالص أجل من ذلك و مثل على يقوم ككل احلكاية نص:المثلية الحكاية
 تتميز بالسخرية و النقد الالذع للملوك خصوصا.:الحكاية النكتة

ل و من األشكال الفرعية تستمد أصوهلا من الدين و تكثر فيها األحاديث و األقواالحكاية الدينية:
للحكايات الشعبية األكثر تداوال يف اجملتمع اجلزائري:حكايات الواقع االجتماعي،احلكايات احمللية 

،كما تعتمد احلكاية على عنصر الرمز يف كثري من املواقف و ذلك من أجل إضفاء  4حكايات احليوان
ه و التسلية إىل جانب مأل وقت الفراغ و صبغة خاصة على احلكي،و ال تكمن وظيفة احلكاية يف الرتفي

 إمنا هلا عدة وظائف نذكر منها:
 وظائفها:

 5و ذلك من خالل تعلم التحلي باألخالق الفاضلة و التمسك بالقيم الساميةالوظيفة التربوية:

حيث تنقد تصرفات األفراد و سلوكهم، كما تعلمهم ضرورة التحلي باألخالق  الوظيفة التعليمية النقدية:
و حتكيم العقل على العاطفة إىل جانب وظائف أخرى نذكر منها النفسية                و الرتفيهية...إخل 

                                                 
 .58ص-أمحد زغب-األدب الشعيب يف النظرية و التطبيق 1
 .87ص-املؤسسة الوطنية   للنشر-1980عام-عمر عبد الرمحن الساريسي-دراسة و نصوص-احلكاية الشعبية يف اجملتمع الفلسطيين 2
 143ص-ليلى روزلني قريش-القصة الشعبية ذات األصل العريب 3
 187ص-دار القصبة للنشر-عبد احلميد بورايو-األدب الشعيب اجلزائري 4
 بتصرف31ص-اجلزائر-تماعية لغوية للقصة الشعبية يف منطقة اجلنوب اجلزائري وادي سوف منوذجا تريا تيجايندراسة إج 5
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،كما للحكاية دورا هاما يف التنشئة اإلجتماعية و من هنا نطرح السؤال التايل: هل حافظت احلكاية 
 الشعبية على مكانتها داخل اجملتمع يف ظل التطور التكنولوجي أم ال؟

 اية الشعبية و التطور التكنولوجي:الحك
نقول ال ميكن ألي أمة من األمم االستغناء عن تراثها،إذ أن الدول املستعمرة استعملت                   

 و إستعانت بعلماء األنثروبولوجيا للبحث يف الرتاث و حماولة مجعه و التقصي عنه بالبحث                
 املستعمر الشعب ضرب أجل من ذلك و الرتاث هذا عن كبرية و صغرية كل معرفة و التنقيب و
 هذا يصبح و الكلمة معىنبكل    عليه القضاء بالتايل ويف أصله التشكيك  أجل من لغته و ديانته يف

الشعب مشتت األفكار إذ حبث املستعمر الفرنسي يف الرتاث اجلزائري خصوصا احلكاية و حىت يف السرية 
الل(  و قال أن الشعب اجلزائري شعب مهجي و جاءت فرنسا لتهذيبه و تعليمه إذ الشعبية )سرية بين ه

أن كتابات املستشرقني تضرب يف جذور التاري  و العقيدة فإذا كانت هاته الكتابات يف عصور مضت  
 لحم حل اإلعالم أما القراء ئةلف كتبوا تشرقنيسامل إعتبار على إنتشارا و إتساعا أكثر اإلعالم ثورة فإن
 يواكب اجلديد اجليل أصبح إذ اجلميلة حكاياهتا هلم لرتوي جداهتم حول يلتفون األطفال يعد مل و اجلدة
 و مظاهره بكل الثقايف الغزو يعين اجملالت و الكتب إىل باإلضافة هذا الفضائيات و التكنولوجيا عصر
 مث من و الشفهية الرواية على تعتمد ألهنا النسيان و بالضياع مهددة الشعيب األدب كنوز أصبحت بذلك
 احلديثة اإلتصال وسائل من االستفادة و به، اإلعتناء و الشعيب القصصي الرتاث مجع إىل املبادرة جيب
  .1روائعه لنشر
 
 المنهج المورفولوجي و الحكاية الشعبية:  
 

                   جشهد النصف الثاين من القرن التاسع عشر جهودا مكثفة لتحديد و تقعيد مفهوم املناه
و آلياهتا،فجاء املنهج املورفولوجي الذي يعين دراسة األشكال هلذا مسيت املدرسة الشكلية)البنيوية( أو 
املعروفة بالبنائية، و ما نتج عنها من مذاهب و مناهج نقدية إذ يعود الفضل الكبري للجهود اليت قدمها 

يث شكل بروب تقدما على كل البحوث الشكالنية فالدميري بروب صاحب املدرسة الشكلية الروسية حب
متخلصا يف ذلك من كل اعتبار مجايل و متحريا اإلجراءات يف قضايا اآلليات السردية حيث متكن من 

 و هبذا وجل عامل احلكاية و جسد  2تقدمي ملموس لبعض السمات الشكلية

                                                 
 .88ص-د.طالل حرب-أولية النص نظرات يف النقد و القصة و األسطورة و األدب الشعيب 1
 103ص-ترمجة رشيد بن مالك-أن اينو-تاري  السيميائية 2
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اية شعبية روسية و إستخلص ــــــمائة حكمن خالل البحث العميق يف خبايا األمور إذ قام بدراسة  أغوارها 
 لية، فعرف بروب احلكاية الشعبية من خالل ما يلي:ــما مساه النموذج الوظائفي أي البنية الشك

املتمثلة يف 1إهنا نص به سبع شخصيات هذا من ناحية و كذلك تتضمن عددا حمدودا من الوظائف  
فأة فماذا نعين بالوظيفة يف نظر بروب؟ هي فعل إحدى و ثالثني وظيفة تبدأ بالرحيل تنتهي باملكا

و بعبارة أخرى رغم التغيري الذي حيدث يف الشخصيات من  2الشخصية من وجهة داللته يف سري احلكاية
حكاية ألخرى تبقى الوظيفة ثابتة و ال تتغري،و قد جاء املنهج البنيوي لبعث األدب من جديد و إعطائه 

اصرا من طرف املنهج التارخيي   و اعتمدت الشكلية على عدة مبادئ من الروح اخلاصة به بعدما كان حم
أمهها أهنا تنظر للنص كوحدة قائمة بذاهتا ال تدخل إي إيديولوجية يف التحليل من تاري  أو اجتماع...( 
أي مقطوع الصلة مع العامل اخلارجي،و معىن ذلك أنه يبحث يف األغوار أو الباطن مستعمال التفسري و 

ويل و استعمل هذا املنهج من قبل الكثري من الباحثني نذكر على سبيل املثال الدكتورة نبيلة إبراهيم التأ
إىل الواقعية العديد من احلكايات منها الشعبية  ةالرومانسي  حيث درست يف كتاهبا القصص الشعبية من 

استعمل من قبل الباحثني سواء  و حىت اخلرافية وكذا استعمل من قبل مسري املرزوقي يف حتليلهم للقصة كما
وأصبح حيتذى به من قبل أصحاب مذكرات التخرج يف شىت اجملاالت وعلى  يف حتليل القصص أو الشعر

الرغم من هذا املنهج من ناحية ما إال أنه استطاع الغوص يف األعماق وتوصيل الفكرة اليت أرادها إذ قال 
دم وحدات وظيفية متنوعة كما هو احلال يف احلكاية أحد الدارسني:إن احلكاية الشعبية وإن مل تستخ

اخلرافية تستطيع من خالل الوحدات الوظيفية القليلة اليت تستخدمها إن تصل إىل درجة كبرية من التكامل 
وعلى الرغم من التحول الذي أحدثه بروب يف الدراسات  3الفين ومن حتقيق املغزى اإلنساين البعيد

قده مثل برميون ومنهم من حاول إمتام الطريق ومواصلة الدرب نذكر منهم الشعبية إال أن البعض انت
غرمياس الذي أعاد تصنيف املقال الوظائفي مستعمال يف ذلك التجريد و االختزال مقسما النص إىل 
 4ثالث وحدات سردية)املهمة التأهيلية )املناورة(،املهمة األساسية ) اإلجناز(،املهمة التمجيدية)اجلزاء(

ف هذا التقسيم بالنظام العاملي الذي يعين العالقة بني املرسل و املرسل إليه مع موضوع القيمة إما ويعر 
االتصال أو االنفصال إىل جانب جتسيده معىن املهمات الثالث من خالل املربع السيميائي معتمدا يف 

اس الولوج إىل عامل و التضمن( وبذلك إستطاع غرمي القات منطقية ) التضاد ، التناقضـــذلك ثالث ع
السيميائية بنظرته هاته مما ساعده إىل الغوص يف عمق النص يعين البحث عن خبايا األمور و قراءة ما بني 

                                                 
 78،ص 1997-لوجنمان -مكتبة لبنان- مهناغراء حسني-أدب احلكاية الشعبية 1
 24مسري املرزوقي ص -مجيل شاكر-مدخل إىل نظرية القصة 2
 241ص-2001-1ط-الدار البيضاء–مصطفى يعلى  -د-دراسة مورفولوجية–القصص الشعبية يف املغرب  3
                       24ص الغرب دار– طالب أمحد-د-(القصرية القصة يف دراسة)السيميائي املنظور يف الفاعل 4
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، ومن مث ظهرت  السطور مما جعله أقرب إىل السيميائية حماوال اإلستفادة من تصورات كلود ليفي سرتوس
ر مستنبطة األسرار من خالل الغور يف باطن النص السيميائية وحاولت كشف وحتليل خفايا وخبايا األمو 

والسيميائية علم قدمي إذ تواجدت جذوره منذ قدمي الزمان عند العرب )ابن خلدون.ابن سينا(ولكن كانت 
على شكل أفكار متناثرة وغري حمددة املعاين وبقي هذا العلم يتطور شيئا فشيئان يف العصر احلديث إىل ان 

الذي حتدث عن اللغة ونظام العالمات اذ اعترب هذا األخري السيميائية علم  جاء السويسري دي سوسري
وتقول بان السيمائية 1العالمات يف حني عارضه بعض الباحثني مثل بارث واعتربها نوعا من علم األلسنة

تبحث يف معىن املعىن حماولة دراسة العالقات غري املرئية مكتشفة أسرار ما خلف السطور واستطاع هذا 
العلم من التوصل إىل نتائج معتربة يف جماالت الدراسة ومل يقتصر على جانب واحد وإمنا مشل كل مظاهر 
احلياة الثقافية من عادات وتقاليد واختلفت دراسة السيميائية للحكاية  و احلكاية الشعبية على وجه 

آخر فقرة أو فكرة يف النص  اخلصوص بدأت بالعنوان باعتباره العتبة األوىل للدخول إىل النص وصوال إىل
 وذلك بتقسيم النص إىل متواليات مث استنباط أو استخراج 

باعتبار  واملكان الزمان متناسني غري للحدث الرئيسي احملرك باعتبارها الشخصيات على معرجني الوظائف
بار للدراسات رمبا جاء املنهج الشكلي لرد اإلعت2احلكاية مجلة األحداث اليت تدور يف إطار زمين ومكاين

الشعبية اليت أصبحت مهمشة يف اجملتمع بسبب الغزو الثقايف ، و كل منهج كان يربز على أنقاض املنهج 
السابق ، و ال أقول بأن هاته املناهج كلها ناجحة ، و إمنا لكل منهج زالت أو فلتات أو تقصري يف 

طوير العلوم إذ استطاعت توصيل و تأنه ساهم يف إثراء مكتبة البحث  جانب من جوانب الدراسة إال
 الفكرة يف إطارها العام و فتحت أفاق كثرية للدراسات فيما بعد. 

 
ويعود الفضل إىل كل عامل ساهم بشكل أو بآخر يف تطوير هذه الدراسات بدءا بصاحب األفكار املتناثرة 

يف هذا اجملال وكان حظ وصوال إىل املناهج احلديثة اليت حتاول إىل حد اآلن الوصول إىل نتائج جديدة 
الدراسات الشعبية أوفر من غريها إذ تبوأت مكانة رفيعة يف جمال هته الدراسة مما فتح اجملال أمام الباحثني 
و الدارسني للبحث يف خباياها و التعرف على الرتاث املفقود أو الكنز الضائع إن صح التعبري وكذا 

إنشاء مجعيات جلمع الرتاث  و احلفاظ عليه وذلك بتوثيقه  مبساعدة هذا املنهج حاول الكثري من الدارسني
 من ألسنة الرواة وإن ضاع الكثري منه بسبب النسيان )التقدم يف السن( أو الوفاة )الرواة(.

 ونقول يف األخري أن كل منهج ساهم بشكل أو بآخر يف تطور هاته الدراسات . 

                                                 
 24يف اخلطاب السردي،نظرية غرمياس،حممد الناصر العجمي،تونس، ص  1
 77مدخل إىل نظرية القصة،مجيل شاكر و مسري املرزوقي،ص 2
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 قراءة النص الشعري الجاهلي  من منظور النقد األسطوري  األستاذ كمال

  قراءة النص الشعري اجلاهلي  من منظور النقد األسطوري بلوصيف
  األستاذ كمال بلوصيف

 
 

 مفاهيم و معالم:
راءات قبل الولوج إىل النقد األسطوري و تلقياته يف النقد العريب كان لزاما علينا أن خنوض يف ق

حتليلية لعقلية اإلنسان البدائي و مدى ارتباطها خبلق األساطري ؟ و مبا عربت عنه هذه األساطري  و ما 
مثلته من أمهية يف حياته؟، مبا أهنا كانت معتقدات و تصورات لقوى غيبية اختذها ذريعة لتعليل خماوفه و 

ال األسطورة أهنا أقدم ما وصل إلينا من تصوراته و من هذا املنطلق يرى الدارسون    و الباحثون يف جم
حماوالت  تفسريية ملا غمض على اإلنسان من ظواهر عامة سواء أكانت نفسية أو اجتماعية أو دينية و 
منه مثلت األسطورة حدثا بارزا يف تاري  األولني فاهتموا هبا أميا اهتمام  و حاكوا حوهلا الكثري من 

رخيهم . و مبا أهنا كانت امتدادا ملا نرمي إليه من دراسة وجب علينا الوشائج و الروابط يف قصصهم و توا
حتديد ماهيتها و معاملها لكي يتسىن لنا فهم موقعها من منظور النقد األسطوري الذي يرتبط هبا من 

 منظور تأويلها داخل النصوص اإلبداعية.
 تعريف األسطورة:

 لغة: -أ
)) ن والقلم وما يسطرون يسطر إذا كتب، قال اهلل تعاىل :  جاء يف تعريف األسطورة لغة أهنا: من سطر 

أي وما تكتب املالئكة، ويف التنزيل: وكل صغري كبري مستطر، وسطر يسطر سطرا: كتب، واستطر  1(( 
قال أبو سعيد الضرير: مسعت أعرابيا فصيحا يقول: أسطر فالن امسي أي جتاوز السطر الذي فيه مثله. 

خرب البتداء   2سطره، وقال الزجاج يف قوله تعاىل: )) وقال أساطري األّولني((.امسي، فإذا كتبه قيل: 
حمذوف املعىن، وقالوا الذي جاء به أساطري، معناه سطّره األّولون وواحد األساطري أسطورة. واألساطري: 

على األباطيل، واألساطري: أحاديث ال نظام هلا. وقال أبو عبيدة: مجع سطر على أسطر مث مجع أسطر 
أساطري. و يقال سطّر فالن علينا يسطّر إذا جاء باألحاديث تشبه الباطل، يقال هو يسطر ماال أصل له 
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أي يؤلف.  يقال: سطر فالن على فالن، إذا زخرف له األقاويل  و منقها و تلك األقاويل األساطري و 
  3السطر

 اصطالحا : -ب
ى تعريف حمدد و شامل و إمنا تعددت تعاريفها وفقا يذهب الكثري ممن درسوا األسطورة أهنا ال تستقر عل

لتعددها     و اختالفها و اختالطها بغريها من األجناس األخرى و بذلك ليس من السهولة مبا كان أن 
نطأ هويتها و حيثياهتا ألهنا مل تنزع إىل مشرب واحد و إمنا اختلطت منذ البدء مع غريها من املشارب و 

حدا هبا أن تتداخل مع كثري من األجناس األخرى و من مث يصعب حتديد ماهيتها  الثقافات املتعددة مما
إال أننا سوف نورد بعضا من التعاريف لعلها تشف غليل هذا التنوع و من مث قد جند خاصية جامعة هلا م  
 كل ذلك و يعضد هذا الطرح ما ذهب إليه مرسيا إلياد يف: "أن األسطورة هي رواية لتاري  مقدس خيرب

و يف هذا التعريف  4عن أحداث وقعت يف الزمان األول قامت هبا اآلهلة و الكائنات اخلارقة العظيمة"
الذي اختاره مرسيا إلياد دون غريه من التعاريف األخرى مثل نوعا من اإلملام باألسطورة رغم ما عرف 

ة ختتص بطابع التقديس عليها من تعدد و اختالط بغريها من املعارف األخرى و القصد هنا أن األسطور 
و هذا ما يؤكده فراس السواح بقوله: "هي حكاية مقدسة ذات مضمون عميق يشق عن معان ذات صلة 

كما يرى  عبد احلميد يونس : "بأهنا حكاية إله أو شبه إله أو كائن   5بالكون و الوجود و حياة اإلنسان"
ة و الكون و النظام االجتماعي و أوليات خارق تفسر مبنطق اإلنسان البدائي ظواهر احلياة  و الطبيع

 .6املعرفة"
و عليه فإن األسطورة هي دين و عقيدة و تاري  و إبداع لذلك اختلفت تفسرياهتا حسب كل مدرسة و 
ما محلته من رؤية إيديولوجية اجتاهها فارتباطها بالدين ناتج عن تصورات و معتقدات الناس حنو الغيبيات 

يستطيع موضعتها يف عقوهلم فاجتهوا هبا إىل التعدد و التنوع الذي توزعته وفقا و املاورائيات اليت مل 
 للحقول املعرفية و الثقافية و الفلسفية  و املنهجية.

فهناك من يرى أهنا تاري  أو حاالت ناجتة عن الالوعي أو هي مرض من أمراض اللغة و منهم من يرى 
 .7ان يف نصوصه األدبيةأهنا مجالية من اجلماليات اليت أبدعها اإلنس

 األسطورة و األدب :
بعدما تطرقنا إىل األسطورة من منظورها الديين و التارخيي الذي بلورته بعض املدارس حسب جمال 
ختصصها املعريف ننتقل إىل األسطورة و عالقتها باألدب ألن هذا هو مناط دراستنا الذي نبغيه و ألن 

األسطورة يف ثنايا النص األديب ألنه حياول أن حيفر فيها و يؤوهلا  النقد األسطوري ال يكون إال إذا كانت
مجاليا  حسب توظيفاهتا يف النصوص اإلبداعية و عليه إذا أردنا أن نصل إىل مغزى دراستنا أن نربط 
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األسطورة باألدب و الشعر ألهنا توأمته اليت ولدت معه منذ زمن سحيق إذ جند أن األشعار القدمية محلت 
هتا األسطورة اليت احتوت مهوم و نوازع اإلنسان البدائي و بذلك حتولت إىل نوع من التوظيف يف طيا

 اجلمايل يف نصوصه بالرغم من أهنا كانت متثل تصوره للعقيدة أو الدين.
"فاألسطورة جتسد فكرة من األفكار أو مها من اهلموم لتصبح موضوعا يقلق الفكر البشري يف مراحله 

ن تساؤالته إجابة تقنعه و يقنع هبا غريه، فتصبح قناعة يقينية مجاعية إىل حد التقديس، و البدائية جييب ع
مع مرور الزمن و تطور الفكر البشري تفقد القناعة قداستها، إال أهنا تبقى متجذرة يف عقل اإلنسان و 

  8ه."وجدانه، فينقلها مجلة و تفصيال إىل جماالت إبداعه كاألدب مبختلف أشكاله   و أجناس
و قد أضحت األسطورة يف العصور احلديثة معينا لألدباء  يستلهمونه يف نصوصهم و يعطونه إسقاطات 
تعرب عن حاجاهتم النفسية أو االجتماعية أو الثقافية وفقا لقناعات نابعة من رؤية كل مبدع ملفهوم 

"و قد تربت األسطورة يف األسطورة اليت يوظفها  ، يقول "حممد شهني" يف كتابه "األدب و األسطورة" 
أحضان املسرح عند اإلغريق، و أصبح تاري  األسطورة مرتبطا مع تاري  املسرح اإلغريقي، و ال ميكن 

 .9إنكار تأثر األسطورة بروح كل عصر  و انطباعها به"
و يرى الباحث أن البحث عن العالقة بني األسطورة و األدب هي عالقة بني جذور كل منهما ، و أن 

ث عن العالقة بني األسطورة و األدب هي عالقة بني جذور كل منهما.  و أن البحث جيب أن البح
ينصب رمبا على اجلذور األسطورية ألدب ما، حىت تتكامل مادة البحث و تستوي فكرة تفسري عالقة 

أدبا و شعرا. اإلنسان بالكائنات حوله، تفسريا أسطوريا، و فكرة إهلام األسطورة ألفكار األولني و ارتقائها 
10 

كما نلمس عالقة األسطورة باألدب عند "جني هاريسون" اليت تراها قطعة من حياة الروح، إهنا التفكري 
احللمي للشعب، فاألسطورة يف نظرها ذات عالقة وثيقة باألدب، و الفن عموما سواء القدمية منه أو 

اخليال و السر، و التعبري عن مهوم  احلديث. فيتقاطع األدب مع األسطورة يف عناصر عديدة كاللغة و
 11اإلنسان. 

و األسطورة تعتمد يف هناية األمر على جمموعة من العالقات املدركة بني تلك األساطري و األدب فمن 
الناحية الشكلية تشرتك األسطورة مع األدب يف مالمح احلبكة و الشخصية  و املوضوع و الصورة،  و من 

الطقس و األسطورة و من ناحية املوضوع فإن األدب كاألسطورة يشغل نفسه الناحية النفسية يستمد من 
مبوضوعات معينة دائمة، و من التارخيية تعمل األسطورة كثريا كمصدر أو مؤثر  أو منوذج لألدب أما من 

  12الناحية الثقافية فاألسطورة و األدب هلا وظيفة القصص األساسية اليت تنقل املعرفة و احلكمة .
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هنا يبدو أن مسألة عالقة األسطورة باألدب عالقة ترابطية تكاد ال تكاد تنفصم  أواصرها لسبب  و من
بسيط  يكمن يف أن هذا اإلنسان يعي األشياء من حوله و يعرب عن مكوناته يف ضوء ما أهلمه اهلل من 

ها يف األدب فطرة و بذلك وجد األدب ضالته يف األسطورة، كما وجدت يف الوقت نفسه األسطورة ضالت
، فكالمها خدم اآلخر بطريقة عفوية و قد جنم عن هذا االرتباط بني األسطورة و األدب ما يعرف 

  13باألسطورة األدبية. 
 النقد األسطوري:

 مفهوم النقد األسطوري: -1
يهــتم النقــد األســطوري بدراســة األســطورة الــيت شــكلها اإلنســان البــدائي بوصــفها إطــار ثقــايف و مرجعيــة ال 
ميكــن جتاوزهــا و ارتكــزت دراســته علــى أنســاقها الــيت كونتهــا مــن اخلــارج و تفكيــك إضــاءاهتا يف الــنص مــن 
الــداخل و هــو بــذلك يبحــث عــن موضــوع العالقــة بــني الشــعور اجلمعــي وتصــورات اجلــنس البشــري البــدائي 

اذج الصـــور وجيمــع بـــني الــدرس األنثروبولـــوجي والنقـــدي، والباحــث يف هـــذا اجملــال يتنـــاول بوجـــه خــاص  منـــ
. ويعرفـه ديـوران 14البدائية النامجة عن مجلة الرواسـب يف الـنفس اإلنسـانية املنحـدرة مـن األسـالف البـدائيني

بأنه ذلك النقد الذي يبحث يف النص حق الوحدات األسطورية فيعود هبـا إىل اهليكلة األسطورية من جهة 
هـذا يعـين ضـبط املوضـوعات الـيت تتجلـى فيهـا ويبني ما أصاهبا من إضافات أو ديكورات من جهة ثانية، و 

األســـطورية األوليـــة، مث ضـــبط احلـــاالت الـــيت تظهـــر فيهـــا الشخصـــيات ويف النهايـــة وضـــع العمـــل يف املكـــان 
املخصـــص لـــه إىل جانـــب األعمـــال األخـــرى،   أو مبعـــىن آخـــر القيـــام بنـــوع مـــن املقارنـــات لتحديـــد العمـــل 

 Arechetypolرف أيضـا باسـم" نقـد النمـاذج العليــا " و قـد اهـتم هـذا املصـطلح الــذي يعـ  15اجلديـد
يتتبـع النمــاذج أو األمنــاط الشــعرية والسـردية ومــا يتصــل هبــا مـن موضــوعات وشــخوص يف الالوعــي اجلمعــي 
لإلنسان  وتعترب عنها الثقافة، وبالطبع فإن النقد األسطوري يبحث يف تلك األمناط من حيث هي تـدخل 

و بـذلك ربـط هـذا التصـور مفهـوم النقـد . 16كيل دالالهتا وأشكالــها وأبنيـــهايف نسيج األعمال األدبية لتش
األســطوري بــاجلمع بــني أســطورة  البــدائي وبــني صــوت الشــاعر القــدمي ، ومنــه تصــور الشــاعر العــريب القــدمي 
 القتتال كالب الصيد والثور ، وتصـور املطـر ، وتصـور الفـرس ، وغـري ذلـك مـن )رمـز( يرمـز بـه الشـاعر إىل
أعمــاق نفســه ، وخيــرج مــا يف أعماقــه إىل الســطح بتلــك الصــور ، وبتلــك الصــور يعــود فيقــذف نفســه إىل 
األعمــاق ، ويتعابــث الســطح واألعمــاق عبثــا شــديدا مقلــق، حــىت حيتــاج  الشــاعر إىل أن ينفــذ عــن نفســه 
 بعــــــــــــــــــــــــــــــــض االجتاهــــــــــــــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــــــــــــديدة االرتبــــــــــــــــــــــــــــــــاط حباجــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــنفس إىل أن تــــــــــــــــــــــــــــــــربأ ،

 .  17عىن أصلياً فيعطي حلركة نفسه وعقله م 
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إن النقد األسطوري يف تصوره  الذي بين عليه ال يعين باألدب عناية جوهرية فهو يستخدم األدب بوصفه 
موضوعاً ملا هو يف جوهره دراسة علم اإلنسـان، وهـو جيـد مادتـه يف األدب كمـا قـد جيـدها يف غـري األدب، 

 .18ا يـراه شكـال فرضتـه دوافـع نفسيةهلذا ال يرى أن الشكل األديب قد اختري لغاية مجالية  وإمن
كما أنه ال يـرى الشخصـيات واحلـوادث يف األدب بوصـفها تقليـداً ملـا يشـبهها مـن أشـخاص وحـوادث  يف 
التجربــة وإمنــا يراهــا رمــوزا و إســقاطات الســتجابات نفســية و هــو بــذلك ال يعــرب عــن معــان دقيقــة ملواقــف 

رســـخت التصــورات اجلديــدة يف التفكـــري، جعلــت الشخصـــيات يف معينــة للنمــاذج  العليـــا )البدائيــة( فلمــا ت
األعمال األدبية "جمرد متثيـل للطبيعـة" وعـدت جتسـيدات لثوابـت أسـطورية قليلـة،  فـأي شـاب يتـوىف يف أيـة 

و أوزيـــريس وأي بطـــل روائـــي يفقـــأ عينيـــه بنســـب إىل         سقصـــة يغـــدو اإللـــه املتـــوىف وينســـب إىل أدونـــي
هـــم مـــن خـــالل هـــذه اآلراء أن النقـــد األســـطوري يعـــىن بالبحـــث عـــن الالشـــعور و . و يف19 أوديـــب وهكـــذا

البواطن و الرتسبات اليت ختمرت يف الذاكرة اجلمعية لإلنسـان و بـذلك جنـده ينهـل مـن عديـد املعـارف الـيت 
 هتتم بدراسة سلوك اإلنسان كاألنثربولوجيا و علم النفس و التاري  .

ن الكاتـب أسـري األسـاطري أي ال أثـر لـه يف تغيـري وظيفـة الصـورة األدبيـة فمع أن هذا امليدان النقدي يـرى أ
وهو يستند إىل فكرة االنزياح فريى أن األدب هو أسـطورة منزاحـة عـن األسـطورة األوليـة الـيت هـي األسـاس 
وهـي البنيـة وكــل صـورة يف األدب مهمــا تـراءت لنـا جديــدة، ال تعـدوا كوهنــا تكـرارا لصـورة مركزيــة مـع بعــض 

 20نزياح ومع مطابقة كاملة أحيانا أخرى هلذا فهو يعتمد على مقولة البنيـة األساسـية )األسـطورة األوىل(اال
. 

إذن اهتم النقد األسطوري بعلم النفس باحثا عن اجلزء اآلخر الذي مل يقـل بعـد، وقـد يـنجح الشـاعر وقـد 
اإلنســان مــن قــوى الطبيعــة،  ال يــنجح يف اســتعمال األســطورة واســتغالل الســحر األســطوري املتمثــل مبوقــف

وجناحــه وعــدم جناحــه راجــع إىل طريقتــه يف جتســيم الرمــز الــذي ينقــل إليــه قــوة األســطورة يف احلــس والفكــر، 
أي  -ومييل النقاد األسطوريون إىل التحليل النفسي ألنـه يقـدم مفتاحـا جديـدا للنقـد األديب    و هـو يـرى 

 21. التعبري اإلنساين يف بداية أية  حضارة األسطورة و السحر و الشعر أشكاال من –النقد 
و مــــن هــــذه املنطقــــات ميكــــن القــــول أن النقــــد األســــطوري حيــــاول اســــتنطاق اإلشــــارات األســــطورية داخــــل 
النصوص اإلبداعية حبثا يف مصادرها و تصنيفاهتا و أنواعها مث حياول حتديد طرائق التوظيف األسطوري يف 

وقوف على حتليلها داخل العمل األديب ومدى احتفاظها خبصائصها  النصوص اإلبداعية موضوع الدراسة لل
كشخصية، أو حادثة، أو موتيف أسطوري، من خالل احتفاظها باحلد األدىن للخصائص اجلوهرية ومدى 

. و ممــا ال شــك فيــه أن النقــد األســطوري يقــوم علــى مبــادئ و آليــات يتوكــأ 22حتوهلــا داخــل العمــل األديب
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رات األسطورية و قد صيغت هذه اآلليات يف كتاب النقد األسطوري لـ: بيـار برينـال، عليها يف قراءة اإلشا
 و هي ثالثة أسس يقوم عليها هذا النقد:

 التجلي: -1
و يقصــد بــه جتلــي العنصــر األســطوري يف العمــل األديب دون التوقــف عنــد اإلشــارات الواضــحة فقــط، بــل  

تـب كاملـة أو عنـد جمموعـة مـن الكتـاب أو يف أدب قـوم يتعدى إىل دراسـة العنصـر و جتليـه يف أعمـال الكا
يكون شرعيا أكثر إذا ما انطلـق مـن  -أي النقد األسطوري–برمته )و يرى برينال أن حتليال من هذا النوع 

الصــدفة األســـطورية يف الــنص لـــيس معـــىن هــذا اإلكتفـــاء بتحليـــل ســطح الـــنص فحســـب و إمنــا جيـــب علـــى 
ون التجلــي يف العبــارة االســتهاللية و الالزمــة تنــاص الصــور البالغيــة و التحليــل أن يتعمــق يف داخلــه( و يكــ

 .         23اخللفية األسطورية
 املرونة:  -2

 يــــــــذكر هــــــــذا املفهــــــــوم بالســــــــهولة يف االقتبــــــــاس ومقاومــــــــة العنصــــــــر األســــــــطوري يف الــــــــنص وهــــــــي مرحلــــــــة
ـــــذي هـــــو كـــــل أســـــطورة وتقوميـــــه، لـــــذا ال  ـــــة معرفـــــة مقاومـــــة املخطـــــط ال ـــــد مـــــن مواجهـــــةأساســـــية كمرحل  ب

 الــنص مبخطــط األســطورة األساســي اجلــاهز مســبقا إن هــذا املخطــط هــو عمــل الباحــث واكتشــافه خاصــة 
ـــــيت تشـــــمل مـــــا يســـــميه أندريـــــه ـــــواترة واملقـــــاطع األساســـــية ال ـــــث يقـــــرأ يف القصـــــص بعـــــض العناصـــــر املت  حي

ـــــــة خـــــــرق  ـــــــالث مقـــــــاطع متتالي ـــــــور" ظهـــــــرت ث ـــــــب األدىن" ففـــــــي أســـــــطورة "املينوث  النظـــــــامســـــــيفانو" الرتكي
 الطبيعــــــي عــــــن طريــــــق والدة الــــــوحش، والوضــــــع القــــــائم املينوثــــــور يتصــــــرف فهــــــو فاعــــــل، واهتــــــام البطولــــــة 

معناه املينورو تظهر هذه املقابلة بني املخطط والنصوص  إمكانيات "التبديل" كما يقو أندريه سينانوويوجد 
 .24حضور آخر ضمن النص املدروس

 اإلشعاع:  -3
له داللة خاللـه ينـتظم حتليـل الـنص والبـد للعنصـر األسـطوري أن ميتلـك قـدرة هلذا احلضور أن يكون  ال بد

على اإلشعاع، وإن كان دقيقا وكامنا إذ ميكن االنطالق مـن العنـوان،" اإلشـارة الـيت  يوضـع حتتهـا الكتـاب 
 أو الــنص أو مــن فكــرة الكتــاب الــيت ميكنهــا أن تفســر مــثال، الصــرخة الــيت  يفتــتح هبــا القســم الثــاين مــن "

أوريديس، اليت تبدو كمـا يقـرتح " بيـار برونبيـل "  مرجعـا مزدوجـا لألسـطورة واألوبـرا معـا،  لأوريليا" ليندرفا
ويتأكد ذلك من خالل قراءة أول مجلـة، وهنايـة الـنص جيـب اإلشـعاع بالشـكل األديب، مـثال يـدخل خمطـط 

ي ، ومنطق روائي( يف املقابل ، األسطورة يف منافسة مع النوع األديب )مسرحية األسطورة ، ومنطق أسطور 
ميكــــــن اعتبــــــار األســــــطورة "كــــــالنص ناقص"حيســــــب مصــــــطلح جــــــريار جينيــــــت ، وكنتيجــــــة شــــــعرية بعيــــــدة 
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املــدى"كتناص مجعـــي" باملقارنـــة مـــع املخطـــط األســـطوري ، ممـــا يســـتدعي مواجهـــة العالقـــات بـــني املخطـــط 
  .24نص كعالقات تناصيةاألسطوري ، مما يستدعي مواجهة العالقات بني املخطط األسطوري وال

 مرجعيات النقد األسطوري عند الغرب: -3
ســـــاهم كثـــــري مـــــن الدراســـــيني يف إرســـــاء النقـــــد األســـــطوري داخـــــل احلقـــــل الثقـــــايف الغـــــريب فكـــــان مـــــن بـــــني 
ــــــدلوردانيل هوفمــــــان و ســــــتانلي  الشخصــــــيات الرئيســــــية ريتشــــــارد شــــــيس وفــــــرانس فرجيســــــون ، وليــــــزيل في

ويلرانيـــت، ومـــن اآلخـــرين الــذين ارتبطـــوا بنشـــأة نقـــد األســـطورة جنـــد  إدجارهيمــان وكونســـطاس روك وفليـــب 
كينيـت بــارك وجوزيــف كامبــل و وليـام تــروي جبانــب مــود يــودكني مـن بريطانيــا والباحــث الكنــدي تــورثروب 
فــراي وهــو الشخصــية األدبيــة األجنلوسكســونية  الرائــدة يف احلركــة، وكمــا كانــت احلــال مــع كبــار املاركســيني 

 26 ونقاد شيكاغو ومثقفي نيويورك أو قبل ذلك. والنقاد اجلدد
ومل يكــن نقــاد األســطورة مدرســة يقــدر مــاكوا حركــة ، ألهنــم كمجموعــة مل يشــرتكوا يف جمــالت أو دوريــات 
رئيسية ، ومل تكن هلـم شـبكات واسـعة مـن الصـداقات طويلـة األجـل أو مواقـع مؤسسـية أو جغرافيـة ، وقـد 

 حــول األدب والنقــد تعتمــد علــى نظريــات األســطورة الــيت اســتمرت وحــدت بيــنهم طريقــة معينــة يف التفكــري
 27غالبا يف الدراسات األوروبية يف ميادين األنرتوبولوجيا والفلسفة وعلم االجتماع والفولكلور.

و يعود االهتمام أيضا هبذا اجلانب من الثقافة إىل البحث األنرتوبولوجي والفولكلوري ، ملا تبلور يف أعمال 
لرواد األوروبيني مثل:السـري جـيمس فريـزر يف كتابـة الضخم"الغصـن الـذهيب" الـذي يعـين باألمنـاط عدد من ا

األســطورية يف ثقافــات خمتلفــة ، فهــذا املبحــث يــدين بــالكثري لنظريــات كــارل يونــغ يف علــم الــنفس واألبعــاد 
 28األسطورية للثقافة اإلنسانية كما متثلت يف كتابة " علم النفس الالوعي" 

ن هذا االجتاه هو الذي سـارت فيـه كـل جهـود فوربـوكني يف دراسـته املسـماة عـن منـاذج منطيـة األصـل كما أ
م وروالن 1947م وفرانســيس فرجيســون يف دراســته املســماة " التمايــل املــزج" عــام 1934يف الشــعر" ســنة

م وهــــــذه اجلهـــــود وغريهــــــا كانــــــت تنشــــــد حتقيـــــق نظريــــــة عامــــــة لــــــألدب 1957بـــــارت" األســــــاطري " عــــــام 
  29سطورياأل

لكن ميكن جزئيا إرجاع جناح وذيوع نقد األسـطورة خـالل السـنوات الـيت أعقبـت احلـرب مباشـرة يف أمريكـا 
إىل ضيق نطاق الشـكلية املهيمنـة والـدرس التـارخيي والنمـو املـؤثر خـالل أوائـل القـرن العشـرين لعلـوم الـنفس 

إلنســان واحلضــارة العصــرية والــيت صــورها بطريقــة ال واألنثروبولوجيــا وجاذبيتهــا مث إىل احلالــة الروحيــة املزريــة ل
تنسي الفلسفة واألدب الوجودي املعاصر وقدرة نقد األسطورة بإدراك على جفاف الشكلية والنزعة األثرية 
وضد خواء وعبثية عامل علمي بال إله، واستجابوا مبيل حلقائق األنثروبولوجيا املكتشفة حديثا حول اكتمال 

ن لألســاطري والطقــوس والقصــص الشـعبية مــن خــالل اجملتمعــات يف كــل مكــان واتســم و روعـة خلــق اإلنســا
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نقاد األسطورة بالتشكيك يف التكنولوجيا واحلنني للمغزى الروحي واإللتزام املضمر بفكرة اجملتمع واالهتمام 
 .30القائم بالوعي اإلنساين األويل

نرتوبولوجيــة الثقافيــة مــن جهــة ، ومجلــة املفــاهيم واملالحــظ أن هــذا االجتــاه النقــدي قــد تطــور انطالقــا مــن األ
 31اليت أرساها يونج عن الالشعور اجلمعي وعالقته بالتصورات البدائية جلنس البشري من جهة أخرى .

فكان من املفيد هن يف البداية أن نستعرض أفكار كارل يونج الرئيسية عن األدب ألنه قد أثر يف كل نقاد 
ه األفكار بطريقة درامية يف مقالته املبكرة ودخول عالقة علم النفس التحليلي األسطورة، وهو يعرب عن هذ

بالشعر مييز يونج متبعا شيللر بني طريقـة متدنيـة األدب يـنجح هبـا املؤلـف يف تأكيـد نوايـاه وأهدافـه الواعيـة 
مـــن يف متطلبـــات الالوعـــي يف عملـــه، وبـــني طريقـــة أعلـــى تتســـم خبضـــوع الشـــاعر ملتطلبـــات عملـــه الفـــين و 

البديهيات عند يونج أن قـوة الدفقـة اخلالفـة النابعـة مـن ال وعـي العمـل الفـين املتفـوق تسـيطر علـى الشـاعر 
وتنبع قيمة يونج   32وكان الذي يهمه يف املقام األول وهو العمل الفين الفاعل والنابع من الالوعي اجلمعي

أمـا فكــرة" النمـاذج العليــا " فهـي حســب مـن فكـرتني أساســيتني " النمـاذج العليــا "و " الشـعور اجلمــاعي " 
ــــة الشــــعورية ال حتصــــى شــــارك فيهــــا  ــــة الشــــعورية أو رواســــب نفســــية لتجــــارب ابتدائي تعريفــــه صــــورة ابتدائي
األسالف يف عصور بدائية وقد ورثت يف أنسجة الدماغ بطريقة ما، فهي إذن مناذج أساسـية قدميـة لتجربـة 

  33إنسانية مركزية
ه النمــــاذج داخــــل الــــنفس البشــــرية هــــو مشــــاهدة األجــــداد واآلبــــاء لألحــــداث الســــبب األول يف وجــــود هــــذ

إلعتبارهـــا موضــــوعا مســــتقال عــــن ذواهتــــم بــــل بإعتبارهــــا موضـــوعا متوحــــد مــــع ذواهتــــم فمــــثال عنــــدما كــــانوا 
يشاهدون غروب الشمس وشروقها كانت جتري يف نفوسهم عملية تستند إىل نوع من التوحيد بـني الـذات 

هذا التوحيد بربوز شيء هائل عجيب ال تلبث النفس البشرية ، أن تسـقطه يف اخلـارج  واملوضوع ، وينتهي
 .   34يف هيئة اإلله أو شبه ذلك

كتصــــورات يف   -أو التعبــــري -يـــرى يــــونج أن هـــذه النمــــاذج العليـــا موجــــودة يف كــــل حلقـــات سلســــلة النقـــل
عر ، وكتصـورات يف األوعـى عند الشاعر ، وكموضـوعات مـرتددة أو سالسـل مـن الصـور يف الشـ -الالوعي

 .35عند القارئ أو عند اجلمهور
ويعـــين يـــونج بالالشـــعور اجلمعـــي ، مجـــاع جتـــارب اإلنســـانية الـــيت احنـــدرت إىل الـــنفس اإلنســـانية عـــن طريـــق 
األســـالف البـــدائيني عـــرب نفـــوس األجـــداد ، واآلبـــاء ، وهـــذا يعـــين أن مضـــمون الالشـــعور اجلمعـــي يتضـــمن 

 .36قية يف النفس اإلنسانية ترجع إىل آالف السننيأساساً عناصر من رواسب با
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فالالشعور الشخصي لألديب مرتبط بالالشعور اجلماعي باملكان وامليول الكامنة يف اجلنس البشري ، وهذا 
املخــزون مــن امليــول البشــرية والتطلعــات واألشــكال واألحــالم لــيس جامــداً ، وأنــه جمموعــة مــن القــوى الــيت 

 .37تطاعتسوف جتد تعبريها ما اس
ويضع يونج هذا املصدر الالذايت والعاملي األدب املتفوق يف النفس اجلمعية اليت صورها كمجـال األسـطورة 
، والصور األولية القادمة من هـذا اجملـال األسـطوري تـربز يف مـادة الفـن وتضـفي علـى الفـن قوتـه اإلعجازيـة  

عمــاق الــنفس البشــرية يف مقابــل أحــداث الغامضــة، وهكــذا كــان ظهــور األســاطري تعــربا عــن مــا جيــري يف أ
الطبيعة البشرية يف مقابل أحداث الطبيعة اخلارجيـة وقـد تركـت هـذه األحـداث أثـاراً عميقـة يف عـامل الـنفس 

 .38اإلنسانية.
أما وظيفة األسطورة حسب رأي يونج فتتمثـل يف مسـألة زيـادة إدراكنـا لطبيعـة الـنفس البشـرية ، عـن طريـق 

ألســـطورة ، فـــالرمز األســـطوري يف األثـــر األديب يعـــد مبثابـــة متثيـــل حدســـي يقـــوم بـــه ، الرمـــز الـــذي تتضـــمنه ا
أو املبـــدع ، وتفســـري رمـــز األســـطورة مـــن قبـــل النقـــاد أو البـــاحثني علـــى ضـــوء هـــذه املفـــاهيم جيعـــل  بالكاتـــ

ر إال األســطورة رافــدا مــن روافــد اســتمرارية الثقافــة أو احلضــارة ، فــالرمز األســطوري يف رأي الــبعض ال يتطــو 
 .39 داخل العالقات البشرية

دفعت أراء يونج تالمذته للحديث عن الوعي األسطوري ، وعلى أية حال فإن التفسري األسطوري لألدب 
يســـاير تفســـريات فرويـــد ويـــونج مـــن حيـــث اشـــرتاكهم مجيعـــا يف أنقـــال تـــأثري األدب بـــالواقع االجتمـــاعي ، 

لتفسري األسطوري لألدب يرى أن األساطري ليست رافدا وإعادته إىل متابع ومصادر غري ملموسة ، إذ أن ا
بل هي الرحم الذي خيرج منه األدب كلـه ، يعـد نـور ثـروب فـراي مـن أهـم نقـاد األسـطورة أو النقـاد الـذين 
يســـتخدمون امليثوجليـــا كأســـلوب جديـــد يف دراســـة األدب ، وهـــو يعتـــرب أن أتشـــاف العالقـــة بـــني األســـطورة 

 .40 النقد  األديب إىل عامل حقيقي والشعر حيقق إمكانية حتويل
هلذا ميكن أن نعترب الناقد الكندي الكبري نورثروب فراي من أهم النقاد الذين وظفوا نظريات يونج يف عامل 

 .41النفس اجلماعي يف حتليل األدب
و وصـــل نقـــد األســـطورة إىل نـــوع مـــن الـــذروة العليـــا مـــع ظهـــور كتـــاب نـــورثروب فراي"حتليـــل النقـــد" أربعـــة 

، وتدل حتفة النظرية النقدية احلديثة هذه بصورة مؤثرة على اتساع جمال نقد األسطورة ،  1957االت مق
وقــد أثــرت علـــى جمموعــة كبــرية مـــن نقــاد األدب األصــغر ، وأحـــدثت وحــدها  حتــديا مهمـــاً لكــل املـــدارس 

ت أعمال فراي األخرى املنافسة املعاصرة وقامت احلركة بوضع نظام بعيد األثر ملشروع نقد األسطورة ، وات
اليت أنتجها على مدى أربعة عقود من النشاط ، واليت تتألف مـن عـدد مـن الكتـب واملقـاالت واألحاديـث 
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اإلذاعيــــة والشــــرائط املســــجلة وبــــرامج التلفزيــــون التعليميــــة وحــــوايل العشــــرين كتابــــا ، مبثابــــة التقــــدمي والشــــرح 
 .42والتحسني ملشروعه الطموح املفضل يف التحليل

لى الرغم من أن نقد األسطورة تعرض لتحد جناح منذ أواسط الستينات من القرن العشـرين فصـاعدا يف وع
مدارس النقد الفلسفية النبوية والتفكيكية والنسوية والعرقية واليسارية ونقد استجابة القارئ إال أن التحليل 

الســـابقة أمثـــال الغابـــة املقدســـة احــتفظ مبكانـــة تبـــدو معينـــة كتحفـــة مـــؤثرة يف نفـــس طبقــة األعمـــال النقديـــة 
( لويلســون ، وفهــم 1931( لريتشــارد وقلعــة إكســل )1924( إلليــوت ومبــادئ النقــد األديب )1920)

( 1950( لويليك ووارين ، واخليال الليربايل )1949( لربوكس ووارين ، ونظرية األدب )1938الشعر )
 .43لرتيلنج

ري األدب العــاملي ، خاصــة يف جتلياتــه يف الثقافــة الغربيــة عــرض فــراي يف كتابــه "تشــريح النقــد" إمكانيــة تفســ
بلغاهتا املتعددة وهناك دراسات أخـرى إضـافية إىل ذلـك تقـدم إمكانيـة تفسـري الثقافـات الشـرقية ذاهتـا علـى 
أساس عدد من األساطري الكربى الغارقـة يف ميثولوجيـا الثقافـة القدميـة تـرتبط بنمـاذج يـونج العليـا ، باعتبـار 

النمـاذج متثـل األبنيــة العميقـة الـيت حتكــم اإلبـداع الفـيت واألديب بصـفة أساســية مبـدعا أو غـري ذلــك  أن هـذه
لريتــبط بالتصــورات اجلماعيــة ممــا يــدخل يف جمــال األنثروبولوجيــا وتلــك هــي نقطــة اجلمــع بــني منهجــي علــم 

ا نظريات التحليل النفسي النفس و األنثروبولوجيا يف تيار واحد ألن املنطلقات كانت  يف تلك احلالتني إم
 .44عند فرويد أو نظريات الالشعور اجلمعي عند يونج

كان السبب يف بروز مشروع فراي إىل هذه الدرجة الفرضية الـيت انطلـق منهـا ، وهـي أن األدب يف عمومـه 
يؤلف نظاما متناسق مغلقـا ، وأن النقـد هلـذا جيـب أن يوضـح كـل عناصـر هـذا النظـام ، ويهـدف فـراي إىل 

مال املهمة العلمية اليت بدأها أرسطو يف عمله غري املكتمل علم الشعر تنظيم كل أدب ، ويرى أنصـاره إك
املتحمسون أن عمله املوسوعي جنح إىل حد يثري اإلعجاب بوضعه األعمدة املعرفيـة للنقـد وإعطائـه مكانـة 

 .45فكرية تضارع مكانة العلوم والدراسات االجتماعية املعاصرة
فــراي علــى أن الرمــوز البدائيــة تتمثــل حجــر الزاويــة يف القصــيدة وهــو يــؤمن بــأن التــاري  األديب تقــوم نظريــة 
علـــي حـــد تعبـــريه ، يتحـــرك مـــن نقطـــة البدائيـــة إىل نقطـــة أكثـــر حتظـــراً حـــىت يصـــل إىل قمـــة  –يشـــكله التـــام 

دراســتها يف  احلضــارة ، وبالتــايل فــاألدب عبــارة عــن تــراكم جمموعــة بســيطة مــن الصــيغ واألمنــاط الــيت ميكــن
حضارة بدائية ، ويف ظل هذه النظرية يصـبح البحـث عـن الرمـوز البدائيـة يف الشـعر نوعـا منـا األنثروبولوجيـا 
األدبيــة هتــتم بالبحــث يف كيفيــة اســـتخدام األدب ألمنــاط التعبــري الــيت نشـــأت قبــل ظهــوره مثــل : الطقـــوس 

 .46واألساطري واحلكايات الشعبية
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طورة اآلخــرين أن انقصــاما يف اإلحســاس حــدث يف الثقافــة العربيــة ممــا خلــق يعتقــد فــراي كــبعض نقــاد األســ
جمالني امسامها "العامل األسطوري" "والعامل العلمي" فخلص رأيه حول العامل األسطوري يف تصديره لكتـاب 
مل روح العامل : مقاالت  يف األدب واألسطورة واجملتمع مشريا إىل أن كل األدب يكتب داخل ما أمساه العا

األســطوري ، وأن هــذا  العــامل لــيس يف حقيقــة األمــر عاملــا علميــا ، وأن األدب يكتــب داخــل هــذا العــامل ، 
ألن األدب عنده يشكل العادة األسطورية للعقل. فنقد األسطورة عنده ليس دراسة نوع معـني، أو جانـب 

فســها، وبالــذات تقاليــده مــن األدب و ال حــىت مــنهج نقــدي مســتقل، وإمنــا دراســة مبــادئ األدب البنائيــة ن
وأنواعــه وأمناطــه العليــا أو صــوره املتكــررة واإلجنيــل عنــده هــو املصــدر األول لألســطورة ومكانتــه فريــدة مميــزة، 
وهو العمل املوسوعي الرئيسي يف األسلوب األسطوري فالصور والرموز وأنواع الشخصيات واحلبكات أنواع 

اإلجنيل وهو يرى أن اإلجنيل أسطورة حمـددة وبنـاء موحـد كنـوع  اجملاز وكل األنواع األدبية مستمدة من مادة
 .  48علوي ميتد من اخللق إىل هناية العامل

م بشكل انتقائي بني 1934وجتمع أيضا الناقدة مود بودكني يف كتاهبا الرائد أنباط األنواع العليا يف الشعر 
واع العليا والالوعي اجلمعي، وبني مفاهيم من حتاليـل النفسـي الفرويـدي املتعلقة باألن انظرات يونج والسيم

واألنثروبولوجيـــا الربيطانيـــة كمـــا تســـتعمل أفكـــارا مـــن الفالســـفة والرجـــال الـــدين والعلمـــاء االجتمـــاع والنقـــاد 
واجلحيم  األدب املتنوعني وتدرس بالتحديد النوع العلوي لعودة امليالد بالتفضيل ومعه األنواع العلوية للجنة

واملــرأة اخلائنــة واملخونــة والشــيطان والبطــل واإللــه، ومتخــض نصوصــا مثــل " البحــار العجــوز واألرض اخلــراب 
 .49لتنتج لنا أمثلة منوذجية مبكرة لنقد األسطورة يف اللغة اإلجنليزية

رســتها عــن فهــي تقــر بــأثر الظــروف التارخييــة يف تكــوين نســ  معينــة مــن األنــواع العليــا مــن إن الصــور الــيت د
الرجــل واملــرأة واإللــه والشــيطان يف أي مثــال نعــني مــن األمثلــة وقوعهــا يف الشــعر ميكــن اختبارهــا إمــا متصــلة 
بإحساس الشاعر املعني وعصره وبلده أو بطريقة للتعبري عن الشـيء ميكـن أن يتحقـق يف التجربـة اإلنسـانية 

علـى األدوار الالوعـي الشخصـي وتـاري  يف أي زمان ومكان وترتكـز نظريـة يـود كـني يف األدب بشـكل مـا 
 .50 اجملتمع

فمود بودكني قد جسدت الكثري من األفكار األسـطورية النظريـة فهـي عـدة مـن الـرواد النقـد األسـطوري يف  
كتاهبا النماذج العليا فالشعر يف جوهره عنـدها ينقـل معرفـة جمتمعيـة بالشخصـيات واحلبكـات واملوضـوعات 

البــالغ الكثافــة العاطفيــة إىل حــد أهنــا أرادت أن تضــع نقــدا اســتقباليا يقــوم علــى  النوعيــة العليــا يف األســلوب
مفهــوم تـــأثريي للفــن وتـــدعوا      يف تصــديرها إىل البحـــث الواســع املـــدى مســتقبال يف الطبيعـــة االســـتجابة 

 .51للشعر مما يتطلب عمال مكثفا حول جتربة األفراد
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بة القارئ عند نورمان هولندا املبين علـى الفرويديـة كمـا أنـه وقد حتقق هذا املشروع بعد جيل يف نقد استجا
قد بدأ    يف األحباث أي .أ. ريتشاردز يف العشرينيات من فرتة العشرين يف استجابة الطـالب وكعـادة نقـد 

 .  52األسطورة احتفظت بود كني باملكانة املتميزة يف تصورها لألدب للنظرية التأثريية
ولوجيا الذين يذهبون إىل القول بأن جمال األساطري يعد حبق جمااًل يدخل يف صميم وجند من علماء األنثروب

اهتمامهم ، من ابرز هـؤالء العلـم االجتمـاعي الشـهري "كلـود لفـي شـرتاوس" الـذي حـاول دراسـة األسـاطري 
ال يف ظـــل مفـــاهيم انثروبولوجيـــة بنيويـــة ، تعتمـــد علـــى فكـــرة "النمـــاذج" الـــيت يـــتم تكوينهـــا انطالقـــا مـــن جمـــ

النمــاذج اللغويـــة ، فهـــو مل حيــاول فهـــم األســـاطري إال باعتبارهـــا لغــة رمزيـــة متثـــل نظامــا معينـــا مـــن العالقـــات 
الداخليــة ، والرمــز يف األســطورة علــى رأيــه هــو الــذي يؤســس وجودهــا عامــة ونســيجها خاصــة ، فاألســطورة 

الـيت تـدعم كياهنـا العـام وهلـذا جنـد أن  بنية رمزية تشبه بنية اللغـة وهـذا يعـين أن الصـورة اللغويـة املختلفـة هـي
 .53الوظيفة الرمزية متثل جوهر الدراسة األسطورية

ومن إسهامات فرجيسون األخرى قراءته املمتازة ملسرحية هاملت اليت أصبحت جزء من الرتاث املهم لنقـد 
ت جلربت موراي األسطورة املتعلق حول شكسبري ، وتشمل األعمال الرائعة األخرى يف هذا االجتاه دراسا

 1949وج .أي.م. ســتيوارت يف  1930وج .ويلســون نايــت يف  1921وكــولني ســتيل يف  1914يف 
، وميكن إضافة نقاد آخرين ، والنقطة اليت نعرضها  1961وجون هولواي يف  1959وسي. ل.باربر يف 

ات العصـــور هنــا وهــي أن نقــد األســـطورة أثــر إجيابــا علـــى كتبــات شكســبري، ميكــن تعميمهـــا لتشــمل دراســ
الوسطى وعصر النهضة والفرتة الرومانسية فضاًل عن فرتات أخرى ، ومما له مغزى أن نقد األسطورة ينجح 

 .54بكفاءة كأداة نقدية مع الشعر والدراما والقصص على حد سواء ومع أي فرتة أدبية كما يبدو
يف أواخــر اخلمســينات مــن  ولــيس مــن املــدهش علــى ضــوء هــذه اإلنطباقيــة الواســعة لنقــد األســطورة أن يــرو

القرن العشرين كأقوى منافس للنقد اجلديد والبـديل األكثـر احتمـاال لـه  وكـان ظهـور كتـاب نـورثروب فـراي 
الـذي قـد ذكرنـاه آنفـا بأنـه يعـد إشـارة للكثـري مـن النقـاد والدارسـني  1957الضخم "حتليل النقد" يف عام 

 .55قد اجلديد بال منازع قد انتهتعلى أن نقد األسطورة قد أمثر وعلى أن سيطرة الن
وهكـــذا ظهــــرت تيـــارات جديــــدة يف دراســـة األســــطورة واألنثرولوجيـــا تــــأثرت بعلـــم الــــنفس والفلســـفة وعلــــم 
اللسانيات مث أثرت يف العلوم اإلنسانية عموما والنقد األديب بشكل خاص ومن أهم هذه التيارات املدرسة 

اث حول املخيال وهو جيلبريدوران حيـث قـام بتصـنيف صـور األنثروبولوجيا اليت تزعمها مؤسس مركز األحب
املخيــال األســطوري بنــاء علــى تتــابع الــزمن املعــاش أي الليــل والنهــار فهــو يــرى أن الصــورة األســطورية كمــا 
الشعرية يف املخيال تقوم على التناقض بني الليل والنهار، وجيد هذا التتابع الزمين يف هذا التوزيع الثنائي يف 
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ألساطري القدمية ومجيع الصور الشعرية ويقول:" إن ما يهم ليس مسار األحداث وحده ولكن املعىن جممل ا
 .56الرمزي لأللفاظ"

فـــديوان يف كتابـــه " األشـــكال األســـطورية وأوجـــه األثـــر األديب مـــن النقـــد األســـطوري إىل التحليـــل النفســـي 
الـيت تظهـر يف األثـر األديب، ومـن هـذا  لألساطري" فيلح علـى ضـرورة التحليـل النفسـي للوحـدات األسـطورية

التحليل نالحظ مدى التنوع يف اإلنتاج األديب، ومدى العمق الداليل الذي جنده يف حتليل هـذه الوحـدات 
مــن الناحيــة النفســية فهــو يــرى أن الوصــول إىل التحليــل النفســي ال بــد أن ميــر بالنقــد األســطوري حــىت ال 

 . 57 حلقيقةتكون االجتهادات الشخصية بعيدة عن ا
 تلقي النقد األسطوري عند العرب و تطبيقاته على الرتاث القدمي -4

أما عن االجتاه األسطوري يف النقد العريب فمن املالحظ أننا جند العديد من احملاوالت اليت قام هبا عدد من 
ن " التفسـري النقاد والباحثني يف السنوات األخرية نـذكر مـن بينهـا البحـوث الـيت أجراهـا أمحـد كامـل زكـي عـ

األسطوري للشعر " ومعظم هذه البحوث تدور أساسا حول تفسري الشعر )قدمية وحديثة( تفسريا أسطوريا 
وتــدعوا إىل االهتمــام بدراســة هــذا اجملــال املهمــل الــذي مل يــتم أحــد بتطــويره وهــو حــني يــدعونا إىل دراســة 

لنا تفسريا جديدا لألسطورة بقدر ما يريد الشعر على ضوء الرموز اليت تكمن يف األساطري ال يريد أن يقدم 
الكشف لنا على أمهية دراسة األسطورة بقدر ما يريد الكشف لنا عن أمهية دراسة األسطورة باعتبارها منطا 

 .58 من أمناط التعبري املرتبط باألصول األدبية القدينة أو باحلالة الوجودية األوىل
للشــعر اجلــاهلي تفســريا أســطوريا يف تشــكيل جانــب مــن  تتبــع الــدكتور أمحــد كامــل زكــي تفســري مــن ســبقه

أفكارهم وقد استعانوا باخلرافة اليت شكلت جزءا من األسـاطري العربيـة وقـد صـيغ العمـل األديب يف اجلاهليـة 
خالهلا وانطلق حيلل ما انتقاه مـن مقـاطع متصـال بفكـريت: النمـاذج العليـا والالوعـي اجلمعـي ، ويف ظنـه أن 

ن مـن وسـائل فهـم سلسـلة معينـة مـن األمنـاط البشـرية الـيت تتكـرر هنـا وهنـاك، واليهـا تعـزى الفكرتني وسيلتا
قيمة التشكيل اخلرايف يف أي عمل بوجه عام، على أساس أسطوري، وأشار أن للعرب حياة أسطورية، وأنه 

 .59 يشري إىل بعضها اليسري
"التفسـري األسـطوري للشـعر احلـديث ، لـو والواقع أننا لو تأملنا البحـث الـذي كتبـه أمحـد زكـي حتـت عنـوان 

جــدنا أنــه يقــرر بوضــوح أن األســطورة طقــس أو كهانــة ، كمــا تكــون خرافــة قصصــية جتمــع لغتهــا التصــويرية 
رؤية شعرية ، ويضرب لنا أمثلة من شعر السياب وعلي حممود طه وخليل حاوي ، وصالح عبد الصبور ، 

 .60 األسطوري ي قصائد هؤالء الشعراءوحياول أن يبني لنا الدور الذي يلعبه الرمز 
ويف دراسة أخرى له يشري إىل ملكة الشاعر اجلاهلي وقدرته على تشكيل الصورة من فتـات التصـور القـدمي 
للوجــود األول، ورمبــا يــرتدد يف تصــوير مــا حيتــاج إليــه، فــريبط اجملــاز، أو الرمــز ،أو العالمــة بأســطورة جمهولــة 
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ــ دي الشــعراء اجلــاهلني عمليــات ارتــداد أســطورية ذات منافــذ يف الالوعــي ، املعــامل... و لقــد كانــت بــني أي
وتكون تلك املنافذ داخل مناطق مبهمة، فيتصور للشاعر صور أسطورة إبداعية فيها طاقة مجالية تشري إىل 

 .61 موضوع تارخيي معقد كتعقيد األسطورة، ويوحي ذاك بوجود قوة األسطورة كقوة دائمة
إمنا هو التشديد على ضرورة تفسري الشعر العـريب تفسـرياً أسـطوريا ، منطلقـا مـن حقيقـة فكان اجلديد لديه 

هامة مؤداها: أن البعد الرمزي األسطوري للقصيدة هـو الدعامـة احلقيقيـة جملـال النقـد األسـطوري لـألدب ، 
ا تتجلـى يف وهو ال يقتصر عند ذلك القول بل حياول أيضا أن يشرح لنا بنية الرمـز األسـطوري علـى حنـو مـ

تصميم القصيدة الشعرية مستعينا    يف ذلك بأسس النقد البنيوي عنـد روالن بـارت وبعـض مفـاهيم ليفـي 
شرتاوس وهنا يقرر أمحد زكي أنه البد لنا من تفسري العالقة بني القصيدة والرمز األسطوري علـى أهنـا صـلة 

 .62 ال ختلو من انفصال
نهج األسطوري يف دراسة الشعر العريب القدمي ، حيث بـدأت كما يعد نصرت عبد الرمحن من مؤسسي امل

الدراسات النقدية العربية للشعر العريب القدمي تدرس األسـطورة فيـه بعـد أن نشـر نصـرت عبـد الـرمحن كتابـه 
م، واملعنون ب"الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي ، يف ضوء النقد احلديث" ، وأشار إىل 1976األول سنة 
كثرياً عن اإلنسان اجلاهلي، وأنه ال ميكن الفصل بني صور الشعر اجلاهلي واملعتقد الذي هـو   أننا ال نعرف

املثبت عندهم كما أشار إىل وجوب النظر يف الصورة من خالل إطار موضوعها وإطار رمزها ، بالربط بني 
يف بنائهـــا   املوجـــود واملعتقـــد اجلـــاهلي ،  وأخـــريا مـــن خـــالل إطارهـــا الشـــكلي الـــذي يـــدرس شـــكل الصـــورة

 .63 اخلاص ، ويف البناء الكلي للقصيدة اجلاهلية
وانطلقت دراسته للشعر العريب القدمي من دراسة طريقة تصوير الشـعراء معتمـدا علـى ارتبـاط تصـويرهم ذاك 

، فتصورت لديهم فكرة القداسة بالقدرة على التصوير  مبالدين الذي قدس خالله عرب اجلاهلية معبود اهت
يهم كـــل مـــا قدســـوه شـــعرا ، وميكـــن للنقـــاد أن يفســـر تلـــك الصـــور بـــالنظر يف األســـطورة الـــيت ، وتصـــور لـــد

 .64شكلت تلك الصورة ورمزت هلا
و جند أيضا من النقاد و ممن حذا حـذو الـدكتور نصـرت عبـد الرمحـان بـاالنطالق مـن الـدين لتفسـري صـورة 

ر العــريب" ، مصــطفى الشــوري: الشــعر الشــاعر اجلــاهلي تفســريا أســطوريا : علــى البطــل " الصــورة يف الشــع
اجلاهلي )تفسري أسطوري("، أمحـد نعيمـي "األسـطورة يف الشـعر العـريب قبـل اإلسـالم"، مـن هـذا يتضـح أن 
النقدي األسطوري بدأ يشد إليه األنظار و يتبوأ مكانته بني الدراسات النقدية املعاصرة، و يستهوي اخليال 

راءة دقيقـة للـنص الشـعري ، و لعنايتـه أكثـر بـالقيم اجلماليـة، و لقربـه اخلالق أشد اسـتهواء ملـا يتطلبـه مـن قـ
  65من علم النفس التحليلي و اهتمامه باألطر االجتماعية  و احلضارية و عنايته باألسطورة .
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و إذا مـــا ركزنـــا احلـــديث علـــى املـــنهج األســـطوري و طريقتـــه يف حتليـــل شـــعرنا القـــدمي فإننـــا نـــرى ميـــل النقـــد 
 وصــف اإلنســان اجلــاهلي، بأنــه يســعى جاهــدا إىل قمــة الكمــال )املثاليــة( و قــد كــان جــل األســطوري، إىل

إال  -مثال-اهتمامه هو تسخري الطبيعة من حوله، للوصول إىل صورة مثالية للحياة، فما صور الكواكب، 
داقة إال حيـاة صـ -لتلك الكواكب املوجودة، و ما صـور احليوانـات مـن حولـه -لطيفة–حياة صورنا معرفة 

اســتنطق فيهــا اجلــاهلي كــل مــا حولــه، خلدمتــه و يكشــف حتليــل الشــعر العــريب قبــل اإلســالم ن  -عجيبــة –
بالنقد األسطوري عن الشاعر )الفنان(، الذي الذي هو حمور كل فكر، و كل سلوك، و الـذي هـو أسـاس 

 66العمل، و بإنسانيته يكون هو الفعل، و الفاعل يف مسرية احلياة. 
راسات النقدية العربية احلديثة يرى فيها اجتاها ملحوظا حنو املدرسـة األسـطورية ، ومنهـا انطالقـا واملتتبع للد

إىل مــا يســمى بالدراســات األســطورية ، وصــواًل إىل املــنهج األســطوري املعمــول بــه يف النقــد والــذي يشــكل 
ني النقـاد الــذين خطـوة مـن خطـوات النقـد حنـو تفكيـك بنيـة العمــل ، وذاك هـو التجريـب النقـدي ، فمـن بـ

اهتموا بدراسة الصورة اليت تشكلت األسطورة خالهلا ، ومل تقل أحاديثهم هن االنطالق مـن مفهـوم احليـاة 
الدينيــة واالجتماعيـــة والسياســـية للجـــاهلي، لكــنهم عنـــوا بتطبيـــق فـــن التحليـــل بالصــورة ملـــا قـــد حوتـــه أبيـــان 

جنــد "إبــراهيم عبــد الــرمحن" الشــعر اجلــاهلي اجلــاهلي مــن أســاطري ميكــن لألســطورة بالصــورة الكشــف عنهــا 
)قضــاياه الفتيـــة واملوضــوعية( "عبـــد القــادر الربـــاعي" الصــور الفنيـــة يف النقــد الشـــعري )دراســة يف النظريـــة و 
التطبيق( "ريتا عوض" بنية القصيدة اجلاهلية )الصورة الشـعرية لـدى امـرئ قـيس( "مصـطفى ناصـف" قـراءة 

 .67 ثانية لشعرنا القدمي
در اإلشارة إليه أن يف النقد العريب احلديث ال جند حضـورا مكثـف للنقـد األسـطوري يشـبه مـا للنقـد وما جي

الشـــكالين   أو املاركســـي مـــثال ، لكـــن مـــن األعمـــال النقديـــة يف هـــذا الســـياق مـــا يـــدعو التوقـــف عنـــده ملـــا 
ج يف البـدء إىل األعمـال يكتشف فيه من مسات نقدية لطبيعة االستقبال العريب للنقد الغريب ، فينبغي الولو 

اليت أشهمت يف التعريف هبذا االجتاه النقدي يف العامل العريب ، ومنها : الكتـاب الـذي ترمجـه جـريا إبـراهيم 
، كمـا أن مـن ذلـك الفصـل  1957جريا ألحد أجزاء كتاب الغصن الذهيب جليمس فريز وعنوانه أدونـيس 

تانلي هـامين "النقـد و مدارسـه احلديثـة" ، فقـد الذي ترمجه إحسان عباس وحممد يوسـف جنـم مـن كتـاب سـ
تضمن ذلك الفصل )وهو السادس( مناقشة ملا قدمته مود بودكني السيما كتاهبا "مناذج عليا يف الشعر" ، 

 68غري أن هذه األعمال بطبيعتها مل تتجاوز الرتمجة و التعريف . 
وري عنـــد فيكـــو مــن جهـــة و املـــنهج و قــد اهتمـــت فريـــال غــزول بـــإجراء دراســـة مقارنــة علـــى املـــنهج األســط

األسـطوري عنــد ليفـي شرتاوســن مـن جهــة أخــرى، و يف هـذا الصــدد أجـرت مقارنــة بـني ثــالث موضــوعات 
 69أأساسية تتمثل يف األسطورة   و الشعر و أصل اللغة. 
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أما الناقد السوري حمي الدين صبحي اضطلع برتمجة كتـاب فـراي "تشـريح النقـد" مـن الناحيـة، بتبـين بعـض 
 70مقوالت نظرية النماذج العليا يف بعض نتاجه النقدي . 

و أجرى مسري سرحان دراسة حتت عنوان : "التفسري األسطوري يف النقد األدب"، و اهتم بعض آراء يونج 
يف األسطورة، و قارن بينها و بني آراء فرويد، مث عقد مقارنة أخرى بني كاسري و الجنر، و دور كل منهمـا 

 71األسطوري . يف تطور النقد 
ومــا يــدل أيضــا علــى أن املتطــور النقــدي لألســطورة يف األدب العــريب كــان موضــوع دراســة موســعة بفضــل 
جهـــود أمحـــد احلجـــاجي ذلـــك أنـــه احلـــد علـــى أمهيـــة البحـــث يف اجلـــذور األســـطورية لـــألدب العـــريب ، فمنـــذ 

على هذا اجملال الذي مل يعنت م وهو يتابع أحباثه   يف ميدان النقد األسطوري وحياول إلقاء الضوء 1975
م حني ظهـر 1990به النقاد العرب بصورة كافية ، واهتمامه هبذا املضمار قد ترشح وبرز بوضوح يف عام 

له كتاب حتت عنوان } صانع األسطورة { تناول بعض اآلثار األدبية للطيب صاحل الذي رأى أنه استطاع 
( واألوساط الثقافية تعترب ذلـك املؤلـف } 1990ري  )أن يوظف األسطورة يف عمله الفين ومنذ ذلك التا

صــانع األســطورة { مســامهة نقديــة جديــدة ومرحلــة هامــة مــن مراحــل النقــد العــريب لألســطورة تضــم أعمــال 
 .72 صاحبه إىل صفوف النقد األسطوري وجتعله يتصدر هذا االجتاه

وري يف دراستها و تطبيق آلياهتـا علـى و من الدراسات التطبيقية عند العرب اليت حاولت متثل النقد األسط
نصـــوص تراثيـــة و معاصـــرة مـــا جتلـــى يف بعـــض الرســـائل اجلامعيـــة والبحـــوث املنشـــورة يف الـــدوريات يف النقـــد 
اجلزائري املعاصر         و أقصد بذلك ما كان مقررا يف جامعة عنابة من مشاريع هتـتم بالنقـد األسـطوري 

غـــريه مـــن الطلبـــة البـــاحثني الـــذين بـــادروا بدراســـة هـــذا النقـــد مـــن  بإشـــراف األســـتاذ عبـــد اجمليـــد حنـــون   و
منظوراته و أسسه اجلديدة خاصة ما جسده برينال    يف كتابه النقد األسطوري حماولني إذكاء النقد العريب 
املعاصـر هلــذه الدراســات الـيت نشــر بعضــها علــى شـكل مقــاالت    يف جمــالت متخصصـة و هنــاك منهــا مــا 

بــات و أذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر )جتليــات شــهرزاد يف الشــعرين العــريب و الفرنســي بقــي رهــني املكت
لسامية عليـوي، جتليـات يوسـف يف الشـعر العـريب املعاصـر للباحثـة شـادية شـقروش، األسـطورة يف شـعر عـز 

باحثـة أمـال الدين مناصرة، و كذا دراسة جتليات شهرزاد يف ديوان ما مل تقله شهرزاد قالته سامية عليوي لل
ماي جامعة بسكرة، و مالمح أسطورية يف رواية احلوات و القصر لعبد احلليم منصوري) و كل هذه عبارة 
عــن رســائل أشــرف عليهــا األســتاذ الصــديق عبــد اجمليــد حنــون، كمــا قــام هــذا األخــري برتمجــة جزئيــة لكتــاب 

ة الــذي تنوعــت مداخالتــه يف النقــد األســطوري لربينــال كمــا أشــرف علــى أعمــال ملتقــى األدب و األســطور 
 دراسة النقد األسطوري        و تطبيقه على النصوص الرتاثية و املعاصرة عند العرب.
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ولــــيس مثــــة مــــا يــــدعو إىل تفصــــيل القــــول يف التعــــرف علــــى الدراســــات العربيــــة الــــيت تتنــــاول موضــــوع النقــــد 
أال وهـو االهتمـام هبـذا االجتـاه األسطوري فإن هذه اللمحة العابرة تكفي لالسـتدالل منهـا علـى شـيء هـام 

والدعوة إىل تطبيق مناهجه على األدب العريب قدميه وحديثه رغم مـا يشـوهبا مـن خلـط واضـح بـني املنظـور 
 .73 األنثروبولوجي أو النفسي لألسطورة من جهة املنظور النقدي األسطوري
ر املـنهج النقـد األسـطوري كتـاب ومن النماذج النقدية اليت حاولت أن تقرأ النص الشعري القدمي مـن منظـو 

قراءة ثانية لشعرنا القدمي ملصطفى ناصف الذي حاول أن يقرأ فيه الشعر اجلـاهلي و يؤولـه حسـب التصـور 
األسطوري األنثربولوجي معتمدا على فلسفة الالشعور اجلمعي اليت مثلت الثوابت األساسية لرتكيبة العقلية 

 ليله لعينية الشاعر احلادرة:العربية و من أمثلة ذلك ما طرحه يف حت
 بكرت مسية بكرة فتمتع        و عدت غد و مفارق مل يرجع               

يشري مصطفى ناصف من خـالل هـذه القصـيدة أن هـذه الظـاهرة الشـعرية ليسـت احتكـارا علـى فـرد و إمنـا 
ماعيــة فــاملرأة تــرتبط ناجتـة عــن تصــور مجــاعي لقضـية مــا إذ حتضــر مسيــة يف الـنص كرمــز مــن رمــوز الـذاكرة اجل

بصــورة اجلــالل و اجلمــال و الغــزال و الســحاب املمطــر اخلصــب و مــن مث تتحــول مسيــة إىل رمــز مــن رمــوز 
املديح لتعلقها على اخلصوص بفكرة الغزال و يعين أن قصيدة احلـادرة حتمـل معـاين أنثربولوجيـة و أسـطورية 

اجلاهلية مستويني مستوى ظاهري يقدم لعامة  رمزية عميقة و معاين سطحية ظاهرة للناس أي أن للقصيدة
الناس و مستوى باطين ينبغي تأويله رمزيا        و أسـطوريا مـن أجـل اسـتخالص الثوابـت املثاليـة املشـرتكة 

. كمـا تطـرق الباحـث إىل مشـكلة املصـري يف معلقـة 74بني مجيع الناس يف أشكال شعائر و فروض طقوسية
 طرفة ابن العبد الدالية:

 
 خلولة أطالل بربقة فامهد               تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد        

 
إن الطلل يف هذه القصيدة عبارة عن حلم مستقبلي مصـريي و الوشـم حماولـة الـذهن أن يثبـت مـادة احليـاة 
و دحــض لفكــرة الــزمن، و جتســد القصــيدة صــراع الطلــل و الوشــم و تعكــس الصــورة الشــعرية املتضــمنة يف 

يدة غريـزة البقـاء     و املعانـاة مـن اخلـوف و بـذلك تتعـارض يف الـنص فكـرة الكفـر و فكـرة اإلميـان و القص
 تصور القصيدة أيضا العجز عن املصاحلة بني الغرائز املتضاربة، و تشبه ثورة طرفة على الناقة بثورة 

 75اعي.اإلنسان الصنم و الطابو ألن الناقة مقدسة كالصنم         يف الالشعور اجلم
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كمــا ركــزت القــراءات األســطورية للــنص اجلــاهلي علــى صــورة املــرأة مبــا أهنــا تكــررت كصــورة منطيــة يف جــل 
املوروث الشعري عند اجلاهلني يف أغراضهم و تشبيهاهتم و كان هذا التصور للمرأة تصورا وثنيا ألن الشعر  

حتيــل عــن معتقــد جــاهلي اجتــاه املــرأة كــان يشــبهها بالــدمى و الشــمس و الغزالــة و املهــاة، و هــذه التشــابيه 
باعتبارهــا ربــة أو إهلــة هلــا قدســيتها فالقداســة هــي املرتكــز اجلــوهري الــذي تقــوم عليــه صــورة املــرأة يف الشــعر 

 76اجلاهلي.
و مـن النصــوص الشــعرية القدميــة الــيت جســدت املعتقـدات و األســاطري الســائدة يف العقليــة اجلاهليــة قصــيدة 

 تأبط شرا اليت مطلعها:
 أال من مبلغ فتيان فهم      مبا القيت عند رحى بطان         

 theory of reflectionو يف هذه القصيدة يبـدو أن هـذا التشـكل قمـة يف رفـض نظريـة االنعكـاس 
 77اليت يصدر عليها املاديون اجلدليون بأن الشعر أوجد املادة أو فلنقل أوجد موضوعا اعتقد بأنه حقيقي.

جتســيد ملعتقــدات اإلنســان اجلــاهلي للكائنــات املاورائيــة اخلارقــة لوعيــه و قدرتــه و مــن فهــذه القصــيدة هــي 
األســـاطري أيضـــا يف النصـــوص اجلاهليـــة و باخلصـــوص نـــص تـــأبط شـــرا احلـــديث عـــن الطـــري و زجرهـــا و عـــن 

حتمل الكهانة و قدرهتا على اجتالء الغيب و هذه كلها حتمل العقيدة الراسخة يف الوجدان العربية كما أهنا 
اجلمالية للتحليل و التفسري و من مث اإلعرتاف بأن اخليال العريب أبدع أساطري و خلقها لنفسه انطالقا من 

 واقع بيئته يقول الشاعر عن الزجر و معرفة الغيب من الطري:
 فلو نبأتين الطري أو كنت شاهدا    آلساك يف البلوى أخ لك ناصر            

رموز التشاؤم و التفـاؤل كمـا محلـت اإلخبـار عـن الغيـب كمـا كـان معتقـد العـرب فالطري يف اجلاهلية محلت 
يف اهلدهد    و أمثلة هذه األساطري و املعتقدات متجذرة يف العقلية العربية و هي تثبت أن للعرب أساطري 

ه احلـق اختصت هبا بيئتهم مبا متيزت به من خلفية ثقافية و اجتماعية و عليه فإن النص الشعري اجلاهلي ل
يف أن يدرس من منظور النقد األسطوري ألنه حيتوي على إشارات أسطورية راسخة يف الثقافة العربية و ال 
ميكن جتاوزها أو جتاهلها و هذا        يف اعتقادي أكرب رد على الذين شككوا يف قدرة العقل العريب على 

صورات بسيطة. و عليه جيوز يل الزعم خلق األسطورة حىت و لو كانت جمرد تفكري جاهلي ملعتقدات و مت
أن النقد األسطوري للنصوص الشعرية الرتاثية حماولة نقدية إلضافة تأويالت جديدة للنص الرتاث القدمي و 
إن اختلطــت هــذه التــأويالت بــبعض الشــوائب الــيت هــي نتــاج قضــية الفهــم و التلقــي و التأويــل، و حســب 

لدراســات العربيــة يف النقــد األســطوري لعلهــا تســد بعضــا مــن هــذه القــراءة أهنــا حاولــت أن تلملــم شــتات ا
 الظمأ يف نقدنا العريب املعاصر .

 االستاذ كمال بلوصيف  
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 النقد العربي بين األصالة والمعاصرة.    األستاذة سعيدة بشار
                                                  

 النقد العربي بني األصالة واملعاصرة.    

 األستاذة سعيدة بشار

 
 
 

 مقـدمـة:
باسترياد املناهج النقدية احلداثية الغربية، واليت تدفقت على نقادنا  تتسم مرحلتنا النقدية الرّاهنة   

املعاصرين الذين أدهشهم التطور اهلائل الذي أحرزته تلك املناهج يف العامل، وهاهلم مدى ختلف النقد 
هج العريب عن هذه املناهج، فحملتهم الغرية أحيانا، وحب التقليد أحيانا أخرى إىل اإلقبال على هذه املنا

الظروف التارخيية وكذا  يقرتضون منها، أو يتبنوهنا دون هضم خلفياهتا املعرفية اليت تقف وراء وجودها،
ودون النظر كذلك إىل الفوارق اليت تقف شاهقة  ،النفسية اليت خلقتها و املالبسات ،واملعرفية اليت أوجدهتا

الغرب بكل أبعاده القدوة، واملرجعية بني أدب أمة وأمة وظروف أمة و أمة، وبيئة أمة و أمة، فأصبح 
األوىل و األخرية، وال تزال بعض االجتاهات يف العامل العريب منشغلة مبحاولة تطويع النظريات واملناهج 

النقدية الغربية لفهم الظواهر األدبية العربية، وهذا ما تسبب يف حتويل النقد العريب إىل نقد مأزوم، عاجز 
ية العاملية املعاصرة، نقد امتدت إليه أزمة احلياة العربية املعاصرة اليت مييزها عن مواجهة املذاهب النقد

 التخبط واالضطراب.
  ،،إن التالقح الفكري مطلوب، وإن األخذ من اآلخر ليس عيبًا وال منقصة، وإال أصبح فكرنا آسناً إن التالقح الفكري مطلوب، وإن األخذ من اآلخر ليس عيبًا وال منقصة، وإال أصبح فكرنا آسناً       

ولنا يف نقادنا القدامى ولنا يف نقادنا القدامى يب، يب، ولكن ذلك ال يعين أيضا تقديس اآلخر بكل ما يصدر منه، وحتقري الرتاث العر ولكن ذلك ال يعين أيضا تقديس اآلخر بكل ما يصدر منه، وحتقري الرتاث العر 
أسوة حسنة، فقد استفادوا من تراث اليونان، والرومان واهلند، وفارس دون ُعقد أو مركبات نقص، ودرسوا  أسوة حسنة، فقد استفادوا من تراث اليونان، والرومان واهلند، وفارس دون ُعقد أو مركبات نقص، ودرسوا  
كتايب )الشعر( و)اخلطابة( بعد أن عربومها، وهذا تعبري عن التفتح احلضاري الذي اتصفت به العقلية كتايب )الشعر( و)اخلطابة( بعد أن عربومها، وهذا تعبري عن التفتح احلضاري الذي اتصفت به العقلية 

اآلن عن النقطة الفارقة اليت احنرف فيها النقد األديب من هذا اآلن عن النقطة الفارقة اليت احنرف فيها النقد األديب من هذا ، ولنا أن نتساءل ، ولنا أن نتساءل العربية يف عصورها الذهبيةالعربية يف عصورها الذهبية
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النقد الواعي إىل تلك التبعية العمياء اليت ولدها االنبهار باآلخر من جهة، واحتقار الذات من جهة النقد الواعي إىل تلك التبعية العمياء اليت ولدها االنبهار باآلخر من جهة، واحتقار الذات من جهة 
  أخرى.أخرى.
الفصل الثالث و العشرون أن املغلوب مولع أبدًا باالقتداء بالغالب قال "ابن خلدون" يف مقدمته، يف قال "ابن خلدون" يف مقدمته، يف       
العتقاده أن الغالب إمنا غلب لكمال فيه،  ذلك، وو حنلته و سائر أحواله و عوائده شعاره وزيه يف

فعظمه، وانقاد له واقتدى به يف ملبسه، ومركبه، واألسوأ من هذا وذاك يف طريقة تفكريه، مث اعتقد النقص 
اد على املستوى العريب حينما يف عقله، فاعتمد على مناهج غريه يف التفكري، وهلذا يفاجئنا الكثري من النق

يستوردون املناهج النقدية الغربية إىل العامل العريب، وجيهدون على تطبيقها يف أدق تفاصيلها على اإلبداع 
العريب دون النظر إىل الفوارق اليت تقف بني اإلبداعني، وبالتايل بني النقدين، وبدل أن توظف املناهج 

من أجلها وجد النقد، حتول اجلهد إىل تفصيل اإلبداع العريب على مقاس لقراءة اإلبداع، وهي الغاية اليت 
املناهج النقدية الغربية، فإن برز خلل على مستوى التطبيق، رد ذلك مباشرة إىل خلل يف النص، ال املنهج، 

اجتاه وتكمن خطورة مثل هذا االسترياد أيضا يف أن النقد يوجه دفة اإلبداع، وعليه فإنه يسحبه شيئا فشيئا 
اخللفية املعرفية اليت أوجدت إجراءاته التطبيقية، واليت تنتمي إىل عامل آخر غري عاملنا، وخيتلف يف معطياته 
عن واقعنا، وهذا ما يفسر األزمة اليت يعيشها النقد عندنا، والذي ال خيتلف عن عموم األزمة اليت يعيشها 

 ديث عن املنهج النقدي، فما هو يا ترى؟ الوطن العريب، واحلديث عن النقد يستدعي بالضرورة احل
 
I:عن المناهج النقدية / 

و نقدته احلية أي لدغته، قال عمر بن  ،أي نقره مبنقاره نقد الغراب احلب، .لغة: نقد، ينقد ، نقدا
عيوبه، ونقد الدرهم، أي   ي من ذكر عيوب الناس ذكرواهلل عنه من نقد الناس نقدوه، أااخلطاب رضي 

 ميز جيده من رديئة.
النقد عند القدماء بالصرييف أي صائغ الدراهم الذي يستطيع أن مييز  فقد ارتبط مفهوم أما يف االصطالح،

 )نقد"قدامة بن جعفر يف كتابه "فنقل هذا املفهوم إىل ميدان األدب.لذلك قال  يئها،دجيدها من ر 

والتأثر، فظهر  " ، وهكذا ارتبط النقد عند القدماء بالتذوقالرديء" النقد هو متييز اجليد من :شعر(ال
سوق عكاظ، فيأتيه الشعراء ليحكم  الذي كانت تضرب له قبة يف "النابغة الذبياين"بذلك ناقدان مها: 

علقمة "و "يسامرئ الق"اليت حكمت بني  "دبنأم ج"بينهم يف الشعر، وذلك عن طريق التذوق، و
حيث سيظهر يف العصر األموي والعباسي النقد  يف الشعر، مث تطور بعد ذلك مفهوم النقد، "الفحل

 "كأيب هالل العسكري"ظهر على يد جمموعة من النقاد  وقد ،البالغي، إذ ستحلل النصوص بالغيا
 .وغريمها "ابن طباطبا العلوي"و

http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%85%A0
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%85%A0
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جمموعة من املناهج  تبلور يففيدا يف العصر احلديث، يتخذ معىن جديف الغرب لمفهوم النقد  تطور   
املرجع -املؤَلف  -للعملية اإلبداعية )املؤِلف النقدية اليت مل خيرج نقدها عن إطار األطراف األربعة املكونة

املتلقي(، ويف إطار هذه األطراف األربعة تشكلت جمموعة من اآلليات واألدوات اخلاصة بكل منهج، –
املناهج النقدية تلك وقد تعددت الحقا إىل العامل العريب عرب املثاقفة، وحركة الرتمجة،  اادهواليت مت استري 

ولفظ "املنهج"  اليت تكمن وراء ظهورها، تعدد الفلسفاتمنطقية لنتيجة كاليت اهتمت بقراءة النص األديب  
تقان من كلمة يونانية ومها مش،   the methodأو اإلجنليزية la méthode هو ترمجة للكلمة الفرنسية "

كما أهنا غالبا ما تعين عند أرسطو:   ،املعرفة، النظر ،عند أفالطون: البحث وتعين،  methodos هي
اهلدف  ونستنتج من معناها األصلي اليوناين معىن اشتقاقيا هو: الطريق املتبع للوصول إىل . البحث

املنهج فإننا جند جمموعة  ية للبحث عن مدلولوإذا تصفحنا املعاجم اللغو  ،املنشود رغم املوانع والصعاب
وهذا يعين أن املنهج هو  ،والسري الواضح من الدالالت اللغوية وكلها حتيل على اخلطة والطريقة واهلدف

و ينطلق من جمموعة من  ،خلفية فكرية وفلسفية خطة واضحة ومضبوطة مبقاييس وقواعد تؤطرها
ريورة من اخلطوات العملية واإلجرائية قصد الوصول إىل نتائج س الفرضيات واألهداف والغايات ومير عرب

وهلذا فاملنهج ليس جمرد أسلوب أو وسيلة تضبطها خطة وقواعد تيسر السري يف . ملموسة وحمددة بدقة
بالوعي  وتساعد على الوصول إىل نتائج معينة ولكن كمنظومة متكاملة تبدأ ،البحث عن احلقيقة طريق

لتحقيق ذلك الوعي وتلك الرؤيا من  وتنتهي بالعناصر الالزمة وح املنهج وكنه الالمرئيوالرؤيا املشكلني لر 
النقدي األديب  يف معناه ، أما1"لإلثبات أو النفي، خالل الكشف والفحص والدرس والتحليل والربهنة

ه وبنياته اجلمالية دالالت تلك الطريقة اليت يتبعها الناقد يف قراءة العمل اإلبداعي والفين قصد استكناهفهو "
2"والتحليل النصي التطبيقي والشكلية. ويعتمد املنهج النقدي على التصور النظري

وسنشري إىل أهم  .
 املناهج النقدية اليت تأثر هبا العامل العريب، وتناوهلا شرحا وتطبيقا.

وعّدت املنتجة احلقيقية  النفسي الذي اهتم بالعوامل النفسية اخلاصة باملبدع، واحمليطة به، نهجظهر امل إذن 
(، حيث حاول من خالهلا تفسري األدب عن 1939-1856إلبداعاته، ومثاال على ذلك أعمال "فرويد")

طريق توظيف معطيات علم النفس، فكانت له ثالث دراسات يف هذا السياق، حول "ليوناردو دافنشي"، 
ن وملكبوتاته اجلنسية اليت ظهرت يف و"دستويفسكي"، و"ينشن"، ففي دراسته "لدافنشي" بىن سرية للفنا

شذوذه اجلنسي، ويف دراسته "لدستويفسكي" "عين بتفسري الصراع اهلستريي الذي كان يصيب 
 .3"دستويفسكي"، ورغبته األوديبية يف قتل األب"

                                                 
 .www.aleflam.net ،21/4/2011_ العيد حلويل، إشكالية املنهج يف النقد العريب احلديث واملعاصر، من موقع 1

 .www.elanin.com ،21/4/2011هج النقدي، من موقع: _ دم، مفهوم املن2 

 .www.boukerchmohamed ،24/12/2009_ حممد عزام، سلطة الكاتب، من موقع: 3 

http://www.elanin.com/
http://www.boukerchmohamed/
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ونتيجة إلطالع النقاد العرب على الدراسات الغربية يف منتصف القرن العشرين كان منهم من سار على 
درب، واستغلوا املنهج النفسي لتفسري األعمال األدبية، فكان منهم: "عباس حممود العقاد" يف  ذلك ال

ودرس فيه أصله، نشأته، مزاجه، وتكوينه  1963كتابه: "ابن الرومي: حياته من شعره"، والصادر عام 
التحليل النفسي واجلسدي)...(، وكان له كتاب آخر عن "أيب نواس" بعنوان: "أبو نواس: دراسة يف 

 .1النفساين والنقد التارخيي"، وركز فيه على عقدة النرجسية عند أيب نواس"
ومن النقاد الذين وظفوا علم النفس يف الدراسات األدبية الدكتور "شوقي ضيف"، فكانت له دراسة حول 
 شخصية "عمر بن أيب ربيعة"، "ووقف عند ظاهرة جديدة يف الشعر العريب جاء هبا "عمر" هي حتويل

، وأرجع الناقد ذلك التحول إىل 2الغزل من املرأة إىل الرجل على غري ما كان معروفا يف الشعر العريب"
 .3"إسراف والدة "عمر" يف تدليله بعد وفاة والده وهو السبب الذي أوصله إىل درجة النرجسية"

ن الظروف هناك تيار آخر حاول تفسري األدب باعتباره نتاجا اجتماعيا، تضافرت جمموعة م   
االجتماعية اخلاصة بكل جمتمع على حده لتنتج أدبا مميزا خاصا به، وقد ظهر هذا التيار كردة فعل على 
النقد النفسي، حماوال بذلك التعرض إىل النقائص اليت وقع فيها هذا األخري، ومن الدراسات اليت ظهرت 

ل عاصي"، واهتم يف هذه الدراسة يف هذا االجتاه كتاب: "دراسات منهجية يف النقد" للناقد: "ميشا
بـ"حتليل األعمال القصصية والشعرية مستعرضا حماورها الرئيسة، والتوقف عند مضامينها وحمتوياهتا الفكرية 

4مبينا عالقتها بالواقع االجتماعي اللبناين خاصة"
 . 

الجتماعي لألدب" جند مثاال على هذا النوع من الدراسات على املستوى العريب يف كتاب: "التحليل ا   
للناقد:"السيد ياسني"، وتناول فيها رواية: "العيب" للكاتب: "يوسف إدريس"، وتعامل فيها مع 
"شخصيات الرواية وكأهنا حاالت اجتماعية واقعية، معتربا النص األديب وثيقة يبحث فيها عامل االجتماع 

 .5عن املوضوعات والظواهر االجتماعية"
ب حاول من جهته تفسري األدب من داخله بعيدا عن الظروف اخلارجة عنه، ظهر منهج آخر يف الغر    

ويتفق النقاد على أن اإلرهاصات األوىل هلذا املنهج كان مع صدور كتاب: "فرديناند دي سوسري": 
، والذي كان يهدف أساسا إىل "النظر يف اللغة لذاهتا دون 1916"دروس يف اللسانيات العامة" عام

، ومتخضت عن فكرة أن النص األديب مكتف بذاته وحيمل داللته بني طياته، وال 6عنها" اعتبارات خارجية

                                                 
 _ نفسه. 1
 _ نفسه. 2
 .255-240، ص1987، دار املعارف، مصر، 8موي، ط_ شوقي ضيف، التطور والتجديد يف الشعر األ 3
 .www.amwague.com ،24/12/2009_ أمحد استريو، التحليل االجتماعي لألدب، من موقع: 4 

 _ نفسه. 5
6 _ Arab League Educational Cultural and Scientific Organization, The Unified Dictionary (of linguistic terms), 2002, P87. 

http://www.amwague.com/
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حيتاج إىل تفسريات خارجة عنه فتم بذلك الرتكيز على دراسة خمتلف بنياته: الصوتية واملعجمية والصرفية 
ويف عام  1جلُـملية"ف "بالكفاءة اوهو ما يعر والنحوية والداللية وطرق تفاعلها فيما بينها إلنتاج الداللة، 

صدر كتاب جديد: "مورفولوجيا احلكاية العجيبة" للباحث السوفييت "فالدميري بروب"، كان له  1928
الفضل يف تطوير البحث، وإن كان يستند إىل أفكار "سوسري" حول دراسة اللغة يف ذاهتا ولذاهتا، فإنه 

، فاستخرج العناصر الثابتة واملتكررة 2شكلية"حاول بدوره "مساءلة النص يف ذاته ولذاته من خالل بنيته ال
يف مائة حكاية عجيبة سوفييتية ومسّاها الوظائف، وهي اليت تقوم هبا الشخصيات على اختالفها، وكان 
عددها إحدى وثالثني وظيفة، تشكل يف جمموعها اهليكل الدائم واملؤطر لكل احلكايات ومتخضت هذه 

نهج البنيوي، والذي عرف رواجا على املستوى العريب بعد تلقيه، األفكار عن ظهور منهج جديد عرف بامل
وأول من طبق البنيوية اللسانية على النص األديب يف الثقافة الغربية "رومان جاكبسون، كلود ليفي شرتاوس 
يف منتصف اخلمسينات، ودعم الحقا املنهج بتطبيقات جديدة على املستوى السردي كل من "روالن 

ميوند، جريار جنيت، أجلريداس جوليان غرمياس، وآخرون، أما على املستوى العريب فلم بارث، كلود بر 
تظهر البنيوية إال يف أواخر الستينات وبداية السبعينات، وكان ذلك يف شكل كتب مرتمجة ومؤلفات 
 تعريفية، ومن روادها العرب األوائل نذكر: "صاحل فضل، فؤاد زكريا، فؤاد أبو منصور، عبد السالم

 املسدي، ميشال زكريا، كمال أبو ديب"...اخل. 
إن تطور البحث أنتج منهجا آخر ظهر كفرع من فروع علوم اللغة أخذ يف التبلور شيئا فشيئا مع      

بداية الستينات، حدد لنفسه موضوع الداللة كميدان حبث، فاهتم بنشأهتا وسريورهتا داخل النصوص 
كما يسميه –نهج محل اسم: "السيميائيات"، أو "السيميولوجيا" بعيدا عن العوامل اخلارجية، هذا امل

حينما نادى بإجياد "نظرية لتحليل  1964، وجاء استجابة لضرورة عرّب عنها "بارث" يف -البعض
، وحدد "كوكي" موضوعها قائال: "إن موضوع السيميائيات هو شرح 3الوحدات الكربى الدالة للخطاب"

 .4خلطاب اجلماعي واخلطاب الفردي"الُبىن الدالة اليت تشكل ا
إذن تعد املناهج النقدية السابقة أهم املناهج اليت ظهرت يف الغرب وانتقلت إىل العامل العريب، وأثرت يف    

 دراساته النقدية بشكل مباشر، وعملت على توجيه دفة اإلبداع بشكل غري مباشر.
 

II:إشكالية المنهج / 

                                                 
1 _ Group d’Entreverne, Analyse sémiotique des textes, Presse Universitaire de Lyon, 4eme édition, France, 1984, P8. 
 .10، ص2003، منشورات االختالف، اجلزائر، 2_ سعيد بنكراد، مدخل إىل السيميائيات السردية، ط 2
3 _Jean Claude Coquet, La Quête du sens (le langage en question), Presse Universitaire de France, 1ere édition, France, 1997, P31. 

4 _Jean Claude Coquet, Le discours et son sujet, KLINKSIECK , Paris, 1984, P 21. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%85%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%85%A1
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نشري بداية إىل أن اللفظ الذي سنوظفه هو: "إشكالية"، وليس: "مشكلة"، باعتبار أن املشكلة قابلة    
للحل عند إجياده يف النهاية، ويلغيها بالضرورة، أو يوجد هلا نوعا من احللول ما دامت تنتمي إىل الواقع 

من الكلمات املولدة يف اللغة  فهي "إشكالية  " أما لفظ" ب،املوضوعي الذي يقبل نوعا من التجري
فإن جذرها العريب حيمل جانبا أساسيا من   (problématique)  :وهي ترمجة موفقة لكلمة ،العربية

وهذا مظهر من مظاهر املعىن  ،أشكل عليه األمر مبعىن التبس واختلط :معناها االصطالحي. يقال
ولكنه مظهر فقط(. ذلك أن اإلشكالية هي يف االصطالح املعاصر للكلمة ) االصطالحي املعاصر

 مشاكل عديدة مرتابطة ،العالقات اليت تنسجها، داخل فكر معني )فكر فرد أو فكر مجاعة( منظومة من

عام يشملها مجيعا.  إال يف إطار حل -من الناحية النظرية-ال تتوفر إمكانية حلها منفردة وال تقبل احلل، 
صياغتها، فهي توتر ونزوع حنو النظرية، أي  ى: إن اإلشكالية هي النظرية اليت مل تتوفر إمكانيةوبعبارة أخر 

 .1"حنو االستقرار الفكري

لقد سبق وأن أشرنا سابقا إىل أن النقد العريب قد دخل يف أزمة ال تزال مستمرة بسبب إقبال النقاد    
الظروف وكذا  فياهتا املعرفية اليت تقف وراء وجودها،على استرياد  املناهج النقدية من الغرب دون هضم خل

ودون النظر كذلك إىل الفوارق اليت  ،النفسية اليت خلقتها و املالبسات ،التارخيية واملعرفية اليت أوجدهتا
أدوات إجرائية يف دراسة  جمردتقف بني العامل الغريب والعريب على كل مستوياته، واعتربوا تلك املناهج 

وغفلوا عن احلمولة الفكرية اليت حتملها بني طياهتا، واليت تعمل مع الوقت على  وضوعاتالنصوص وامل
جديدة أيضا، قد ال نالحظها يف وقتها، وإمنا مع مرور الزمن،  تصياغة تفكري جديد، وإرساء سلوكيا

أي جمرد ، للبحث عن املعرفة  وفحصها لقد شاع أن املنهج جمرد وسيلة "يقول الناقد عباس اجلراري : 
هذه جمرد  ،وتقدمي الدليل عليها، الوصول إىل احلقيقة وطرق تساعد على ،وقواعد ،خطة مضبوطة مبقاييس

 أقرتح تسميته باجلانب املرئي يف املنهج ،ال متثل إال جانبا واحدا من املنهج، وهي يف نظرنا ،أدوات إجرائية
وعيا ينطلق من مفاهيم  ،شيء ال وقبل كلأو  ،باعتبار املنهج ،ولكن هناك جانب آخر غري مرئي )...(

من هذين اجلانبني:  ،ومتثل للهدف من املعرفة ويتولد تصور ،وتنتج عنه رؤية ،ومقوالت وأحاسيس ذاتية
 .2"من حيث هو منظومة متكاملة ومتناسقة  –منهج صحيح  أي –يتكون املنهج  ،املرئي والالمرئي

 
III:الناقد العربي...بين الغرب والشرق / 

                                                 
 .www.aleflam.net ،21/4/2011ملعاصر، من موقعالعيد حلويل، إشكالية املنهج يف النقد العريب احلديث وا_  1
 _ نفسه. 2

http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%85%A2
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إن عدم وضوح الرؤية النقدية على املستوى العريب مرده بالدرجة األوىل إىل أن القائمني  على النقد    
 )والذين يعتربون الوسائط اليت يتم من خالهلا تطبيع املفاهيم واملناهج داخل إطار الثقافة العربية( ينظرون
إليه نظرة قاصرة، تغلب عليه النزعة الفردية، باإلضافة إىل عدم التخصص يف كثري من األحيان، فكثري 

، 1"تب وناقد وحملل ومفسِّر ومقوِّماالكتاب الصحفيني أنفسهم، فالكاتب الصحفي ذاته هو كمنهم من "
ة القضايا املختلفة وبسبب جناحه يف عمله الصحفي الذي مسح له باإلطالع على جديد الكتب، ومناقش

يف جماالت السياسة، أو االجتماع أو الفكر، وأُلفته مع نقد ما يقوم بتناوله، كل ذلك مسح له بتناول 
، كما أن 2"ميتلك من أسلحته إال طبيعة املهنة اليت ميارسها وشروطها القضايا النقدية الواسعة دون أن "

فنون، شعرا، أو قصة، أو رواية...اخل، وحبكم متكنه من الناقد العريب كثريا ما يكون متخصصا يف فن من ال
 ميدانه فإنه ينتقل إىل النقد، فارضا آراءه الشخصية، ناسيا أن اإلبداع ميدان، والنقد ميدان آخر.

هناك أزمة أخرى يعاين منها النقد األديب، فباإلضافة إىل عدم التخصص لدى الكثري من النقاد، فإن    
ميتلك احلس الواقعي الذي يسمح له باملالئمة بني ما يفد إىل العامل العريب من  البعض اآلخر منهم ال

مناهج، وواقع هذا العامل، إذ يعتقد"بعض النقاد والباحثني بأن نقدنا يف مرحلة ارتقاء وعلينا أن نربطه 
اهيم اليت بالنقد الغريب املعاصر، بينما القارئ يتساءل تساؤالت حمرية حول مدلول املصطلحات أو املف

يستعملها الناقد أو حول املناهج اليت يطبقها واليت تبدو يف نظره يف كثري من األحيان طرائق تشتت العقل 
وحتجب عنه حقيقة النص ودالالته املختلفة فإن ذلك يعين يف احلقيقة أمرين: إما غياب استبصار النقاد 

وذلك كله يدل على العجز يف ربط واقع النقد ، 3والباحثني بالواقع، وإما جتنب نقده كيال ينهار أساسه"
العاملي بواقع النقد العريب، ويبدو منطقيا أن العملية النقدية تستلزم بالتايل ناقدا من نوعية مميزة يكون قادرا 
على التوفيق بني الرتاث والوافد، بعلمية ومتّكن، مع احلياد واملوضوعية، وعليه فإن الناقد يشرتط عليه وجود 

 من الكفاءات حنددها فيما يلي: جمموعة
واليت تسمح له باملقارنة بني املتشاهبات، وإدراك  الموهبة النقدية الفطريةوتتمثل يف  / الكفاءة األولى:1

الذي  الذوقالفروق، والفحص والتمييز، واكتشاف احلسن من الرديء، وتلك موهبة فطرية، باإلضافة إىل 
فمن أويت  تيار واالنتباه، والذوق مكمل للموهبة ومرتبط هبا غالبا،جيعل املرء لبقا، حيسن التصرف واالخ

، موهبة اإلحساس بالعيوب اخلفية واجلمال الدقيق فسوف يستخدمها يف ٌحسن االختيار وحسن التصرف
 وذلك ما يسعف الناقد أثناء قيامه بعمله، والذي يسمح له مبساعدة القارئ على تذوق ما يقرأه.

 : الثقافة والخبرة:/ الكفاءة الثانية2
                                                 

 .almsloob.comwww.  ،22/4/2011_ اسكندر نعمة، أزمة النقد األديب، من موقع:1 
 _ نفسه. 2
 .28، ص2000ماي30، يف 1999ديب املنعقد بالقاهرة عام _ جريدة األهرام، مقابلة أجريت مع عز الدين امساعيل، مقرر املؤمتر الدويل للنقد األ 3
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 وحينما نتحدث هنا عن الثقافة فنقصد هبا الثقافة الواسعة اليت تتناول عدة أقسام:
اليت تستلزم اإلحاطة بأصول النقد وطرقه، والرتاث النقدي العريب،  الثقافة النقدية المتخصصة_ 

 باإلضافة إىل احلركات النقدية املعاصرة يف العامل.
 جتمع له املعرفة بفنون األدب وقواعد كل فن من شعر أو نثر. اليت الثقافة األدبية_ 
اليت تعد أساسا يف النقد األديب، وقد كانت ملتحمة به إىل القرن اخلامس هجرية، مث  الثقافة البالغية_ 

إدراك انفصلت عنه الحقا لتصبح علما مستقال يستوجب على الناقد الناجح أن يلم به ليتمكن من 
واحملسنات البديعية املوجودة يف  ،لعبارات واألساليب البيانية املستخدمة يف األدب الرفيعفصاحة األلفاظ وا

 .النص
 يستطيع الناقد أن يدرك صحة العبارة_ الثقافة اللغوية خصوصا النحو والصرف، فبهما 

 داعي.، ومعلوم أن عدم االنضباط بقواعد اللغة يضيع املعىن، ويفسد مجال العمل اإلبواستقامة اجلملة
اليت قد يطلع  تأثريات التيارات الفاسدة_ الثقافة اإلسالمية اليت متكن الناقد العريب من السالمة من 

 عليها، واليت جيب عليه أن ال يتأثر هبا.
 ما يكتسبها الناقد من القراءات الواسعة يف أعمال النقاد وباملمارسة الدءوبة. فعادةالخبرة العملية وأما 
 لثة: العدالة واإلنصاف:/ الكفاءة الثا3
إن الناقد حبكم مهمته اليت تتطلب احلكم على األعمال األدبية اليت يتناوهلا جيب عليه أن يكون عادال    

تدفعه عاطفته حنو أديب ما إىل إطرائه مبا ومنصفا يف أحكامه، بعيدا عن التحيز والتعصب، واجملاملة، فال 
 .أو خبسه حقه والتجين عليه، ليس فيه

IV /:من أجل حل توفيقي 
يبدو أن االنفتاح املشروط على ثقافة الغرب هو احلل التوفيقي الذي بإمكانه أن يكون احلل الوسط    

جهة، واحلضارة حاليا بني تراثنا القدمي) واحلديث عند هذا املقام عن الرتاث النقدي العريب القدمي( من 
يف  ويف اختيارنا هلذا احلل التوفيقي جيب أخذ احليطة واحلذر حىت ال نسقط" الغربية من جهة أخرى،
واكتشافه من  ،وسرب أغواره أوهلما الرجوع إىل تراثنا العلمي :وهذا يتطلب أمرين .التلفيق بدل التوفيق

أو ما هو  ،ها حي ومالئم لتوظيفه كما هومن واستحضار ما هو ،جديد حلصر العناصر املعرفية واملنهجية
الستخالص ما هو صاحل لننطلق منه أو نستوحي أو نستمد بعض ما  وكذا ،قابل للتطوير قبل التوظيف
 يف ،وجبد ،وثانيهما : التفتح بوعي وعمق وحرية على تراث الغرب .أو يفتح أبوابه يقوي فينا قدرة اإلبداع

http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%85%A3
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%85%A3
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ولكن الكتساب  ،رد إتباعه والبقاء يف مؤخرة الركب الهثني خلفهليس جمل ،شىت نواحيه وخمتلف ميادينه
 .1"باب يف وجهه يريد دخوله وارتياده وامتالك املفاتيح اليت يبقى مسدود أي ،املقومات اليت أهلته للتقدم

مع هناك من الدارسني والنقاد من اقرتح النقد اإلسالمي كعنوان هلذا احلل التوفيقـي والذي بإمكانه أن جي  
بني الرتاث العريب القدمي، واألخذ من الغرب مبا يتناسب مع الواقع العريب، وحيفظ له مقوماته، وهويته، 

 وظهر باملوازاة له أيضا مصطلح األدب اإلسالمي.

بدأ مصطلح األدب اإلسالمي، والّنقد اإلسالمي يف الّظهور يف العقدين األخريين من القرن العشرين،    
دب والّنقد الّشائعني حالًيا، وعلى كّل فإّن هذا املصطلح قد وّظف "للّداللة على لون وُعرضا كبديل لأل

من األدب املنتج يف البالد العربية واإلسالمية يتأّسس على العقيدة اإلسالمية وما تتضمنه من تصّور 
مستوى للوجود ويسعى لتمثّلها يف ما يصدر عنه سواء على مستوى القضايا واالهتمامات، أو على 

الّشكل والّلغة والقيم اجلمالية عموًما. وينطلق الّنقد املصاحب لذلك األدب من األسس اإلسالمية 
نفسها، يف الوقت اّلذي يسعى فيه إىل ترسي  تلك األسس وإشاعتها ودراسة األدب املنتج وفق تصوراهتا 

يته بـ: "رابطة األدب اإلسالمي ، ودعًما هلذا االجّتاه ظهر ما مّت تسم2ونقد ما خيالف تلك الّتصورات"
العاملية"، واّليت عملت على إكمال مسرية األدب اإلسالمي يف العصر احلديث من جهة، وإنشاء البديل 
الّنقدي اإلسالمي من جهة أخرى، وقد مّر إنشاء هذه الرابطة مبراحل عديدة، إذ بدأت كفكرة راودت 

نسيات، مثّ بدأت تتجّسد يف لقاءاهتم اّليت بدأت عام أذهان عدد من األدباء اإلسالميني من خمتلف اجل
إىل أن استقر رأيهم على تكوين هيئة تأسيسية تدرس أبعاد الفكرة، وختّطط هلا، وتراسل األدباء،  1980

والّنقاد والّدارسني يف سائر األقطار اإلسالمية، مثّ كانت الّندوة العاملية لألدب اإلسالمي اّليت دعا إليها 
، حيث اخّتذت توصية مهّمة تتضّمن 1981بو احلسن الندوي" يف "لكنو" باهلند يف شهر أبريل "الشي  أ

إقامة رابطة عاملية لألدباء اإلسالميني، وتعّزز هذا االجّتاه يف ندوة احلوار حول األدب اإلسالمي اّليت 
دوة األدب اإلسالمي اليّت ، مثّ يف ن1982ُعقدت يف رحاب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف شهر ماي 

، ويف خالل هذه الفرتة 1985ُعقدت يف رحاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف شهر أبريل 

                                                 
  .www.aleflam.net ،21/4/2011العيد حلويل، إشكالية املنهج يف النقد العريب احلديث واملعاصر، من موقع _ 1
 .19، ص2000، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 2ميجان الرويلي/ سعد البازعي، دليل الناقد األديب )إضاءة ألكثر من مخسني تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا(، ط_  2
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قامت اهليئة الّتأسيسية للرّابطة باالّتصال بالّشي  "أبو احلسن الندوي"، وُعرضت عليه ما قامت به من 
إىل املؤمتر العام األّول للرّابطة، واّلذي ُعقد يف رحاب  أعمال متهيدية واّتصاالت موّسعة، مثّ دعت اهليئة

حيث مّت وضع الّنظام األساسي للرّابطة،  1986جامعة ندوة العلماء بـ: "لكنو" يف اهلند يف شهر يناير 
وانتخاب جملس األمناء، ومّت الرّتخيص الّرمسي للرّابطة يف مقّرها الرّئيسي مبدينة "لكنو"، مثّ انتقل مقر 

. وعن دواعي إنشاء هذه الرّابطة قال 2000ابطة إىل مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية سنة الرّ 
 املوقع الّرمسي املتحدث هلا يف باب الّنشأة:

  إّن واجب الّدعوة إىل اهلل عز وجل عن طريق الكلمة األصيلة امللتزمة، والّسعي إىل تعزيز األدب
ّور يف العاملني العريب واإلسالمي، كّل ذلك دعا بعض األدباء اإلسالميني اإلسالمي، وانتشار األدب املز 

إىل التفكري يف إنشاء رابطة جتمع صفوفهم، وتشّد كّل واحٍد منهم بِعضد أخيه، وترفع صوهتم، وتقفهم 
ضاح على واجبهم يف التّأصيل لألدب اإلسالمي ونقد املذاهب األدبية العاملية ومناهج الّنقد احلديثة، وإي

ما فيها من إجيابياٍت وسلبيات
1  . 

لقد تضّمنت املادة الثّالثة من الّنظام األساسي للرّابطة أهدافا كثرية، نذكر بعضها على سبيل املثال ال    
 احلصر ملا هلا من عالقة مبوضوع حبثنا:

 تأصيل األدب اإلسالمي وإبراز مساته يف القدمي واحلديث. -1

 إلسالمي.إرساء قواعد النقد األديب ا -2

 صياغة نظرية متكاملة لألدب اإلسالمي. -3

  2وضع مناهج إسالمية للفنون األدبية احلديثة. -4

 نقد املذاهب األدبية العاملية ومناهج الّنقد احلديث، وإيضاح ما فيها من إجيابيات وسلبيات. -5

الّنقد واألدب من الوجهة  أقامت الرّابطة عدًدا كبريًا من امللتقيات والّندوات، واّليت تناولت خمتلف قضايا   
اإلسالمية، وذلك لدعم االجّتاه اّلذي اختارته، و باإلضافة إىل إصدار عدٍد ال بأس به من اجملاّلت الورقية 
وااللكرتونية، الّدواوين الّشعرية، والّروايات املسرحيات، وأعمال أدبية أخرى موّجهة لألطفال، صدر عن 

                                                 
1  _www.adabislami.org 
 _ نفسه. 2
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بطة عدًدا من األحباث والّدراسات اّليت تناولت بعض القضايا الّنقدية من مكتب البالد العربية التّابع للرّا
 الوجهة اإلسالمية، من ضمنها:

 _ نظرات يف األدب للّشي : أبو احلسن الندوي.1
 _ الّشخصية اإلسالمية يف الّرواية املصرية احلديثة )حتليل ونقد( للدكتور: كمال سعد خليفة.2
 ايات جنيب الكيالين، للدكتور: حلمي القاعود._ الواقعية اإلسالمية يف رو 3
 _ قصة يوسف عليه السالم يف القرآن الكرمي )دراسة أدبية(، للدكتور: حممد رشدي عبيد.4
وإن كانت مساعي هذه الرّابطة، ومن سار يف اجّتاهها جاّدة، وتتجه حنو حتقيق تلك الّنظرية العربية   

خّصصني يف األدب اإلسالمي "كالدكتور جابر قميحة" من املنشودة فإّن هناك من الّدارسني واملت
يرى " أنّه ال جيب االستعجال يف وجود نظرية متكاملة لألدب اإلسالمي، ألّن اّلذي سيصنع هذه 
الّنظرية هو اإلبداع وليس التّنظري )...( وهذا يعين أّن الّنظرية اإلسالمية يف الّنقد لن تتبلور إالّ بعد 

بدأ بتوجيهات أولية، على خطاها يصدر اإلبداع امللتزم هبا، وتتواىل التّنظريات ويكون فرتٍة طويلة، إذ ت
 .1اإلبداع هو سبب منّوها"

دعم هذا االجّتاه )واّلذي نعين به اجّتاه الّنقد اإلسالمي( جمموعة من الّنقاد أمثال: الدكاترة: سيد    
 قطب عماد الدين خليل. قطب، جابر قميحة، طه عبد الرمحن، جنيب الكيالين، حممد

من النقد، ومن بني أهم االعرتاضات عليها  -وذاك أمر طبيعي-مل تسلم هذه الفكرة بطبيعة احلال
نّه من غري العلمية نقد األدب من منظور ديين، وللرد على هذا االعرتاض نورد مقولة للمفكر والّناقد أ

مسامهة يف النقد  –سؤال األخالق  "طه عبد الرمحن" الذي تناول هذه اإلشكالية يف كتابه: "
وحتّدث فيه عن البناء الّنقدي اّلذي يقوم على األخالق، جند على   _األخالقي للحداثة الغربية

 صفحة الكتاب رؤيته األخالقية هذه، قال:
ذي بني يديك، ذي بنينا عليه، يف الكتاب الّ ين أصل األصول الّ وقد جعلنا من اجلمع بني األخالق والدّ "

ينية من قد على األخالق الدّ ثريه بناء هذا النّ قدية للحداثة الغربية. وال خيفى علينا ما قد يُ مهتنا النّ مسا
أنفسهم لوجدوا  إىلمشاعر االستنكار يف نفوس املقلدة من املفكرين "احلداثيني" العرب. ولو أهنم رجعوا 

يين بواسطة ما هو ال ديين، أن ينتقدوا الدّ مونه على غريهم، فإذا جاز عندهم بيحون ألنفسهم ما حيرّ م يُ أهنّ 
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فلم ال جيوز عند سواهم أن ينتقدوا الالديين بواسطة ما هو ديين! وإذا جاز عندهم أن ينتقدوا األخالق 
اإلسالمية بواسطة احلداثة العلمانية، فلم ال جيوز عند سواهم أن ينتقدوا احلداثة العلمانية بواسطة األخالق 

ذن من طلب أخالقيات تنأى عن السطح الذي وقفت عنده احلداثة وتغوص يف إاإلسالمية. فال بد 
وال أعمق من إنسان  آجلها إىلأعماق احلياة وأعماق اإلنسان، فال أعمق من حياة متتد من عاجلها 

 .1"يتصل ظاهرة بباطنه
 خــاتمــة:

لرتاث، واملعاصرة واألصالة ليس على لرتاث، واملعاصرة واألصالة ليس على من نقادنا املعاصرين اليوم، أن جيمعوا بني احلداثة وامن نقادنا املعاصرين اليوم، أن جيمعوا بني احلداثة واإذا إذا املطلوب املطلوب إن إن       
  األخذ من الغرب احلداثي، ومن الرتاث النقدياألخذ من الغرب احلداثي، ومن الرتاث النقديفالبد من فالبد من   إذاإذا  أهنما نقيضان، بل على أهنما متكامالن،أهنما نقيضان، بل على أهنما متكامالن،

ولن ولن   ،،، فهو الطريق الوحيد الذي حيمينا من التبعية املطلقة للغرب، وال تفقدنا هويتنا القومية، فهو الطريق الوحيد الذي حيمينا من التبعية املطلقة للغرب، وال تفقدنا هويتنا القوميةالعريب القدميالعريب القدمي
وإن تطوير مشروع وإن تطوير مشروع   ،،يل( املناهج النقدية احلداثية الغربية يف تربة واقعنايل( املناهج النقدية احلداثية الغربية يف تربة واقعنايكون ذلك إال بالعمل على )تأصيكون ذلك إال بالعمل على )تأص

وجبذورنا النقدية من ناحية أخرى. وقد وجبذورنا النقدية من ناحية أخرى. وقد   ،،نقدي خاص بنا إمنا يقوم على االتصال باآلخرين من ناحيةنقدي خاص بنا إمنا يقوم على االتصال باآلخرين من ناحية
وهذا ما يفرض علينا إجياد )نظرية عربية( بديلة يف وهذا ما يفرض علينا إجياد )نظرية عربية( بديلة يف   ،،أصبح هذا ضرورة بقاء ألنه سيكون )هويتنا( الواقيةأصبح هذا ضرورة بقاء ألنه سيكون )هويتنا( الواقية

النقد األديب تقوم على )التأصيل( ولكنها ال تعين العزلة أو رفض اآلخر، كما أهنا ال تعين هجر جذورنا النقد األديب تقوم على )التأصيل( ولكنها ال تعين العزلة أو رفض اآلخر، كما أهنا ال تعين هجر جذورنا 
الضاربة يف أعماق الوعي العريب، إن اجلمع بني )األصالة واملعاصرة( هو مشروعنا الذي نتجاوز به مرحلة الضاربة يف أعماق الوعي العريب، إن اجلمع بني )األصالة واملعاصرة( هو مشروعنا الذي نتجاوز به مرحلة 

 هج نقدي )عريب( جديد.هج نقدي )عريب( جديد.اجلمع إىل استنباط مالمح احلداثة يف تراثنا النقدي من أجل إبداع مناجلمع إىل استنباط مالمح احلداثة يف تراثنا النقدي من أجل إبداع من
إّن االجّتاه إىل الّنظرية الّنقدية العربية ال بّد إذن أن يبدأ من املقّدمات العربية، والقول هبذا االجّتاه يعين    

رفض االهّتام املوجه للعقل العريب بأنّه عاجٌز على تطوير نظرية نقدية نابعة من تراثه العميق، وإن اقتبس 
ا يتناسب مع خصوصيات واقعه، "فلم يكن العقل العريب قّط متخّلًفا، كّل ما من عقول األمم األخرى م

حدث أنّنا يف انبهار بإجنازات العقل الغريب وضعنا اجنازات البالغة العربية أمام مرايا مقعرة صّغرت من 
يف ثقافة  ، ورمبا هذا الّتقزمي ملنجزات العقل العريب من جهة واالرمتاء الكامل2حجمها وقّللت من شأهنا"

الغرب هو ما أّدى إىل هذا الّتأخر يف إنشاء نظرية نقدية عربية، تتناسب مع طبيعة األدب العريب، 
 وخصائص لغته، ومميزات أمته.

                                                 
 ، الدار البيضاء.يف العريب"عن دار نشر: "املركز الثقا 2000والصادر عام ،مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية()سؤال األخالق _  1
 .491، ص2001عبد العزيز محودة، املرايا املقعرة )حنو نظرية نقدية عربية(، كتاب عامل املعرفة، الكويت، _  2
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حتّدث أيضا الدكتور طه عبد الرمحن عن آفاق الّنظرية العربية اّليت يراها، وال يتصّورها بعيًدا عن إطار    
ا نسعى منذ صدور كتابنا: العمل الديين وجتديد العقل إىل نا كنّ خيفى أنّ ليس الدين واألخالق، قال: "

اإلسهام يف جتديد الفكر الديين اإلسالمي مبا يؤهله ملواجهة التحديات الفكرية اليت ما فتئت احلضارة 
ا نسعى، على وجه اخلصوص، إىل وضع نظرية أخالقية إسالمية مستمدة احلديثة تتمخض عنها، بل كنّ 

حديات األخالقية هلذه احلضارة مبا مل تفلح به نظائرها صدي للتّ م هذا الفكر، نظرية تفلح يف التّ من صمي
 . 1"ظريات األخالقية غري اإلسالمية أو غري الدينيةمن النّ 

إذن الّتفكري يف نظرية نقدية عربية يقتضي الّتأصيل هلا وربطها بسلسلة األفكار القدمية دون إغفال الرؤى  
وعليه فإن "الّنظرية  ّليت تتناغم مع اخلصوصيات الفكرية العربية، وكذا العقدية واألخالقية، والّلغوية،الغربية ا

النقدية املنشودة لن جندها متكاملة عند ناقد عريب واحد، ولكنها ستكون من صنعنا، نصنعها من آراء 
مجيع عناصر العمل األديب  النقاد القدماء بعد مجعها وتصنيفها وتفريعها إىل قضايا ومسائل تستقصي

وهذا يستدعي بالضرورة جتميع اآلراء النقدية املبعثرة يف تراثنا النقدي، واليت تناولت الشكل  2وأركانه"
واملضمون والصورة األدبية، واخليال والعاطفة، وطبيعة اإلبداع، وماهية الشعر ووظيفة األدب، دون أن 

لينا، شرط أن " ال خترج عن قيمنا وذوقنا ولغتنا وطبيعة أدبنا نغفل آراء النقد الغريب احلديث الوافدة ع
 .3العريب واإلسالمي"

 األستاذة سعيدة بشار
جامعة عبد الرحمن ميرة/ 

 بجاية

                                                 
 .171، ص، الدار البيضاءعن دار نشر: "املركز الثقايف العريب" 2000والصادر عام ،مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية()سؤال األخالق _  1
 .www.alukah.net ،20/2/2011وليد قصاب، كيف نؤسس نظرية للنقد العريب، موقع األلوكة: _ 2 

 _ نفسه. 3
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لقد اجتهت البحوث النقدية املعاصرة إىل خلق معادلة أدبية جديدة متثلت يف عالقة القارئ 
بالنص اإلبداعي، هذا القارئ الذي مل يكن له دور فعال يف النظريات األدبية التقليدية، فكان الرتكيز 

فالداللة موجودة بالنص.. واجلماليات معظمه منصبا على النص كأساس لكل التحليالت األدبية، 
موجودة بالنص... وعلى القارئ أن يضع يده على هذه األمور، ومن مل يستطع فإن ثقافته النقدية غري 
صحيحة أو غري مؤهلة ... بل توصف قراءته النقدية باخلاطئة ...وقد لقيت دراسات التلقي جتاوبا يف 

 اجلامعات العربية بصفة عامة 
 WOLFGANG الذين كان هلم باع كبري الباحث األملاين "ولفغانع أيزر""ومن الباحثني

ISER يف كتابه "فعل القراءة، نظرية "األثر اجلمايل" وكان دفاعه عن القارئ بطريقة جادة وبتحليالت "
فائقة، حيث جعله شريكا أساسيا يف العملية األدبية باعتبار القراءة شرط رئيسي وضروري يف تفسري 

 وقد خلص أيزر رؤيته للقارئ والنص فيما يلي:  النص. وتأويل 
" .. نستطيع القول أن العمل األديب له قطبني: القطب الفين يتعلق بالنص الذي أنتجه الكاتب، بينما 

 القطب اجلمايل يتعلق بالتحقق على مستوى القارئ...
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كد أيزر أن القراءة هي اليت ويؤ  1إن موقع العمل األديب هو النقطة اليت يلتقي فيها النص والقارئ"
عربها حيدث التفاعل األساسي لكل عملية أدبية " إنه أثناء القراءة حيدث التفاعل األساسي لكل عمل 

 2أديب بني بنائه واملرسل إليه ."
أساس أن املعىن ليس موجودا يف النص وليس سابقا على وجود القارئ له،   وينطلق آيزر على
وم بإخراج املعىن إىل حالة التجسيد، فاملعىن يبىن مبشاركة القارئ بغض النظر وهذا التحقيق هو الذي يق

عن موقفه أكان بالقبول أو الرفض، وبداية وجود املعىن هي نقطة االلتقاء بني النص والقارئ ويسميها أيزر 
 3باملوقع االفرتاضي .

أيزر ينطلق من أن النص ال ويرى الباحث محيد حلمداين يف حتليله هلذه العالقة التفاعلية هو أن 
يقوم على مبدأ االمتالك باملعاين، وإمنا من مبدأ الفراغ ألن النص إذا كان ممتلئا باملعاين فما على القارئ 
أن يسلم بذلك. وهلذا فالتواصل هو أن يتعامل القارئ مع النص بفكره ورصيده املعريف، ويقوم مبأل 

 4الفراغات الكثرية.

وهذا  le répertoire du Texteعرض هلا أيزر : سجل النصومن املصطلحات اليت ت
السجل تكون فيه اإلحالة إىل النصوص السابقة، تارخيية واجتماعية وثقافية ويتم يف هذه احلالة انتخاب 

وهكذا يتضح أن عالقة النص  5عناصر داللية معينة على حساب عناصر أخرى تتعرض لإلقصاء "
دة، وأن املعىن بالتايل ال يتقدم جاهزا، وإمنا يتحدد من خالل تلك مبرجعيته تتأسس عرب صريورة معق

ومن املآخذ اليت وجهها طليمات إىل آراء أيزر هو أهنا 6الصريورة اليت تلعب فيها القراءة دورا أساسيا "
حتديد ... القارئ الضمين(.. فهل ميكن استغالل هذه  اعتمدت على جنس أديب هو الرواية )مواقع الال

 6ية وتطبيقها على النصوص الشعرية ؟النظر 
ويرى روبرت سي هول أن أيزر يطلب من القارئ أال يكون كامال لألفكار املسبقة للنص، وحياول 
التغلب على ميله اإليديولوجي، ألن التفكري اإليديولوجي املسبق يقف حجر عثرة يف وجه القراءة 

. الصحيحــة
 ومن مجلة اآلخذ اليت وجهها له هي: 7
بذب آيزر بني التقدمي املعياري والعرض املثايل. فالقارئ عند آيزر يبدأ عنده اإلحساس باملتعة يتذ 

 عندما يصبح منتجا)التفاعل بني النص والقارئ( وهذا يعد ضربا من املثالية والطوباوية.
                                                 

1 wolfgang iser .l’acte de lecture.théorie de l’effet esthétique.traduit de l’allemand par evelyne sznycer .editeur pierre m . bruxelles 

p 48 
2 w. iser .l’acte de lecture .p 48 

 24ت و مناظرات رقم عبد العزيز طليمات :فعل القراءة و بناء الذات .قراءة في بعض أطروحات ولفغانغ أيزر ." نظرية التلقي إشكاالت و تطبيقات " سلسلة ندوا 3

 153منشورات كلية اآلداب الرباط ص 
 70المغرب . ص 1: القراءة و توليد الداللة .المركز الثقافي العربي .طحميد الحمداني  4
 155عبد العزيز طليمات :فعل القراءة ص  5
 165المصدر نفسه ص 6
 .118.ص1992. 1روبرت سي هول : نظرية االستقبال . تر رعد عبد الجليل جواد . دار الحوار . الالذقية .ط 7

9 /120 
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لقد حاول جتنب مظهر الشكالنية ولكن تطبيقاته ناقضت ذلك، وعاجل األدب معاجلة خارجية  
. 

 أل الفراغات اليت يقوم هبا القارئ عرب النص يعترب تدخال أكثر من جمرد تفسري النص.إن م 

هنـاك موقفات متناقضـان فيمـا خيص املوضوعية والذاتية، فاملـوضوعية هلا عـالقة بقصدية الكـاتب  
املوضوع والـذاتية هلا عـالقة بإنتـاج املعنـى عنـد القـارئ، وحاول أيزر اختاذ موقف الوسط يف هذا 

مدعيا بإمكانية تعدد القراءات للنص. وأن معىن النص يكون مبشـاركة القـارئ، والقراء هم أحرار 
... ولكن أيزر جنده حدد معىن النص حتت اسم "مكان اللقاء"، وما على القارئ إال احتالل 

 1هذا املوقع وهو هبذا يعود إىل التحديد أن املعىن موجود بالنص وليس عند القارئ 

ويعد الباحث اإليطايل "أمربتو إيكو" من الذين أسهموا إسهاما كبريا يف تأسيس نظرية التلقي،  
ومعاجلته ملفهوم القراءة ختتلف عن الباحث األملاين أيزر، حيث بقي يعتقد أن النص األديب له 

 2قوته وسلطته يف حتديد دور القارئ الذي ميتلك رد فعل جتاه البنية واحملتوى

" يف كتابه "القارئ يف احلكاية" على أن القارئ الذي يريده ليس قارئا على طريقة أيزر يؤكد "إيكو
يكتشف معانيه من تفاعله مع النص، وإمنا هو قارئ جيد منوذجي لديه كفاءات ومهارات يف تعامله مع 

اللغوية،   النص تتمثل هذه الكفاءات يف الكفاءات املوسوعية، الكفاءات املعجمية واألسلوبية والكفاءات
كما أن املؤلف ينبغي له أن ميتلك جمموعة من الكفاءات تتماشى مع الكفاءات القارئ وحينئذ حيدث ما 

،ألن القارئ إذا مل يكن ميتلك هذه الكفاءات 3يسميه التعاضد أو التعاون بني القارئ النموذجي والنص 
يقصده الكاتب من خالل النص.  املعرفية واملوسوعية واألسلوبية سوف لن يكون يف مستوى معرفة ما

يقول إيكو :" ويف خالصة القول إن القارئ املصاب بقصور موسوعي جيد نفسه على قاب قوسني أو 
4أدىن مما يعوزه."

 

ويف عالقة املؤلف بالقارئ النموذجي، يرى إيكو أن املؤلف يصوغ فرضية حول القارئ النموذجي من 
القارئ ينبغي له أن يرسم فرضية املؤلف مستخرجا ذلك من  خالل عبارات إسرتاتيجية، وباملقابل فإن

 5خالل النص بصورة مضبوطة.
ويستخدم إيكو مصطلح "قراءة ما وراء النص"، فهناك القراءة األوىل للنص مث هناك القراءة الثانية، 

 حقيقة وهذه األخرية هي اليت تشكل قراءة ما وراء النص والقارئ فيها منوذجي ناقد يستطيع الوصول إىل

                                                 
 .إلى118المصدر نفسه ص  1
 .72ميد الحمداني القراءة و التوليد صح 2
 .68.المغرب .ص1996. 1امبرتو إيكو : القارئ في الحكاية . تر انطوان أبو زيد .المركز الثقافي العربي. ط 3
 .68المصدر نفسه ص  4
 77المصدر نفسه ص  5
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وقد قام بتحليل قصة حتمل عنوان "مأساة   1احلكاية، بينما القراءة األوىل ال تصل إىل حقيقة احلكايـة
باريسية حقا" يقول: " واحلال أن قصة "مأساة .." كانت قد كتبت لتقرأ مرتني )أقله(، فإذا ما اقتضت 

ضاء قارئ ناقد يكون قادرا على تأويل فشل القراءة األوىل قارئا بسيطــا، عمدت القراءة الثــانية إىل اقت
 2املبــادرة اليت قام هبـا األول." 

 
وخيتلف إيكو عن أيزر يف حتديد املعىن، حيث يرى إيكو وجود املعىن القبلي الذي له عالقة مبقصدية 

طة أال املتكلم، وهذا املعىن القبلي هو منطلق جلميع القراءات املمكنة، كما أنه يقبل بتأويل النص، شري
 .3يتعارض هذا التأويل مع القرائن النصية، ولكنه يف كل احلاالت ال يقبل إال القراءات النقدية املختصة

 

 مفهوم مستويات القراءة عند محيد حلمداين:    
حاول الباحث محيد حلمداين حتليل مفهوم القراءة أو التلقي على ضوء نظرية اجلشطالت يف متييزها 

 ن نظرية اجلشطالت ميزت بني نوعني من املعرفة:للمعرفة، حيث يرى أ
 املعرفة احلدسية. 
4املعرفة الذهنية أو الفكرية. 

 

ففي املعرفة احلدسية مثال:" عندما حياول شخص ما فهم لوحة تشكيلية، إنه حييط نظريا باملنطقة اليت 
ان وعالقات خمتلفة، هذه يشتمل عليها إطار اللوحة ويدرك املكونات املختلفة هلذه اللوحة من أشكال وألو 

املكونات متارس تأثرياهتا اإلدراكية على بعضها البعض بطريقة جتعل املتلقي يستقبل الشكل الكلي باعتباره 
نتيجة للتفاعل بني مكونات اللوحة املختلفة ونفس األمر ميكن قوله بالنسبة لألعمال اإلبداعية األخرى  

 5رح والشعر " كاملوسيقى والرواية والقصة القصرية واملس

 6أما املعرفة الذهنية أو الفكرية فهي تعمل على تفتيت العمل اإلبداعي إىل عناصر جزئية.
 7وهناك معرفة ثالثة غايتها ليست املتعة والتذوق اجلمايل بل هي معرفة ذات إيديولوجي أو عقائدي.

  8أما املعرفة الرابعة فهي ابستمولوجية، تأمل يف الكائن املمكن.
 

 الوظيفة مستويات القراءة ات المعرفةمستوي
                                                 

 259ص259 1
 259المصدر نفسه ص 2
 3حميد الحمداني : القراءة و التوليد ص    3
 214فسه ص المصدر ن 4
 . 215. نقال عن حميد الحمداني القراءة والتوليد ص89مجموعة من الباحثين : دراسات نفسية في التذوق الفني .مكتبة غريب ص 5
 .215مجموعة من الباحثين دراسة نفسية في التذوق الفني .نقال عن حميد الحمداني. القراءة والتوليد.  ص 6
 .215د صحميد الحمداني : القراءة والتولي 7
 215المصدر نفسه ص 8
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 املعرفة احلدسية
 املعرفة اإليديولوجية

 املعرفة الذهنية أو الفكرية
 املعرفة االبستمولوجية

 قراءة حدسية
 قراءة إيديولوجية

 قراءة معرفية
 قراءة منهجية

 التذوق، املتعة
 املنفعة
 التحليل

 التأمل، املقارنة وإدراك األبعاد
 

 1لشكلأنظر إىل هذا ا
 

ويف إطـار هذا الشكـل الذي ميثل مستويات القـراءة، يرى حلمداين أن هذه املستويات ميكنها أن 
، ولكنها ال تكاد نفرق هنا بني 2تلتقي فيما بينها، كما ميكن أن هتيمن إحداها يف تلقي النص األدب
فكار والفلسفات. وإذا قلنا القراءة القراءة املعرفية والقراءة اإليديولوجية، ألن االيدولوجيا قائمة على األ

 املنهجية هل هذا يعين أن القراءة اإليديولوجية ليست منهجية؟
إذن مثة تشابك بني هذه املستويات ويصعب الفصل بينها، وتكاد تؤدي إىل مفهوم واحد. وقد 

كل ومنها من تبني لنا من خالل تقدمي القراءات النقدية للنصوص اإلبداعية أّن منها من يعتمد على الش
يعتمد على املضمون، على الرغم من وجود التشابك الكبري بني الشكل واملضمون، فالشكل يعتمد مثال 
على بنية الزمن وشخصية الراوي ولغة السرد، تقنيات السرد وغريها، أما املضمون فيكون مثال: قراءة 

ة تارخيية... وهكذا ... أي توجد جماالت قراء أنرتولوجية للنص ... أو قراءة فلسفية أو قراءة تراثية... أو
 كبرية يف معاجلة النص اإلبداعي، وميكن للقارئ الناقد أن يعتمد قراءتني يف الوقت نفسه.

 أما الدكتور عبد املالك مرتاض فيتميز بني القراءة للشعر والقراءة للنثر يقول:
ض القراءة ولكن أهم هذه القراءات " والقراءة لدينا قراءات، فكل نص يفرض إجراءاته لدى إخضاعه لبع

 والقراءة الشعرية تقوم على املستويات التالية:3اثنتان: قراءة النص الشعري... وقراءة النص السردي." 
 املستوى اللغوي  -1
 املستوى احليزي  -2

 املستوى الزمين  -3

 املستوى اإليقاعي  -4

4املستوى التشاكلي  -5
 

                                                 
 .216المصدر نفسه ص 1
 .216المصدر نفسه ص 2
 .211الجزائر ص 2003عبد المالك مرتاض : نظرية القراءة. دار الغرب للنشر و التوزيع  3
 .245إلى  214المصدر نفسه ص  4
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 ودة إىل حبث الدكتور عبد املالك مرتاض وملن أراد التوسع يف هذه املوضوعات ميكنه الع
ويف حديثه عن عالقة الكتابة بالقراءة أومأ إىل أن الكتابة ال تكون إال بفضل القراءة " وأيا ما يكن 

أو املسبقة، فهذه سابقة عليهـا، ورائدة هلا،  ةالشأن، فإن الكتابة ال تكون إال بفضل القراءة الباطن
 1ن أكتب، فإمنا أنا يف احلقيقة أقرأ ما بنفسي ..." ومتقدمة عليها، ذلك بـأين حيـ

أما الباحث حممود عباس عبد الواحد يف كتابه "قراءة النص ومجاليات التلقي " فقد أشار إىل ثالثة 
 معايري هلا عالقة بتلقي النص اخلطايب هي :

يف عملية التلقي، ومن  ةر : املعيار النفسي: " رمبا يكون هذا املعيار من أهم املعايري املؤث         1 
 مث كان من ضرورات فن اخلطابة عند العرب وغريهم، ألن وظيفة 

النص اخلطايب يف أن يأخذ بنفوس املخاطبني إىل القضية اليت يطرحها اخلطيب، وقيادة النفوس إىل 
 2تلك الغاية تستدعي املعرفة بأحواهلا وأنواعها ."

مد على العقل والتفكري واإلقناع وعنصر اإلفهام من : املعيار العقلي : إن النص النثري يعت2
 3أجل الوصول إىل مستوى املتلقي.

: املعيار االجتماعي: وقد يكون هلذا املعيار تأثري واضح يف عالقة اخلطيب جبمهوره من 3
ناحيتني : من ناحية املسلك الفين الذي يعول عليه يف اخلطاب ومن ناحية املتلقي ومدى 

4طيب وهيئته." تأثره مبنزلة اخل
 

وقد طبق هذه املعايري الثالثة على الفن األديب املسموع كفن اخلطابة، أما بالنسبة للفن األديب املقروء. 
فمنذ أقدم العصور مل يكن املتلقـي يعتمد على القراءة يف الكتـاب وإمنا كان يعتمد على الراوية، حيث كان 

فقد " كان من أهم قنوات  5راد القبيلة ما مسعه من الشاعر.لكل شـاعر راويـة، وهذا الراوية يقرأ على أف
البث املباشر إىل مجهور الشعر وعشاقه، ورمبا كان املصدر الوحيد أو املمكن من مصادر التواصل مع 
النص الشعري يف حياة صاحبه أو بعد موته. وهلذا ال يوصف املتلقي يف تلك العصور بأنه قارئ بل هو 

6باله النص على شاعر أو راوية أو خطيب..." مستمع يعتمد يف استق
 

ويف هذا الصدد يقول جرجي زيدان " وهناك طبقة من الرواة غلبت عليهم رواية الشعر على ما سواه من 
علوم العربية، فاشتغلوا جبمع شعر عرب اجلاهلية وغريهم ودونوه أو حفظوه، وهم غري الذين خيتص كل راو 

، وهلذا يوجد ثالثة أنواع من الرواة : الراوي الذي حيفظ أشعار العرب، 7منهم بشاعر فيكون راويته..." 
                                                 

 .19المصدر نفسه ص 1
 1.ص1996مذاهب الغربية الحديثة و تراثنا النقدي.دار الفكر العربي محمود عباس عبد الواحد : قراءة النص و جماليات التلقي بين ال 2
 .131المصدر نفسه ص  3
   134المصدر نفسه ص  4
 136المصدر نفسه  5
 .136المصدر نفسه ص  6
 410. منشورات دار مكتبة الحياة.بيروت ص1جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية مجلد  7
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والراوي املالزم للشاعـر، مث الراوي الشاعر وهذا األخري هو الذي حتدث عنه الناقد ابن طباطبا)أن يكون 
 الشاعر راويا(.

لنص مليء بالفجوات ويطرح الباحث أمحد يوسف فكـرة القراءة النسقيـة اليت تقوم على االنفتـاح، ألن ا
" مل يعد التعامل مع  1والثغـرات، وسد هذه الثغرات تدخل يف إطار مجالية الفراغ الباين وشعرية الغياب.

بنية النص األديب على أهنا قوام لساين منسجم ومتماسك وتام، بل على العكس من ذلك فإن النسق 
سق مفتوح حباجة إىل املتلقي والقارئ لبناء ليس معطى أوليا كما كانت تؤكده الشكالنية الروسية. إنه ن

 2انسجامه...".
 ويشري الباحث أمحد يوسف أن اللسانيني حددوا مستويات النسق اللساين على األيت:    

 الوحدة الصوتية الصغرى. -1
 الوحدة الصرفية الصغرى. -2

 الوحدة الرتكيبية الصغرى. -3

3الوحدة املعجمية الصغرى. -4
 

 
ط القراءة األدبية باملتعة الفنية." فشرط القراءة األدبية يف مجيع األحوال أما الباحث شكري عياد فريب

 4أن نقصد هبا املتعة الفنية اليت ترجع إىل نوع من الشعور باحلرية."

 

 
و يف القدمي عندما سئل الشاعر أبو متام من طرف رجلني كانت هلما دراية كبرية بالشعـر، بعد 

لرأي فيها." قاال له: ملا تقول ما ال يفهم؟ فقال هلما. ملا 5ح إلبداء اأن عرض عليهما أبو متام قصيدة مد 
 ال تفهمان ما يقال ؟ " 

 
لقد جاء جواب الشاعر أبو متام مفحما هلذين الرجلني اخلبيـرين بالشعـر، وحتولت هذه العبارة 

ية النقدية تستخدم  إىل مقولة نقدية أصبحت معروفة يف تراثنا األديب القدمي، بل أصبحت جزءا من الثقاف
كثريا لدى الـدارسني، وقد أردنا االستشهاد هبذه العبارة النقدية اليت أوردها اآلمدي يف كتابه املوازنة 
للتدليل على قوة البصرية واحلس النقدي القوي عند الشاعر أىب متام، وهي تعكس بشكل كبري اجلدل 

                                                 
 236ية و مقوالتها النقدية. دار الغرب للنشر و التوزيع ص أحمد يوسف : القراءة النسق 1
 .237المصدر نفسه ص  2
 33المصدر نفسه ص  3
 153. ص1987شكري محمد عياد : دائرة اإلبداع . دار إلياس العصرية . 4
 23اآلمدي : الموازنة. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . مكتبة العلمية بيروت .ص 5
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الشعري . والفكرة الرئيسية يف هذا اجملال هو  الذي كان قائما بني النقاد هو معرفة املعاين يف النص
"املتلقي". فاملتلقي عند الشاعر أىب متام هو املتلقي اجليد الذي يستقبل املعاين سواء على طريقة القدامى 

 أو احملدثني، وعليه أن يكون يف مستوى النص اإلبداعي.
 

ضرورة أن  املعاين ودعا " إىلوقد أكد الناقد عبد القاهر اجلرجاين على أمهية املتلقي يف فهم 
.  1يكون املتلقي ذا معرفة وخربة يف الوقوف على دفائن الصورة، مبا احتوته من دقيق املعين ولطفه..." 

ويذهب الناقد "ابن طباطبا " يف كتابه"عيار الشعر" إىل أن الفهم لدى املتلقي ضرورة حىت يتمكن من 
 فهم اإلبداع الشعري يقول :

أن يورد على الفهم الثاقب، فما قبله واصطفاه فهو واف، وما جمه ونفاه فهو ناقص. والعلة " وعيار الشعر 
.  " والنفس تسكن إىل كل ما 2يف قبول الفهم الناقد للشعر احلسن الذي يرد عليـه، ونفيه للقبيح منه ..."

 3وافق هواها، وتقلق مما خيالفه، وهلا أحوال تتصرف هبا..." 
يشرتط على املتلقي أن ميتلك عدة قوية لكي يتسىن له الفهم الثاقب، ألن  يبدو أن ابن طباطبا

املتلقي الضعيف ال يستطيع الوصول إىل كنه احلقيقية الشعرية، وبعدها يطرح مجالية التقبل على مستوى 
متلقي القصيدة، فنفسية مستقبل القصيدة يتميز بنوع ما من الذاتية، فالنفس تعجب مبا يتوافق مع 

 هتا الذاتية، ألن البعد الذايت يف استقبال النص ال ميكن إقصاؤه هنائيا.معطيا
 

وهناك نوع آخر من املتلقي وهو الذي يتحامل على صاحب النص دون مربرات فنية " ويف تارخينا النقدي 
فقد ذكر اآلمدي أن رجال . 4مواقف كثرية حوكم فيها صاحب النص بأعراف وتقاليد ومراسيم حادة..." 

ابن األعرايب كان ال حيب شعر أىب متام، فلما أنشد يوما أبياتا من شعره وهو ال يعلم قائلها أعجب  يدعى
 5هبا، وعندما عرف أهنا للشاعر أىب متام أمر بتمزيقها. 

 
ويعد الناقد األمدي من النقاد الذين أكدوا على أمهية املتلقي على تقبله أو عدم تقبله لبيت 

انت فكرة املوازنة بني الشاعرين وعدم تغليب األول على الثاين طرح منهجي شعري أو صورة شعرية، فك
 6جديد يف تاري  النقد العريب.

                                                 
 99الواحد : قراءة النص .ص محمود عباس عبد 1
 .20.ص1982.  1ابن طباطبا : محمد أحمد : عيار الشعر. تحقيق و شرح عباس عبد الساتر دار المكتبة العلمية بيروت. ط 2
 .21المصدر نفسه ص 3
 .103محمود عباس عبد الواحد :قراءة النص .ص 4
 .104المصدر نفسه ص 5
 .101دار نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة .صمحمد مندور : النقد المنهجي عند العرب. 6
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أبو متام(  -يقول األمدي وهو يدعو القارئ أن يكون حرا يف اإلعجاب بأحد الطائييـن) البحرتي

النظر فيما يرد إليك، ولن : " مث أكلك بعد ذلك إىل اختيارك، وما تقتضي عليه فطنتـك، فينبغي أن متعن 
"وأنا أذكر بإذن اهلل يف هذا اجلزء املعاين اليت يتفق فيها 1ينتفع بالنظر إال من حيسن أن يتأمل ..." 

الطائيان، فأوازن بني معىن ومعىن، وأقول أيهما أشعر يف ذلك املعىن، فال تطالبين أن أتعدى هذا إىل أن 
إن اآلمدي ال يريد تفضيل شاعر على شاعر آخر، .  2ق ..."أفصح لك بأيهما أشعـر عندي على اإلطـال

. إن املتدبر يف قراءة كتاب املوازنة لآلمدي جيد نفسه أمام ناقد يويل 3وإمنا يرتك احلكم النهائي للقارئ
أمهية جلمالية القراءة للشعر. فهو خياطب القارئ و يقول له إذا كنت تؤثر أو تفضل جمموعة من 

فالبحرتي أشعر عندك. و إذا كنت تؤثر خصائص أخرى فأبو متام أشعر عندك. و اخلصائص يف الشعر 
يعد الكاتب الكبري اجلاحظ من الذين اهتموا مبسألة املتلقي و لكن من منظور املطابقة بني اخلطاب 

فقد أكد على ضرورة االهتمام مبدى مالءمة موضوع القصيدة و سامعها أو ’ الشعري و املستمع للشعر 
ا أي ما يناسبه من كلمات و أفكار و معان. " و من مطابقة الكالم ملقتضى احلال عنده وجوب متلقيه

. يقول اجلاحظ يف 4حتري املوضوع أو الغرض املتحدث عنه و اختيار ما يالئمه و يناسبه من األلفاظ " 
سامع ذلك  ألن’ كما أن اللحن يفسد كالم اإلعراب’ هذا الصدد " إن اإلعراب يفسد نوادر املولدين

 5الكالم إمنا أعجبته تلك الصورة و ذلك املخرج.." 
  

و يستطيع املتأمل يف الرتاث الشعري و النقدي القدمي أن مثة كثريا من األمثلة تدل على وجود مفهوم 
املتلقي سواء أكان ناقدا أو شاعرا أو قارئا ففي مناظرة بني األمري سيف الدولة و الشاعر أيب فراس و 

لكبري املتنيب ظهرت براعة الشاعر أيب فراس كقارئ و متلقي حمنك للشعر إذ ال يفوته بيت شعري الشاعر ا
إال و أعطى له القراءة و التأويل ليدحض خصومه و منافسيه و يظهر هذا جليا عندما أنشد املتنيب قائال 

: 
 

 6اخليل و الليل و البيداء تعرفين و السيف و الرمح و القرطاس و القلم 
 

                                                 
 . 342اآلمدي : الموازنة ص 1
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البيت الشعري جعل أبا فراس يؤوله تأويال أمام األمري سيف الدولة ليحط من قيمة الشاعر اخلصم   هذا
املتنيب بالنسبة إليه و يتهمه بالسرقة و الغرور و االعتداد بالنفس و الشجاعة  "مما يدل على أن اجلميع  

قائما يف تراثنا النقدي يف  . و قد بقي قول الشاعر أبو فراس1كانوا يتدارسون شعره و يتدبرون معانيه"
خماطبته املتنيب " و ماذا أبقيت لألمري إذا وصفت نفسك بالشجاعة و الفصاحة و الرياسة و 

و مثة أمثلة كثرية جدا ذكرها الباحث حممد مندور يف هذا الشأن يف كتابه النقد املنهجي 2السماحة..." 
ى أن التلقي الشعري كان قويا مما أدى إىل خبصوص املناظرات و اخلصومات بني الشعراء و هو دليل عل

  إىل الوقوف و التحيز مع هذا الشاعر أو الوقوف ضده

 

 الدكتور عبد الناصر مباركية  
 قسم اللغة و األدب العربي

 المركز الجامعي برج بوعريريج

                                                 
 170انظر إلى المصدر نفسه ص 1
 .172المصدر نفسه ص  2
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  األستاذ: الحاج قديدح البنيوية النقدية وتطبيقاتها على التراث  

 
 

  طبيقاتها على الرتاثالبنيوية النقدية وت

 األستاذ: احلاج قديدح

 
   

البنيوية النقدية والنص الرتاثي: لقد استعملت مصطلح البنيوية النقدية حىت أفرق بينها 
وبني البنيوية اللسانية الىت تدرس اللغة دراسة بنيوية وصفية، أما البنيوية النقدية فهي منهج نقدي غايته أن 

لية مغلقة، أو ما يعرف بالنقد الداخي، وهذه البنيوية ـــل باعتباره بنية داخيدرس النص األديب من الداخ
إال أن هدفها هو دراسة النص األديب الذي يعد   ،النقدية استفادت بطبيعة احلال من اللسانيات السوسريية

    كالما يعد يف نظر األلسنيني البنيويني إجنازا فرديا، على عكس اللغة اليت هي عمل مجاعي.    
إن البنيوية النقدية تتمثل عند العرب يف األعمال النظرية والتطبيقية اليت أجنزها بعض النقاد 
العرب من أمثال عبد السالم املسدي وحممد بنيس ومجيل شاكر وفؤاد زكريا وعبد اهلل الغذامي، وصالح 

هم من جعلها فضل، وكمال أبو ديب، فمن هؤالء من جعل حبوثه تنظريا كما فعل صالح فضل، ومن
تطبيقا خالصا كما فعل أبو ديب يف كتابه الرؤى املقنعة، ومنهم من جعلها مجعا بني التنظري والتطبيق كما 

 فعل كل من حممد بنيس وعبد اهلل الغدامي.
 ديب:  يتطبيق المنهج البنيوي عند كمال أب

لبنيوية على يعد الناقد السوري كمال أبو ديب من النقاد العرب البارزين يف  تطبيق ا
 النصوص الرتاثية، ففي كتابه) جدلية اخلفاء والتجلي: 

حاول أن ينظر للبنيوية بالبحث عن أسرار  1979دراسات بنيوية يف الشعر( الصادر عام 
، ومعرفة شبكة العالقات اليت تتحكم يف هذه البنية، والبحث عن التحوالت 2البنية العميقة وحتوالهتا

شأ عربها جتسيدات جديدة، ال ميكن للناقد أن يفهمها إال بربطها بالبنية اجلوهرية للبنية حيث تن
األساسية، من خالل التعرف على البنيتني السطحية والعميقة. كما درس الصورة الشعرية وفضاء 
القصيدة، واإليقاع الشعري، واألنساق البنيوية، كما دعا إىل تطبيق منهج بنيوي يف حتليل الشعر وختم 

  .                 دونيس ألاسة بنيوية لقصيدة مؤلفه بدر 
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ما يهمنا يف هذا املقام بعض التطبيقات البنيوية اليت طبقها على الشعر الرتاثي، فحني 
حتدث عن فضاء القصيدة اعتمد يف تطبيقه على مقطوعات شعرية لعمرو بن أيب ربيعة، وابن الرومي، 

ى أهنا تتحرك يف فضاء من التصورات مبين على الثنائية ومتيم بن مقبل، ففي دراسته هلذه املقاطع رأ
الضدية، كاحلياة واملوت، والسعادة والشقاء، وهو اليكتفي بذلك بل حاول الربط بني الثنائية الضدية 
وداللتها والبنية الصوتية حني يتحدث عن عالقة نوع القافية هبذه الثنائية الضدية، فالقصيدة اليت تنتهي 

 أي تنتهي بألف ممدودة، كما يف قول أيب حمجن: بقافية مطلقة، 
 كفى حزنا أن تطرد اخليل بالقنا      وأترك مشدودا علّي وثاقيا

فكأن يف القافية املطلقة انعتاقا وانطالقا تدل على رغبة الشاعر يف االنعتاق والتحرر من القيود خارج املدار 
                           املغلق.                                          

كما أفرد أبو ديب فصال كامال للتطبيق حني دعا إىل منهج بنيوي لتحليل الشعر وطبقه يف حتليله 
 لقصيدة أليب نواس مطلعها:  

 يا ابنة الشي  اصبحينا         
 

 ما الذي تنتظرينا              
 

 قد جرى يف عودك املا        
 

            ُء فأجرى اخلمَر فينا
 

 إمنا نشرُب منها       
 

 فاعلمي ذاك يقينا           
 

 كل من كان خالفاً            
 

 لشراب الصاحلينا            
 

  دان باإلمساك دينا               واصرفيها عن خبيٍل         
 أكل الدهُر عليه              

 
 فريى الساعَة حينا                 

 
 قْف بربع الظاعنينا            

 
 وابِك إن كنت حزينا                     

 
 واسأِل الداَر مىت 

 
 فارقت الدار القطينا                            

 قد سألناها، وتأىب                
 

 أن جتيَب السائلينا                 
 

 
تقوم على مكونني بنيويني مها: اخلمرة  ففي رأي كمال أبو ديب أن قصيدة أيب نواس

، ومها عالمتان أساسيتان، أو حقالن دالليان لكل منهما خصائصه املتميزة ووحداته األولية، 1واألطالل
أي أن كل عالمة تشكل حركة مكونة من حركات القصيدة، ومن تفاعل احلركتني ) اخلمرة واألطالل ( 

 القاهتا بني القصائد األخرى من جهة أخرى. تتحدد بنية القصيدة وداللتها من جهة، ع
فقد قام الناقد بتشريح حركة اخلمرة بنيويا ووجدها تتألف من ستة أبيات، أما حركة 

                                                 
     29، ص1985ينظر دي سوسري دروس يف األلسنية العامة، تعريب صاحل القرمادي حممد الشاوش، حممد عجينة الدار العربية للكتاب  1
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األطالل فهي تتألف من ثالثة أبيات فقط، بذلك فحركة اخلمرة هتيمن عدديا على حركة األطالل، فعدد  
ركة األطالل نصف العدد ) أي عشرون وحدة(،  وحدات حركة اخلمرة هي أربعون وحدة، بينما تشكل ح

كما يشري هنا إىل أن احلركتني منفصلتان انفصاال مييزه مؤشر لغوي هو التصريع، أي أن حركة اخلمرة تبدأ 
ببيت فيه تصريع، وهذه الظاهرة عادية وتتكرر كثربا يف الشعر العريب، كذلك أن حركة األطالل تبدأ هي 

الظاهرةكما يرى الناقد نادرة يف الشعر العريب، وتبعا للمنهج البنيوي يرى  أيضا ببيت فيه تصريع، وهذه
أبو ديب أن الظاهرة تكتسب داللتها من التشابه والتضاد اللذين توفرمها، فهي ختلق تشاهبا بني حركة 
قع اخلمرة وحركة األطالل، يؤدي ذلك إىل متايزمها باعتبارمها حركتني منفصلتني، كما ختلق تضادا من مو 

وجود التصريع ومواقع اخللو منه. كما يتأكد هذا التمايز واالنفصام من خالل البنية اللغوية والعالقات 
حيث الحظ أن احلركة األوىل تبدأ مبنادى مضاف يتلوه فعل أمر، أما حركة األطالل فتبدأ بفعل  1الرتكيبية

امية استفهاما حقيقيا، بينما يتلو فعل األمر مباشرة )قف(، ويتلو فعل األمر يف حركة اخلمرة مجلة استفه
األمر يف حركة األطالل فعل أمر أخر معطوف عليه، مث فعل أمر ثالث معطوف عليهما مث مجلة استفهامية 
يف ظاهرها )مىت فارقت الدار( خرجت عن تركيب االستفهام بوضعها يف سياق الفعل )اسأل(. كما أن 

إذا ما اعتربت اجلملة الثانية استفهامًا حقيقيًا )اسأل: مىت  هناك فرقا آخر يف طبيعة مجليت االستفهام
فارقت الدار القطينا( فإهنا تظل ذات طبيعة مغايرة للجملة االستفهامية األوىل )ما الذي تنتظرينا(، على 
صعيد آخر هو صعيد الذات اليت تّوجه السؤال )الشاعر /املخاطب(. إال أن مثة متايزاً أعمق بني احلركتني 

التمايز بني )يا ابنة الشي ( و)قف(. وتنشأ من هذا التمايز ثنائية ضدية تتحرك على مستويني: املؤنث  هو
/املذكر، املعرفة /النكرة، ابنة الشي  ذات حمددة /الضمري يف قف غري حمدد له داللة عامة. مما تنشأ ثنائية 

 ، أما زمن الفراق فغري حمدد. ضدية زمنية: أصبحينا /مىت فارقت الدار؟ زمن الشرب حمدد بالصباح
وهكذا جيلو البحث وجود سلسلة من )الثنائيات الضدية( بني احلركتني كما مّر،   وكما 
يف ثنائية العالقة بني الفرد /واجلماعة، وعالقة تواصل /وانفصام. ذلك أن احلركة األوىل تربز صيغة مجاعية: 

اً. نشرب مجيعاً(. أما احلركة الثانية فإهنا تربز يف وصحبه يف حالة من التناغم والتواصل )أصبحينا مجيع
صيغة املفرد حبّدة أكرب )قف. ابِك. اسأل( وحني تظهر صيغة اجلماعة )الظاعنني( فإن العالقة بني الفرد 
واجلماعة تكون عالقة انفصام وهجران يسببان األمل )ظعنوا وتركوك حزينا(. كما تظهر ثنائية الفرد 

آخر هو: الشاعر وصحبه /الفرد الواقف يف األطالل. وينعكس التضاد بني التواصل /اجلماعة على صعيد 
واالنفصام على أكثر من مستوى: حركة ابنة الشي ، حركة باجتاه مجاعة الشاربني /حركة الظاعنني حركة 

  . 2ابتعاد عن الواقف يف الربع
رة فهي معادل داليل للرواء أما على صعيد أعمق فاألطالل متثل عامل اجلدب والقحط، أما اخلم 

واالخضرار، ويظهر كل ذلك يف الصورة اليت عربت عن اخلمرة )قد جرى يف عودك املاء(، كما أن عامل 
األطالل ميثل الصمت وانعدام االستجابة )قد سألناها وتأىب أن جتيب(، فهو عامل جامد الحركة فيه وال 

  )اخلمرة واألطالل( مها االستجابة وعدمها.حيوية، ومن هنا تنشأ ثنائية ضدية أخرى للحركتني 

                                                 
بلعبة التحويالت نفسها، دون أن تتعدى حدودها، أو تستعني جان بياحيه يف هذا اجملال:) تبدو البنية، بتقدير أويل جمموعة حتوالت حتتوي على قوانني كمجموعة' تقابل خصائص العناصر' تبقى وتغتين  يقول 1

، 1985، 4يالت، والضبط الذايت(، ينظر كتاب البنيوية ترمجة منيمنة وبشري أوبري، منشورات عويدات بريوت باريس،طبعناصر أخرى خارجية، وبكلمة موجزة، تتألف البنية من ميزات ثالث: اجلملة، والتحو 
 8ص
 83ص 2003منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  ،على ضوء املناهح النقدية احلداثية حتليل اخلطاب األديبحممد عزام،  2
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كما ميثل البيتان اخلامس والسادس ثنائية ضدية أخرى تتحرك على صعيد الزمن: البخيل 
هو النقيض األكمل للذات اليت تطلب اخلمرة. وكما أن املتّدين يطلب زمنًا آخر ويعيش لـه هو زمن 

إن البخيل حيس أيضًا بثقل الزمن األرضي وبطئه، اآلخرة، فيضيق بالزمن األرضي وحيس بثقله وبطئه، ف
خبالف شارب اخلمرة الذي يرى يف اللحظة احلاضرة جتسيداً للزمن املطلق، ألن اللحظة احلاضرة هي حلظة 
النشوة والغبطة األبدية. والنشوة ختتصر الزمن كله يف ذاهتا. من هنا داللة احلضور يف الشعر الصويف يف 

الروحية، أي أن زمن البخيل وزمن شارب اخلمرة يشكالن ثنائية ضدية جذرية  توّحد اخلمرة بالنشوة
 األمهية. 

ويرتبط زمن البخيل بزمن األطالل ألن األطالل جتسد امسي لطول الزمن ومروره وثقله 
وإفساده للحظة احليوية واجلمال واخلصب. وهكذا تتحرك ثنائية الزمن على صعيد اخلمرة /األطالل، كما 

 لى صعيد زمن الشارب /زمن األطالل. تتحرك ع
كما تبدو )العالقة( بني العالمتني املكونتني لبنية القصيدة )اخلمرة /األطالل( عالقة 
سلبية.  فاخلمرة واألطالل مها طرفا ثنائية ضدية. وإن اخلمرة تشغل احليز األعظم ومتثل عاملاً مركزي األمهية 

أن األطالل تشغل احليز األصغر، ومتثل عاملًا جانيب األمهية يف رؤيا يرتبط به الشاعر ارتباطًا محيماً. كّما 
الشاعر للوجود. لكن هناك عنصرًا آخر عميق الداللة هو العالقة األفقية اليت تتكون بني اخلمرة 
واألطالل: فاخلمرة تشغل الشرحية األوىل من القصيدة. أما األطالل فتشغل الشرحية الثانية. وهذا قلب 

رحية األطالل وعالقتها بالشرائح األخرى يف القصيدة العربية، ألن األطالل تشكل احلركة ألوضاع ش
األساسية اليت تتجسد فيها رؤيا الشاعر القدمي للزمن واملوت. وعلى هذا فإن قلب أيب نواس ملوقع شرحية 

يت متثلها األطالل يف األطالل ال ميكن أن يكون خالياً من الداللة. فهذا القلب هو جتسيد لقلبه للرموز ال
 . 1الرتاث الشعري، ولرفضه العميق للعامل الذي ترتبط به األطالل

وهكذا يقلب أبو نواس نظام الكون الرتاثي ويعيد تركيب مكوناته يف صورة جديدة، 
وضمن شبكة جديدة من العالقات حتتل اخلمرة فيها مركز الصورة النمطية املتأصلة يف أعماق الذات، 

ألطالل اليت ختلخل وضعها يف نظام األشياء، وتسقط إىل موقع هامشي، أي أن رفض الشاعر بداًل من ا
للرتاث يتجّسد يف تغيريه للعالقات البنيوية اليت تتكّون منها القصيدة يف عزله حلركة األطالل عن احلركة 

ها إىل القسم الثاين من األوىل املليئة باحلياة والرواء، ومنحها حّيزًا مكانيًا أصغر، وقلب أوضاعها بقذف
 القصيدة.      

وهبذا التناول البنيوي ندرك أن الوجود املنعزل لظاهرة ما )األطالل( ليس ذا داللة حبد 
ذاته، وإمنا تنبع الداللة من العالقات اليت تتكون بني الظاهرة والعالمات األخرى يف القصيدة. كذلك 

الرتكييب وطريقة تشكل شرائحه األساسية هي املنابع احلقيقية ندرك أن البنية اللغوية لنص أديب ما ونظامه 
 للدالالت الفنية اليت تبلور الرؤيا العميقة الكامنة يف بنية التجربة الشعرية  

وبعد أن أظهر التحليل البنيوي أن القصيدة تنقسم انقسامًا أفقيًا إىل شرحيتني تشكالن 
برفضه ورفض العامل الذي ميثله، ميكن أن ميّيز انقسام مماثل ثنائية ضدية ينفي طرفها األول طرفها الثاين 

                                                 
سلسلة كامنة يف الذاكرة،أمحد مومن، عالقات الرتابطية عند دوسوسريفاألوىل تكون حضورية وتكون بني العناصر اللغوية يف الرتكيب، أما الثانية فتجمع بني عبارات غيابية يف ينظر الفرق بني العالقات الرتكيبية وال 1

 191....187ص  2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، 3اللسانيات النشأة والتطور،ط
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على مستوى شاقويل يف القصيدة هو االنقسام الذي يضع الشاعر يف مواجهة اآلخر، بوصف اآلخر 
اجملّسد للقيم األخالقية اجلماعية: )شراب الصاحلني. البخيل(. وهبذا االنقسام أيضًا تتشكل ثنائية ضدية 

الدينية اليت ميثلها. –خر، ويرفض الطرف األول منها الطرف الثاين والقيم األخالقية طرفاها: األنا واآل
وهكذا تصبح القصيدة جتسيدًا لرفض حاد لواقع الرتاث األخالقي /الديين/ الثقايف/ الشعري. ويتجّسد 

 هذا الرفض يف بنية متشابكة العالقات حيكمها انقسامان يتقاطعان. 
اسة البنية )اإليقاعية( للقصيدة، حماواًل وصفها أوالً، واكتشاف مث ينتقل الباحث إىل در 

العالقات اليت تتشكل ضمنها، مث ربطها بالبنية الداللية للرؤيا الوجودية اليت تأيت القصيدة لتجّسدها. وقد 
دئ اليت استخدم يف دراسته هذه مفهوم )النرْب(، دون أن يقتصر على الوزن، متبعاً يف حتديد مواقع النرب املبا

طّورها يف كتابه )يف البنية اإليقاعية للشعر العريب(. وهو ميّيز بني نوعني من النرب مها: النرب الشعري اجملرد 
الذي يقع على البيت من الشعر من حيث هو منط أفقي من الوحدات اإليقاعية )التفعيالت(، والنرب 

ها وحدات لغوية قاموسية معزولة تشكل اآلن اللغوي الذي يقع على األلفاظ اليت يتألف منها البيت بوصف
يف مجلة وتبقى حمتفظة بنربها اللغوي. وقد درس الباحث هذين النربين، فحدد مواقع النرب اللغوي أوالً. مث 
مواقع النرب الشعري، ودرس عدد النربات املوجودة يف كل بيت، ويف جمموعة األبيات. كما درس التطابق 

 .   1الشعري، مث قارن بني أبيات حركة اخلمرة مع أبيات حركة األطاللبني النرب اللغوي والنرب 
لقد حاول الناقد أبو ديب أن يوظف املنهج البنيوي يف دراسة الشعر العريب القدمي، حيث 
مل يكتف بالتنظري فقط، بل حاول يف كثري من األحيان أن يطبق املنهج البنيوي لدراسة النصوص الرتاثية، 

ائج مهمة، بناء على الثنائية الضدية والتمايز البنيوي، حيث اكتشف أن ثنائية اخلمرة وق توصل إىل نت
واألطالل هي ثنائية ضدية متميزة يف بعض القصائد العربية القدمية، وهي حني درسها يف قصيدة أليب 

األطالل نواس رأى أن الدراسة البنيوية قد كشفت عن أن اخلمرة تدل على الرواء واخلصب والنماء، أما 
فإهنا تدل على اجلدب والقحط، وهذه النتائج تدل على اجلهد النقدي الضخم لكمال أيب ديب وخباصة 
يف املنحى اإلجرائي الذي يكشف عن ثقافة نقدية وشعرية وإبداعية تنتمي إىل قراءاته األوىل وتضرب 

  2.جبذورها يف النقد العريب
 األستاذ: الحاج قديدح

 دابها  قسم اللغة العربية وآ
جامعة جيجل

                                                 
 84، ص2003منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  ،على ضوء املناهح النقدية احلداثية ب األديبحتليل اخلطاحممد عزام،  1
 121، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، األسكندرية،ص2006بسام قطوش، املدخل إىل مناهج النقد املعاصر،ط، 2
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 اللسانيات والمشروع المعرفي    األستاذة بداش حنيفة
 اللسانيات واملشروع املعريف

 األستاذة بداش حنيفة

 

 

احلداثة واملعاصرة توأمان يتجذابان الفكر العلماين احلديث حىت لكأن عصر البدائل عصرنا، ال أن         
وإمنا تفاوت ما بني تسارع احلركة املاضية وتسارع املفارقات املنحى التطوري فد عدمته حضارة السالفني ؛ 

احلركية يومنا، ولئن متثل الفكر الغريب هذين التوأمني منذ أحقاب حىت صهرا يف بوتقة تارخييية ،فإن املنظور 
العريب اليزال يتصارع وإيامها،لذلك ولغريه كانت القضية أشد مالبسة بالغرب يف حتسسهم سبيل املناهج 

 . (1)ستحدثة وأبعد تعلقا مبشاغل انصاهلم بغريهم ،أو انفصاهلم عنه امل
فلقد أحدثت اللسانيات نقلة معرفية من خالل مراجعة معايري السالمة املنهجية،اليت كانت حتصر       

 (2) البحث اللغوي داخل سياج التطور التارخيي؛فارست بذلك املعيار املعريف اجلديد .
ا الصرح املعريف املاثل أمام الدراسات اللغوية ،يقتضي احلديث عن قضية املناهج واحلديث عن هذ       

احلديثة والرتاث، املوقوف أوال عند اإلشكالية العامة اليت يندرج حتتها هذا الصنف من الكتابات اللسانية 
ملعاصرة ،قضية العربية احلديثة؛ أي ما اصطلح على تسميته يف الفكر العريب احلديث بإشكالية األصالة وا

 الفكر العريب األوىل واألساسية فإن هذا املزاج هو الذي أفرز احلداثة العربية .
تتمحور هذه اإلشكالية حول "الرتاث" ودوره يف احلياة الفكرية والسياسية واالجتماعية ،وكيفية        

رة يف قضايا الفكر العريب استغالله وتوظيفه  يف حياتنا املعاصرة،قلما غاب السؤال عن األصالة واملعاص
احلديث وهو يواجه ما يعرتضه من مشاكل العصر وما يفد إليه من ثقافة جديدة مصدرها احلضارة الغربية 

. إذ ظهر فريق يرى أن ال مفر من إدماج الرتاث ؛ذلك أن بناء مستقبل عريب أصيل له (3)مبفهومها الواسع
ج نطاق الرتاث إهنا سلسلة غري قابلة للربهنة وعروة وثقى خصوصيته الذاتية واملوضوعية أمر غري وارد خار 

 بني املاضي واحلاضر

                                                 
 .18-17، ص1993 4القاهرة ،ط  ينظر،عبد السالم املسدي :األسلوبية واألسلوب:دار سعاد الصباح ،الكويت 1
 .7، ص2003ينظ،ر،عبد السالم املسدي: العربية و اإلعراب، مركز النشر اجلامعي ، تونس، ط  2
 .134-131در واألسس، صينظر، مصطفى غلفان: اللسانيات العربية احلديثة، دراسة نقدية يف املصا 3
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وحجة من ذهبوا إىل القول بإزاحة وزحزحة هذا الربج الضارب يف األصالة أنه حيول دون االبداع الذي ال 
ولفائدة يكون إال خارج نطاق الرتاث ؛فالتشبث هبذا األخري يعد استيالبا حقيقيا لفائدة املاضي الغابر 

 .(1)األجيال
مهما كانت قيمة ادلة كل فريق ،فإن حركة البحث  يف الرتاث مل تتوقف بسبب جتدر إشكالية      

'الرتاث' يف بنية الفكر العريب احلديث، ويبدو أن  الدعوة إليه تلقى اليوم مزيدا من االهتمام يف األوساط 
ؤل حول الرتاث إىل طرح أسئلة جديدة :كيف نشتغل الفكرية العربية فقد إنتقل التفكري العريب من التسا

 به؟ كيف حنييه؟
 (2)وما السبيل إىل فهمه فهما جيدا ؟كيف نوظفه منهجا يف حياتنا؟ 

" يعد شرارة إىل ميدان التغيري حينما قال:"ولقد اجتهت نفسي إىل دراسة املعيارية والوصفية هذا القول "لتمام
اء يف النجو العريب ال يستطيعون تشخيصه ،فاذا أرادوا تشخيص حني رأيت الناس يف معضمهم يشكون د

هذا الداء انصرفوا دون قصد إىل سرد أعراضه ،فتكلموا يف جزئيات النحو ال يف صلب املنهج ،وشتان بني 
من ينقد أجزاء املادة ،وبني من يريد عالج الفلسفة اليت انبنت عليها دراستها ،هلذا فكرت يف أمر 

ية القدمية من حيث املنهج ال من حيث التفاصيل وجعلت  تفكريي يف أمرها الدراسات العرب
. ويرى أن أساس (3)مستضيئامبناهج الدراسات اللغوية احلديثة ،فاستطعت أن أحدد لنفسي موطن الداء" 

الشكوى هوتغليب املعيارية يف منهج حقه أن يعتمد الوصف اوال واخريا،وإن هذه املعيارية لتتضح يف 
التناول ،كما تتضح يف طريقة التعبري يف مجهرة كتب النحو والصرق والبالغة ،واليستثىن منها إال طريقة 

 (4)فئةظهرت يف أول عهد العرب فهذه الدراسات قامت على الوصف يف الكثري من أبواهبا .
 ولقد تشعبت النظريات يف شأن اجلانب النحوي من اللغةأكثر مما تشعبت  يف جانب الصوتيات مثال

 (.5)ألسباب جوهرية غالبا ،ال السباب منهجية وشكلية 
 فتكون أوىل وقفاتنا مع الرتاث النحوي الذي اشتدد الصراع حول تطويع  هذا  وفقا لواقع اللغة       

ان احلديث يف معركة الوصفية واملعيارية كما هو مبني سابقا  -كما يرى البعض -و متطلبات العصر  
صوصة بني املعيار واالستعمال ، و التايل تطرح مشكلة  عالقة علم النحو تقود اىل عقد عالقة خم

 باللسانيات.

                                                 
 11، ص 2001متام حسان : اللغة العربية بني الوصفية واملعيارية، ط 1
 12ينظر،املرجع نفسه، ص 2
 12. ينظر،املرجع نفسه، ص3

 .10عبد السالم املسدي:االسلوبية واألسلوب ، ص 4
 .38-37ينظر، عبد السالم املسدي:اللسانيات وأسسها املعرفية، ص 5
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على عقد عالقة خمصوصة بني املعيار و االستعمار   -ان صح التعبري-فلقد استقر يف الفكر العريب القدمي 
ع، واملعيار مستقر و مدارها أن املعيار هو القانون أو القاعدة أو النمط ، فاالستعمال تابع و املعيار متبو 
 االستعمال حممول، فان اجنذب اىل العدول عد ذلك احنرافا يأذن بفساد اللغة .

أما من وجهة نظر اللسانيات فإهنا تفضي اىل تقدير معاكس؛إذ حيل املنهج االختياري حمل املنهج     
زمن و أصلية االعتبار احلتمي ففي تقدير صورة اللغة عرب الزمن فأصلية االستعمال من ضربني:أصلية ال

فاألوىل واضحة أما أصلية اإلعتبار فتتمثل يف ان اللسانيات حتتكم اىل االستعمال يف أمر تقرير املعيار فهنا 
نقف عند عتبة اشكالية تكاذ تواجهنا يف احراج معريف : كيف السبيل اىل التفاهم بواسطة اللغة لو مل 

؟ فإذا جعل االستعمال قيما على املعيار أفال ينفي مبدأ يستقر أمرها على معيار يرض  له االستعمال 
 (1)النظام املطرد داخل جهاز اللغة؟

وعند اذ يصبح املعيار حكما على االستعمال له عليه حق التوجيه و االعرتاض مث التقومي والزجر، وذاته 
 ليس اال اقرارا لسلطة الزمن على اللغة.

مل تكن اسبق املعارف اىل اختاذ اللغة موضوعا للبحث، فالنحو  وجتدر االشارة اىل أن اللسانيات      
مبفهومه االعم اسبق اىل اختاذ اللغة موضوعا للعلم ، لكل شرعته فيما خيص املنهج ، واالختالف يف املنهج 
يؤدي حتما اىل االختالف يف اهلوية، وهذا ما أكسب اللسانيات شرعية العلم املستقل بذاته ، كما أن 

ت ال تنفي النحو وال تنقضه ؛بل ان وجودها متوقف قطعا على وجوده؛ وبذلك تكون اللسانيات اللسانيا
 .(2)اقرار للنحو وجتاوز له يف الوقت نفسه 

فالنحو عارضة لغوية خيضع ملا ختضع له اللغة من عوامل التطور فالنحو متطور أبدا، فوظيفة النحو ان 
 صورة  اصول وقواعد متليها عليه طبيعة هذه اللغة .يسجل لنا مالحظاته ونتائج اختباراهتا يف 

فالفاعل مثال: مرفوع وهذا استقراء ومالحظة دقيقة، ونظرا يف األساليب ، وال يبىن ذلك على حكم من 
احكام القياس ، أو يفلسف بأن اللغة ظاهرة اجتماعية ختضع ملا خيضع له اجملتمع من احكام تستند اىل 

س من وظيفة النحوي الذي يريد ان يعاجل حنوا للغة من اللغات أن يفرض على فعل اجملتمع نفسه؛ اذ لي
 .(3)املتكلمني قاعدة، أو خيطئ لعلم أسلوبا؛ ألن النحودراسة وصفية تطبيقية ال تتعدى ذلك حبال 

وعليه فالقاعدة اللغوية يف الدراسة الوصفية ليست معيارا ؛إمنا هي جهة اشرتاك بني حاالت االستعمال 
 (4)علية.الف

                                                 
 .42-39ينظر، الرجع نفسه، ص 1
 .21-20، ص1992 1بة العصرية صيدا بريوت،طينظر، مهدي املخزومي:يف النحو العريب نفد وتوجيه،منشورات املكت 2
 .174، ص1989حلمي خليل : العربية وعلم الغة البنوي، العني دولة اإلمارات العربية،ط  3
 .221ينظر،املرجع نفسه،ص 4
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فإذا ركزنا مثال على كتاب اللغة العربية معناها ومبناها "لتمام حسان" وهو الذي يقدم منوذجا كامال 
العادة وصف اللغة العربية من مجيع مستوياهتا. فهو من قبيل  اعادة النظر فيما جاء يف كتب النحو و 

اث اللغوي العريب من منظور جديد الصرف من وصف اللغة العربية الكالسيكية، أو هو قراءة جديدة للرت 
اذ يقول: "والغاية اليت اسعى وراءها يف هذا البحث ان القي ضوءا كاشفا على الرتاث اللغوي العريب   (1)

 (2)كله منبعثا من املنهج الوصفي يف دراسة اللغة".
هو الفكرة املركزية ومن البصمات اليت تركها "متام" وهو ينقد الرتاث النحوي مايلي: اذ يرى ان "التعليق "

على وجهه كاف وحده للقضاء على العامل النحو، ألن -التعلبق–يف النحو العريب  وان فهم هذا االخري 
التعليق حيدد بواسطة القرائن) لفظية ومعنوية( معاين األبواب يف السياق، ويفسر العالقات بينها على 

املعاين الوظيفية النحوية، ويرى ان التعليق هو صورة اوىف وافضل و أكثر نفعا يف التحليل اللغوي هلذه 
 االطار الضروري للتحليل النحوي.

كما ميز بني أنواع املعىن: املعىن الوظيفي، معىن الكلمة املفردة مث املعىن املقامي، فاذا اتضح املعىن الوظيفي 
 امكن االعراب ألنه مثرة جناح عملية التعليق.

ريف؛ فالصريف وظيفة الصيغة يف حني ان الزمن النحوي وظيفة يف وفرق أيضا بني الزمن النحوي والص
، ويف هذا الصدد يقول "متام" ان النحاة مل حيسنوا النظر يف تقسيمات الزمن يف السياق ( 3)السياق 

العريب؛اذ كان عليهم ان يدركوا الفرق بني مقررات النظام ومطالب السياق)...( وهذه املطالب اصطلحنا 
 (4)بالظواهر املوقعية" على تسميتها 

ويرى بان املنهج الذي جيب ان حيتذى به قائم على أساس املزج بني املبىن واملعىن ، من منطلق  ان منهج 
 النحاة القدامى قائم على املبىن دون املعىن.

او  وهناك من يرى ان متام قد اقام حتليله للمستوى النحوي على فكرة التعليق اليت استقاها من "اجلرجاين"
 العالقات السياقية .

على الرغم من تأثره بالنظرية السياقية عند فريث ومع ذلك ال يكاد خيتلف عن مفهوم املعىن يف الرتاث 
العريب اال من ناحية التنظري، و الدليل ان اجلرجاين حيدد النظم وفق التشقيق السابق للمعىن مع االشارة اىل 

يف عبارة جامعة يقول فيها :" وإذا عرفت أن مدار  (5)واملعىن املقامي العالقات املختلفة بني املعىن الوظيفي
النظم على معاين النحو و على الوجوه والفروق اليت من شأهنا أن تكون فيه، فاعلم ان الفروق و الوجوه  

                                                 
 .09، ص1998 3ينظر،متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها،عامل الكتب للنشر والتوزع والطباعة،ط  1
 .189ـ182نفسه، ص ينظر،:املرجع 2
 .243املرجع نفسه، ص 3
 .244ينظر،حلمي خليل :العربية وعلم اللغة البنوي، ص 4
 ،ص 1331الجرجاني :دالئل اإلعجاز في علم المعاني،حققه وعلق عليه مجمود محمد شاكر ،مطبعة المنار،ط  5
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ا يف كثري ، ليس هلا غاية تقف عندها، وهناية ال جتد هلا ازديادا بعدها مث اعلم ان ليست املزية بواجبة هل
أنفسها ومن حيث هي على اإلطالق، ولكن تعرض بسبب املعاين واألغراض اليت يوضع هلا الكالم ، مث 

 (1)حبسب موقع بعضها مع بعض."
فعلى الرغم من وضوح فكرة ان "متام"  -النقد املوجه لتمام-ونريد ان نعلق هنا على  احلكم السابق      

أثرا "بفريث"، لكن أليست مهارة ومتكن و تأصيل الرجل هي قد استقى نظريته النحوية من اجلرجاين مت
السبب يف خفاء وذوبان األوىل يف الثانية، فكما هو معروف برباعته يف التطعيم بني االصالة واملعاصرة، 

 ألنه تشبع بالرتاث وفقه كنه املناهج اللغوية احلديثة.
في، لكن هذا القول سيغري جمرى ومن جانب آخر جند متام دائما يعلن انتسابه للمنهج الوص   

انتمائه:"ونقول يف اخر عرضنا لكتاب مناهج البحث يف اللغة أن هذه الدراسة قامت على أراء النظرية 
الوظيفية؛ اذ ركز متتم على العالقات الوظيفية اليت تقوم بني االصوات ، وان كان يسمي النظرية اليت 

 .(2)اعتمدها بالنظرية الوصفية"
ذا انتقلنا اىل النظام الصريف واعادة النظر فيه متخذين يف ذلك دائما كتاب اللغة العربية معناها اما ا      

 ومبناها منوذجا للتطبيق يف هذه املداخلة.
اهم ماجاء به "متام" يف هذا النموذج النقدي التطبيقي هو اعادة تصنيف اقسام الكلم اذ كانت عند 

 ألفية ابن "مالك": القدامى ثالثة اقسام كما هو مبني يف
 .(3)َكاَلُمَنا لَْفٌظ ُمِفيٌد َكاْسَتِقْم          َواْسٌم َوِفْعٌل َوَحْرٌف اْلَكِلْم                            

وقد تبىن تقسيما جديدا سباعيا: االسم و الصفة الفعل، الضمري، اخلالفة، الظروف، األداة. مث يعلق    
 ويقول:

قت بني اقسام الكلم تفريقا من حيث املبىن، وأن املوقف  الذي خلصناه عن "ان أبيات ابن مالك فر 
النحاة االخرين قد فرق بني هذه االقسام تفريقا من حيث املعىن و أن التفريق على اساس  من املبىن فقط 

 (.4)ليس هو الطريقة املثلى اليت ميكن االستعانة هبا يف أمر التمييز بني اقسام الكلم"
لة اساسا تعود اىل هذا التقسيم الثالثي للكلمة الذي درج عليه النحاة القدامى، ألهنا يف فاملشك    

احلقيقة تقسيمات معجمية أكثر منها وظيفية، ألن األساس الذي بنيت عليه امنا  مرده للكلمة املفردة قبل 
 ان تندرج

                                                 
 .44، ص2004والنشر،ط  العريب ،إتراك للطباعةفاطمة اهلامشي بكوش: نشأة الدرس العريب احلديث دراسة يف النشاط اللساين  1
 .20ابن الناظم : شرح األلفية،حققه وضبطه عبد احلميد السيد حممد عبد اجمليد ، دار اجليل بريوت )دت(  2
 .87متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ، ص 3
 .15-14،  ص1982ية دراسة حتليلية تطبيقية، دار ملعارف اجلامعية االسكندرية،طينظر، أبو السعود حسن الشاذيل:االدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيف 4
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 .(1)يف مجل لتعطي مدلوالهتا الوظيفية كاملة  
تمام :" بأن النحاة وان عرفوا الكلمة بأهنا مادل على معىن مفرد، فإن الطعن وندرج ايضا هذا القول ل

الذي يتجه اىل تعريفهم ان هذه الطوائف املذكورة ال تدل على معان مفردة؛ بل اهنا ال تدل على معان 
 .(2)معجمية ، امنا تدل على معان صرفية و حنوية ال تتحقق اال من خالل السياق املتصل" 

 عنده تقع على نوعني: و الكلمات
 / اشتقاقية ذات معىن عند االفراد ، وتنقسم اىل :1

 ب/ الصيغة: وهي معىن صريف كاألفعال و األمساء واألوصاف 
املوصوالت  –تتمثل هبا بنيتها )كالضمائر  / تركيبية: وهو ذات وظيفة يف الرتكيب ذات صورة  ذهنية2   

 (3)احلروف اجلامدة(.  –اإلشارات 
البنية بنوعيها : معىن وظيفي عام خيتلف عن املعىن املعجمي املفرد، واملعىن الوظيفي املذكور حيدد فمعىن 

 .(4)بنية الكلمة وعالقتها مبا جياورها من املباين يف السياق 
أي على "مفهوم "املرفيم ودوره سواء على   (5)والتقسيم السباعي السابق الذكر يقوم على أساس وظيفي 

ميضي مع التحليل املرفولوجي إىل  –على حد تعبري حلمي خليل -ريف أو النحوي لكن "متام"املستوى الص
منتهاه يف بيان وتضييق العناصر املرفولوجية يف اللغة العربية ؛وإمنا مل يعرتف بوجودها الوصفيون يف  الكالم 

 مفهوم الكلمة يف النظرية وهي الكلمة،وتبىن فكرة التحليل "املورفولوجي" وفكرة املورفيم اليت حلت حمل 
هذه قضية من بني القضايا املطروحة حول الصرف العريب بني ،ما هو كائن  (6) لللنظريات اللغوية احلديثة.

 وبني ما جيب أن يكون عليه امتثاال للنظريات اللغوية احلديثة.  
هو اآلخر حلقه هذا الرتمميم أما املستوى األول ترتيبا ،والثالث يف هذه املداخلة هو املستوى الصويت      

خاصة فيما يتمثل يف إعادة تصنيف بعض املخارج و الصفات تصنيفا دقيقا  –إن صح التعبري –املنهجي 
 يف قسمني كبريين من الدراسة الفونيتيكية و الفونولوجية .

قا من النظام الصويت( إنطال –ففي مطلع احلديث عن علم األصوات يفرق "متام" بني مستويني )الصوت 
 تفريقه بني" اللغة و الكالم".

و قد تطرق لعرض رؤية "سبويه" و منهجه يف دراسة األصوات، إذ كانت مبثابة الركيزة األوىل لطرحه 
اجلديد  ويضهر منهج "سبويه" يف قوله :" ويظهر أن سبويه على وعى تام بأن دراسة األصوات مقدمة 

                                                 
 . 18،ص 993متام حسان : البيان يف روائع القرآن دراسة لغوية أسلوبية للنص القراين ،عامل الكتب القاهرة ،ط  1
 .115،ص 2000البالغة( عامل الكتب القاهرة ،ط -للغةفقه ا-ينظر، متام حسان :االصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )النحو 2
 . 20ينظر، متام حسان : البيان يف روائع القرآن ، ص 3
 . 235-234ينظر ،حلمي خليل: العربية وعلم اللغة البينوي، ص  4
 .50متام حسان :اللغة العربية معناها و مبناها ، ص 5
 .67تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص 6
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 جزءا الحقا و من دراسة الصرف نفسها ، حىت إنه حني البد منها لدراسة اللغة ، و أن النظام الصويت
وضع الدراسات الصوتية حتت عنوان باب اإلدغام قد كشف عن وجهة نظره هذه من جهة قيد دراسة 
األصوات، و ضيق جماهلا من جهة أخرى، و تأيت دعوى تضييق سيبويه جملال دراسة األصوات من أن 

و إمنا هو ظاهرة موقعية سياقية ترتبط مبواقع حمددة ،يلتقي كل اإلدغام ليس جزءا من النظام الصويت ؛ 
 منها صوتان السابق منها ساكن 

و التايل متحرك ، فإذا حتققت صفات خاصة يف الصوتني مجيعا حتققت بذلك ظاهرة اإلدغام كما فهمها 
 (1)سبويه".

 و أقام النظام الصويت على دعامتني :
 أ_ )الوصف العضوي و السمعي(

 ئفة من املقابالت بني األصوات من ححيث املخارج و الصفات الوظائف )القيم اخلالفية(ب_ طا
 (2)القيم اخلالفية ( –احلرف  –و إستخدم عدة مصطلحات يف هذين املستويني )الصوت 

فالدراسة احلديثة تفرق بني هذين املستويني ،لكن نظريا فقط أما أثناء اإلجتاه إىل التطبيق حيث يضطر 
دائما إىل التحرك واالنتفال بني هذين املستويني ،ومع أن متام يرى أن دراسة األصوات مقدمة  الباحث

البد منها لدراسة النظام الصويت "الفونولوجيا"إال اهنا كما يقول "ال تعترب حبال جزءا من دراسة اللغة )...( 
الرأي الذي نادت به مدرسة" براغ" .  وهو (3)أي أهنا تقع خارج دائرة الدراسات القاعدية باملعىن الضيق "

. 
 و املطلع أيضا على كتابه "البيان يف روائع القرآن" يلمس دعوات أخرى إلعادة الضبط والتصنيف،إذ يفرق 
بني مصطلحي االيقاع والشعر املوزون فمن احلري أن يقال عنده إيقاع الشعر ،ويرى أن تقاليدنا الفكرية 

          مل تدركه.             -_الرتاث 
هذا منوذج بسيط قصد التعرف على مناهج احملدثني وجهودهم يف اجملال الصويت ، يضاف هلا جهود كل 

من إبراهيم أنيس ،حممود السعران ، أمحد حممد قدور ... وغريها من النماذج اليت ال تستوعبها هذه 
 املداخلة القصرية .

ى الصويت ،إذ يرى أن الدرس الصويت عند العرب من وندرج هذا الطرح "لعبده" الراجحي لنختم به املستو 
آصل اجلوانب اليت تناولوا فيها دراسة اللغة، ومن أقرهبا إىل املنهج العلمي؛ ذلك أن أساس هذا الدرس 

                                                 
 .66متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص 1
 . 257ينظر، متام حسان : البيان يف روائع القرآن ، ص  2
 .132-129ينظر،عبده الراجحي :فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية بيروت لبنان )دت(  ص 3
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مبين على القراءات القرآنية، و إن كان متأخرا من حيث الوضع النظري _كالنحو _ لكنه أسبق من 
 نحو القدامى أئمة يف القراءة. حيث الواقع العلمي؛ فعلماء ال

 فمالحظتهم الذاتية أنتجت يف وقت مبكر جدا دراسة طيبة لألصوات ال تبتعد كثريا عما يقرره احملدثون ،
و ليس مهما االتفاق بني ما توصل إليه الدرس احلديث و الرتاث الصويت العريب ،لكن املهم أهنم تناولوا  

لواقعية البعيدة عن التأويل ، وكان حريا هبذا الذي قدموه أن يؤدي األصوات اللغوية من منطلق الوصفية ا
إىل تطور كبري يف الدرس اللغوي للعربية ،و ان يغري كثريا من شكل هذا الدرس على ما عرف يف العصور 

 .(1)املتأخرة
ة ،فبدأ أما فيما خيص املستوى الداليل فإن "متام" يف كل مرة يؤصل مث يقارب باملناهج اللغوية احلديث

حديثه عن نقطة الضعف يف النحو العريب _على حد تعبريه_ وهو إرتباطه بطابع الصناعة مث خلوه من 
اإلرتباط باملضمون )علم املعاين( لكن ما تركه اجلرجاين يف الدالئل إشارة ذكية و أوىل _إن صح التعبري_ 

مني توصل إىل تنظيم دراسة الفصحى للعالقة بني النحو و املعاين " النظم"، ويرى أن مزج معطيات العل
 .(2)على أساس جديد مل خيطر ببال سبويه و ال اجلرجاين

و على الرغم من مقولة لكل "مقام مقال "إال ان "متام" يرى ان فهمهم هذا للمعىن بقي يف إطار شكلية 
هذه الثقافة البالغة رغم تفطنهم إىل أن اللغة ظاهرة إجتماعية و شديدة اإلرتباط بثقافة الشعب، و 

حسب رأيه ميكن حتليلها بواسطة حصر انواع املواقف اإلجتماعية املختلفة اليت يسمون كال منها مقاما ، 
 و رأو ان صورة املقال ختتلف يف نظر القدامى حبسب املقام .

و هبذا املعىن يصبح للعلم اجلديد الذي يأيت من إمتزاج النحو و املعاين مضمون ؛ألنه يصبح شديد 
 .(3)رتباط مبعاين اجلمل ،ومواطن إستعماهلا ،و ما يناط بكل مجلة منها من معىن اإل

فاالختالف يكمن يف النظر إىل لفظة املقام إذ يرى أن البالغيني قد فهموا املقام أو مقتضى احلال فهما 
و يصب  سكونيا قالبيا منطيا جمردا ، و أطر عامة و أحوال ساكنة ذات مقتضيات يوزن هبا السلوك احلي

يف قالبها ، اما املتحرك النابض باحلياة فهو السلوك اليومي للفرد الذي يسعى إىل مطابقة هذه القوالب 
الثقافية ،و هذا كله أمر يتخطى جمرد التفكري يف موقف منوذجي ليشمل كل جوانب عملية االتصال 

 .(4):"اإلنسان  _اجملتمع_التاري  _      اجلغرافيا _ الغايات _املقاصد"  

                                                 
 . 337-336ينظر، متام حسان :اللغة العربية معناها و مبناها ، ص 1
 . 304-303ينظر، متام حسان :االصول ، ص  2
 . 370-356ينظر، متام حسان :اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  3
 . 240ـــ 222ينظر، حلمي خليل :اللغة البينوي ،ص  4
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املالحظ أن هذا املفهوم منتزع من مفهوم فريث للسياق ، مث اقرتح طريقة تبويبية ميكن من خالهلا تبويب 
 املقامات يف إطار الثقافة الشعبية:

 _ دور الفرد يف اجملتمع 
 _ دور الفرد يف األداء 

 و أكرب غايات األداء اللغوي على اإلطالق غاياتان )التعامل _ اإلفصاح( 
يق املعىن إىل: "مقايل _ مقامي _ وظيفي". إذا هذا التبويب جيسد املنهج الوصفي الذي طبقه مث تشق

 .(1)خالل دراسته هلذا املستوى اللغوي "الداللة" 
أما فيما خيص الطرح السابق "لتمام" حول قضية حساسة اال و هي نظرة اللغويني العرب      

و مل يكن قصده إىل املعىن إال تبعا لذلك وعلى  القدامى"للمعىن " حيث أثبت ان منهجهم بينوي
إستحياء ، فهذا ال يعين اهنم مل يعرفوا املعىن ،و مل يكن منطلق دراستهم األوىل،و "متام" ال ينكر ذلك بل 
أيدهم يف كثري من املواطن ،و كذا تأثره بنظرية" اجلرجاين "،لكن كل ما يف األمر  أن املعىن عند "متام" له 

فغاية التحليل النحوي او اإلعراب من حيث هو بيان لوظائف كانت عن القدامى لعل  مفهوم خاص،
أقدم النصوص حول دور اإلعراب يف أداء املعىن ما اورده الزجاجي يف اإليضاح حيث عرض ملوقف 

 املؤيدين لدور املعىن يف اإلعراب و الرافضني له .
لمية قد تلتقي يف بعض جوانبها مع أراء القدامى و يكون "متام" بذلك قد صاغ من فكرة السياق نظرية ع

لكنها ختتلف من حيث التنظري و التطبيق ،مما جعل منها نظرية لغوية كاملة يف دراسة املعىن ملا له من صلة 
 .(2)باملبىن 
و بتتبع ما قدمته النصوص اللغوية العربية "الرتاث" كفيل بان يؤدي إىل دراسة ممتازة للمعىن ، و قد     
هتموا هذا االخري إهتماما كبريا ؛ألنه يتصل باألصل الذي صادرت عنه حركتهم العقلية كلها ، مما نعلمه ا

يف كتب التفسري و األصول و الفقه و الشروح املختلفة اليت وضعوها للفن القويل )شعره و نثره( على 
 .  (3)الرغم من هذا فإن دراستهم مل تكشف عن منهج واضح

غة العربية القدمية _إن صح هذا التعبري االخري_ ألن احملدثني مبنهجهم الوصفي يرون و احلديث عن البال
بديال أخر ؛ أال و هو"األسلوبية "ووجه املفارقة كما يراها "حسن ناظم "هو ان البالغة علم لساين قدمي 

قدمية اليت ،بينما األسلوبية علم لساين حديث ،ومن هو يصبح اإلختالف منهجيا فالعلومالللسانية ال
سارت يف هديها كانت تنظر إىل اللغة بوصفها منطوية على ثبات حقيقي ،بينما العلوم اللسانية احلديثة 

                                                 
 . 169ينظر، عبده الراجحي :فقه االغة يف الكتب العربية ، ص  1
 . 18، ص  1995انشودة املطر للسياب ، بغداد ط  ينظر، حسن ناظم :البىن األسلوبية دراسة يف 2
 . 19، ص  1993رجاء عيد : البحث االسلويب معاصرة و ثراث ، منشاة املعارف اإلسكندرية ،ط 3
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تنظر إىل اللغة بوصفها متغرية ، و إن كان هناك ثبات معني فإنه إليه بوصفه ضرورة منهجية تلجأ إليه 
 .(1)اللسانيات 

وقذ ذكر هذا –نهجية بني مصطلحي الوصفية و املعيارية و إجتاه السانيني إىل إحداث هذه املفارقة امل
فتجعل وجهتها إصدار االحكام حتديد االمناط و تقييم القول على حسب الشرائط و املعايري  -سابقا

،فإن البحث األسلويب يعتمد على املنهج الوصفي كما يهتم بتفسري اإلبداع بعد جتسيده يف أدائه 
 .(2)البداع بتحديد مواصفاته وحتاكمه اللغوي،ومن مث البالغة تسبق ا

على أن املنطلق املنهجي الذي تتأسس عليه األسلوبية هو التمييز الواضح بني حمورين "احملور التارحيي 
"واآلين والذي يسعى يف حتليله للظواهر على مجلة عالقاهتا وأبنيتها املشرتكة ، و إنتظامها يف نسق 

 .(3)تجها و طريقة تكيفها معها من منظور علمي صحيح ديناميكي و يربز السياقات اليت تن
غري أن املفارقة ال تعين املقاطعة النهائية بينهما ؛ ذلك ان هناك بعض القضايا اليت ميكن لالسلوبية أن 

تشرتك فيها مع علم البالغة ، و خباصة غندما تناولت األسلوبية بالتحليل قضايا بالغية كاخلطاب االديب 
 .(4)أسلوبية فيه ،تشكل عالقات 

بناءا على ماقيل سابقا ال ميكن إنكار تلك العالقة بني البالغة و األسلوبية ؛إذ تتقلص هذه األخرية      
أحيانا حىت ال تعدوا أن تكون جزءا من منوذج التواصل البالغي ،و تنفصل أحيانا عن هذا النموذج و 

 تزلة.              تتسع حىت تكاد متثل البالغة كلها باعتبارها بالغة خم
يبقى أن األسلوبية علم يرقى مبوضوعه ،أو هو يعلو عليه لكي حييله إىل درس علمي ،وال ذلك ملا    

حازت االسلوبية على هذه الصفة ،و ملا تعددت مدارسها و مذاهبها ،و يف جمملها متثل صلة اللسانيات 
 (.5) ث البالغيباألدب ،بيدا ان هذا ال يعين القطيعة الكاملة مع الرتا

و بإستبطان احملركات اليت حددت نقاط التقاطع ن و نقاط التماس بني حقلي البالغة و األسلوبية ،      
و بتتبع املنهج التارخيي يتبني ان األسلوبية وليدة البالغة ووريثتها وجتاوز هلا يف الوقت نفسه،فهي نفي هلا و 

 .(6)و خط القطيعة  امتداد يف أن واحد ،وهي مبثابة حبل التواصل
سبقت اإلشارة إىل أن الكتابة اللسانية الرتاثية تندرج يف إطار املشروع الفكري العريب الرامي إىل إبراز      

قيمة الرتاث العريب ،و إعطائه املكانة اليت يستحقها الفكر اللساين احلديث ،وتتفق لسانيات الرتاث حول 

                                                 
 . 9 7، ص2004 1ينظر، صاحل فضل :بالغة اخلطاب و علم النص ، دار الكتاب املصري املصري ،ط 1
 يل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلديث دار هومة للطباعة ينظر، نور الدين السد : االسلوبية و حتل 2

 . 29،ص 1والنشر اجلزائر )دت( ج
 . 19، ص 1999هنريش بليث : البالغة و االسلوبية حنو منوذج لتحليل النص، تر و تعليق حممد العمري ، إفريقيا الشرق  املغرب ، ط  3
 .29، ص 1990ات إحتاد الكتاب العرب ،ط ينظر، منذر عياشي : مقاالت يف االسلوبية ،منشور  4
 .41،ص 1989 1ينظر، جممد عزام :األسلوبية منهجا نقديا ،منشورات وزارة الثقافة، دمشق،ط 5
 .140ـ137ينظر،مصطفى غلفان :اللسانيات العربية احلديثة ،ص  6
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تنتهي إليه من نتائج أو على األصح فيما هتدف إليه من وراء  هذا املنطلق لكنها ختتلف بعد ذلك فيما
قراءة الرتاث اللغوي ومن مث إعادة النظر يف فكر قدمي قصد فهم و تقييم جديدين ؛الن القراءة تقتضي 

 حتما تواجد عنصرين مها الرتاث اللساين العريب و النظريات اللسانية احلديثة .
 تقدم اي تصور للمنهج املتبع يف قراءة الرتاث اللغوي العريب مبنظور و الواقع ان الكتابات اللمندرجة ال

 حديث
 و ميكن إدراج النتائج اليت اسفرت عنها كتب اللغويني العرب احملدثني

أ_ السليب : ويتمثل يف فشل أصحاب دعوات التيسري و اإلصالح ؛ ألهنا مل تقم على أصول نضرية 
اإلجتاه نفسه دعاة البناوية الوصفية و إشرتك الفريقان معا يف عدم  ختتلف عن االصول التقعيدية كما إجته

 قدرهتم على زحزحة النموذج التقليدي الذي وضعه علماء اللغة العربية القدامى .
ب_ اإلجيايب : أهنم قاموا بأول دراسة للتفكري الغوي العريب التقليدي على أصول نظرية علمية مضبوطة ، 

 .وكذا الشمولية و الدقة 
              

 األستاذة بداش حنيفة
 المركز الجامعي برج بوعريريج  
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الخطاب النقدي عند مصطفى ناصف السؤال عن الكينونة والحوار مع التراث 
 تيسوكاي كريمة

 

 اخلطاب النقدي عند مصطفى ناصف

 السؤال عن الكينونة واحلوار مع الرتاث

 تيسوكاي كرمية

 
 مقدمة:

طاب معريف يتطّلب فهُمه معاجلة ابستيمولوجية تستند إىل تصّور يرى اخلطاب إّن النقد األديب خ
النقدي حصيلة تفاعل عدد من السياقات الثقافية، يكتسب منها سلبا أو إجيابا قدرة الفعل، وينتزع فيها 

ي والوع، "النقد" " وتأكيد عقد ثقايف يتخذ شكلسلطة رمزيةشرعية متكنه من املسامهة يف التعبري عن "
هبذه السياقات وعي باخلطاب النقدي نفسه، وسبيل إىل إدراك القوانني املتحكمة واملتجّسدة فيه، ومن 
بني هذه السياقات؛ السياق املعريف باعتباره مجلة األفكار واألدوات اليت يستعني هبا الناقد وينتجها يف 

ما، يقتضي احلديث عن مؤلّفه، . فاحلديث عن خطاب (1)" أو تصّورات نظرية ومنهجية حمّددةعلمصورة "
ليس جمّرد فرد أو ذات تبدع وختلق مث يرجع إليها كل شيء، هي »فهو  .أي الناقد الذي يتقّمص اخلطاب

املبتدأ  واخلرب، ولكنه "هيئة" و" موقع": مبعىن آخر موقف اجتماعي يستمد عناصره من عناصر "النموذج" 
 ،  (2)«نح الشرعية له ولكل صوت ينطق بامسهالذي يعتقد اجملتمع أو فئات معيّنة فيه، مت

 المرتكزات األساسية : .1
 

إن الناقد ناطق باسم سلطة رمزية حىت وهو يظهر مبظهر فردي مستقل. فاملتأّمل يف اخللفية 
، ريتشاردزجيد أّن خطابه النقدي يرتكز على أربع أعمدة أساسية هي:  مصطفى ناصفاملعرفية للناقد 

يرى التجديد اللغوي واألديب حمتاجا إىل متحيص القيمة  العقاد.كان ن خوليأمي، طه حسين، العقاد
 ضرورية للكالم يف النصوص وإدراك الوظيفة، وإقامة فلسفة مجالية. وكان يرى يف هذا كله مقدمة

                                                 
 

 
 .5ص ، شركة النشر والتوزيع، املدارس، الدار البيضاء،1ط، مرحلة التأسيس، نقد الرواية والقصة القصيرة بالمغربينظر: حممد الدغمومي،  -1
 .20املرجع نفسه، ص -2
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تفكرينا حول األدب يتم بوساطة اللغة، وأن العمل األديب ال يدرك إالّ »، كما كان يسلم بأن (1)وشرحها
حذو أستاذه يف هذا الصدد، السيما وقد وقع منه على  مصطفى ناصف، وقد حذا (2)«ل لغتهمن خال
مفتاح حبث هام، سيبين عليه شأوا غري قليل من  العقاد. لقد أعطاه النقد اجلديدو برتشاردزما يصله 

 دراساته وتأمالته: كتمحيص طرائق التأيّت للغة ومعاجلتها.
قف اإلنساين ووصل االهتمام باللغة، بثقافة تتطلع للنهضة والثورة الكلمة باملو  العقاديعترب ربط 

، فتجّلى مصطفى ناصف، ذات تأثري يف فكر (3)على البالغة القدمية، ومناداته بقراءة ثانية للشعر العريب
 ذلك يف مقاربته النقدية للبالغة العربية، وحماولة دعم فلسفة قّيمة خاصة باحلكم األديب وتناول اللغة من

يف التأثري، ويظهر لنا مبلغ  العقادقرين  طه حسين . وقد كان(4)حيث وقوعها داخل إطار الذاتية املباشر
يف مقال للدكتور طه حسني عن البيان العريب نشر يف مقدمة كتاب مّسي »بفكره يف قوله:  ناصفحفاوة 

العريب وآراء أرسطو العامة يف  يوما باسم نقد النثر يقول: إّن دالئل اإلعجاز حماولة للتوفيق بني النحو
واألسلوب، هذه املالحظة املوجزة ميكن أن تشرح شرحا مفصال حبيث تنتهي آخر األمر إىل تأييد  اجلملة

، وتعترب قراءته للرتاث النقدي (5)«ما حنن فيه ووصف أهم معامل البالغة العربية وأكثرها تبادرا إىل األذهان
، إذ ال يكاد خيرج عنه طه حسينمبثابة القراءة الشارحة ملنظور  (6)«نا النقديقراءة جديدة لرتاث»املعنونة بـ: 

سواء يف تصّوره ألثر الصراع السياسي واحلضاري على عناية العرب بعلم الكالم وآلة ظهور احلّجة ورياضة 
 عند ، أو يف بسط فلسفة اليونان سلطاهنا على دوائر النظر األديب(7)اخلصم منذ القرن اهلجري الثاين

 عبد القاهر الجرجانيعلى  أرسطو، أو جناية الطريقة التقريرية املستمّدة من (8)العرب يف القرن الرابع
أمين تلمذة خاصة على يد أستاذه  لناصف. ومن ناحية أخرى، كان (9)والبيان العريب يف القرن السادس

، وقد (11)وشيخي (10)ستاذيوقد حفظ له هذا الفضل، فكثريا ما يسبق ذكره بألفاظ من مثل: أخولي 
ويف »ذكر أنّه كتب أطروحتيه للماجستري والدكتوراه بوحي من آرائه حول الدرس البالغي القدمي، يقول: 

ضوء ما مسعته منه نظرا وعمال كتبت رسالتني إحدامها عن بالغة "عبد القاهر عرض ونقد وتوجيه"، 

                                                 
 .247، ص 2005، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1، طدريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربيينظر: حممد أمحد البنكي،  -1
 .249ص، 1995ملعرفة، الكويت، عامل ا الّلغة والتفسير والتواصل،مصطفى ناصف،  -2
 93ص اللغة والبالغة والميالد الجديد،ينظر: مصطفى ناصف،  -3
 .89-88ينظر: املصدر نفسه، ص -4
 .83ص ،1989اململكة العربية السعودية،  اللغة بين البالغة واألسلوبية، النادي األدبي الثقافي، مصطفى ناصف، -5
 .105-53، ص1995، النادي األديب الثقايف، اململكة العربية السعودية، 1طلنقدي، قراءة جديدة لتراثنا امصطفى ناصف،  -6
 . 7-4صقراءة جديدة لتراثنا النقدي، ينظر: مصطفى ناصف،  -7
 108ص، املصدر نفسهينظر:  -10. 
  149ينظر: نفسه، ص -11. 
  158.10ص الّلغة والبالغة والميالد الجديد، ينظر: مصطفى ناصف، -12
  175.11: املصدر نفسه، صينظر -13
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حبكم تكوينه العلمي، موسوعيا، يؤمن بتمازج  ،الخولي، كان (1)«والثانية عن "الكشاف" من وجهة أدبية
 االختصاصات وإفادة العلوم بعضها من بعض.

وقد كان، مثل غريه من أبناء جيله، يصّر على ارتباط مفهوم النهضة بالوجـدان كما كان يدعو 
لعقلية يف ضوء إىل ما يسميه املنهج األديب يف درس البالغة  بتمييز الثقافة األدبية من الثقافة الفلسفية أو ا

، هكذا  (2)تأّمل إنساين النزعة يدّقق يف القدمي فيقتله فهمـا وينشغل مبا بني العلوم املختلفة من تبادل األثر
نابعة من اجتماع ميادين » -مصطفى ناصفكما يرى -يف حركة الرّواد أمين الخولي كانت وظيفة 

والّدقة وعالقة اللغة بصناعة التفكري، ويقظة متعّددة يف بؤرة واحدة. أخذ من علم األصول ولعه بالوضوح 
الوجدان، وأخذ من التفسري درس فاعلية النص ومشكالت أبعاده، وال ريب أّن كانت رسالته متميزة 

أمين  من جتربته مع أستاذه ناصف، ومما علق يف ذهن (3)«جامعة بني هذه اآلفاق اليت أشرت إليها
" روالن بارطاجلامعة، ما يذكرنا بالصراع الذي دار بني " ثورته على مناهج تدريس األدب يفالخولي 

 ، فكذلك يرى أمني(4)" يف اجلامعة الفرنسية، حول املناهج السياقية يف تناول النصوص األدبية"بيكارو
إنكم تدرسون أشياء حول األدب، وليست من صميم »أن ما يدّرس ال عالقة له باألدب:  الخولي

ن تاري  األدب)...(أنتم ال تدرسون األدب أنتم مولعون مبا يسميه علماء األدب فضال أن تكون جزءا م
الدرس جيدا، فرتاه يف تناوله للدرس  مصطفى ناصف . وقد استوعب(5)«األصول والتفسري أسباب النزول

البالغي العريب ينتقل بني عّدة حمطات، فيستعني برتاث األصوليني يف تصّورهم لوظائف اللغة، ملا هلذا 
ّور من احنياز خاص إىل رعاية الوجه االستعمايل للداللة الذي أولع به كثريا، على خلفية من االهتمام التص

 بأثر النشاط اللغوي يف توجيه األهداف اجملتمعية وقضايا النهضة والتجديد.
يف إصراره على حاجة اجملتمع إىل وثبة أخالقية وروحية يف مصطفى ناصف عّقاديا هكذا كان 

يف خوليا يف التأكيد على التعامل مع النصوص مبنأى عن الفهم األرسطي، ووطاهويا ع اللغة، تعاملنا م
 ثوريته  والتماسه احللول ألزمة النقد تستحصل من اإلفادة من مجيع فروع املعرفة.

"النقد النقدي، ولعّله األهم، وهو وجه  ناصفيبقى وجه من وجوه املؤثرات يف إسهام 
(، 1924)"مبادئ النقد األدبي" منذ كتابه  ريتشاردزاملالمح اليت توّضحت مع  "، السيما تلكالجديد
، فقد طبعت املراحل (6)" الذي حتّول من خالله عن لغة النفس إىل لغة البالغةفلسفة البالغةمرورا بـ "

                                                 
  157.1نفسه، ص -14
  151.2ينظر: نفسه، ص -15
  .158ص الّلغة والبالغة والميالد الجديد، مصطفى ناصف، -16

4 -Voir: Roland Barthes, Critique et Vérité, Ed. du Seuil, Paris, 1966, P9-10. 
 .123ص، 2004التوزيع والرتمجة، ، دار السالم للطباعة و 1ط، مسؤولية التأويلمصطفى ناصف،  -5
 .138، ص1998عامل املعرفة، الكويت،  المرايا المحّدبة، من البنيوية إلى التفكيك،ينظر: عبد العزيز محودة،  -6
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السبيل  السيكولوجية، لكنه مل يسلك فرويداالهتمام بالدراسات النفسية متأثرا بأحباث  لريتشاردزاألوىل 
حيث أنه مل يعتد كثريا بعلم النفس، بل ربط القارئ مباشرة بالنص باحثا عن  "فلسفة البالغة"،ذاته يف 

أن مصطفى ناصف املعىن وحماوال جتنب سوء الفهم من أجل تواصل سليم بني النص وقارئه. وقد ُكتب لـ 
ه، األمر الذي جعله يفيد من ملء مسع العامل النقدي وبصر ريتشاردز يستكمل أطر التكوين العلمي و

 أفكاره أمّيا إفادة. 
 تأويل الثقافة وثقافة التأويل: .2

 
يف نقده من وعي ثقايف باألدب والنقد واجملتمع وهذا ما يّتضح يف  مصطفى ناصفينطلق 

والتأويل قراءة ودود »" يعّرف التأويل قائال: حماورات مع النثر العريبأغلب أعماله تقريبا. ففي كتابه "
لنص وتأّمل طويل يف أعطافه وثرائه. وما يعطيه لقارئ مهموم بثقافة اجليل من بعض النواحي. فليس ل

للنص معىن مبعزل عن قارئ نشيط يستحثّه    ويقّلب فيه الظّن بعد الظّن ويتصّوره قادرا على اإلهلام 
نا وآمالنا مجيعا، والثقافة وعبور املسافات الطّوال، وليس للنص من معىن مبعزل عن مهومنا ومآزقنا وخماوف

املعاصرة حمتاجة إىل احلوار. وكيف يتّم احلوار مبعزل عن مشاركة النص القدمي. وحنن طورا نعزل األفكار عن 
الكلمات، وطورا نعزل الكلمات عن األفكار، وجيب أن نفرتض أن صور الكتابات الثقافية أيضا ميكن أن 

، وال يربط الناقد هنا النص بالثقافة كما فعل أستاذه سابقا، (1)«ريةتتغرّي إذا احتفلنا هبذه املالحظة اليس
 المازنيو العقادوطه حسين  إمنا يربط فعل القراءة بالسياق الثقايف قدميه وحديثه، إذ يرى أن أساليب

فة ولكن وزمالئهم يف العامل العريب تباينت، وقد اغرتفوا من الثقافة األوروبية مبقادير خمتل الّزياتو الرافعيو
بقي النثر القدمي ملهما هلم، كشفوا طاقاته املتنّوعة وصنعوا منها لغة حديثة عريقة تفيد من املاضي وتفيد 

، فالتأويل ال خيدم النص وحده إمّنا خيدم الثقافة العامة، يقول يف هذا (2)من الثقافة العصرية ومناحيها
جل احلياة، من أجل ثقافة اجملتمع العريب ليس مّث تأويل من أجل نص مفرد. التأويل من أ»الصدد: 
 ، فهو خيرج من ضيق النص إىل رحابة الثقافة اليت يسهم يف توجيهها األدب وغري األدب. (3)«املعاصر

وال »ويرى أن األجيال املاضية حتتفي مبحبة النصوص أكثر من االحتفال بتحليل النصوص، 
ملعاصرة ولكن طيفا من الّسرور واحتضان النصوص أخذ أحد ينكر التفّوق اهلائل الذي أحرزته األدوات ا

، فالناقد ال ينكر استخدام أدوات اآلخر واالنفتاح عليه، لكنه ال يكّف عن التنبيه بضرورة (4)«يغيب

                                                 
 .12-7، عامل املعرفة، الكويت، د ت، صمحاورات مع النثر العربيمصطفى ناصف،  - 1
 .353 ، صمحاورات مع النثر العربيينظر: مصطفى ناصف،  -2
 .176ص ،2000، النادي األديب الثقايف، اململكة العربية السعودية، 1ط نظرية التأويل،مصطفى ناصف،  -3
 .181م ن، ص -4
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–" القراءة الودود للنص" أو "حمبة النصوصتكييفها مع تراث قدمي زاخر مبا مل يكشف إىل حّد اآلن، و"
 من أسرار هذا الرتاث الذي يصّر على االشتغال عليه يف أغلب كتاباته. واحدة -كما أمساها آنفا

كما ربط الناقد بني الثقافة والتأويل، ربط بني قراءة النص والثقافة باعتبار أن كليهما يؤّدي إىل 
 اآلخر، فالنص منفتح على القراءة وقراءته تكون بالتأويل يف عالقته بالثقافة. فقراءة الشعر أو ما أمساه

للشعر، مفتاح مهم لفهم ثقافتنا املعاصرة يف جانبها اإلشكايل اخلاص بالسؤال عن االنتماء  النقد اللّغوي
حسب طبيعته اليت حتتمل الشيء –واجلوع واخلوف والكشف عن عثرات ثقافتنا وتطّلعاهتا، فيسهم الشعر 

 يف صنع الثقافة.  -وضّده
لذي يرى أنّه البد للتحليل الثقايف الكامل أن " اغرين بالت معالموحييلنا هذا التوجه إىل "

يّتجه إىل ما هو أبعد من النص ليحّدد الروابط بني النص القدمي والقيم من جهة واملؤّسسات واملمارسات 
األخرى يف الثقافة من جهة أخرى. وذلك من خالل قراءة فاحصة من أجل استعادة القيم اليت امتّصها 

األديب عكس النصوص األخرى، قادر على أن يتضّمن بداخله السياق النص األديب، ألن ذلك النص 
، حيث ميكن التماس حركة (1)الذي مت إنتاجه من خالله.  وسيمّكن نتيجة هلذا تكوين صورة للثقافة

الفكر من خالل تتبع حركة الكلمات، كما أن الثقافة حتتاج إىل ممارسات كثرية منها التمتع احلر بشيء 
، وهكذا يرى الناقد أن غايتنا من قراءة الشعر هي إفساح (2)اجع وشيء من الغموضمن التقدم والرت 

السبيل لتصّور أفضل لثقافتنا. واستجالء للجدل القوي الراكن بني الشعر وجمموع الثقافة. وهذا ما زعم 
مة بني الشعراء ، واليت تراءت له من خالهلا العالقة القائ(3)القيام به يف رسالته اليت وّجهها إىل الشعراء

الّرواد وبني األدب وثقافة اجملتمع وهنضته، إميانا منهم أن النهضة الشاملة هي مرمى األدب وهدفه، فلم 
يكونوا دعاة للشعر وحده وال عبّاد األدب من دون الثقافة العامة، ومل ينظر إىل األدب إالّ يف سياق ثقايف 

 واسع.
لنظرية الشعرية املعاصرة املرتبطة خاصة بالتوّجه ولقد أفرزت وجهة النظر هذه موقفا من ا  

الوجودي )سنعود إليه الحقا(. فنفى عنها ما أمساه بـ "اإلنسانية" اليت يرى أهنا أوسع من خدمة الشعر 
وحده، حيث االجتماعي والفلسفي وحىت السياسي ميكن أن يكون أدبيا من بعض الوجوه، ومن مثّة  

ان، تنكر فكرة االغرتاب املؤذي والتمّرد العنيف املالحظ يف الثقافة األدبية كانت النظرة األدبية قلب اإلنس
 .(4)املعاصرة

                                                 
 .62.ص2007، منشورات االختالف، اجلزائر، 1، طمدخل في نظرية النقد الثقافي المقارنينظر: حفناوي بعلي،  -1
 .4ص، 199املصرية العامة للكتاب،  اهليئة، الوجه الغائب ينظر: مصطفى ناصف، -2
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اللغة " يستهل الناقد حديثه بفصل حتت عنوان:  " اللغة بني البالغة واألسلوبيةويف كتابه " 
اع بني املعتقدات "، حاول من خالله رصد تأثّر البالغة العربية بالثقافة، فأشار إىل الصر والثقافة واجملتمع

الذي اعتربه منبت فكرة البالغة ومظهرا من مظاهرها. من أجل ذلك اعتربها ظاهرة إسالمية وليست 
فال غرابة إذا زعمنا » . يقول يف هذا الصدد: (1)جاهلية، ألننا ال جند هذا الصراع يف العصر اجلاهلي

احلياة السياسية واالجتماعية والعقائدية على اللغة نتيجة هلذا كّله أن تاري  البالغة العربية هو تاري  انطباع 
العربية. واحلياة السياسية حتفل دائما بالصراع واخلصومة)...( وكان من الطبيعي أن يستعني اخلالف 

. إذ أصبحت اللغة إحدى وسائل القهر واخلوف (2)«السياسي الذي بدأ منذ وقت مبّكر باللغة والبالغة
من جهة أخرى، فكانت مصدر شر كما كانت مصدر خري. فأضحت الّلغة من جهة والقبول والّسداد 

يف عرف  –حينها تعبريا عن قدرة حتّول الشعور بالظلم والقسوة إىل الّصدق والعدل وال يسمى هذا 
 إالّ البالغة.  -مصطفى ناصف

ذات حظ  رغبة وسط التغرّيات الثقافية الدافعة يف أن يروا الّلغة العربية» -إذن-كانت البالغة 
. فتكون بذلك وجه من أوجه اخلوف من الثقافة ورّدة (3)«من الثبات يقاوم اضطراب اآلراء واملعتقدات

 فعل لزحفها.
عن الثقافة اليت أحاطت بالنقاد العرب القدامى وعن البواعث  مصطفى ناصفتساءل 

اين اليت التجأ إليها لوصف " الذي رأى املعسيبويهواملوّجهات الكامنة وراء نقدهم، وكان مثاله يف ذلك "
متأثّرة بوجه من الوجوه بطائفة من مشكالت الثقافة اليت حتيط به. وأخّص هذه »الرتاكيب العربية 

، فرأى ضرورة وضع مفاهيمهم النظرية يف سياق تاري  (4)«املشكالت ما يتعّلق باجلدل حول املعتقدات
 الثقافة.

ت حول ردود األفعال جتاه الفكر وسلطان الثقافة، وخالصة هذا كّله أن فكرة البالغة نشأت ومن
ولن يستطيع اإلنسان إبقاء هذا »وحول اعرتاف البالغيني القدامى بوجود الداللة الضمنية يف النصوص. 

اجلانب األخري كّل حقوقه دون النظر يف تاري  البالغة وموقف الباحثني على اخلصوص من موضوع 
ألول كالسيف الذي ميكن أن يساء استعماله، من أجل ذلك كّله كان . ولكن ظّل املبدأ ا(5)«الدالالت

 التعّرض لفكرة البالغة ينتهي آخر األمر إىل أسئلة عن الشخصية اإلسالمية يف مواجهة الثقافة. 

                                                 
 .7، صاللغة بين البالغة واألسلوبيةينظر: مصطفى ناصف،  -1
 .13م ن، ص -2
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إىل تناول موضوعات تتعّلق بالبالغة العربية وعالقتها بالسلطة ويبحث  مصطفى ناصفيهدف 
لى التنظري النقدي البالغي، من خالل فهم الثقافة وحتليل السياق يف مدى تأثري تلك العالقة ع

 االجتماعي والسياسي، وهذا ما يسعى إليه يف كامل كتاباته تقريبا.
 الثقافة/ النقد: .3

 
إن االشتغال بالنظرية الثقافية على حنو جمّرد ابتداء، لدى بعض النقاد ميكن أن يؤثّر سلبيا يف 

ة يف بعض األحيان فيبعدها عن خصوصية اخلطاب األديب وجيعل منها جمّرد تطبيقها على األعمال األدبي
: هل ميكن أن (1)"أحمد درويش" و"هدى وصفينتساءل مع " -يف هذا املقام -ودعونا وثيقة ثقافية،

يكون النقد الثقايف بديال عن النقد األديب أم أنه حماولة لتوظيف األداة النقدية توظيفا حيّوهلا من كوهنا 
ديب إىل كون ثقايف؟ هل لدينا بالفعل ظاهرة نقدية تستفيد من خالصة الثقافات بتعريفاهتا املختلفة، األ

ومن مّث فهي قلقة وتبحث لنفسها عن صك مصطلح يعرّب عن اجتاهها، أم أن هذا االجتاه ظهر خارجنا 
، والفلسفة...اخل وكلها نضجت نتيجة لثراء ثقايف هائل يف كثري من علوم الّلغة، واألنثروبولوجيا، واالجتماع

يف الثقافات األوروبية على حنو مل نشهد له مثيال يف أدبنا املعاصر وبالتايل فقد طرحوا هذه الظاهرة على 
 أنفسهم نتيجة هلذا اجلهد والتطّور املستحق؟

إمكانية حبثية تؤّهله، من ناحية املنهج والنظرية لتأسيس مشروعه  مصطفى ناصففهل ميلك 
 ميشالوالبحث عن نظرية ثانية؟ أي هل أدخل الظاهراتية ونظرية  التأويل الثقايف"أو ما أمساه "  النقدي

والسيميائيات واألنثروبولوجيا وعلم النفس وما إىل ذلك يف خطابه النقدي وحتليله للنصوص؟ أو  فوكو
يتم هضمها أن ميارس نقدا تأّسس على معارف مل لمصطفى ناصف بعبارة أخرى: إىل أي مدى ميكن 

 من جهة، ومن جهة أخرى ال يعرتف هبا أصال؟
ضف إىل ذلك، كون النقد الثقايف قد ارتبط مبا يسمى نقد املركزيات الكربى، الذي حدث يف 

عّما إذا كان  محمود نسيم"السياق الغريب من خالل حتّوالت اجتماعية ومعرفية للغاية، وهنا يتساءل "
 من اإلزاحة املماثلة هلذه املركزيات، أم أنه يشبه تثبيتا هلا؟ الواقع املصري والعريب يشهد نوعا

ويرى أنّه إذا ما تناولنا املركزيات الكربى يف ثقافتنا، الغرب والذكورة والدين فيمكننا أن نالحظ 
أن الواقع يثبت هذه املركزيات ويكّرسها فيما سنجد أن النص يسلك سلوكا مغايرا هبذا الشأن، وضرب 

ما ساد يف العقدين املاضيني من تأكيد حلضور اجلسد فيما هو شعري وذلك على حنو غالبا لذلك مثال؛ 
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ما يتصادم مع تلك املركزيات املذكورة، فصرنا نتكّلم كما لو كان هناك ثنائية بني الثقافة والنص، وحنن 
لنص، وذلك أنه خالل الستينات كان لدينا جدل حول ثنائية الواقع وا -لمحمود نسيموالكالم –نعلم 

بتأثري املدارس االجتماعية واملاركسية يف النقد األديب. أما يف الثمانينات وما تالها فقد بدأت ثنائية البنية 
واملؤّول وبالتايل تراجع املؤّلف واملبدع إىل خلفية النقاش. وأصبح هناك هيمنة لصوت الناقد باعتباره املؤّول 

ا اآلن فلدينا ثقافة ونص، وتظّل هذه الثنائيات فاعلة ومتحّكمة األساسي لبنية مغلقة كامنة يف النص. أم
 –يف بنية الذهن املنتج حىت عندما تكون موضوعا للخطاب التحليلي، األمر الذي يشي حبضور الثنائية 

على حنو طاغ، قد حيجب عنا التساؤل حول مصداقية وجود كلية قبلية امسها الثقافة،  -رفضا أو قبوال
، (1)حبالة من الصالبة الفائقة على حنو يسمح هلا أن تعيد إنتاج نفسها باستمرار يف النصواليت تتمّتع 

فمسألة الثقافة من املسائل اليت يّتسع النقاش فيها ويّتخذ شكل تشّعبات ألننا إزاء مسألة متعّددة 
الجتماع املستويات بذاهتا ومرتابطة مع عدد من القضايا األخرى اليت تنتمي إىل حقل السياسة وا

 واالقتصاد...  
ملا عّرف الثقافة باملنزل الواسع ذو الغرف الكثرية  مصطفى ناصفولعل هذا الذي تنّبه إليه 

ولكل غرفة طابعها اخلاص ولكن ينفتح بعضها عل بعض، فاجلزء ينتمي إىل جمموع واحد فتستطيع الغرفة 
، (2)مي إىل منزل واسع ينفذ بعضه يف بعضالواحدة أن تلفتك إىل نفسها وعلى ساكنها أاّل ينسى أنّه ينت

وما النقد األديب إاّل غرفة من هذه الغرف، بل مفتاحه الذي يوجلنا إليه، وهذا ما يلّمح إليه حني يقول: 
النقد العريب قد يكون مفتاحا للثقافة العربية والثقافة العربية يف بعض مظاهرها قد تكون أحلى وأعمق إذا »

. وقياسا على ما سبق تتأكد لنا فكرة مهمة وهي أن النقد والتعامل مع (3)«قدأحسّنا قراءة هذا الن
النصوص األدبية عموما ليست ممارسة متجّردة بريئة، إمّنا حتّدها سياقات املؤّسسة الثقافية والتاري ، 

مسؤول إىل حد ما عن تفصيح تلك »الناقد "، فاإلنسانوالعالقات االجتماعية ويف كلمة واحدة "
وات املكبوتة أو املزحولة أو اخلرساء من جراء نصية النصوص. فالنصوص منظومة من القوى املتشحة األص

بوشاح املؤسسات من لدن الثقافة املتسلطة وعلى حساب تكلفة بشرية ما ملختلف عناصر مكوناهتا، 
ى قدم وذلك ألن النصوص ليست يف خامتة املطاف ذلك الكون اخليايل املؤلف من روائع خيالية عل

، (5)فمنهجية الناقد حتّقق دائما غايتها وفعاليتها وجتعل النص يفرز دائما ما تبحث عنه ،(4)«املساواة كلها
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 .10صعامل املعرفة، الكويت، د ت، النقد العربي نحو نظرية ثانية، ينظر: مصطفى ناصف،  -2
 .15م ن، ص -3

 51ص،2000منشورات احتاد الكتاب العرب، تر: عبد الكرمي حمفوض، دمشق،  العالم والنص والناقد،إدوارد سعيد،  - 4
 .146م ن، ص -5



 تيسوكاي كرمية                 السؤال عن الكينونة واحلوار مع الرتاث    اخلطاب النقدي عند مصطفى ناصف 

 

229 

"، من هنا "النقدبذلك يكتب الناقد لقرّاء آخرين يهّمهم الدخول ضمن هذه املؤّسسة الثقافية املسّماة 
 ؤّسسة النقد. جاءت ضرورة متّكنه من اكتساب الكفاءات اليت متليها هذه م

فالتعامل مع النص األديب من منظور النقد الثقايف، يعين وضع ذلك النص داخل سياقه الثقايف  
من ناحية، وداخل سياق القارئ أو الناقد من ناحية أخرى. فالثقافة نصوص واألدب نصوص، والفارق 

، فالنقد األديب (1)النص الثقايف بينهما هو يف آليات ومجاليات معاجم التشكيل، اليت متّيز النص األديب عن
 ونقد الثقافة ،إذن، يتكامالن ليشّكال النقد الثقايف.

بني فروع املعرفة للرتاث العريب، تلك اليت مسّاها بالغرف، بل اعتربها  مصطفى ناصفمل يفّرق 
. وقد أمشل نصا واحدا غري منفصل ال ميكن النظر إليه إاّل يف إطار رؤية شاملة ختاطب فيه كلّيته ووحدته

البالغة والفقه وعلم الكالم وعلم األصول والفلسفة،...  حتت لواء الثقافة، فكان مفهوم الثقافة لديه 
 مفهوما شامال .

وقد جعل للنقد مكانة خاصة ال تقل عن غريه من العلوم، يف صدد قراءته  الثانية للنقد العريب 
حنن يف زمن حمتاج إىل الكالم ». يقول: التأويل الثقافي أو حبثه عن النظرية الثانية كما يزعم، وما هي إال:

يف األهداف، وإعادة صياغة غري قليل من عاملنا األديب والنقدي. جيب أن نفيد من أساليب الدراسة 
املتطّورة يف توضيح ما يقلقنا. حنن نلتمس األدوات حيث تيّسرت ولكننا نلتمس األهداف من داخل 

أو ما يسمى بعلم علماء األصول، يا اليت يصر على إعادة قراءهتا : مرياث ، ومن بني القضا(2)«نفوسنا
أصول الفقه والذي يقوم على إدراك القواعد اليت تبنّي للفقيه طرق استخراج األحكام من األدلّة الشرعيـة 

نها ، سواء أكانت تلك الطرق لفظية كمعرفة دالالت األلفاظ الشرعية على معانيها          واستنباطها م
وطرق التوفيق بينها عند تعارض ظواهرها، أو اختالف تارخيها، أم كانت معنوية كاستخراج العلل من 

 النصوص وتعميمها، وبيان طرق استخراجها.
ومعىن ذلك أنّه العلم بالقواعد اليت ترسم املناهج الستنباط األحكام العملية من األدلة 

. فالنص جماز أو غري جماز، خاص أو (3)خراج األحكام من األدلةالتفصيلية، وتبنّي موازين االستدالل الست
عام، مطلق أو مقّيد. وكيفية استنباط احلكم حتتاج إىل حبث لغوي واسع. وهكذا جند مباحث يف مدلول 
الكلمات املعرّفة واملنكرة، ومدلول القصر أو احلصر من أجل حتديد املعىن املراد، فبحث العلماء يف 

، وهي إشارة من (4)، واستغراق اجلمع، والرتادف ملعرفة مدى تشابه الكلمات يف معانيهااستغراق املفرد
                                                 

 .52ص نظرية النقد الثقافي المقارن،مدخل في ينظر:حفناوي بعلي،  -1
 .15ص النقد العربي نحو نظرية ثانية،مصطفى ناصف،  -2

 .25، 7، 3دار الفكر، ص أصول الفقه،ينظر: حممد أبو زهرة،  - 3
  .1983، دار األندلس، بريوت لبنان، 2ط دراسة األدب العربي،ينظر: مصطفى ناصف،  -4

 .8ص 
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الناقد إىل استغالل هذا املرياث الكبري من علوم القرآن الذي ساهم يف بلورة وعي تأويلي ظل مهيمنا، 
ناقد مل يفّصل يف وحتّول يف حّد ذاته إىل نص آخر حيتاج اليوم إىل إعادة قراءته وفهم آلياته )وإن كان ال

 األمر ومل يكشف عن آلياته(.
 السؤال عن الكينونة والحوار مع التراث: .4

 
موجود لغوي الذات باعتباره كتلة من الدوال »ليس الرتاث جزرا معرفية متناثرة إمّنا هو 

ة وينبغي أن ينظر إليه مجيعا وليس جزءا من كل. لعّل هذه هي احلقيق المسدي، كما يرى (1)«املرتاصفة
يف قراءته للنص الرتاثي، فنظر يف عالقته مع نصوص أخرى موازية أو بعبارة  مصطفى ناصفاليت أدركها 

 أخرى قرأه يف سريورته الثقافية.
" حني يقول بأّن القارئ العريب مثقل حنن والرتاثيف كتابه " الجابريوقد تصدق معه مقولة 

، فهو يريد أن جيد فيه كل ما يفتقده يف حاضره، (2)اتهحباضره، يطلب السند يف تراثه ويقرأ فيه آماله ورغب
سواء على صعيد احللم أو صعيد الواقع، ولذلك جتده يسابق الكلمات حبثا عن املعىن الذي يستجيب 
حلاجته، يعيش القارئ العريب حتت ضغط احلاجة إىل مواكبة العصر والعصر يهرب منه إىل مزيد من تأكيد 

لى الرغم من أن الرتاث حيتويه، حياول أن يكّيف احتواء الرتاث له بالشكل الذات. من أجل ذلك جتده ع
 الذي جيعله يقرأ فيه ما مل يستطع بعد إجنازه.

إىل الرتاث النقدي القدمي باعتباره خمّلص اإلنسان العريب املعاصر من مشكالته  ناصف نظر
تها، من أجل ذلك دعا النقاد وأزماته، وحاّل بديال حللول أخرى ال تكّف عن إعالن عجزها وهزمي

املعاصرين إىل العودة إىل الرتاث يف كّل مستجد نقدي معاصر وصهر آفاقهم مع آفاق النقد العريب يف 
الذي يعترب أن  غادمير، حييلنا هذا إىل ما ذهب إليه (3)ضوء حاضرهم ألن هذا احلاضر ليس سّيدا آمرا
وجتديد الرتاث ونشاط التاري  االجيايب والفاعل، يف إعطائه قراءة وتأويل اآلثار الرتاثية يعرّب عن حيوية 

صيغة دينامية وحركية وإمكانيات تطبيق احلقائق املكتشفة واملنتجة يف تاري  الرتاث وتراث التاري  عن 
، ففعالية النشاط (4)"الوظيفة الفعلية للتاري حلظة التساؤل واملساءلة حبس تارخيي ونقدي متمّيز، ما أمساه "

اإلقرار بتناهي الفهم الذايت وحترير متواصل ملكبوتاته النظرية وتوسيع مستمر آلفاقه الداللية. »ارخيي هي الت
هبذا املعىن يلتحم ويتواصل مع أشياء الرتاث والنص وتنصهر آفاقه مع آفاق هذا الرتاث)...( ويتشّكل 

                                                 
 .67، ص2004ربيع، -، شتاء63فصول، جمّلة النقد األديب )علمية حمكمة(، اهليئة املصرية العامة للكتاب، العدد نقد الثقافي"،"الينظر: جمموعة من الكتاب،  -1
 .12، ص1993، املركز الثقايف العريب، بريوت، 6قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي، ط نحن والتراثينظر: حممد عابد اجلابري،  -2
 .15، صنقد العربي نحو نظرية ثانيةالينظر: مصطفى ناصف،  -3
 .21، ص2006، منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة، 1، تر: حممد شوقي الزين، طفلسفة التأويل، األصول. المبادئ. األهدافينظر: هانس غيورغ غادامري،  -4
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، فتلقي الرتاث (1)...«يف الزمانية والرتاث  احلوار اخلالق والفاعل بني الذات املتجّذرة يف التاري  واملتناهية
 يعين تطبيق قضاياه على اللحظة الراهنة.
ليس إجراء الحقا على الفهم وإدراك املعىن كما فهمها  غادميرلكن هذا التطبيق عند 

ففهم الذات )عرب وبواسطة الرتاث( هو تطبيق احلقيقة املكتشفة يف النص »ورواد الرومانسية،  شاليرماخر
هو توصل إىل تطبيق غادمير والفهم عند  (2)«رتاث واحلقيقة املنتجة يف اللحظة الراهنة على الذاتوال

يتخذ الفهم دوما داللة »واستعمال املعىن على وضعيتنا الراهنة وإجياد أجوبة ملسائلنا وحلول ملشاكلنا: 
نطرحه أي التأويل الذي منارسه التطبيق ألّن التأويل الذي منارسه إزاء الرتاث يرتبط دوما بالسؤال الذي 

، من أجل ذلك (3)«إزاء مشكالتنا اخلاصة وإمكانية أن يقّدم النص املقروء إجابة عن هذه املشكالت
أن يرتجم حقائق الرتاث ويصهرها يف بوتقة القضايا الراهنة بإحياء دالالت مطموسة وبذور  ناصفحياول 

ن وغياهب اللغة واللسان. وإن نّفذنا وصيّته وأقبلنا معرفية مغروسة وبعث أفكار من طي الكبت والنسيا
على الرتاث النقدي القدمي بنظرة ثانية، مل نفهمه فهما ثانيا فحسب بل سيؤّدي ذلك إىل فهم النقد 

 العريب املعاصر والثقافة العربية املعاصرة فهما ثانيا أيضا. 
ني الذات العربية وتراثها، عالقة تعرّب للنقد العريب القدمي جتسيد لتوتّر العالقة ب ناصف إن قراءة

عن أزمة تشعر هبا الذات، لذلك جتدها تبحث هلا عن بديل من خالل الرتاث، تستطيع به اهلروب من 
تبعّيتها لآلخر ومواجهته يف آن لكي تؤّكد وجودها. وقد يكون هذا اآلخر قابعا يف األنا ال خارجها، أي 

وذاهتا بقدر ما تكون بينها وبني الغري، وما بني األنا وذاهتا من  أن مشكلة اهلويّة قد تكون بني األنا
التعارض هو بنسبة ما بينها وبني اآلخر من التشابه. فإذا كانت حماولة تسييج األنا ثقافيا يف مواجهة الغري 
هي آلية من آليات الدفاع عن الذات، فإهنا تشّكل يف الوقت نفسه آلية ميارسها خطاب اهلوية حلجب 

 . (4)ا االختالف األنطولوجي الذي خيرتق كل هويةهذ
إىل تناول مغاير يكشف عّما  مصطفى ناصفبعيدا عن التناول التعليمي للنقد العريب، يسعى 

النظرية كشف جانب مستور عليه دالئل »حجب من رسائل لطاملا غفلنا عنها، يقول يف هذا الصدد: 
، فالرتاث النقدي يف (5)«كثريا عن العناوين واألصناف الظاهرةمتناثرة )...( لقد تناقلنا أحكاما ال ختتلف  

 ليس قراءة بريئة لنصوص أدبية إمنا هو واجهة جمتمع ومفتاح ثقافة.  ناصف نظرية

                                                 
 .22م ن، ص -1
 .23نفسه، ص -2
 .23، ص األهداففلسفة التأويل، األصول. المبادئ. هانس غيورغ غادامري،  -3

 .53، ص2005، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، 4، طنقد النصينظر: علي حرب،  - 4
 .17، صنقد النصعلي حرب، - 5
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من أجل ذلك، يسعى من خالل قراءته الثانية إىل نقد الثقافة من داخلها والكشف عن جوهر 
إىل ذلك غري االهتمام باللغة كمعيار جلميع األشياء ومقياسا النقد العريب مّتصال هبذه الثقافة. وال سبيل 

علينا أن نفّكر يف مشروع لغوي ثان، أرجو أن تدرس عثرات الفهم أو عثرات »لكل التصّورات، يقول: 
، (1)«االتصال، أو عثرات اجملتمع وتناقضه وبؤسه الفكري من خالل اللغة اليت جعلناها موضوع اهتمامنا

، ما يعين أن الوجود ال (2)«الوجود اجلدير بالفهم هو اللغة»أيضا ملا قال: غادمير  نا معفيلتقي الناقد ه
 ميكن فهمه يف صورته الشاملة إالّ إذا اعتربنا أن كل ما حتمله حييل دوما إىل ما وراء العبارة نفسها. 

لفهم فهم النص ليس هو قراءته األوىل. القراءة األوىل عاجزة. ا»أّن:  مصطفى ناصفيرى 
حيتاج إىل قراءات وصرب وكبح االنطباعات األوىل، وكبح الكراهة واالنفصال. الفهم إقامة جسر بناء بينك 
وبني غريك. هذا اجلسر حيتاج دائما إىل إصالح. جتربة احلياة هي جتربة قراءة نص أكثر من مرّة. احلياة 

ن تكرار كون الرتاث مل تكشف كنوزه فهو ال ميّل م (3)«قراءات وعمليات تكّيف مع أنفسنا ومع النّاس
 بعد.

من النقاد املهمومني بالسؤال عن كينونتنا واحلوار مع الرتاث ومع  مصطفى ناصفيعترب 
األجيال، سالكا يف ذلك هنج التجربة واملغامرة واحلدس والسؤال املستمر ملتمسا اخلصوصية الذاتية 

لعريب يف النهاية ما هو إاّل عالمة بنية النفس العربية. املستقّلة عن التبعية لآلخر وألدواته ألن الرتاث ا
، ألّن الثقافة املعاصرة حمتاجة إىل (4)فجدلية السؤال واجلواب تظهر الفهم كعالقة تبادلية لنمط احلوار

، (5)احلوار، الذي ال ميكن أن يتم مبعزل عن النص القدمي ألنه مثري لعقولنا حبدوده ومطالبه وممكناته
، وما الفهم يف النهاية إاّل عالقة (6)«احلوار هو املفهوم احلقيقي للفهم»الفهم واحلوار يقول:  فيساوي بني

الذات مباضيها  وعالقتها مع اآلخر ومساءلتها حلاضرها وحضوره ومشكالهتا والتنقيب عن األجوبة 
، ولن يتم (8)ت لهوليس كإكراه قسري وجرب قهري إمنا كحسن إنصا (7)املناسبة وانتظارات داللية مالئمة

اليت -( 9)كما يسميها-إال بالتخلي عن طائفة املبادئ الثابتة أو التصانيف مصطفى ناصفذلك حسب 
 تتحكم يف فهمنا للنصوص. 

                                                 
 .232ص1995عامل املعرفة، الكويت،  اللغة والتفسير والتواصل،مصطفى ناصف،  -1
 .27ص فلسفة التأويل،هانس غيورغ غادامري،  -2
 .9ص نظرية التأويل،ناصف، مصطفى  -3
 . 24، ص نظرية التأويلينظر: مصطفى ناصف،  -4
 .10ص محاورات مع النثر العربي،مصطفى ناصف،  -5

 .9ص ،مصطفى ناصف، م س - 6
 .24ص فلسفة التأويل،ينظر: هانس غيورغ غادامري،  - 7
 .21، 9ص ،ينظر: مصطفى ناصف، م س - 8
 .235ص ي نحو نظرية ثانية،النقد العربينظر: مصطفى ناصف،  - 9
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يف كل القراءات جيب أن »أيضا ملا قال:  ريتشاردزفيدعو إىل ختلية حقيقية، وهو ما ذهب إليه 
، إن إغفال ذلك شيء مهم مبعنيني: من دون ذلك يتم التخلي عن شيء، وإاّل فلن نصل إىل معىن

اإلغفال لن يتبلور أمامنا معىن، ومن خالل اإلغفال يصبح ما نريد فهمه هو ما هو موجود ) لنصل إىل  
فمن الضروري أن يتحّقق الوعي من »"، حني يقول: التطهري" غادمير:ما يسميه (1)«كينونته األساسية(

من افرتاضاته الراهنة. بدون هذا "التطهري"، النور الذي نتلّقاه من الوعي أحكامه املسبقة القدمية العهد و 
التارخيي ال يعد سوى نورا حمجوبا وعدمي الفائدة بدونه ال تكون معارفنا حول "اآلخر" تارخييا سوى 
اختزاالت، طريقة معرفية تقتضي أحكاما مسبقة أو افرتاضات أو أفكار متصّورة حول املنهج وحول "ما 

غي" أن يكون عليه املعطى التارخيي، تسوي التجربة وتؤّدي حتما إىل غدر كل ما بإمكانه أن يكون هو ينب
، وال يفهم من ذلك إقصاء كل التصّورات السابقة فهرمينوطيقا غادمري تقدم جدال قائما على (2)«"اآلخر"

 ". زمانالوجود واليف "هيدغر بنية الوجود وعلى البنية املسبقة للفهم كما فّصلها 
وقد آخذ التارخيانية )والوضعية بشكل عام( إللغائها التصورات املسبقة لصاحل مناهج صارمة 
تضمن املوضوعية يف العلوم اإلنسانية والتارخيية. واقرتح تطوير وتثوير التصّورات املسبقة وأساليب انتظارنا 

ع الفهم وانتظار املعىن اليت نشّكلها حول للمعىن، ألن إدراك األشياء ال يكون إاّل بأمناط املعقولية ومشاري
جوهر هذه األشياء. ال إقصاء الذات والتصّورات املسبقة وال إعطاؤها اهليمنة املطلقة يف تقومي األشياء 
فيتموضع بذلك على أرضية نقدية مفادها التمييز بني التصّورات املسبقة الصحيحة وغري الصحيحة اليت 

ية التصّورات السائدة وااليديولوجيات واملؤّسسات القائمة قد حتّد من هذا ، لكن قهر (3)تسّبب عدم الفهم
، فال وجود حملاوالت كاملة وال ملشاريع تأسيسية مستقلة، وال لبنيات ثابتة غادميرالتنظري الذي يقرتحه 

 سابقة هي املرجع الذي يقاس عليه ففي كل خطاب مثّة نصوص ترتاكم وتتعايش أو تتناىف وتتعارض، ويف
 كل نص مثّة ترقيع وترميم وحتويل وتبديل.

 سمات التلفظ ومنطق الخطاب: .5
إّن مساءلة الرتاث النقدي العريب ليس أمرا يسريا، فكل قراءة للنص/الرتاث إمنا تنطلق من وعي 
 القارئ بنفسه، فما دام الرتاث منسوبا إىل الذات العربية فقراءته تبقى قراءة للذات القارئة نفسها يف جدهلا
مع ماضيها وحاضرها ومستقبلها من جهة، وجدهلا مع اآلخر من جهة ثانية، حيرّكها يف ذلك وعي يتحّدد 
من خالل سؤال ضروري يف كل قراءة للرتاث: كيف نقرأ الرتاث؟ أي بأي منهج؟ من أجل ذلك حاولنا 

 الكشف عن مسات التلفظ ومنطق خطابه النقدي نلخصها يف بعض النقاط كما سيأيت:
                                                 

 .316، صالمرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكعبد العزيز محودة،  - 1
 .49، صفلسفة التأويلهانس غيورغ غادامري،  - 2
 .20ص  ،ينظر: م ن -3
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  مرورا "حننر متلقيا إلهباره وإمتاعه واستمالته فيبدأ بالتماهي معه يف ضمري حياو "
 مبخاطبته شخصيا.

  يهمل ضرورة إحالة األفكار إىل أصحاهبا، فرتاه ينسبها إىل نفسه ما ينقص خطابه
 د.االستشهاظاهرة "

  حتنو للغته الواصفة إىل الشعر، ليس فقط يف رنني كلماته بل حىت يف ِقصر مجله
تقّطع سطوره وكثرة نقاط الوقف).( فهي  صورة للشاعرية العربية التقليدية والفكر الغنائي و 

 النقدية إسهاما كبريا، فقد رضع ناصفاملتوارث من األجداد، والذي ساهم يف تكوين شخصية 
من البالغة العربية القدمية حىت الفطام. إذ ال نكاد نلمح تعريفا علميا يف كثري من كتبه، حيث 

 كتفي باستعراض شعارات وشكاوى احتّلت املساحة الواسعة من خطابه.ي
    يقوم بقراءة مزدوجة اهلدف، فهو يقرأ النص النقدي ويف الوقت نفسه ينجز قراءته اخلاصة

للنص األديب املنقود، فالتأويل عنده خاضع لقيود عاصمة من اهلذيان واللغو. من هنا فهو 
الئه للمعىن اخلفي يف نصوص القدماء، إذ يتوّسط يسلك مسلكا وسطا يف حماولة استج

طرفني متضادين: التأويل الالمتناهي والتأويل احلريف، فينطلق من تغرّيات التأويل اخلاضع 
إللزامات عصر املؤلف والسياق الذي يعيش فيه، كما حياول كشف طبيعة املؤثرات الثقافية 

قية للمفاهيم النظرية النقدية، أي حيّدد واإلجتماعية والسياسية اليت كّونت احلاضنة السيا
يتبىن منهجا  عبد القاهرطبيعة السياقات املضمرة الذاتية والنفسية والثقافية اليت جعلت 

 نقديا معيّنا دون سواه. 
  مع نصوص الشعراء فيثار لديه رّد فعل مبدئي أي أنه يعيش  مصطفى ناصفيتفاعل

ن للتلقي يسعى من خالله تربير رّدة فعله األوىل بإزائها رّد فعل مندهش، مث يتبعه بزمن ثا
وبلورهتا. وذلك بأن يدخل لإلبداع الذي يتلّقاه معطيات جديدة فيتأّمل يف ضوئها استجابة 

 النص، مث يربز ردود أفعال أخرى تصري مبثابة معطيات جديدة.
 إجراء ينبع اخلطاب النقدي الناصفي من أرحيية الذات، األمر الذي جيعله ال يلتزم ب

  الداعية.-الناقدنقدي حمّدد مبنهجية صارمة فيغّطي إجراءاته بلبوس دعائي  جيعله يظطلع بدور 

حبث الناقد عن نظرية ثانية للنقد العريب ، لكن املالحظ أنه مل يفعل غري دعوته لنا لنظرة ثانية 
يد سيطرة. وهلذا ليست لرتاثنا النقدي، فمنطوق خطابه يريد حتّررا ولكن ما يسكت عنه اخلطاب أنه ير 

املسألة مسألة تأسيس أو حترير بقدر ما هي مسألة توظيف وتأويل واحتواء. حيث نفذت مسات اخلطاب 
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خطاب الدارس إىل اخلطاب املدروس فأضحى الرتاث خطابا يفرز آلياته اليت تؤطّره، فكان حبق صورة: "
رة، هي الصورة الطاغية أو الوحيدة يف اخلطاب وال أّدعي أن هذه االزدواجية املذكو " األزمة ألزمة اخلطاب

النقدي لناقد قد يسع خطابه أكثر من رأي وحيتمل أكثر من نقد، وأحسب ذلك ميسما صحيا يف بعض 
وجوهه، ومل يدفعين إىل الرتكيز على بعض هفوات هذا اخلطاب إاّل كون ذلك أّول ما لفت انتباهي وأنا 

لكه غري محاس طالبة تغريها األخطاء والثغرات، فوجدت فيه ناقدا أتعّرف على هذا الناقد، وال سالح أم
 يعرض عليها صداقته فيقول: "أريد أن أكون صديقا للقارئ". 

أنه يؤّسس لنظرية ثانية فيما يقوم يف احلقيقة بقراءة للرتاث النقدي العريب  -إذن–يّدعي الناقد 
نظرة كذلك أن يسّمي دراسته " النقد العريب حنو   باستثماره ملفاهيم متداولة)مركزية(. فحرّي به واحلال

 ثانية" وحيتفظ "بالياء" آخر حروف األجبدية العربية، ألن هناية النظرية األوىل مل حين بعد.
 ،دليل خصوبة وحيويّة وإهلام مبعىن ّما ولكنها عالمة قلق واضطراب وارتباك أيضاً  إعادة النظر إنّ 

يّب وتياراته وميوله مل تنته ولن تنتهي، على الرغم من أجواء الركود اليت فالصراع بني اجتاهات اخلطاب العر 
إىل مراجعة نقديّة شاملة  هذه ولكن! كيف تتحّول إعادة النظر تشيع يف النظام الثقايّف العريب بعاّمة

فت جزءًا من مشروع ثقايّف عريّب يهدف إىل إعادة بناء اخلطاب العريّب من داخله، وإن اختلو ومستمرة 
 ؟ تياراته، وتنّوعت اجتاهاته

 ،يستأنف اخلطاب العريّب إعادة نظر تلو إعادة نظر ويدعو إىل هذه املراجعة النقديّة أو تلك
)احلداثة، ما بعد احلداثة(  لظواهر جديدة )محلة نابليون، نكسة حيزران..( أو استجابة ألحداث مفاجئة

ث رجعها أن يتالشى وخيفت صداها، وتتحّول إىل جزء وتبقى دعوة إعادة النظر مؤقتة أو طارئة، ال يلب
ا  ،مراجعات تلي مراجعات تسبقها مراجعات .من ذاكرة بعيدة تبعثرها وقائع احلياة العربّية اليومّية وكأهنَّ
بداًل من أن تكون مدخاًل إىل مراجعة نقديّة شاملة ، تعلن أن املراجعة النقديّة هي اسرتاتيجية مرحلٍة راهنة

 .وتتقدَّم األّمة بتقّدمه يتقّدم بتقّدم األّمة انقدي اوعي حتّرك فينا ةومستمرّ 
 
 

 تيسوكاي كريمة
 جامعة بجاية  
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 حفيظة بن قانة   بين الرواية والسوسيو قراءة والتراث في"الرواية وقراءة التراث" لـ يوسف األطرش            

 الرتاث" بني الرواية والسوسيو قراءة والرتاث يف"الرواية وقراءة

 ل يوسف األطرش

 حفيظة بن قانة

 
 

ومست حركة التغيري حتليل النص األديب يف ضوء املناهـج اليت اختذت من النقد السوسيولوجي     
تارخيي للنص؛ ما أدى إىل ارتباط  -منظورا هلا، فبداية اهتمت النظرية االجتماعية األدبية باحمليط السوسيو

، مث ولتجاوز تغييب هذه النظرية للعناصر األدبية الرتكيبية للنص األديب املعىن/األدبية باملضمون النصي
وحتجيمها يف منطلق االنعكاس اآليل والسطحي، حتولت الدراسات األدبية ذات املنظور النقدي 

 االجتماعي إىل ربط حيوية اخلارج النصي جبمالية الداخل وقد مثلتها خاصة بنوية غولدمان التكوينية. 
ذه النظرية النقدية مل تلغ فعالية اخلارج يف التحليل، بالتايل مل تركز على النص األديب فمثل ه   

بوصفه بنية مكتفية بذاهتا مما يؤدى إىل سيطرة نصية النص على املنظور النقدي مثلما فعلت البنوية اليت 
ا األسبقية يف حتويل كان هل  ةعزلت النــص عن حيثيات وجوده وعوامل تلقيه. فرغم أن االجتاهات البنيوي

حّجمته يف متلٍق واحـــد، وأمام االختزال اآليل ألدبية النص يف منظور  ااالهتمام النقدي حنو املتلقي إال أهن
 من طابع التنظري إىل املمارسة، حيث جتتمع فعاليات الفهم والتفسري بالتأويل. لحتليلي واحد انتقل التأوي

ه يف التعدد القرائي مل يكتف املنظور النقدي السوسيولوجي وألن النشاط التأويلي جيد متنفس   
/اخلارج النصي حيث سعى إىل استدعاء القارئ، لكن ليس أي قارئ، مبجرد الربط اجلديل بني الداخل و

إمنا القارئ احلر ال القارئ املنمذج على برامج اختزالية قارة حتدد معىن النص مسبقا يف حلقة دائرية مغلقة، 
 النص لتعود إليه. تنطلق من 

أمام هذا الوضع، ظهرت سوسيولوجيا النص/القراءة وحاولت تفعيل العالقة االتصالية بني النص والذات،    
التلقي متجهة إىل حتليل مجاليات التفاعل بني النص وقارئه، وتوسيع دائرة الفهم ليكون  ةوحترير املعىن عرب شعري

  االجتماعي واألديب. هدفه )أي الفهم( الربط اجلديل واحلي بني

ومن مث، رد االعتبار إىل النص بوصفه سلسلة حوارية تربط احلاضر مباضيه، وبذلك اجتهت سوسيولوجيا    
النص/القراءة إىل تطوير آليات حتليل النصوص األدبية من منظور قراءة النص وتلقيه، وهذا ما فسح جماال 

 لتعددية املعىن وارتباطه بفاعلية القراءة.
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وأصبح النص يف سياق هذا التصور النقدي، منفتحا وال هنائي الداللة، وتعددت مستوياته إىل احلد الذي ال    
يرضى فيه إال باإلجرائية النقدية املرنة املبدعة املقتدرة على استكناه مجالياته من خالل تفعيل البحث على معناه 

كفاعلية لفهم النص من منطلق التفاعل بني النص الال معطي، ومن هنا كان التوجه إىل االهتمام بالتأويل  
 والقارئ، ومن مث، يتجه النص إىل اجلمالية احلية على تعددية القراءات.

وعلى هذا األساس، جاء تيار ما بعد البنوية التكوينية حىت يستكمل ما أمهلته وليضع األدبية يف فضاء    
راق يف األدبية وينقل مركز الثقل يف التحليل النصي التواصل اإلنساين دون تغييب لالجتماعي وال جمرد إغ

 من جانب اجملتمع ـ النص إىل جانب اجملتمع ـ النص ـ القارئ.
وقد تواصل الناقد اجلزائري مع املنظور النقدي السوسيولوجي الغريب ووظفه يف حماورة النص الروائي   

 يف الرواية اجلزائرية وحتديدا يف نقدي -ور السوسيوذات املنظ اآلليات القرائيةتطور سار ملتتبع املاجلزائري، و 
، يالحظ أنه ينسحب عليه عمليات اهلدم وإعادة البناء مثله مثل أي النقدية -السوسيو املدونات أهم

مسار تطوري ملناهج حتليل النص األديب األخرى؛ ذلك أنه جُيري تغيريات تطويرية آللياته التحليلية حىت 
فضاء الرواية أقرب  جلزائرية السائر يف طريق التطور بدوره، ونذكر الرواية خاصة، ألنتواكب عامل الرواية ا

لك ذأسلوهبا التصويري البسيط يوسع من قدرات التعبري وتعدده لحيث جند  ،ملنهجية النقد السوسيولوجي
 ،ة ومراحله الزمنيةالواقع بصراعاته التكوينية ورؤاه الفكري رتكييب أقرب لتصويرال كان هذا القالب األسلويب

عقد بعالقات عناصره املتوترة يف تشكيل تناغمي )بني األدب وكل ذلك تنقله إىل عاملها التخييلي امل
يلي يلتوتر اخلاليف بني عناصر عاملها التخلوإشاعتها  االتساقعلى الدرجة األدىن من  حيتوى والواقع(

 اءة الالهنائية الدالالت.يضمن هلا أرضية تفعيلية للقر  ،وشبكة الواقع العالئقية
فالنص الروائي له مساحة رؤيوية مشولية متكنه من دراسة االجتماعي والشخصي والنفسي والتارخيي ...    

والتكامل مع هذا الفضاء الرؤيوي التحليلي  وكل هذا التميز التشابكي يسمح لألدبية بالتعالق اجلديل
 والفكري للرواية اجلزائرية املعاصرة.

اآلفاق غري احملدودة اليت يتوفر عليها النص الروائي تنعكس بدورها جدال على آلية النقد  وهذه   
السوسيولوجي اجلزائري، إذ سعى إىل جتاوز املستهلك من آلياته التحليلية وخلق أخرى جديدة تستوعب 

 تداخل الداخل األديب الروائي وتنفتح على اخلارج االجتماعي مبستوياته.      
نقدية الروائية أي  -اآللية التحليلية املتصلة بالقارئ هي آخر ما استجد يف ساحة النظرية السوسيووألن    

املنظور نالحق التواصل النقدي اجلزائري مع اجلديد الذي حققه  أنسوسيولوجيا النص/القراءة، رأينا 
الناقد يف  ممثال ،رواية اجلزائريةآلية دراسة ال لتطوير سبيال الناقد اجلزائرياختذه  الغريب إذ نقدي -سيوو الس

 من خالل ممارسته النقدية اليت حنن بصدد قراءءهتا. يوسف األطرش 
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وعليه النقد السوسيولوجي اجلزائري يف سعيه لتحقيق جتاوز نوعي للنمذجة اآللياتية اإليديولوجية اليت    
 النص والقراءة و ثقافة اجملتمع، فمثل قلصت روح اإلبداع يف الرواية اجلزائرية، توجه حنو تفعيل العالقة بني

 هذه العالقة تسعف النقد على البحث يف مستويات النص الداللية الالهنائية.
أي أن الناقد اجلزائري يف التحاقه بركب االجتاه احلداثي األخري أو سوسيولوجيا النص األديب ملؤسسها    

فاهيم اليت اعتمدها هذا التوجه، ولعل أكثر ، سعى للتعرف على ومن مث توظيف اآلليات واملبيار زيما
هذه اآلليات جدلية هي فاعلية التأويل القرائي اليت تفتح املمارسة النقدية على الظاهرة اجلمالية والتعدد 

 الداليل ودينامية اخللق.      
ا من عنوان هذه وهذا التفعيل العالئقي املشيع ألدبية النص الروائي املؤثرة يف بناء الواقع، يظهر بدء   

، حيث يوضح أن الرواية اجلزائرية عندما سعت إىل يوسف األطرشنصية للناقد  -الدراسة السوسيو
التأصيل حبثت عن خصوصية تربطها مبجتمعها حىت  تشكل هوية متيزها عن رعيلها من الرواية العربية 

اث، مادامت ال توجد أي انطالقة والعاملية. ومثل هذا املسعى البحثي يتحقق أوال بالبحث يف املاضي/الرت 
 صوب املستقبل إال بالوقوف على أرضية صلبة من التاري  اجلزائري املاضي.

بالتايل يظهر من البداية، وعي الناقد بأمهية الرتاث يف بلورة رؤية روائية عالماهتا الدالة مستوحاة من     
 قوهتا لرسم طريقها احلاضر واملستقبل عرب تاري  اجلزائر وحضارهتا، حىت حتقق كينونة متيزها وتنهض عرب

التثاقف الواعي مع الوافد من جديد الغرب والناقد إذ يصل بني التأصيل واملثاقفة فهو جيعل العالقة بينهما 
جدلية، لذلك جديد القراءة عند التقائه بالرتاث خلع عنه دوغمائيته يف السكون إىل قواعد كتابة ثابتة 

رتاب والالانتماء، فالقراءة اجلديدة املبنية على التأويل ال تقرأ الرتاث حىت متاثله ولكن حتمي الرواية من االغ
لتخرق ما فيه من مجود وثوابت، وتبين خصوصية روائية منفتحة يف عالقتها مع املستحدث من أشكال 

 الكتابة متكنها من معايشة نوعية لتحوالت اجملتمع اجلزائري املستحدثة.
واسيني نصية للكتابة الروائية عند  -، يف فاحتة هذه الدراسة السوسيويوسف األطرشيقول الناقد    

 :األعرج
مبداخلة حول قراءة الرواية  واسيني األعرجأردت أن أسهم يف هذه الندوة حول الروائي اجلزائري »    

يف بنينة معمار  الواسينية للرتاث، وأعتقد بأن قراء هذا الكاتب يدركون مدى أمهية النص الرتاثي عنده
الرواية. وميكن أن نقرأه حنن كما قرأته الرواية بوصفه لغة مولدة تغين لغتنا الرمزية، أو نفسره حبسب إدراكنا 
وفهمنا له بوصفه نسقا فكريا يعرب عن مرحلة زمنية ما. كما يدرك هؤالء القراء أيضا مدى متسك الكاتب 

 (.1« )قناة التواصل لتمرير الرسالةبالنص السردي الرتاثي كخطاب فين قاعدي يسهل 
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قرائي، الذي قاده إىل الربط بني نص الرواية  -السوسيو يوسف األطرشنالحظ، أن فهم الناقد    
والقراءة والرتاث، يتضح أكثر كلما خطونا قدما يف قراءة دراسته اليت بني أيدينا إذ يرى الرواية عندما تتخذ 

سيد قاعدة تأصيلية فليس لتعيد استحضار هذا املوروث، بل من الرتاث السردي خطابا مرجعيا لتج
لتجاوز ما فيه من مجود، حىت يتمكن من حتقيق عملية تواصلية حية، مع التكوين االستعدادي لفهم قرائه 
من اجليل اجلديد، وبالتايل يتمكن من نقل أثره النصي، "مترير رسالته"، هذا األثر النصي، الذي شهد 

ائية للموروث السردي ملا يف القراءة من فاعلية يف التوليد الداليل عرب التأويل، ومن مث تكوينه عمليات قر 
 يتمكن من بناء معمارية جديدة للرواية اجلزائرية يكون الفن/اجلمال هو مرتكزها:

"نوار اللوز"،)تغريبة صاحل بن عامر الزوفري( و"الليلة السابعة بعد األلف")رمل املاية(... نصان »    
دخالن ... ضمن مشروع الكاتب الذي يبحث عن إجياد أسلوبية جديدة للكتابة الروائية، وقد برز ي

اليت كانت نتيجة  حارسة الظالل، سيدة المقام ،ذاكرة الماءذلك، وجبرأة كبرية، يف الروايات الالحقة؛ 
 (.2« )ية أصيلة لتأمل عميق يف الرتاث السردي العريب، حيث كانت هذه الروايات حبثا عن جتربة شكل

 -، واع بأن أي إحداث تغيرييوسف األطرشيتضح لنا من هذا املقطع السوسيو قرائي، أن الناقد    
تطوري على مستوى أدبية النص الروائي، يتم فقط عرب التأمل العميق يف اخللفية الكتابية، أي أن شروط 

لتايل تصبح قراءة الرواية قراءة للواقع، ملا هلا الفهم الكتايب والقرائي جيب أن تنفتح على احمليط اخلارجي، با
أديب، ومثل هذا يتكرس من خالل تنشيط املمارسة التأويلية  -من تأثري على جتديد  املخزون السوسيو
 التأملية احلية املؤسسة على اخللق التعددي:

وى التحكم يف موهبة الكاتب على مستوى اللغة، وعلى مستوي اختيار عناصر التصوير، وعلى مست»    
تنسجم يف واسيني األعرج أساليب السرد الرتاثية منها واحلداثية ... هذه السمات اليت متيز الكتابة عند 

فضاء حكائي شيق يساعد على توليد الداللة الفكرية واملعرفية واإليديولوجية تغين حقل نشاط القارئ، 
 (.3« )ايتها الذي ال تعرتضه صدفة وهو يقرأ الرواية من بدايتها إىل هن

قرائي املتفاعل مع املتطور من  -النوعي حبيثيات منظوره التحليلي السوسيو يوسف األطرشوعي الناقد    
، يف أن النص الروائي يشكل مرحلة من مراحل زيمااآلليات النقدية الغربية، قاده هنا إىل القول مبا رآه 

ه التجديدي على خمتلف األنظمة الرتكيبية تطور األدب، ومن مث كان على الكاتب توسيع دائرة نشاط
للرواية، ملا هلا من دور مهم يف إقناع فهم القارئ مبا حتمل من رسالة تنفتح على كامل تشكيلة خمزون 
القارئ؛ الفكري واملعريف واإليديولوجي.. وألن مهمة الرواية هي إغناء هذا املخزون، فهي تقوم أثناء قراءته 

 سط وضعيات قرائية خمتلفة حتفزه حنو التغيري:خبرقه حىت تضع القارئ و 
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ومن املميزات أيضا اجلرأة يف توظيف األساليب البالغية العديدة هبدف فتح جماالت التأويل، مما ينم »    
عن رؤية متكاملة للواقع وللتاري ، إنه ينتقد التاري  يف الوقت الذي ينتقد فيه الواقع، وينتقد الواقع يف 

 (.4« )د فيه التاري ، معتربا أن صورة الواقع عي امتداد للتاري  الوقت الذي ينتق
، تشكل فاعلية دينامية جدلية بني النص يوسف األطرشيتبني لنا هنا، أن القراءة التأويلية عند الناقد    

تارخيي، مادام النص الروائي يقوم على إسرتاتيجية مدروسة تتأسس على الال  -الروائي وواقعه السوسيو
 واحد، لتمكن القراء من مراجعة ما لديهم من استعدادات قرائية مسبقة، وعليه، تغدو القراءة معىن

 التأويلية أشرع وسيلة لتغيري الواقع/الفهم القرائي من خالل تطوير اخللفية القرائية/التاري :
ملعارف الرتاثية اليت إن الرواية عند واسيين تتعالق وتتعانق مبجاالت معرفية خمتلفة ومتنوعة وخباصة ا»    

تؤصل هذه الرواية يف الثقافة، عرب مجلة من األنساق اللسانية اليت تعارضها، أو تناقضها، أو تنفيها، أو 
تثبتها. مما جيعل هذه الرواية تتحقق وجوديا بوصفها نصا، أي بوصفها إجراء لسانيا، حيول الرسالة اللغوية 

صلية، حيرر الذات من أي تسلط لغوي، مما جيعلها تنفتح على إىل مركز قوة متعال، ميارس سلطة غرب توا
 (.5« )جماالت داللية واسعة، وتتمتع حبرية مطلقة 

قرائية وفقا لوعيها بدورها  -السوسيو يوسف األطرشإن الكتابة الروائية اجلمالية استنادا ملفهمة الناقد    
يناسبها من جديد، مثل هذا الدور حيملها على  التنويري والتغيريي يف بناء خصوصية ثقافية تتعالق مع ما

رفض جمرد متثيل املعارف الرتاثية ألنه ال يسعفها على حتقيق وجودها كنص، ينفتح فيه اجلمايل على 
الفكري جدال وتأويال، ومن مث، ومن خالل التأويل تتوسع مساحة القراءة الفاعلة الالمنمذجة مسبقا، 

ي يربطها حبركية حميطها االجتماعي وحيقق دورها الفاعل يف بناء تاري  يزاوج املبنية على التعدد الداليل الذ
بني اخلصوصية ومواكبة التطور، وهذا الدور ينعكس حتما يف النهوض باإلبداع الروائي كأهم األنظمة 

 املشكلة للموروث السردي والتارخيي:
توى الشكل وعلى مستوى الداللة، إن نص "نوار اللوز" يتقاطع مع نص "سرية بين هالل" على مس»    

مما جعل هذا التقاطع فعال إحيائيا نتيجة اإلحالة بوصفها بنية غايتها التدالل، إن مثل هذا التقاطع يؤدي 
وظيفة أساسية على مستوى قراءة الرواية للرتاث أم على مستوى القراءة التفسريية للقارئ الفعلي، حبيث 

ملعارف، واملواضعات، والتقاليد اليت متكن من فهم النص من خالل يزود القارئ جبملة من التوقعات وا
 (.6« )احلوار الذي يقيمه القارئ سلبا أو إجيابا مع النصوص املتقاطعة 

قرائي،أن حضور الرتاث يف النص الروائي جيب أن  -نلتمس من خالل هذا املقطع التحليلي السوسيو   
يري إن كان على مستوى أدبية النص الروائي أو ما حتمل من داللة حيكمه اإلحياء/التأويل ال التمثيل، فالتغ

وفكر ال يتحقق إال إذا حتولت الرواية إىل قاعدة صراع ورفض للجامد من املوروث السردي والفكري، ألن 
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توظيف اجلدل التفاعلي بني النص الروائي وموروثه التارخيي حيمل القارئ الفعلي ـ وهو آلية أخرى من 
يولوجيا النص املستحدثة اليت وظفها الناقدـ على الربط احلي بني اجلمايل والسياق عرب ما آليات سوس

ختيب الرواية احملولة من توقعات مساره القرائي، بالتايل يتجاوز اإلسقاط السليب هلذه التوقعات على النص 
ضوء االختالف يف الرؤى الروائي عن طريق بناء متطور هلا ينعكس إجيابا يف إثراء األدب والتاري ، على 

والتصارع يف األفكار، أي يغدو نص الرواية جماال للحوار التبادل تأثريي بني احلاضر واملوروث لبناء أفضل 
للمستقبل  ويصل بذلك النص الروائي إىل حتقيق قيمته اجلمالية ووظيفته االجتماعية بفسحه حرية التأويل 

 القرائي اخلاليف: 
اءة الرواية للرتاث يظهر أكثر يف كون النص اجلديد يعارض النص القدمي ... من دون شك فإن قر »    

يتمثل هذا االنتقاد والتعارض يف عدم امتثال صاحل بن عامر لألوامر خبالف أيب زيد اهلاليل يف نوار اللوز. 
 (.7« )وعدم خضوع دنيا زاد لشهوات شهريار يف فاجعة الليلة السابعة بعد األلف 

بفاعلية سوسيولوجيا القراءة اليت تفتح  يوسف األطرشمن هذا الفهم النقدي النوعي للناقد يتضح لنا    
النص الروائي من الداخل لتخرج إىل النور ما يعتمل بداخله من صراع بني عناصره الكتابية ودالالته 

نشيط إنتاجية الفكرية ال لتصادق عليها ولكن لرتفضها، ملا يف الرفض القرائي من مسامهة دينامية يف ت
املعىن الغري مصرح به يف النص، حيث تتعدد الدالالت ويتولد املتطور من الرؤى للتأثري الفعلي على 
مستوى الكتابة الروائية وتلقيها، ومن مث وعي جمتمعها بتحريره من أي قولبة جتميدية وحتفيزه على ضرورة 

 حوار جديل مع هذا الواقع ال يلتزم شكال توسله النقد/الرفض يف احتكاكه بالواقع أي يكون مستعدا إيل
 ثابتا مواكبة ألن هذا الواقع ذاته حيكمه التطور املرحلي:

مل تقرأ الرواية عند واسيين الرتاث الشعيب فحسب، بل قرأت أيضا التاري  حديثه وقدميه، أحداث »    
. اخل وهذا ما جيعل من ، ثورة التحرير، التاري  العريب اإلسالمي، تاري  األندلس ..1945ماي  08

 (.8« )رواياته جتربة فريدة يف تأصيل الرواية العربية بعامة  والرواية اجلزائرية خباصة 
قرائية، بنت جمتمعها تكرس نظامها الكتايب يف تشكيل  -وعليه، تكون الرواية وفق هذه الرؤية السوسيو   

حقة املتغري من التاري  لذلك، فهي فسيفساء عن خصوصية هذا اجملتمع، هذه الفسيفساء تتميز مبال
ختضع للصراع مع مستويات هذا التاري  اليت سبقت وشهدت وستساهم يف بناء ما سيلحق ميالد النص 
الروائي، ألن هذا يفتح داخله املتصارع على القراءة املستمرة املولدة للداللة املواكبة لكل تفكري مرحلي، 

أن تكون ناقال أمينا لفكر املرحلة، وهبذا تستقل القراءة عن السيطرة وهذا يكون بوعي القراءة التعايل على 
األيديولوجية، إذ غدا هلا مهمة البحث املستمر يف جتديد آلياهتا مبا يناهض العقيم من هذه اإليديولوجيا 

مل مع السائدة، وهذا ما حيقق هلا، أي للقراءة الروائية نشاطا غنيا يف بناء التاري  وهذا يتم فقط بالتكا
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نشاط غين يف بناء  النظام الداخلي لنص الرواية األديب ما دامت األدبية من حيرض على رفض العكس 
 اآليل العقيم:

أما على مستوى الشكل فإن هذه القراءة للرتاث أثرت على املستوى البنيوي السردي، حبيث كان »    
[ إىل درجة كبرية، لسابعة بعد األلف نوار اللوز وفاجعة الليلة ااألسلوب السردي يف الروايتني   

بأساليب السرد الشعبية، وخباصة يف فاجعة الليلة السابعة بعد األلف، اليت تقف فيها على العديد من 
 (.9« )الصيغ السردية، واألفعال املساعدة للسرد، أو الصور السردية اليت تنتمي إىل النص الشعيب 

إىل ضرورة التكامل بني الداخل واخلارج الروائي، ذلك أن أي  شيوسف األطر نتيجة هلذا، يشري الناقد    
مسعى إىل حتقيق اخلصوصية ال يقف على تناول املضمون للموروث التارخيي/الشعيب إمنا ومبعادل ضروري 
جيب البحث عن خصوصية يف األدوات الكتابية للنص الروائي، وال يكون هذا إال مبناهضة الشائب الذي 

وائي يف مرحلة التأسيس، وعرب املعارضة الكتابية للكتابات السابقة والقرائية لقراءات التصق بالنص الر 
أخرى وخاصة القراءة للكتابة، يتم إثراء املوضوع اجلمايل املنتج مبا حيمل بني ثناياه من مجالية كتابية وفعالية 

 قرائية وتطوير القاموس الفكري للواقع:
نص أم على مستوى اإلحالة إليه، اليت يرسم فيها الواقع، .. ال يعين سواء .. على مستوى نقل .. ال»    

هذا إعادة نس  هذا القصص الشعيب. ألن اخللفية الفكرية اليت خيفيها اخلطاب تعارض هذا الطابع، 
 (.10« )وحتاول أن حتطم هذا االمتداد التارخيي أو على األقل أن حتوله 

، الصراع مع السائد من العقيم يسعى يف تغيري يوسف األطرشاقد قرائي للن -من هذا املنطلق السوسيو   
األدوات الكتابية واملعايري القرائية بالشكل الذي ينشط التوتر بني األفكار املتصارعة يف النص الروائي 
يم اجلزائري واليت هلا ما يشبهها الكثري على االمتداد التغريي للعصور اجلزائرية، وبإشاعة الرفض للثابت العق

وفتح احلوار اجلديل مع اجلديد تتسع رقعة األدبية للخطاب الروائي املؤسسة على اخلالف الرؤيوي اليت 
ترفض العكس اآليل اجملمد لالستمرار واملقلص للدور التبادل تأثري بني الكتابة والقراءة والواقع اجلزائري 

اجلزائري. إذ يسعى إىل تلغيم مسار قراءاته وهبذا يتحقق الوجود الفعلي للنص الروائي يف الواقع االجتماعي 
بالشكل الذي يعيق خلفيات القراء، أي اخللفية الفكرية والتارخيية للمجتمع اجلزائري، ومن مث حيث على 
تعديلها على أن يكون هلذا التعديل قابلية التعدد واالستمرارية مواكبة للتابع من التغيري. وعليه تكون الرواية 

 من اجلدل والصراع آلياتيا وقرائيا وعلى مستوى الواقع تنقعحه من السلبيات وحتمله على اجلزائرية تشكيال
 التطوير وكل ذلك عرب الوعي بالتأويل ال التمثيل والعكس اآليل:

وعلى هذا األساس فإن هذه الرؤية جتاوز آثار املاضي البعيد، وتفضح آثار املاضي القريب، إهنا دعوة »    
 (.11« )جديدة تقف موقفا يعارض هذا االمتداد املؤمل  إىل إنتاج ثقافة
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نقدي/قرائي اجلزائري حيث  -ومثل هذا املوقف النقدي يشري وبوضوح إىل تطور يف الفهم السوسيو   
نص الغربية لكن طوعها لتتجاوب  -استطاع بناء رؤية منهجية تفاعلت بوعي مع آلية السوسيو

األخري الذي خوله قربه الطبيعي من البيئة اليت شهدت تكوينه أن  وخصوصية النص الروائي اجلزائري، هذا
يكون ألصق بالواقع اجلزائري  فقد اتضح من هذه املقالة التحليلية وما سبقها يف هذا العنصر األخري، أن 
 النقد السوسيولوجي اجلزائري يري يف النص الروائي بعامله التخييلي املتشابك واملعقد  منطقة تقاطع وصراع

تأثرية بني النص  -جديل بني األدب والواقع، والقراءة التأويلية متثل التحقيق الوجودي للعالقة التبادل
 الروائي والواقع اجلزائري.

 
 

 حفيظة بن ق انة  
 المركز الجامعي برج بوعريريج    
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 األستاذة حفيظة بن مزغنة     بالغة األسلوب في الصورة الشعرية مقاربة بين القديم والحداثي
 

 بالغة األسلوب يف الصورة الشعرية مقاربة بني القديم واحلداثي

 األستاذة حفيظة بن مزغنة 

 

 

 
كــل نزعــة نفعيــة، فلغــة باســتقاللية خطاهبــا وتعارضــه مــع   -واألدب عمومــا –تعــرف لغــة الشــعر 

الشعر جمال معريف ومجايل قائم بذاته، نتيجة قصدية قبلية، فالشـاعر ال يقصـد إال كتابـة التجربـة الفنيـة الـيت 
 ال تعدو أن تكون معادال موضوعيا عن أفكاره وشعوره.

هـي النتيجـة احلتميـة حلركيـة الفعـل اإلبــداعي،  -هـذه اللغـة اخلاصـة –ومـن مث، تكـون لغـة الشـعر 
 يث يُؤّول إىل عامل من العالمات املشحونة بالدالالت القابلة للقراءة وبالتايل الفهم والتفسري. ح

، يســتثمر الشــاعر فيهــا طاقــات هــذه اللغــة الدالليــة، لتعــرب عــن *ومادامــت الكتابــة فعــال يف اللغــة 
يــق التصــرف يف أفكـاره وتصــوراته، فإنـه يســعى مــن وراء ذلـك إىل ممارســة نــوع مـن التحريــف اللغــوي عـن طر 

قوانني اللغة ومدلوالهتا، وذلك باسـتخدام التصـوير والتخييـل حبيـث تصـبح الشـحنات الدالليـة شـفافة وغـري 
 قابلة للتحديد، أي أهنا تقبل كل املعاين املمكنة وبالتايل تشغل ذهن املتلقي وحتقق األثر يف نفسه.

متــس يف الشــيء الكثــري  -يــف اللغــويالــيت تعتمــد التحر  –وال أعتقــد أن هــذه الطريقــة يف الكتابــة  
يعتمـــــد علــــــى التشــــــبيهات  -كمــــــا هـــــو معــــــروف–أســـــلوب الكتابــــــة عنـــــد القــــــدماء، ذلـــــك أن معظمهــــــم 

واالســـتعارات يف الغالـــب األعـــم، كمـــا يعتمـــد علـــى عقـــد العالقـــات املنطقيـــة بـــني عناصـــر الرتكيـــب، ولعـــل 
 من ضروب البيان. السبب يف ذلك يرجع إىل افتتان العرب بالتشبيهات أكثر من غريها 

وعلــى الــرغم مــن هــذا االخــتالف بــني لغــة الشــعر القــدمي، ولغــة الشــعر احلــداثي، إال أن الــنص ال  
ميكن أن خيرج عن مستوى املنطوق، ومستوى املسـكوت عنـه، ألن اللغـة الشـعرية عمومـا ال تعـين مـا تقـول 

 .1ا وتعين شيئا آخر": "إن القصيدة تقول شيئريفاتير ميكاييلبل تقول ما تعين، كما يقول 
وبناء على ذلك فاحلديث عن طبيعة الشعر بصفة عامة، لن يكون إال بالتطرق إال إىل  أهم 
عنصر ينبين عليه واقصد بذلك الصورة الشعرية، كما أن احلديث عن الصورة لن يكون أيضا إال بالنظر يف 

 ية. يف ضوء الصورة البالغية التقليد *طبيعة الصورة يف الشعر احلداثي
                                                 

 جديدة  وهي لغة األدب. أقصد بـ الفعل يف اللغة، احلدث الذي يطرأ على اللغة الطبيعية من حتويرات وتغيريات جتعلها تولد لغة  -*
  .                                                                                               08، ص: 1997ريفاتري، ميكاييل. دالئليات الشعر. ترمجة حممد معتصم. منشورات كلية اآلداب، الرباط،  -1
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ولإلشارة فإن الصورة يف الشعر القدمي، كانت تنفصل عن الفكرة أو تنضاف إليها بطريقة تابعة 
شارحة ومدعمة أو تزيينية، مما جعلها صورة جاهزة، "تدخل النص بوصفها وحدات قائمة بنفسها، )...( 

ساس الذي تقوم عليه واأل ،2جتلب من اخلارج وتستعمل للبالغة أو التأثري، ويرتجم الشاعر إليها ذهنه"
الصورة قدميا هو التشبيه واالستعارة، يراعى يف التشبيه "التناسب املنطقي" بني الطرفني، حبيث تبقى احلدود 

 متمايزة وواضحة، ويشرتط يف االستعارة أال تعصف مببدأ التناسب العقلي. 
، *البصري عليها مل ختتلف الصورة القدمية، إذن، عما ألفه الفهم واملدارك، إذ ساد النمط

وتضافرت فيها صفات الوضوح احلسية اجلزئية، املنطقية، الواقعية، اليت جعلت من وظيفة الصورة أداة 
 لإلقناع والتأثري، ختضع لشروط مقتضى احلال.

ومن مث، فالصورة التقليدية كانت حماكاة للواقع الطبيعي، وقياسا منطقيا يعتمد القوالب اجلاهزة،  
ر، متآلفة األجزاء، واضحة املعاين، تقوم عناصرها على التشبيهات واالستعارات اليت متناسبة العناص

 تستمد من منبع قريب من الذائقة العامة، وهي يف جمملها تتجه حنو البساطة والتحديد.
ويف املقابل فإن الصورة يف الشعر احلداثي مبختلف أنواعها، كانت قد اختذت منحى آخر 

 ايرة، من خالل املالمح األسلوبية اليت تنبين عليها. وتبلورت وفق طريقة مغ
إن هذا التحول يف طبيعة الصورة الشعرية، كان نتيجة للتيار املعاصر الذي جاء ليحطم قاعدة 
الصور الكالسيكية ويتجاوز حدود الصورة الرومانسية، ليؤسس صورة حديثة تعكس بعدا فلسفيا وعمليا، 

 . وتصور الوجود احلضاري يف كليته
إن أسباب هذا التغري كثرية، ال يسمح املقام بالتعرض هلا مجيعا، أكتفي باإلشارة إىل أن الشعراء 
احلداثيني، قد استفادوا من ممارستهم وتنظيمهم للصورة من إجنازات املعارف احلديثة يف كثرهتا وتشعبها  

العمق والتعقيد والشمولية تسمح هلم كاأللسنية، واألسطورية، واجلمالية...، ليبلغوا هبا " درجة متقدمة من 
، كما أن تأثر الشاعر املعاصر باملدارس 3باستقطاب الواقع املعاصر يف طبقاته اخلفية ودالالته الغامضة"

واحلركات األدبية والفنية املعاصرة، أثر يف اجتاهه إىل التعبري عن رؤاه وجتاربه يف ضوء هذه احلركات واملدارس 
السريالية...، فهذه احلركات قد سعت إىل جماوزة العالقة املرئية أو احملسوسة بني األشياء، العاملية كالرمزية، و 

 يف حماولة إلجياد عالقات بني األشياء يف مناطق ما وراء الواقع املكشوف أو احملسوس.

                                                                                                                            
تغيري املفاجئ، الذي ختيب معه كل تزداد إصرارا عل إهدار أكثر القرائن التوضيحية، وخرق جممل لقوانني البالغة القدمية، وحماولة الهثة إلقامة بالغة جديدة، معيارها اليشري مصطلح احلداثي إىل احلداثة اليت  - *

 توقعات القارئ، كما أهنا أقرب إىل خرق القوانني البالغية القدمية.  
  .272. ص: 1982. منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2فنية يف الشعر العريب احلديث. طاليافـي، نعيم. تطور الصورة ال - 2
احلواس األخرى عليها يف التلقي ميكن من التذوق والفهم، خبالف يرى أفالطون أن السمع والبصر )املوسيقى والصورة(، يرتبطان ارتباطا وثيقا بالعمليات الذهنية على خالف احلواس األخرى، وأن االعتماد  - *

 املهيأة للنشاط العملي ال اجلمايل.
 .258. ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر. ص: 1رماين، إبراهيم. الغموض يف الشعر العريب احلديث. ط - 3
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هذا، وبعد أن كان العقل أو احلواس وسيلة فعالة، حتدد وترسم التشابه بني األشياء أو بني  
هتا يف تشكيل الصورة الشعرية، أصبح اآلن، الالوعي مصدرا لتشكيل كثري من الصور، يوضح جربا جزئيا

إبراهيم جربا هذه النقطة من خالل حديثه عن السريالية، فيقول: "لقد وجد الكتاب يف الالوعي مصدرا 
حيدده العقل من ظواهر. غنيا للرموز)...( لذا أصبح شائعا يف الشعر املعاصر التمرد على ما تراه العني، أو 

فالصورة يف الكثري من األحيان حلم. وإذا كانت بعض الصور مفزعة تنقصها الروابط املرئية بالعني أو 
العقل، أوال ينطبق هذا على صور أحالمنا؟ وإذا عجزنا عن تفسري بعض الصور، أوال نعجز أحيانا عن 

 .4بالعوائق، متاما كأحالم الليل، وأحالم اليقظة"تفسري أحالمنا؟ إن الصورة السريالية خلق حر ال يعرتف 
ومن مث، فإن قارئ القصيدة احلداثية أصبح يعيش حالة من االرتباك أمام إسراف الكثري من 
الشعراء يف خلق صور هي مزيج من السريالية والفرويدية، مما جيعله يستقبل مثل هذه الصور وهو حيس 

يدة اليت اختذهتا الصـورة، ورمبا يعود السبب إىل أنه حياول االقرتاب بعجزه التام عن اإلحاطة باألبعاد اجلد
منها كما كان يفعل مع شعر املتنيب والبحرتي وشوقي وغريهم، من أصحاب الصور التقليدية أو إىل عدم 

 تفهمه ووعيه بالتجربة املعاصرة.
تبدو  –القات إن أهم دافع ملعاجلة هذه املسألة، هو أن التأليف أصبح يعتمد على عقد ع

بني أجزاء الصورة الشعرية، ولكن ميكن تربير صحتها من خالل البنية العميقة اليت  -وكأهنا غري منطقية
تعتمد على قواعد بالغية أو مجالية، يف حني كان التأليف أو بتعبري أصح النظم يف البالغة القدمية يعتمد 

 على مربرات حنوية حبتة.
يف األسلوبية املعاصرة خيتلف كثريا عن مفهوم النظم أو التأليف  وال أعتقد أن مفهوم التأليف 

، حيث إن كال منهما يهدف إىل تأليف كالم تنسجم عناصره يف تركيب مجيل.5عند عبد القاهر اجلرجاين
  
، لكن طريقة تشكيلها يف الشعر القدمي كانت *فالصورة هي أساس تأليف الشعر وأساس وجوده 

مة من اليت تعرفها الصورة اليوم، ذلك أهنا تعتمد بالدرجة األوىل على استقامة ختضع لقوانني أكثر صرا
 بنظرية النظم. ، وهذا ما يتعلق بصفة مباشرة*النحو

ولقد كان عبد القاهر اجلرجاين يلح دائما على أداة لضبط العالقات وتنظيمها، وهي النحو أداة 
الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه النظم، يقول:" ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع 

                                                 
 .83.ص: 1986، 2-1.ع7سليمان، خالد. ظاهرة الغموض يف الشعر احلر، جملة فصول. م - 4
نظم  بأكثر من أن تكـــون هذه مألوفة  النظم والتأليف:" ... وهل يقع فــي وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان املفردتان من غري أن ينظر إلــى مكان تقعان فيه من التأليف واليقــول اجلرجاين فيما يتعلق ب - 5

 .310ظر دالئل اإلعجاز. ص: مستعملة وتلك غريبة وحشية أو أن تكـون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن ومما يؤكد اللسان أبعد..."  ين
 وهي تقابل "الشخصية" يف النص الروائــي. -مبختلف أنواعه–متثل " الصورة الشعرية" أســاس تشكيل النص الشعري  - *
 ال أقصد باملقاييس النحوية النحو املعياري أو القواعدي، لكن املقصود هـو علم النحو الذي يهتم باستقامة املعىن . -*
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وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هنجت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك، فال ختل بشيء 
؛ ومن مث، فاجلرجاين ينفي وجود نظم من دون مراعاة لعلم النحو، هذا العلم الذي يهتم بتنظيم 6منها"

للناظم من معرفة واسعة بأصول النحو ومناهجه ليحسن الربط العالقات الداخلية بني الكلمات والبد 
 والتأليف. 

بني اللفظ واملعىن أو الدال واملدلول، حيث إن  ونظرية النظم تقوم أساسا على ضرورة االئتالف 
العالقة بني الرتكيب والداللة اليت ميكن توليدها أساس الصورة الشعرية عموما، ألن الصورة ال تكتسب 

إال من خالل الرتكيب غري املألوف الذي يولد داللة مجالية غري مألوفة من خالل تركيبتها الثنائية مجاليتها 
 )املعىن/ ومعىن املعىن(.

ولإلشارة فإن مفهوم االنزياح يف األسلوبية املعاصرة يقابل مفهوم القرينة يف التصوير البالغي  
 ري التوزيع واالستبدال يف التشكيل الفين خباصة.القدمي، كما أن فكرة االنزياح هلا عالقة مباشرة مبحو 

إن التطور يف التشكيل الشعري، أو بتعبري أصح التحول من بالغة التصوير الشعري القدمي إىل  
أسلوبية الصورة احلداثية، يرجع أساسا إىل املرجعية الفنية واجلمالية اليت تقوم عليها كل من الصورة القدمية 

صورة القدمية تقوم على أسس بالغية، يف حني ترتكز الصورة احلداثية على أساس والصورة احلداثية، فال
 أسلويب هبدف توليد الداللة.

والصورة احلداثية هي الصياغة اللغوية ذات الطابع الفردي اخلالص، واليت تظهر من خالل مسات  
شكيل ما ال ُيشّكل، تقوم على ت -أي الصورة–لغوية خاصة بالنص، كظاهرة التكرار مثال، كما أهنا 

على عكس البالغة القدمية، ألن العالقة بني عناصر الصورة التقليدية حتدث من خالل ثنائيات )مشبه/ 
مشبه به(؛ مبعىن وجود نوع من التماثل بني صورة وصورة على املستوى الرتكييب وليس على املستوى 

 ى خلفية منطقية بالتعبري السيميائي.   الداليل، والعالقات اليت تربط عناصر الرتكيب تقوم أساسا عل
يأخـــذ االنزيـــاح اللغـــوي مفهومـــا حـــداثيا، كتقنيـــة أســـلوبية جديـــدة يعتمـــدها كـــل مبـــدع كأســـاس 
لتشكيل الصورة الشعرية، ألن معىن االنزياح مرتبط بصـفة مباشـرة بعمليـة خـرق القاعـدة يف اللغـة الطبيعيـة، 

ت ولكــن وفــق طريقــة خلــط نظــام اللغــة، وذلــك خبلــق لــيس عــن طريــق تبــديل الــدالالت املعجميــة للكلمــا
 عالئق جديدة بني أجزاء الصورة.

والقرينــــة يف الصــــورة احلداثيـــــة حتــــدث علــــى مســـــتوى العالقــــات الدالليــــة، ولـــــيس علــــى مســـــتوى  
العالقــات الرتكيبيــة، كمــا هــو الشـــأن يف الصــورة البـــالغية القدميــة، إمنــا الفــرق يكمــن يف أن االنزيــاح أعمــق 

                                                 
  .                                                                      264. ص: 1988. تصحيح حممد عبده وحممد الركزي الشنقيطي. بيـــروت،  2، عبد القاهر. دالئل اإلعجاز. طاجلرجاين - 6
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عــن الداللــة، ألن الشــعر احلــداثي يرتكــز علــى الداللــة، وبالتــايل فعمليــة االنزيــاح الــيت حتــدث يف اللغــة  تعبــريا
 الطبيعية هي أساس العملية الرتكيبية والداللية يف الشعر احلداثي.

ويف املقابل فإن القرينة يف الصورة البالغية القدمية حتدث على مسـتوى العالقـات الرتكيبيـة، ومثـل   
 :7ورد يف قول الشاعر أبو الفضل حممد بن احلسني العميد ذلك ما

 نفس أعز علي من نفسي    قامت تظللني من الشمس
 شمس تظللني من الشمس    قامت تظللني، ومن عجب

تظهر يف املستوى الرتكييب، وتتمثل هنا يف  -باعتبارها صورة قدمية –والقرينة يف هذه الصورة 
ظلل إمنا يظلل الشيء الذي خيفي الشمس، والقرينة هي ما حيدث خلال لفظ )تظللين(، ألن الشمس ال ت

ظاهريا يف الرتكيب، وتبدو الصورة من خالهلا غري منطقية، ولكنها السبب الذي ميكن أن نتوصل من 
 خالله إىل الداللة احلقيقية أو القريبة من احلقيقية. 

  -على عكس الصورة احلداثية-عراء ولإلشارة فإن الصورة البالغية القدمية قد تتكرر عند الش
كما أن مظاهر التشبيه تتكرر من شاعر آلخر، كتشبيه الدمع باملاء الذي يطفئ النار، لذلك كان 
القدامى يأخذون على الشعراء اخلروج عن الطرق املألوفة يف عقد التشبيهات، ومن ذلك ما أخذه اآلمدي 

يد النار اشتعاال وقد ألفته العرب كاملاء الذي يطفئ هذه على أيب متام عندما شبه الدمع بالوقـود الذي يز 
 .*النار، فكانت طريقة أيب متام هذه على غري طريقة العرب

وبناء على هذا التصور، فإن الصورة التقليدية تقوم على معايري بالغية خمتلفة، فمنها االستعارة 
النقد البالغي العريب القدمي، ولإلشارة  والتشبيه وما إىل ذلك من الصور اليت ختضع لقواعد صارمة حددها

فإن هذه الصورة كانت قد اختذت أشكاال معروفة، ومتداولة بني الشعراء، متثلت يف إقامة عالقة بني اسم 
 املشبه واسم املشبه به مثال، شرط أن يكون وجه الشبه واضحا بينهما.

دث على مستوى اللغة؛ أي حي -الشعر القدمي خباصة -وبالتايل فإن اللعب يف التشكيل يف  
الرتكيب، مبعىن أن الصورة يف البالغة تظهر على املستوى الرتكييب، لكن الداللة يف هذه احلال ُتوّلد بعد 

 التشكل، أي تشكل الصورة من الصورة الثانية وليس من الصورة األوىل، ألن التشبيه يكون بصورتني:  
 ( مرجعية.1تكـون الصورة رقم ) 
 ( غري مرجعية )أي داللية(.2رقم  )وتكون الصورة  

 : 8ومثال ذلك قول أيب متام:

                                                 
 . 415. ص: 1971مد عبد املنعم خفاجي. دار الكتاب اللبناين، بريوت، . شرح وتعليق وتنقيح الدكتور حم3. ط2ج -1اخلطيب، القزويين. اإليضاح يف علـوم البالغة. ج - 7
  تطلق عبارة "طريقة العرب" على نظرية"عمود الشعر" أيضا.    -*
 .330. ص: 2اخلطيب، القزويين. اإليضاح يف علوم البالغة. ج - 8
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 طويت، أتـاح لها لسان حسـود    إذا أراد اهلل نــــشر فضيلة

 ما كان يعرف طيب عرف العـود    لوال اشتعال النار فيما جاورت
ول ميثل الطرف واملالحظ على هذه الصورة، أهنا ال تكتمل إال بقراءة البيتني معا، حيث إن البيت األ

األول للتشبيه )أعين اسم املشبه(، يف حني ميثل البيت الثاين الطرف الثاين للتشبيه )أعين اسم املشبه به(، 
إذ شبه الشاعر انتشار اخلرب على لسان احلسود بانتشار رائحة عرف الطيب عند مالمسة النار، وحول 

 البيت األول، ومل تنته إىل الثاين، على ذلك يعلق اخلطيب القزويين حيث يقول: "وقس حالك وأنت يف
 .9حالك وأنت قد انتهيت إليه ووقفت عليه: تعلم بعد ما بني حالتيك يف متكن املعىن لديك"

 ويكون بالتايل: 
 (                    نشر الفضيلة على لسان احلسود )مرجعية(.               1الصورة رقم ) -
 اشتعال عرف الطيب بالــنار )داللـية(.         (            2الصورة رقم) -

فإن الصورة  -وخالفا ملا عرفناه يف الصورة القدمية –وبناء على هذا التصور، ميكن أن نقول 
احلداثية ال تتشكل على مستوى العالقات الرتكيبية اليت تقوم على مستوى مفردات اللغة، كما هو الشأن 

قات على مستـوى الداللة؛ أي داللـة هذه املفردات، أو الداللة الرتكيبية؛ يف البالغة، وإمنا حتدث هذه العال
 أي على املستوى االستبدايل.

إن هذه الفكرة توحي بأن هناك مستويني للغة بعامة واللغة األدبية خباصة، غري أن األمر خيتلف  
 عية، يف حني خيتلف األمربينهما، ألن هذين املستويني يكاد أحدمها ينطبق على اآلخر يف اللغة الطبي

 بالنسبة للغة األدبية ألن املستوى الرتكييب ال حييل مباشرة على الداللة احلقيقية للمستوى االستبدايل.
ونظرا ألمهية كل من احملور األفقي واحملور العمودي يف تشكيل الصورة، يصبح بذلك التوتر قائما 

؛ يعين أن الشاعر يشكل صوره، أو 10تر الذي يقيم اإلنشاء"بني البنية األفقية والبنية الرأسية، "هذا التو 
 جيسدها بالرموز اللغوية ليحقق بالتايل البنية األفقية، واليت حتمل بدورها البنية التحتية.

ولتوضيح املسألة أكثر، رأيت أن أعتمد على التخطيط الذي وضعه جاكوبسون ليوضح العالقة 
طط التايل ميثل "اللغة العادية اليت يقصد منها التواصل وتقل فيها بني حموي الرتكيب واالستبدال، واملخ
 :12، والتخطيط كما يلي11الطاقة الشعرية الناجتة عن االنزياحات"

 

                                                 
  . 330املرجع نفسه. ص:  – 9

 .59عياد، حممد شكري. دائرة اإلبداع. ص:  - 10
  .23. ص: 1989. مطبعة النجـاح اجلديدة، الدار البيضاء، 1حلميدانـي، محيد. أسلوبية الرواية، مدخل نظري. ط - 11
 .23املرجع نفسه، ص:   - 12
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 حمور الرتكيب                                                         

              
            دالحمور االستب                                 

إن هذا املخطط يعرب ببساطة عن اللغة العادية/ الرتكيب اللغوي للكالم اليومي، اليت متثل 
الكالم الذي يطابق لفظه معناه، وال ميكن هلذا املخطط بأي حال من األحوال أن ميثل التشكيل الفين، 

  :13ما يليألن األمر خيتلف بالنسبة حملوري الرتكيب واالستبدال فيصبح املخطط ك
 

 
 حمور الرتكيب                                   

                                        
                                           

 حمور االستبدال
 

إن املالحظ على هذا املخطط، وجود خطني متقطعني يوازي األول حمور الرتكيب واآلخر يوازي 
ال، حيث "يشري  هذان[ اخلطان املتقطعان إىل عملية االنزياح ذاهتا اليت حتدث يف لغة حمور االستبد
 . وهذه الفكرة تؤكد مرة أخرى أن لغة األدب هي نتيجة النزياحات يف لغة التواصل. 14 الشعر["

تتقاطع هذه الفكرة مع ما تنص عليه األسلوبية يف عالقة اللغة باألسلوب، هاتان القوتان 
، ألن الصورة تنشأ كفكرة لدى  الشـاعر / املبدع، حيث إهنا تراوده يف زمان ومكان غري *انالعمياو 

حمددين، لتتم صياغتها إنطالقا من الصميمية السرية له، وهي األسلوب، واملبدع حني يعرب يأخذ من لغة 
قراءة بعد ذلك.التواصل اليومي مث يفرغها من معناها املألوف ويشحنها بدالالت جديدة تعد مفتاحا لل

  

                                                 
 .24املرجع نفسه، ص:  - 13
 .24املرجع نفسه. ص:   - 14
 يطلق بارت مصطلح "القوتان عمياوان" على "اللغة"و"األسلوب". -*
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يف أكثر من موضع، وهو بصدد  *بارتإن هذا التصور، حول طبيعة األسلوب هو ما أشار إليه 
 ، فالشاعر يوجد لغته املختلفة عن غريه من الناس بأسلوبه املتميز.*البحث عن الدرجة الصفر للكتابة

[ وماضيه مث حيث إن هذا األسلوب هو "صور، ودفق، وقاموس تولد كلها من جسم  الشاعر 
تصري شيئا فشيئا، اآلليات نفسها لفنه. هكذا تتكون حتت اسم أسلوب، لغة مكتفية بذاهتا ال تغوص إال 
يف امليثولوجيا الشخصية والسرية للشاعر[، تغوص يف تلك الفيزيقا السفلى للكالم حيث يتكون أول زوج 

من خالل هذه  بارت، يؤكد 15وده"اللفظية لوج*من الكلمات واألشياء، وحيث تستقر هنائيا التيمات
 الفكرة أن األسلوب خصوصية مميزة، ألنه يتعلق بالعقد واملكبوتات والظروف اخلاصة.

فاملبدع حياول أسلبة اللغة واألحالم إىل واقع خيايل حيقق فيه طموحاته اليت رفضها الواقع 
بيعة احللم. كما أنه منبثق من احلقيقي، ولقد رأينا يف موضع سابق كيف أن اللغة األدبية تتماشى  وط

ميثولوجيا األنا، فيكون األسلوب بذلك وسيلة لرفض الواقع وهدمه، فيبدو العمل الفين وكأنه "رد فعل 
 .16للحياة مبختلف أوجهها"

، فتستدعي مفهوم األسطورة مبفاهيمها املختلفة، سواء بارتأما فكرة "ميثولوجيا األنا" عند 
، فاألسطورة يف مجيع احلاالت شيء خيايل، ألهنا منافية ملعطيات الواقع، كما أتعلقت بالذات أو اجملتمع

أهنا خمالفة ألحكام العقل واملنطق، واألسطورة "سواء نظرنا إليها من الداخل أو اخلارج من زاوية علم 
زاوية علم  النفس  يف عـالقتها يف ذات املبدع أو اجملتمع[، باعتبارها جتليات لعوامل النفس والفكر... ومن

؛  فالنفس اإلنسانية، نظرا خلصوصيتها الغامضة وبعدها عن احلقيقة 17االجتماع...حقيقة ثقافية معقدة"
فهي شبيهة باألسطورة يف طموحها إىل حتقيق غري املمكن حتقيقه يف الواقع، باإلضافة إىل أن كال منهما 

ص، فاملبدع ال حيقق طموحاته إال يف عامل تتقاطع مع األخرى يف طموحها إىل هدم الواقع وإقامة عامل خا
 اخليال واألسطورة. 

                                                 
دب، عمل على إرساء (، ناقد فرنسي اهتم بالنقد األديب، فثار على املناهج املتوارثة حىت شكك بقيمة ما تلقنه الدراسات اجلامعية الكالسيكية يف ميدان األ1915- 1980) Barthesروالن بارت:  -*

ونقدا حبيث أرسى منهج نصي، مث اجتهت عناية بارت إىل علم السيميولوجيا فحاول أن يكتشف قوانني  قواعد نقد حديث، فكان كتابه "الدرجة الصفر للكتابة" بيان احتوى على فلسفة يف اخلطاب األديب تعريفا
  الداللة عامة معارضا فكرة قداسة املؤلف وقدسية األثر، كما سعى إىل الكشف عن الروابط العميقة بني اإلنسان والسيميولوجيا عموما.

ة تقريبا(. ذلك أن البحث اصة "الدرجة الصفر" هو عالقته الوطيدة بالبالغة القدمية )ملا هلا من عالقة بدورها يف تشكيل الصورة القدمية واحلداثية بطريقة واحدإن اهلدف من احلديث عن الكتابة عند بارت خب -*
ريها من الكتابات اليت هلا غايات حمددة( وخاصة منذ العصر الكالسيكي، حيث مت اإلدراك عن "الدرجة الصفر" هو مربر لقياس الدرجات األخرى )منها الدرجة العادية أو املألوفة للغة، والكتابات السياسية وغ

ثله البالغة القدمية. اءت فكرة "التعايل" يف األدب والفن عموما، وهذا ما متبأن الكتابة هي "التجويد" )من اجلودة( يف نقل اللغة املشرتكة إىل أعلى درجة من "االكتمال" لتطابق ما يريدون التعبري عنه، ومن مث ج
 ينظر الدرجة الصفر للكتابة، لـ روالن بارت. 

)شكل مبنني(، ويف الفقرة، تكون التيمة هي املوضوع تعين يف العمل األديب، الفكرة املرتددة باستمرار مبا يشبه الالزمة، أو الفكرة األساسية )أطروحة ، صورة وسواسية( أو الشكل اجلوهري  (themeتيمة: ) -*
  .33ملعاجل من خالل إرجاعات لعامل مشرتك يف اخلطاب األديب. ينظر الدرجة للصفر للكتابة. ص: ا

 .33. ص: 1980. دار الطليعة                                                      للطباعة والنشر، بريوت، 1بارت، روالن. الدرجة الصفر للكتابة. . ترمجة حممد برادة. ط - 15
 .                                                                                           123.  ص: 1996. 3زعموش، عمار. مفهوم األدب يف النقد العربـي املعاصر. جملة اآلداب واللغة العربية، جـامعة قسنطينة، اجلزائـر. ع - 16
  .                                                                                                            188. ص: 1993األديب. اجلامعة التونسية، صامد للنشر والتوزيع. الواد، حسني وآخرون. قراءات يف النص  -17
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وعلى ما نراه يف األسلوب، تبدو اللغة يف صورهتا االجتماعية واملشرتكة بني مجيع الناس، فـ 
"اللغة مثل طبيعة متر مجيعها عرب كالم  الشاعر[ بدون أن تعطيه، مع ذلك، أي شكل، وبدون حىت أن 

رة جمردة من احلقائق، وخارجها فقط تبدأ ترتسب كثافة فعل متوحد )...(، تغذيه: إهنا مبثابة دائ
طبيعة للغة،  -و الشاعر[ ال يغرتف منها البتة: ألن اللغة بالنسبة له هي مبثابة خط يشري جتاوزه إىل فوق

إهنا جمال لفعل وحتديد ملمكن وانتظار له )...( ملكية مشاع للناس ال للكتاب، )...(، ومن مث فهي 
شيء اجتماعي بالتحديد وليس باالختيار. ألن عربها ينتصب الــتاري  كليا، تاما وموحدا على شاكلة 

؛ إن هذه الفكرة تؤكد مرة أخرى الطابع االجتماعي للغة، وإن ما توحي به هو أن األسلوب لغة 18طبيعة"
ن اللغة ملك خاصة وليست مشاعة، ألهنا تصدر من ذات الشاعر ومن صميميته السرية، ونظرا أل

للمجتمع، فإن الشاعر/ املبدع يوظف عناصرها حبرية حيدها ما تعارف عليه أصحاب هذه اللغة، إذ جيب 
 أال تفقد طبيعتها التواصلية، وأن ال تنتزع الداللة املعجمية انتزاعا تاما من الدوال. 

ية بكشف أسرار أما من الناحية العملية، فإن اللغة تتوفر على بنية أفقية، تسمح هذه البن 
، أما األسلوب 19الكالم على نفس خط كلماته، ويف اللغة "كل شيء مهدد وموجه الستعمال مباشر"

فيتوفر على بنية عمودية ألنه "ليس )...( سوى بعد عمودي، يغوص يف الذكرى املنغلقة للشخص )...(، 
 -ر[، نوع من العملية فوقواألسلوب هو دائما سر، )...( إّن سره هو ذكرى مغلقة داخل جسد  الشاع

، ومن مث، فإن األسلوب قوة عمودية تغوص يف الصميمية 20أدبية، حتمل اإلنسان إىل عتبة القوة والسحر"
 السرية للمبدع لتتجاوز بذلك أفقية اللغة.

فهذا التوتر  وبناء على هذا التصور الذي أظهر نوعا من االختالف بني طبيعتني متعارضتني
اللغة وعمودية األسلوب، جيب أن خيلق طبيعة ما، ألن اللغة تعمل وكأهنا سلبية،  القائم بني أفقية

واألسلوب ضرورة تربط مزاج الشاعر بلغته، وهذه الطبيعة اليت تتموضع بينهما هي قيمة شكلية أساسية يف 
 إنتاج وبلورة الصورة الشعرية.

موعة من العالقات وليست هي جم -قدمية كانت أم حداثية –وآية القول، فالصورة الشعرية 
جمموعة من األلفاظ، أو كما تشري إليه نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين، حيث إن النحو هو أداة 

هو علم يهتم بتنظيم العالقات الداخلية بني الكلمات، وبناء على  -كما سبق الذكر–النظم، والنحو 
يب واالستبدال هو الضابط النحوي الذي جيعل من ذلك فإن الرتابط الذي يضمن التوافق بني حموري الرتك

 العالقات النحوية سبيال خللق العالقات الداللية وإبراز مجالية الصورة وشاعريتها.
                                                 

 .33-32بارت، روالن. الدرجة الصفر للكتابة. ص ص:  -18
 .34املرجع نفسه، ص:  -19
 .35-34نفسه. ص ص:  املرجع – 20
  



 األستاذة حفيظة بن مزغنة          بالغة األسلوب يف الصورة الشعرية مقاربة بني القديم واحلداثي            

 

254 

 
 األستاذة حفيظة بن مزغنة  

 المركز الجامعي برج بوعريرج
 



 بن دعموش خليل                                         قراءة يف شعرعفيف الدين التلمساني                      

 

255 

 قراءة في شعرعفيف الدين التلمساني خليل بن دعموش
 

 

 نيقراءة يف شعرعفيف الدين التلمسا

 خليل بن دعموش

 

 

 

يذهب الكثري من النقاد املعاصرين، إىل أنه ليس كل نص أديب تراثي يكتسب صفة 
األركان الثالثة، املتكونة من  استمرارية النص اإلبداعي إال من خالل عالقة املشاركة التواصلية الفعالة بني

 النص املبدع من يرتكب اإلبداعي، األديب املؤلف والنص و القارئ. وإن دل هذا فإمنا يدل على أن النص
أو ختيليا، ومن القارئ الذي يستقبل  الذي يقوم على املعىن الذي يفسر جتربة الكاتب املعاشة واقعيا
استجابات خاصة ال ختلو من الرتميز  إشارات النص إجيابية أم سلبية كانت، من خالل التمازج معه يف

اللغوي والتأثري الشعوري يف القارئ  أي امللفوظ -النص األديب هاتان الصفتان اليت يرتكز عليها  املقصود.
تدل على أن املنتج اإلبداعي يقع يف منطقة  تتجلى لنا يف شكل ردود حلظية جتاه حمموالت النص، -

التفاعل الوجداين الناشئ بني الذات واملوضوع فهذا املنتج املرتتب  متقاطعة بني النص والقراءة، من خالل
ألنه  الشديد بني القارئ والنص، يشكل انطباعا هائال حيتوي النص والقراءة على حد السواء عن التفاعل

ميثل انصهارا تاما بينهما. ولقد كانت بعض املناهج احلديثة تركز يف تطرقها للنصوص األدبية على اجتاه 
ية التقبل والقراءة من والبعض منها تنطلق يف تكريسها ملنهج يف القراءة، تنطلق من النص إىل القارئ واحد

وال ميكن لنا أن نتحقق من . متبادلني، أي من النص إىل القارئ والعكس ومنها القراءة الظاهراتية اجتاهني
 نص املؤلف و االقرتاب من مقصديته و الكشف عن وظيفته اجلمالية إال من خالل التحقق القرائي لنصه،

الفعلية يف بنية العمل األديب هو التالزم القائم بني اإلبداع  فالعنصر األكثر داللة على قيمة التلقي ووظيفته
والنقد يف كل األعمال األدبية، وميكن ترمجته إىل تالزم بني املبدع واملتلقي يف بناء العمل ونشأته. إذ للمرء 

تتحكم طاقتان، إحدامها مبدعة مستنبطة ضاربة يف عمق اجملهول ومتجاوزة لألعراف والتقاليد األدبية، اليت 
فيها قواعد اجلنس األديب. وأخرى قارئة ومتلقية وظيفتها القراءة والتهذيب والنقد تارة، والتنظري من خالل 
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وجتسيد هذا الفعل يتم من خالل ملئنا للفراغات املوجودة، وتثبيت كل مطلق  العمل اإلبداعي تارة أخرى،
لية جتاه أي نص إبداعي إال إذا تقمصنا جبة فيه غري حمدد وبرهنة كل ما هو منفي. ولن تكون قراءتنا مثا

يعيد بناء النص عن طريق نقده وتأويله انطالقا من جتربة مجالية وفنية، ختتلف  القارئ األمثل الذي
ألن القارئ الضمين خيلق ساعة قراءة العمل املشحون باملضمون  القارئ الواقعي. وتتفاوت متاما عن تصور
قيمة عن قيمة النص املتواجد بني يديه. ألنه يرتبط معه بشكل من أشكال  ال تقل اخليايل، قدرات مثالية

الفكرية االنتقال مع النص لتفكيك سر بنائه ومراكز القوى فيه وتوازنه. من  الواقع احملدد، وختول له قدراته
 متغرياته اجلدلية، مبا يبديه من تفاعل مع االستثارة اجلمالية الكامنة فيه. خالل وضع يده على

وقد تفيدنا كيفية سلك السبل املنهجية للقراءة يف معرفة اآلثار االنطباعية، اليت ترتكها فينا األعمال     
األدبية اإلبداعية والسيما اخلالدة منها. وهذا ما يقودنا إىل التأكيد، على أن ما يهمنا يف قراءتنا للنصوص 

مضامينه ومعانيه، بل ما يرتكه النص فينا من آثار  قاله وال الشعرية اإلبداعية، ليس ما يقوله النص وال من
الفين واجلمايل على النفوس، و بالتايل ما يقودنا إىل كشف سر خلود أعمال املبدعني،  شعورية ووقعها

ولغز روعتها وعبقريتها الفنية، وهو ما حتاول نظرية القراءة احلداثية أن تقنعنا به، وذلك  وأسباب دميومتها
اإلبداعي من خالل الرتكيز على جتاوب ردود أفعال القراء وتأويالهتم للنصوص  املوروث بأن نعيد قراءة

وكيفية تعاملنا مع هذه النصوص الرتاثية أثناء التقبل وطبيعة التأثري اليت ترتكه فينا نفسيا ومجاليا  وانفعاالهتم
مجالية القراءة. اهلادفة إىل معرفة  مع اختالف السياقات التارخيية واالجتماعية اليت متيزنا، وكل هذا يف ضوء

وطبيعة التفكري والتفاعل بني الذوات والنصوص اإلبداعية، واملقاييس اجلمالية اليت  الذوق السائد
 . والفلسفي استخدمت يف التأويل عرب التطور التارخيي و التزمني األديب

على الساحة األدبية العربية  ،ت النقديةالعديد من األصوا ،تطفو بني احلني واآلخر يف اآلونة األخريةو      
ومسو  ،من جهة اهلوية واللسان عَرفكجنس بشري موجود وم. الداعية إىل مسو فكرة اإلنسان العريب

وما صاحبها من ظهور جلملة من املصطلحات الرنانة  ،إنتاجه اللغوي والفكري إىل مرتبة اإلنسان العاملي
الذي يتطلب املشاركة  ،يف ذلك تعدد مفاهيم التطور احلضاري والتقينواملداعبة للعاطفة البشرية، مستغلني 

فظهرت معها العديد من مصطلحات الداعية إىل  ،الكلية يف تعميم الفائدة العلمية على البشر عامة
والدميقراطية، العوملة، الرقمنة ...وكلها مفردات حتمل  : التجديد، احلضارة، اإلصالح، اآلخرـاحلداثة ك
و مطاطية يف نفس الوقت، وكلها تدعو إىل جعل العامل الكبري جغرافيا  opaqueشفافة دالالت 

واملختلف يف األعراق واللغات واهلوية واملعتقدات املسلم هبا قرية صغرية موحدة، تشرتك يف مسة التبعية 
 لإلنسانية العاملية وشعاراهتا. 
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العقود األخرية من القرن العشرين آثارا صاحبها  برزت يف اليت تعامالتنا مع النص الرتاثيمجلة من وكان 
فحدث عنها أن تشتت جراءها الصف املثقف . الكثري من الضجيج والنقاش الفكري العلين الثائر واخلفي
املستوردة والدخيلة على الثقافة  ناهجلتلك امل والنخبوي، بني رافد متعصب للموروث األصلي رافض

ومل نتجاوز فيه  ،الرتاث احلقيقي ال يزال بكرا أمام الدراسات العلميةعلى أساس أن  .والعرف االجتماعي
مرحلة القشرة األوىل منه، ونراه يلقى باللوم على الطريقة األخرى اليت يتهمها بأهنا مبتعدة أصال عن روح 

تسبة تكون كرافد جديد متشبع بالقيم الغربية املك ،وبني فكر خنبوي مزدوج التعلم والثقافة. اللغة األم
ويتجسد يف  ،وعالمة تكيفهم الناتج عن الثورة الفكرية هو االنبهار األعمى به .باإلطالع واملعايشة احلية
وهو ما يعيبه به  ،مدعيا للحداثة ومطالبا للبقية مبواكبة املوضة وتقبلها كما هي ،الساحة الثقافية والعلمية

بع من مناهلها حد الثمالة ويريد أن يتجاوز األول يف أنه راح يتبناها دون متحيص أو حرج، وأنه متش
( من خالل جتسيد التفكري اإللغاءمرحلة اجلدل واملالئمة دون استشارته إىل مرحلة أخرى خطرية )

 وبالتايل حياول أن جيعلها من اهلموم الثقافية،حبيث جيعلها شيئا قد حصل .املستحدث على الواقع املعاش

 حياة املسلم املعاصر كواقع. املهمة وإحدى املشكالت اهلامة يف

جيد أن هناك من كانت له عصا السبق  اجلزائري، ري الصويفشعتراثنا النصوص ولعل من يبحث يف 
والتماشي معه بطريقة تكاد تتالشى فيها اآلثار واحلدود وااللتفاتات  ،يف حماولة احتواء وقراءة اآلخر

طريقة تبتعد عن الضجيج والصخب الذي يالحقها كسحب الدخان األبيض، ب  .اإلنسانية والفروق الدينية
تلك املفاهيم املنادى هبا اليوم،  مرياثهذا اآلن ويدخلها يف دائرة اجلدل العقيم الدائم. فنحن لو تأملنا يف 

جذور  (، هلاالهويةلوجدنا أن فكرة حماولة تقبل اآلخر واالكتساب منه يف حدود ما تسمح به األصول )
ه وتعاىل صرحية يف كتابه الكرمي وأكد عليها الرسول الكرمي وسار على هنجه  الكثري إسالمية أقرها سبحان
جوهر االختالف يكمن يف نوعية ثقافة  ولكن                            .من أصحابه والتابعني

ألن الكتابة الصوفية كنموذج "هتدف إىل تكوين إنسان كامل بطرق خاصة  االستيعاب بني األمس واليوم
الكتابة كما هو معلوم، جنس تدخل حتته أنواع متعددة، مثل الكتابة الفقهية والكتابة  يف سياق معني،و

الكالمية )نسبة إىل علم الكالم(، والكتابة الشعرية، والكتابة النحوية... فالكتابة الصوفية إذن جزء من  
ة العربية( وضروري أن يكون لكل  كل، تشرتك مع هذا الكل يف وسيلة التعبري، وهي اللغة الطبيعية )اللغ

 . 1كتابة من هذه الكتابات خصائص بنيوية متيزها عن غريها "

                                                 
 .129م،ص2006، 3محمد مفتاح ، دينامية النص تنظير وإيجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1
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واملقولة تصنيفات تستقر يف الذهن ...:"عىنيف م ةكلمة قراءتنا لرتاثنا جامدفهم   جدلية تفظل     
ت أال يراعى فيها فيستخدمها العقل يف سعيه اإلدراكي حلقائق األشياء والوقائع والظواهر، وشأن املقوال

أمر األلفاظ الدالة عليها ألهنا تصورات لوال تعذر مناجاة الناس بعضهم بعضا بغري قناة اصطالحية 
ومهما كان األمر فإن العقل يصوغ املقوالت حبكم أهنا  .لكانت مدلوالهتا مركوزة يف النفس بغري ملفوظات

أما من  1يسلطها على ما هو ساع إىل إدراكه"أدواته اإلدراكية وبعد أن يصوغها يتخذها آالت تصنيفية 
حيث تناوهلا من جهة أهنا فكرة لالتصال الثقايف اليت تكمن أوىل خطواهتا عند البعض يف طريقة إصدار 

مع األخذ بعني االعتبار التطور  -املعرب به واملستعمل للمفردة اللغوية ال يف املعىن  اللفظ اخلارجي
أو بتعبري آخر يقصد  -غوية واليت يراعى فيها تغيريات عنصري الزمان واملكاناحلضاري ملعاين املفردات الل

إىل حترير الكتابة من كل أشكال االلتزامات اليت تقف حاجزا دون تطلعها على اللغات األخرى 
ؤكد وت ،واستفادهتا من أدواهتا وثقافاهتا وهذا أول املفاتيح ألن القراءة احلداثية هتتم أوال وأخريا باإلنسان

وبناءا على  .وبالتايل ختلصه بشكل تام من متاهة اجلرب واالختيار ،على متتعه بكافة احلرية وكل احلقوق
فـ" ميكن النظر لرتاث ابن عريب بوصفه تواصال حيا خالقا مع الرتاث العاملي  التصويف البسيط هذا، فهمنا

يهوديا، أو كان تراثا فلسفيا فكريا. وهذا الذي كان معروفا ومتداوال يف عصره، سواء كان تراثا مسيحيا أم 
ما يتضح من إصراره على استخدام مصطلحات متنوعة للداللة على مفهوم واحد، فهو يثري مثال إىل 
مفهوم >> العقل األول<< ومنها الديين مثل >>القلم<< هذا إىل جانب >>املوجود األول<< 

عريب كهمزة وصل ال تقف عند حدود استيعابه عن اهلل و>> املخلوق األول<<.اخل، ولكن أمهية ابن 
للرتاث اإلنساين وتوظيفه له يف إقامة بنائه الفكري الفلسفي الشاهق، بل نتجاوز ذلك إىل املسامهة يف 

.وهذه الصفة يعيب هبا فريق  2إعادة تشكيل الرتاث اإلنساين بالتأثري فيه تأثريا خالقا بنفس الدرجة"
تسمون باحلداثيني ميلهم الفاضح والكبري إىل السباحة يف اجتاه الضفة األخرى الرتاثيني احلاليني على من ي

دون أن يعوا أهنم مل يبتعدوا كثريا عن الشاطئ، وال زالت أرجلهم تالمس الرمل الناعم مستندين يف ذلك 
ياراهتا، "أن املرء ليزهو بآدميته حني يلقي بنفسه يف غمار اآلداب الغربية، وجتيش أعماق ضمريه بتدافع ت

أبواب للكتابة منوعة و مهايع متسعة، وفنون -وتعارض مهاهبا ومنتجاهتا وجتاوب أصدائها وأصواهتا
مبتدعة، وحنل ومذاهب، ومدارس ومشارب. واحلياة بني هذه األفكار املشرقة معروضة للنظر يف كل شية 

، جادة ساخرة، ناقمة من شياهتا، حمسوسة يف كل خطرة من خطراهتا، متكررة متضاعفة، شاكة موقفة
وهو ما يتجلى كثريا من خالل طريق كتاباهتم املتنوعة ويف حماوالهتم الركوب الالعقالين للتيار 3راضية"

                                                 
 .7م، ص1983، 1عبد السالم المسدي النقد والحداثة، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت،ط 1
 .24م، ص2002لمصرية العامة للكتاب،نصر حامد أبو زيد هكذا تكلم ابن عربي، الهيئة ا 2

 .34م،ص 2001عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، عالم المعرفة،الكويت، أغسطس، 3
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الغريب اجلارف. باعتباره ميثل طوق النجاة الوحيد من وحشة التخلف املتوهم ومن خالل تسيدهم ملنابر 
 اإلسالمي واختصار حركتهم التجديدية يف تسمية اخلطاب النقدي الذي نراه اليوم يف معظم دول العامل

"القراء احلداثيون" والذين يركزون جل جهودهم املادية واملعنوية يف إبداع طريقة أو منهجية تستمد أصوهلا 
من فكرة اقتباس النظام الفكري الغريب النموذجي الذي يساعدهم على حتقيق العاملية الثقافية من خالل 

الرواج املستقبلي يف يوميات املتلقي اآلخر والذي يعيش منغلقا ومكتفيا مبا ينتجه فكر  حماولة إجياد عوامل
عامله الغريب املتطور، وهذا امليل ال ينفي عنهم صفة التذكري الدائم يف سياق كتاباهتم مبحاوالهتم اجلادة 

هلا. وهذه الطريقة احلضارية  بإلصاق منتجاهتم الفكرية باهلوية اإلسالمية، وإكساهبم البعد الديين والعرفاين
يف الكتابة األدبية اخلطابية لآلخر يروهنا هم احليلة املثلى، وبالتايل جيدر هبم العمل على لصق فهمهم 
اجلديد للدين، وإلباسه مبصطلح إسالمي جديد. وهذا الدرب هو أجنع ما يستعمل يف قراءة كتاباتنا 

 بأشكال متعددة من خمتلف املفردات املستحدثة ظرفيا احلديثة بكثرة وهو أكثر ما يعرض علينا اليوم

اإلسالمية... وإىل غري ذلك من املفردات املطاطية  كالدميقراطية اإلسالمية والتفتح اإلسالمي والليربالية
واليت حياول أصحاهبا تعميمها على كامل خطاهبم األديب والنقدي حبجة احلداثة ومواكبة اآلخر والتجديد 

ون إعطاء أمهية معينة للمتلقي احمللي رغم أنه هو املقصود كشخص، فاللجوء إىل تكتيك يف املفاهيم د
مقبوال عند  تغيري إسرتاتيجية احلوار مع اآلخر النموذج يهدف إىل جعل مفهومهم اخلاص لإلسالم كهوية 

ة عن اآلخر من خالل إعادة تقدميه مبظهر حديث و عصري. وهي نظرة تعتمد التعمية التامة والبعيد
حقيقة الدين واملعتقد أو مبنطق  احلقيقة البائنة هي اخليانة املبطنة و املتعمدة والصرحية لإلسالم  ألن" تراثنا 
قد يكفينا يف امليدان الروحي الديين، عقيدة وشريعة، إذا حنن عرفنا كيف منارس "التجديد" بالصورة اليت 

ات احلياة فيه...وأما يف ما عدا هذا امليدان فرتاثنا تتناسب مع واقع عصرنا مع نوازله ومستجداته ومتطلب
جزء من التاري ، جزء من اإلنسانية مجعاء، وإذا حصل أن متكن قسم من اإلنسانية من جتاوز هذا الرتاث 

نعم قد جند هذا الركب  ،اإلنساين العام فما على الباقي إال أن ينهض ويسابق اخلطى للحاق بالركب الرائد
اسه كل يوم )آراءه ومناهجه(، غري أن ذلك ليس عيبا و ال نقصا، بل بالعكس هو دليل الرائد يغري لب

احلياة، دليل التقدم...وإذا مل نفعل مثله، إذا مل جنتهد يف االستفادة من مجيع>األلبسة< فإهنا سترتاكم 
طمس  وهي حجة احملافظني أو سيف احلجاج عليهم. ألهنم يتعمدون1إىل املؤخرة"أمامنا تدفع بنا 

مقصديته اإلنسانية العامة واخلاصة واليت تعارف عليه القاصي والداين من البالغيني والنقاد على اشتمال 
تراثنا على اجتماع كلي للمبادئ واحلقائق املنظمة والشاملة للعامل وركنهم إياه يف زاوية  ضيقة جدا عليه 

مجاد فارغ ومنه إىل إضفاء جمرد الصفة  وهي داللة على السماح يف كل شيء وبالتايل حتويله إىل هيكل
                                                 

 .74م، ص1990، 1طحمسن حنفي، حممد عابد اجلابري، حوار املشرق واملغرب حنو إعادة بناء الفكر القومي العريب املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت  1
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خمالفة هلا هوية أيضا غامضة يف ميدان احلضارة الغربية واليت خلقت  اآلنية اليت تلصق به وحتميله مدلوالت
 له مثل هذه التعابري وال زال هو يعاين من تبعات بعثها يف جمتمعاهتم.

سالمي كهوية وأصل بصفة خاصة ميكنها أن حتتفي اإل زائرياجل األديبالنص يف الواقع، إن واقعية قراءة     
وكذلك من املسلمني احلداثيني  بالدراسة احلقيقية واإلقتداء من أصحاب الريادة والنبوغ من غري املسلمني

العميقة والكامنة يف  أصحاب الثقافة الغربية من خالل إبراز خمتلف مكتنزاهتم الفلسفية الظاهرة واملبطنة،
خيية املثقلة واليت كان لألدب والرتاث الصويف نقطة انطالق صلبة له فيها النصيب الوافر بطون كتبهم التأر 

خالل اعتمادهم الواضح على القرآن الكرمي ونظرهتم الروحية املتسامية للذات اإلهلية والوجود واملوجود  من
ية العميقة يف اإلفصاح التفسري إىل الروحان يتجاوزون هبا الوقوف عند ساحل الكلمة املفردة يف و اليت 

اجلريء                  أو بتعبري آخر اإلمساك بكل ما هو دال على جريان روح احلكمة. بشكل 
حبسب زماهنم ومكاهنم ،فنرى احلداثيني يستعريون منهم آيات القرآن الكرمي اليت  يتفاعل مع واقعهم

والدارس للفكر الصويف احلقيقي )الشرعي(  تعطيهم مشروعية سريورة آداهبم. فامللم منهم بالقرآن والسنة
انعكاسات منطقية للحقيقة الكربى و الثابتة يف  يرى أن تلك املصطلحات املستحدثة هي ليست سوى

أصحاب  الدعوة  اإلسالمية منذ صدع الرسول صلى اهلل عليه وسلم هبا، وهنا يأيت ويربز الفرق البائن بني
صوفية الذين استغلوا التصوف اإلسالمي كرؤية تشخيصية حلالتهم فكر قراءة احلداثة وفكرة القراءة ال

واستغلوا ما كان يثريه من مناوشات يف العقيدة والتوحيد وتأويل النص القرآين من خالل معاين الظاهر 
والباطن، وأيضا يف فكرة  النظر إىل طريقة سلوك املعتقد )املريد( وحبثه الدائم يف اخرتاق املفاهيم اليت بقيت 
دالالهتا معلقة دون اآليات احملكمات منه كمنفذ شرعي هلم، فاستغلوا هذه املثارات وكأهنا إرث قدمي له 
جذور وهوية ثابتة عندهم، وله روح جيب أن تبعث وتدرس. وبالتايل حتويله إىل مبعث لكل األمل يف 

الفكري يف صورة الشي   التغيري اجلوهري الواجب وجعلوا مغايريهم يف النظرة لألدب املخالف ملعتقدهم
الربوز عنوة يف شكل العريس  امليت الفتان الذي يكسى بأروع املالبس وهو يف التابوت، والذي يراد منه

 اجلديد بإلباسه لباس العصر فاألناقة يقصد هبا السفر يف غري رجعة إىل اجلنة والتطهر من الذنوب.
                    ءة احلداثية جمرد اخلروج عن الشعر التقليدي إىل احلراحلداثيون وإن كانوا ال يرون يف القراالقراء ف     
االستعاضة بالعامية عن الفصحى على سبيل املثال بل يرون كذلك مفهومها يتجلى يف نظرهم بشكل  أو

ت ثورة على املوروث األديب القدمي برمته مبا يف ذلك أساسيا أوسع وامشل يف كتاباهتم، فهم يروهنا أكثر من
فقراءهتم احلداثية إىل الدين مثال قراءة  الدين وقواعد اللغة، وتشمل حىت األعراف املشرتكة والتقاليد،

جتاوزية ال تعرتف له برهبة القداسة اإلهلية )النص القرآين( والتسليم التام باحلدود الواضحة له يف أحكامه، 
د بعض املقاييس الفكرية واجلمالية املشهورة بعث إعادة استكشافه من خالل اعتما مما أدى هبم إىل حماولة
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األمل واحلقيقة يف تغيري العامل البشري ملا ميلكونه من صبغة تارخيية  عند الصوفية الذين ضاقت هبم قيود
مشرتكة بني سائر األمم فقد "شاع التصوف يف األديان واألمم كلها :يف الوثنية واجملوسية واليهودية 

قد عرفه يف بعض أشكاله البابليون واليونان والرومان واهلنود والصينيون والعرب والنصرانية واإلسالم، ول
األمر الذي جيعل حجتهم يف سلكهم إليقاعهم الفكري  وهو1والعجم، ولقد عرفته بعض األمم الفطرية"

خصوصا من جانب املتنفس اللغوي الشعري املكان األرحب جماال، والذي ال بديل كفؤ له، إلشباع 
غري رتيب يف  م يف تفكيك النص القرآين والتطلع منه إىل إيقاع مطلق مغاير غري مقيد ومنسجمتطلعاهت

نفس الوقت. فقراءهتم للتفكري الصويف ونظرهتم للدين ككل من حيث أنه جيمع بني التوازن الروحي 
ة مع املعىن بإحداث تدفقات روحية وصوتية منسجم والتقبل البشري، أين يقوم اللفظ فيه منفردا وجمتمعا

املراد تبنيه ليأيت اإليقاع اخلارجي على مستوى اهليئة الشعرية أو النثرية املتنوعة و املتجددة، مث يف طبيعة 
السلوك أحيانا على مستوى اللفظ أو اجلملة وهو أحد أبرز مسات األدب الصويف وهو ما يعطي أكثر 

 مصداقية وحرية لدعاة احلداثة.

يستند إىل ازدواجية اخلطاب بني شبكة من  ا عندهم، ببعدها اللساين الذيتتحدد القراءة أيضو      
الدوال تكشف عند االستنطاق عن شحنة داللية ال تتعني إال هبا وال يتعني هبا غريها. وهذا املعطى هو 

النفاذ  الذي جيعلها تتحدد بكوهنا البعد اللساين لظاهرة العصرنة األدبية، طاملا أن لب األثر األديب ال ميكن
إليه إال عرب صياغاته اإلبالغية، ويف بعده الوظيفي الذي يتحدد أيضا بأنه اإلملام باخلصائص اللغوية اليت 
 يتحول هبا اخلطاب األديب عن سياقه اإلخباري إىل وظيفته التأثريية واجلمالية وهو ما يتهمهم به غريهم.  

زهم على أسلوب االهتمام باآلخر والنظر إليه بنظرة إن انتهاج مبدأ التطلع للغري وتركيوكذلك يرون      
إعادة بعث العالقات االجتماعية معه إىل سدة  املهتم املنتبه، واعتقادهم العميق أن هذا السبيل يسهم يف

عالية من السمو والفعالية، وأيضا يف التأكيد على صفة احملبة الفطرية اليت تنعكس على النفوس البشرية 
ق العامل اإلنساين املتكافئ. لذلك نراهم يبدعون لذلك مسميات وشعارات حتمل صفة لتحقي ()األنسنة

النفس، ملا يرون من كفاءهتا يف  حمبة اآلخر وصفة احلوار والتواصل الدائمني واليت يقصد منهما متجيد
ة عندهم كل احلواجز اجليوسياسية الومهية، فاللغ املساعدة على مواجهة حتديات املصري املشرتك واجتياز

"أصبحت بفضل الصوفية متجاوزة للغة األخبار واإلنشاء واملباشرة، حيث كان للخيال دور بارز يف خلق 
لغة جديدة، ولعل االصطالحات الصوفية اكتسبت أبعادا مصطلحية دالة على مدى خلقها للغة ومعىن 

                                                 
  .  20م ، ص 1981، 1عمر فروخ التصوف يف اإلسالم، دار الكتاب العريب، بريوت، ط 1
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الفضاءات إنسانية املشرتكة فهم يدعون إىل أسلوب احلوار البناء واهلادي املساعد على إجياد  1جديدين"
اهلادفة إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من الرفاهية واألخوة البشرية ألن" أمهية الصوفية اليوم ال تكمن بالنسبة 
إيل يف مدونتها االعتقادية بقدر ما تكمن يف األسلوب الذي سلكته، أو يف الطريقة اليت هنجتها لكي 

قل املعريف الذي أسست له، ويف األصول اليت تولدت عنها، وهي تصل إىل هذه املدونة، إهنا تكمن يف احل
أصول خاصة وخمتلفة للبحث والكشف ..أعادت قراءة الرتاث الديين، وأعطته دالالت أخرى وأبعادا 

وكل هذه النقاط يستمدون هلا الشرعية من ضرورة 2أخرى تتيح قراءة جديدة للرتاث..ونظرة جديدة للغة"
الرتاثي والثقايف والعلمي املشرتك، وقد   الذي هو أصال حتصيل حاصل للرتاكم املعريفحتقيق التقدم اإلنساين

 أسهم فيه العرب بقوة عندما كان الغرب يف مرحلة الظالمية وحتت سلطان الكنيسة. 

فهذا ال ينفي عنه عجزه التام عن التخلص ، فإذا كان العامل اليوم يعيش رفاهية عظمى من هذا التقدم    
رتسبات النفسية واالجتماعية اليت تنغص عليه سريورة حتوالته اليت تذكره دوما بفضل السابق عليه ال من

)األصل على الفرع( وهو ما يبعد عنه صفة الراحة والتفاخر. وهي اآلالم الشريرة اليت تستيقظ فيه بني 
 طغى عليها اإلنفراد والتعايل الفينة واألخرى، وجعلته ينظر إىل اآلخر نظرة انتفاعية مادية طبعت هويته اليت

الدائم، مما أحدث اختالالت بائنة متيز هبا كيان إنسان احلضارة احلديثة يف طبيعته  اإلنسانية حىت حتولت 
إىل بؤرة تتصيدها الغرائز. وال يرى من اآلخر املقابل وحقه من احلياة غري جانبها النفعي  واملادي مما حنى 

احلرب الثقافية، وهو سبب كاف ألن يتعمد التبديل املستمر يف أنواع  لوببه إىل رفض اآلخر بتجسيد أس
 احلروب فما إن خيسر حربا حىت حيضر ألخرى. 

وهذا السبب كاف أيضا ملعارضي قراءة احلداثة، مبفهومهم اخلاص الذي ينظر إىل اآلخر كمن ال    
ئم منهم. فهم يرون ويعتربون من يستطيع البناء إال حبجارة أنقاضهم، وهذا سبب آخر لتهويلهم الدا

أحداث العامل يف هذا القرن بالذات وما جرب على خمتلف سالالته البشرية اليت تعاين يف هذه اآلونة من 
اإلنسانية، وأكثر ما يريبهم خصوصا التوجه اجلديد يف الرتكيز  امنحاء تام جململ األعراف والقيم واألخالق

احلاجة من أي وقت مضى إىل الرتاجع االسرتاتيجي يف إعادة قراءة  على العامل العريب الذي هو يف أمس
الروحي والتعويل على بعث الروح العربية يف جسد األمة ويف روحها، خصوصا وأن اآلخر قد  وإحياء تراثنا

استعد جيدا مبنظومة متطورة مزودة بسالح اإلعالم واالقتصاد، واللذان يوظفان بشكل رهيب يف استفزاز 
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الرتاث بعد ذلك من خالل هتشيم العرف وطمس اهلوية والتشكيك يف  األمة حماوال تغيري وحمو وابتزاز
 .جدوى  املعتقدات الدينية حتت مصيدة التجاوب واحلوار احلميم وتبادل املعرفة

جند الصويف اجلزائري الشعري سلوك حماولة التعايش واحتواء اآلخر من تراثنا ل تناويف طريقة إبرازنا لقراء    
الذي جيمع يف شعره بني  أبو الربيع عفيف الدين التلمسانيشاعرا من رؤوس التصوف يف بالدنا وهو 

بطريقة تتناغم فيها املعتقدات وتفوح منها رائحة التقدم  ،األصول واحلداثة الفكرية احملتوية لفكر اآلخر
ن بن علي بن عبد اهلل بن علي بن الفكري يف احلياة ويف النظر لآلخر. فهو أبو الربيع عفيف الدين سليما

ياسني العابدي الكومي، أما الكومي فنسبة إىل قبيلة "كوميه" اليت ينتسب إليها مؤسس الدولة املوحدية 
م.  يقول عنه قطب الدين اليونيين 1213ه/610عبد املؤمن بن علي وهي إحدى فروع زناته. ولد سنة 

ن وامليل إىل مذهب النصريية، وكان حسن املعاشرة،كرمي يف شخصه: "رأيت مجاعة ينسبونه  إىل رقة الدي
م وتويف يف 1213ه/  610األخالق، له حرمة ووجاهة وخدم  يف عدة جهات بدمشق ولد سنة

وسبب شهرته بالتلمساين أنه من حاضرة  1م ودفن مبقابر الصوفية"1291ه/690رجب سنة 05
ملغرب األوسط يعرف قدميا باسم بوماريا تلمسان اليت هي يف "أصلها موضع مكان حضاري قدمي يف ا

(pomaria"أي: البساتني والرياض، ولفظ تلمساين بربري األصل )وكانت تلمسان يف هذا القرن 2
منبتا خصبا للعديد من رجال التصوف على غرار أيب مدين التلمساين ومكان كل ما اتصل بالزهد 

موعة واليت ال ترد، ألن أهلها كانوا جيلون كل والنسك والكرامة... وهو وقت كانت فيه كلمة الصويف مس
ما له عالقة بالدين والكرامة، ورحل يف شبابه إىل مصر وفيها رزق بابنه  "حممد" املدعـو مشس الدين 

ه( وكان شاعرا مثلـه. وكان يلقب بـ"الشاب الظريف" مليله إىل اجملون، وشعره فيه 688التلمساين )ت
أبوه يقول واصفا طريقته تلك: "إن إفراط مشس يعينه على أن يكون  تشبيب بالنساء والغلمان، وكان

ولقد  3صوفيا متحققا على طريقة املالمتية، أي إدعاء الفجور و الظهور مبظهره والتقوى والورع يف باطنه"
 .حاول أتباع والده تفسري شعر الشاب الظريف تفسريا صوفيا

ل من فكره كثيرا من أفكاره الصوفية، ثم لما كان في مصر التقى هناك بـ"ابن سبعين" ونه 
تحرك مرتحال إلى الشام بعد ذلك، حتى وصل إلى مشارف تركية. وقد التقى في رحلته هذه بالشيخ 

ه(، والذي أثر في شخصه أيما تأثيرمما فأحدث "تحوال خطيرا في 672صدر الدين القونوي )ت

                                                 
 .29م، ص1989، شرح عفيف الدين التلمساين، مركز الدراسات واألحباث االقتصادية، دار تركي للنشر،1إىل احلق املبني،ج نالسائري شرح منازلبو إمساعيل اهلروي، أ 1
 .23عفيف الدين التلمساين شرح مواقف النفري، دراسة وحتقيق وتعليق مجال املرزوقي، مكتبة اإلسكندرية دط، د ت، ص 2
 .85م، ص1992، 1بد املنعم حفين املوسوعة الصوفية أعالم التصوف واملنكرين عليه والطرق الصوفية دار الرشاد،طع 3
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( الذي ابن عريبم فسيح، هو عالم )مساره الروحي، فقد تعرف من خالل شيخه القونوي على عال
وكذلك في طريقة تفكيره  1تعمق بالتجربة الصوفية حتى اخترق الفقه والفلسفة وعلم الكالم."

الصوفي وسلوكه، ثم التقى بالعالم الصوفي والفيلسوف محمد بن إسحاق بن يوسف بن علي 
 حمي الدين ابن عريبة ه(، والذي كان من أكبر تالمذ673المعروف باسم صدر الدين الرومي)ت 

الذي تزوج أمه ورباه. وهناك من يتحدث عن تأثر عفيف الدين بمحي الدين بن عربي فالشيخ أثير 
الدين يقول عنه: "هو أديب ماهر جيد النظم، تارة يكون شيخ صوفية، وتارة كاتبا، قدم علينا ونزل 

نتحال في أقواله وأفعاله خانقاه سعيد السعداء عند صاحبه شيخها شمس الدين األيكي وكان م
.و هو األمر الذي أدى بابن تيميه الذي كان يقول فيه: "أن التلمساني أشد   2طريقة ابن عربي"

كفرا، فلقد كان ابن عربي يحض على مكارم األخالق. ولكن الفاجر التلمساني الملقب 
ح غيب اجلمع مفتا بالعفيف،كان يتفلسف كأستاذه الصدر الرومي، ولهذا األخير كتاب عنوانه 

يميز فيه بين الوجود المطلق أي الوجود باالسم كما نقول الحيوان ونفى بذلك الحيوان  والوجود
وقد عمل في الشام حينما استقر في دمشق في اإلشراف على تحصيل رسوم  3على إطالقه"

م(. وقد تميزت حياته بتحول كبير ذلك أن " المرحلة 1291ه/690الخزانة وقد توفي سنة )
ختامية من حياته تختلف كل االختالف عن المراحل الثالثة السابقات، فنراه ألول مرة ينعم ال

بلذات العيش وجمال الحياة في منزله الذي أقامه في ظاهر دمشق في سفوح قاسيون، وما زال 
مكان قصره معروفا عند أهل دمشق بـ )العفيف( وهو حي من أحياءها العامرة واآلهلة اآلن بالسكان 

 .  4ي هذه الفترة من حياته ترك المشيخته في التصوف بعد أن استقر في دمشق نهائيا "وف
كان للتصوف األثر الجليل على األعمال األدبية والشعرية للتلمساني. عكس فيها نظرته 

 :5االجتماعية والدينية، حيث خلف لنا عددا من الكتب المخطوطة وكانت كما يلي
 إلى الحق المبين للهروي شرح كتاب منازل السائرين -1
 شرح كتاب المواقف للنفري -2
 شرح تائية ابن الفارض المسماة نظم السلوك  -3
 شرح كتاب فصوص الحكم البن عربي -4
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 شرح قصيدة العينية البن سينا وسماه الكشف والبيان في معرفة اإلنسان -5
 الديوان الشعري الذي حققه األستاذ الدكتور العربي دحو  -6

 ـه :زمان

مظاهر وأحداث  -أي يف العصر اململوكي -كان للفرتة اليت عاشها عفيف الدين التلمساين 
سياسية ودينية متشنجة وخطرية حدثت. أين مجع  مفهوم التصوف بني تناقضات فكرية كبرية، حدثت  

ية و الشخصيات بني املتصوفة وأتباع السنة. واجلدل تركز يف طريقة اإلتباع ملا كان ملكانة الطريقة الصوف
املتصوفة ونظرهتم للدين اليت سيطرت على أفئدة الناس من هيبة وقيمة عرفانية، وكان لكل فريق السجال 
يف احلظوة لدى احملكومني واحلاكم على السواء. فظهر نوع من التبحر يف التصوف النظري الفلسفي 

جند أبا مدين الغوث التلمساين )ت وقواعده، ومن أعالمه الذين عاصرهم أو عايشهم أو هنل من فكرهم، 
(، و  ه 667( وعبد احلق ابن سبعني )ت ه 632( وابن الفارض )ت638ه(، وابن عريب )ت594

الكرمي اجليلى، وعبد (، 662( وابن عطاء السكندرى البدوي املعروف بامللثم )ت ه 735القاشاىن )ت 
عندما عم اجلهل وصار التصوف العملي و زروق الفاسى... وكانوا يف قلة ما لبث أن اختفت أفكارها 

القائم على انتشار الطرق الصوفية...               و بالتايل دخل العوام فيها، كما كان النتشار مفهوم 
التصوف السين الذي يستند إىل فكر ابن تيميه وما استند عليه من أدلة قرآنية وسنة نبوية وحماربته 

الصوفية األثر البالغ يف انطفاء هذا النوع من التصوف. أما مفهوم  لتقديس البشر من األئمة واألولياء
َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اهلل اَل َخْوف  التصوف عند عفيف الدين التلمساين فيدور يف غالبه على تأويل قوله تعاىل: "

فات خاصة لوالية من خالل قصرها على األولياء الصوفية وما جيب من ص 1" َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُونْ 
اهلل، وما جيب من صفات لكل تقي قبل وبعد نزول القرآن الكرمي. باعتبار أهنا تقرهبم من هلل تعاىل زلفى 
وما يعتقد فيها من النفع والضر والشفاعة واحلياة األبدية...حتت عباءة التصوف كان للمدة اليت عاشها 

لغ يف تكون شخصيته الصوفية، مبختلف األفكار العفيف التلمساين مع صدر الدين الرومي، أثرها البا
املتعدية للعرف والتقاليد آنذاك. مما انعكس جليا على شعره، حيث وافقت تلك الفرتة انفتاح احلضارة 
اإلسالمية على احلضارات األخرى، مثل اليونانية واهلندية اليت تدفقت هناال عليها مبختلف الكتب 

ين، اليت كانت ال تقرب آنذاك. فكان لألفالطونية اليت تأثر هبا الفكر واملفاهيم اجلريئة على ثوابت الد
الصويف واليت تطور هبا علم الكالم واجلدل...واليت شكلت فيما بعد جمال نقاش طويل كان له انعكاس 
واضح يف شعر عفيف الدين. ولو أن هذه التجربة الفلسفية هي حتصيل حاصل ملا تلقاه ومبا نشأ عليه 
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انت جتربته مزدوجة ميكن العثور عليها يف ديوانه ظاهرة يف نشأهتا العقائدية، ويف اكتماهلا الشاعر فك
الفلسفي والذي ينادي به يف ثنايا قصائده اليت خنتار منها بعضا ممن يدعم رأينا فنجد التلمساين يقول يف 

 الطريقة اليت يرى أهنا تصلح للرقي باإلنسان عموما.  فنجده يقول )كامل(:

   1؟ما عـابُد األوثان إال من رأى         هلل ُمـشِبها، يا قـاتلي، أوثاني           

يدعو صراحة إىل احرتام معتقد اآلخر الذي يتمثل عبادة اهلل عز وجل  ،فالتلمساين يف هذا البيت
ته واليت يرى فيها جتسيدا ملا يراه من الذات اإلهلية وهي من صلب عقيد ،يف أوثان يصنعها من يده

َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها. فَأَْلَهَمَها ُفُجورََها واحرتامه من أصل عقيدة املسلمني متجسدة يف قوله تعاىل: "
فحكمة اخلالق أن جعل من خلقه املؤمن  2"َقْد َأفْـَلَح َمْن زَكَّاَها. َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها .َوتـَْقَواَها

ومسألة الغي والرشد ال  ،هو احلرية املطلقة يف احلياة والعبادةوالكافر. فحق اإلنسانية على بعضها البعض 
يف قصائد ديوانه الكثري من املصطلحات  مثال ذلك متكررا وجند ،ميكن أن تزول بسلطة رأي واعتقاد

فنجد ذكرا للخمرة والدير واخلمار واحلانات والسكر ومظاهره والصلب  .املتعارضة مع أصول الدين
ان كانت حتمل املعىن الصويف البحت لكنها ال تنفي عنها صفتها العينية الدالة على واملسيح والفداء...و 

 ) وافر(:إطالع واسع على ثقافة اآلخر فنجد من أبياته قوله 

  3فـإن بها حـياتي بـعد مـوت،        لـهذا لُقـَِبْت بِـَدِم الَمـِسيِح!      

 ويف قوله )طويل(: 

      تجتلى       ولكـنها عنه تـصان، وتحتجب أسـتذكـرني الحالج والك     

  4م يكن راووقـها كصلـيبها      ملا غدروا حالجها حني يصلبـولو ل           
 وفي قوله )طويل(:  

   5فإن حاولوا مني الجحود أو الردى،     فهذا َدِمي ِحل  لهم َلْسُت أجحُد!   
ن سبقوه يف نيل املراتب العليا من التصوف وحب هذه مم ،يرى التلمساين وعلى غرار كل السائرين     

وروح التطور الذايت مع تطور اجملتمع  ،الصوفية جيب أن تتحلى بروح املعاصرة الطريقة أن أصل عقيدته
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اإلنساين. فالتصوف ختطي صريح على احلواجز املوضوعة بني اخلالق واملخلوق، وبني الكلمة وما يتوهم هلا 
واملقيدة. واحلداثة يف الصوفية تكمن يف حسن توظيف معطيات العصر الذي يعايشه  من املعاين اجلامدة

اليت يؤمن هبا هو كمريد راغب يف  ،واملنطلقات الفكرية أي صويف، ويف طريقة إعادة بعث وصياغة األفكار
ه وحيرص على منوها يف حميط ،التجديد، واملستقرة يف صلب عقيدته واليت جيتهد حثيثا على حتقيقها

أفكاره   االجتماعي، ويعمل على جعلها سنة محيدة جمسدة كواقعة عملية معاشة، وإن مل تكن من بنات
 كفرد مثايل حيتذى به.

فالتلمساين يف إطار ترسيم صفة طريقته الصوفية املستحدثة، واليت عمل على جتسيدها قد أحدث       
اجلغرافية وهو عرف "مل يقتصر األمر على أبناء دفعة قوية لنشر تأثري فكرته خارج حميط دائرته الدينية و 

عصره، وإمنا جند أن أمهيته بقيت أثاره لدى طوائف املتصوفة بعد موته بزمن طويل فاملعروف عن املتصوف 
ه( أن له كتابات على ديوان العفيف 1013الكبري حامت امللقب بـ)األهدل اليمين( و)املتويف يف سنة 

دين التلمساين يف غري العامل اإلسالمي، فكان له األثر الكبري يف العامل التلمساين وظهر أثر عفيف ال
ذلك لرؤيته أن اإلنسان املبدع مهما   1املسيحي يف العصر الوسيط وخاصة يف اجتاهات بعض الرهبان"

اختذ واجتهد لبلوغ صفة الكمال واخللود يبقى موجودا حمدود الكيان رهني حمدودية القدرة حبدود املكان 
احملدود يف الصفة  على هذا اإلنسان لزمان املتاحني له يف إطار األجل. وهذه هي السنن اليت جعلها اهللوا

 اجلها.  والقدرة وعلى اإلدراك، لتكون له مؤشرا ومرشدا يف سعيه ليصبح مؤهال خلالفته من
فة اإلنسان  يؤكدون على ص ،وعليه جند أن التلمساين بشكل خاص والصوفية املقلدة بشكل عام      

كمخلوق يشرتك مع اآلخر يف املنشأ واملصري. وعليه أيضا تتجلى الرؤية الصوفية اخلاصة للعامل واحتواءها 
ولسبب وجوده  ،له بشكل جيعلها كفيلة وصاحله لكل األزمان، شرط إعادة حتديد ماهية موحدة لإلنسان

م متجذرة يف أصل احلداثة الصوفية، وسوف ونوع عالقته بالواجد له واملوجود به. وهذه النظرة السامية هل
الذي  ،يرجع الفضل إليها يف حال اختصار كل املراحل الزمنية اليت سيمر هبا التآلف بني ضفيت االنشطار

حدث يف صلب النخبة العربية، ونظرهتم املختلفة متاما هليئة اإلنسان املثايل املنشود من خالل رحلتهم عرب 
 ضوء تتبع تطورهم املعريف وحجم اخلربة اليت تراكمت لديهم أثناء التجارب الكون، وذلك يف تطورات هذا
واليت تنظر إىل التاري  الرتاثي حسب مراحل التطور املعريف لإلنسان ولكنها متتاز بأهنا موحدة  الصوفية،

 األسس واملرتكزات.
عل األمة اإلسالمية دائما احلل الذي جي اإلميان بالواجد والثقة بالذات، وهذا هو لذلك استوجبوا      

منطلقاهتا الفكرية ليست من نتاج العقل اإلنساين  متكيفة وقابلة دوما للتحديث ومواكبة للعصر، ألن
                                                 

 .31عفيف الدين التلمساين ،شرح مواقف النفري، ص 1
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 والقابل واخلاضع إىل تأثريات تغري عوامل البيئة وفعل تراكم املعرفة، وإمنا هي من نتاج احملدود القدرات

املطلق هلل سبحانه وتعاىل، وهذه من ثوابت املنهج الصويف.  العقل النابع من احلكمة واليقني والتسليم
فعلى احلداثيني ومغايريهم املعاصرين التعايش والتآزر أبدا مع العامل احمليط هبم، الذي يتعايشون فيه 

احلقائق اليت يؤمنون هبا،  متفاعلني مع معطياته. وهذه الطريقة إضافة ونقلة كربى يف أفق رؤيتهم إىل
بفهم مقيد بزمن ما وحجم معني من  ية يف عدد الزوايا اليت ينظرون منها إليها، غري مقيدينوزيادة نوع

  الكم املعريف احملدود بذلك الزمن أو حبدود الكالم.
للرتاث العريب القدمي، ومن تتابع جتلي املفاهيم املتباينة املتعاقبة يف ظل موقفنا غري املستقر من قراءاتنا      

 املعاصر من مشكلتني كبريتني مها: زائريو تعاين نفس املتلقي يف اجملتمع اجل للحداثة، تضطرب
هي عظم املشكلة اليت نتخيلها كامنة يف اللغة العربية، واليت تظهر من جهة  المشكلة األولى -1    

الك ا العامية املختلفة، ويف الشكوى من املسنالعالقة غري الطبيعية بني اللغة العربية الفصحى وهلجات
  القدمية يف طريقة تكريس اللغة العربية الفصحى من ناحية أخرى.

اليت تكمن يف التمزق النفسي، بسبب التصادم الواضح بني مفهوم اإلميان المشكلة الثانية  -2    
جانبًا خطريا من تعميق شرخ  ثقفةوالعلم، وهنا تلعب االزدواجية اللغوية املتجسدة يف تلقي النخب امل

للغوية العربية املعاصرة، ويف استفحال الشكوى من الطرائق القدمية يف ترسي  اللغة العربية املشكلة ا
الفصحى، و ما يعنينا هنا هو مشكلة كلمة القراءة احلداثية وما أحدثته من التمزق النفسي الذي يعاين 

م، فالقراء احلداثيون سواء املعاصر. بسبب التناقض الشديد بني النظر إىل الرتاث والعل زائريمنه اجملتمع اجل
كانوا منظرين أو طالبا هلا، تلقوا تعليمهم يف مدارس غربية بعيدة كل البعد عن اهلوية والغاية 
العربية،وجندهم يتطلعون دوما إىل تطبيق نظريات العلم احلديث وقوانينه يف طريقة تعاملهم مع الرتاث، 

ويلقنون إىل جانب ذلك أحكامه املتغرية على كل ما ويرغبون أيضا يف تعميمه على املدارس واجلامعات، 
 -هو نص دون استثناء، وهنا تظهر أوىل بؤر التصادم بشكل واضح حني يتواجهون مع من يتقول هلم

بأن ليس هناك وجود للتناقض التام بني اإلميان والعلم، أو من حيتم هلم بأخذ العلم دون  -مبفهومهم
ئمته أو عدمها جتاه الشرع. و من هنا يبدأ التمزق النفسي عند املتلقي إعطاء أمهية تذكر ملوافقته و مال

سواء يف املعتقد أو يف التكيف، ويتعمق هذا التمزق أكثر حني ينغمس املعين بالتمييز يف متابعة اجلدل 
الثقايف العقيم الدائر يف الرتجيح بني تفاضل العالقة بني كفيت النقل والعقل أو بني كفيت الرتاث و 

    ملعاصرة.ا
يأخذ له  ،الشعري الصويف للتلمساين املتجدد بطبعه لنصإن إعادة قراءة ا ،ومن هنا يتجلى لنا       

 ،هذه التجربة اإلنسانية من خالل جتذره العميق من ماضي ،بعدا عامليا يستمد منه شرعيته العاملية
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ميتلك  اجلزائري أن هذا اإلنسان ،ضاوهو ما يؤكد أي .واتساعها على كل الديانات والثقافات املتعاقبة
 سواء ،عميقاً يكاد يكون صفة من صفاته القريبة، هذا احلس الذي يتوحد فيه اخلالق مع املخلوق حساً 

ال  كان ذلك عرب ذوبان الذات يف اخلالق أو يف حلول مقدرة اخلالق يف املخلوق. وهي حاالت أبدا
 يعرب هبا املتصوف عن ،على أهنا ذات بعد جمازي ختيليبل حتمل  ،ميكن أن تؤخذ على حرفيتها الظاهرة

احملاوالت اليت تعمل  وبالتايل فان كل .وغري القابل على أن يرتجم إال عرب اللغة ،جتربة ذات أفق ال متناهٍ 
مارستها قبال السلطة الفقهية  ،كررة ذات سوابق قدميةتتمثل حالة جتين مس ،على عقلنة هذه التجربة

احملدود،  أفقالكلمات معاين حرفية أسقطت به الالحمدود يف ضيق  فحملت .العقدية بشىت منطلقاهتا
قضى على االستعارات، فاهتم املتصوفة بقول ما مل يقولوه، وقد جتدد احلدث  وبالتايل أعطيت معىن حرفياً 

بعدما مارست بعض الدراسات املعاصرة ذات األفق االبستمولوجي على النص التصويف إجراءاهتا 
ال يعين زوال  ،األفق العاملي للتصوف وللصوفية ما نريد قوله هو أنف ،جعلت منه افقأ ظالميًا مستقالً ف

للمبدع اجلزائري  وجتذرها يف املخيلة اإلنسانية ،التجربة بل يؤكد لنا عمق .هويته اإلسالمية أو التوحيدية
  .فطريا

 خليل بن دعموش

 المركز الجامعي برج بوعريرج
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النقدي العربي  المعاصر بين الحداثة والتراث األستاذة دربالي المصطلح 
 وهيبة

 

 املصطلح النقدي العربي  املعاصر بني احلداثة والرتاث
 األستاذة دربالي وهيبة

 
 

يعاجل موضوع املداخلة املوسومة ب:املصطلح النقدي العريب  املعاصر بني احلداثة والرتاث 
وين منظومة اصطالحية نقدية عربية حديثة، واجلدير بالذكر هو أن ،يف اجلدال القائم حول إمكانية تك

النقاد العرب يف القدمي اهتموا بتدوين املصطلحات املختلفة لكل العلوم ،رغم أهنم مل يصقلوا حبوثهم 
بطابع علمي ،ومع تزايد حركة الرتمجة تشبع النقد العريب احلديث ،مبصطلحات نقدية عربية ،فتداول النقاد 

هذه املصطلحات يف ممارساهتم النقدية، ونرى بأن االشتغال النقدي باالعتماد على فكر نقدي  العرب
غريب ولد إشكالية بني النقاد العرب ،فهناك من النقاد طالب بالعودة إىل الرتاث ،وهناك من تبىن مقوالت 

سبة للناقد العريب املعاصر احلداثة الغربية متجاهال الرتاث العريب ،وإذا كان هذا األخري)تراث( ميثل بالن
 مصدرا هاما يرتكز عليه ،من أجل احلفاظ على قيمه االجتماعية وأسسه الفكرية والعقدية.

 ومن أجل معاجلة وافية هلذا املوضوع نتتبع التحليل التايل:    
 المفهوم اللغوي واالصطالحي للفظ" المصطلح": -1

 في القاموس اللغوي العربي: - أ
دماء بقضية وضع املصطلحات النقدية ،وما يدل على ذلك هو اهتم النقاد العرب الق

ختصيصهم ملباحث يف ثنايا كتبهم هتتم باملصطلحات ،وإن كانت طريقة تعاملهم وحبثهم  تقرتب إىل 
فكان املصطلح وليد البيئة اليت نشأ فيها ،هبا »العلمية)ليست وفق منهج علمي حمدد( ،يف بعض األحيان 

يعرف ،وقد وصل هبم الدقة يف وضع املصطلحات إىل حد تأنيبهم ملن خيالف يف يعرف ومل يكن بسواها ل
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الكتابة املتواضع عليه عند السابقني ،ومن ذلك مؤاخذة اآلمدي على قدامة بن جعفر خمالفته ابن املعتز يف 
 .(1)«بعض مصطلحات الفنون البالغية

لعرب القدامى ،نتوقف عند و من مجلة التعريف القدمية للمصطلح عند طائفة من العلماء ا
اجلرجاين يف كتابه التعريفات الذي يعد من اللبنات اهلامة يف هذا اجملال ،حيث أورد فيه مجلة من التعارف 

االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول،واالصطالح »منها:
 ما،وقيل االصطالح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء إخراج اللفظ عن معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينه

املعىن ،وقيل االصطالح إخراج الشيء عن معىن لغوي إىل معىن آخر لبيان املراد،وقيل: 
  (2)«.االصطالح لفظ معني بني قوم معينني  

ومنه فإن داللة املصطلح اللغوية توحي إىل معاين االتفاق على مدلول واحد لكلمة واحدة 
لعلم أن النقاد العرب القدامى مل يستعلموا كلمة"املصطلح"،بل فضلوا استعمال كلمات أخرى عوضاً ،مع ا

وما عرف عن العلماء القدماء من شغله تبني الوجهة اليت استهدى هبا »مفردات-األلفاظ -عنه،كلمات
ء على ذلك ،فال واضع مصطلح ما،فيتبىن املصطلح مقتنعا بانسجامه واملفهوم الذي يدل عليه أويعمد بنا

 (1)«. يضع مصطلحا آخر مكانه إال على علم مبا لدى غريه
بأن املصطلح كل وحدة :»ويف سياق متصل يذهب د/علي القامسي إىل القول    

)لغوية(دالة مؤلفة من كلمة )مصطلح بسيط (أو كلمات متعددة )مصطلح مركب( ويسمي مفهوما حمددا 
 (2)«.بشكل وحيد الوجهة داخل ميدان ما 

نالحظ أن تعريف النقاد املعاصرين للمصطلح أدق من تعريف القدامى له،فهم 
)النقاد(انطلقوا من تعريف القدامى للمصطلح لكنهم أضافوا إليه مفهوم احلد نظرا لتأثرهم بالتعريف الغريب 

 للمصطلح . 
 

 في القاموس اللغوي الغربي : - ب

ة منها: احلد والنهاية على النحو التايل: يرد مفهوم املصطلح يف اللغات األوروبية مبعاين عد
 (3)(...«Termine(وااليطالية )term(واالجنليزية)Termeيف اللغة الفرنسية )»

                                                 
 .280،ص 2005عبد الغين بارة:إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر،د.ط،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر ، (1)
 .                                                            14-13،ص  2008سوريا ،   -،دار الفكر،مكتبة األسد، دمشق 1حات يف العربية"،طممدوح حممد خسارة: علم املصطلح "وطرائق وضع املصطل (2)

 .148، ص2007سوريا،-،دار و مؤسسة رسالن،دمشق1يوسف مقران: املصطلح اللساين املرتجم،مدخل نظري إىل املصطلحات،ط( 1)

 .8،ص2002العراق، -يف املصطلح النقدي ،د.ط،منشورات اجملمع العلمي،مطبعة اجملمع العلمي،بغدادأمحد مطلوب:( 2)
 .22،ص 1429/2008اجلزائر -،منشورات االختالف ،الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر العاصمة1يوسف وغليسي:إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد،ط (3)
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املصطلح هو كلمة أو جمموعة من :»ومن التعاريف األوربية اجلديدة للمصطلح جند أن 
املفاهيم ،وليدل على  الكلمات من لغة متخصصة علمية أو تقنية يوجد موروثا أو مقرتضا للتعبري عن

 (4)«.أشياء مادية حمددة
نالحظ تقارب الداللة اللغوية للمصطلح يف الثقافة العربية والغربية ،فهي تصب يف معاين 
االتفاق واحلد والنهاية،وإذا كان االتفاق يلف داللة املصطلح لغوياً ،فإن االختالف يتولد عندما تستعمل 

 .هذه الكلمة يف احلقل النقدي العريب
 تجليات أزمة المصطلح النقدي العربي المعاصر: -2
إن إقبال  النقاد العرب املعاصرين على النظريات النقدية الغربية ،دون إعادة النظر يف     

الغموض  »املفاهيم واملصطلحات النقدية املؤسسة عليها،تسبب يف توليد أزمة حقيقية  جتلت مظاهرها يف 
نقاد سببه هو تنفس املصطلح النقدي املستخدم  يف تربة غري تربته ،..وهذا الذي خييم على خطاب هؤالء ال

يدل على اخلصوصية احلضارية  اليت ينتمي إليها املصطلح ،وأن جتريد املصطلح من داللته اليت اكتسبها يف 
لحية بني حتمله من زخم فكري ،خيلق أزمة مصط بيئته األصلية ،أو حماولة نقله إىل الثقافة العربية ،بكل ما

املشتغلني يف حقل الدراسات النقدية ،فتتعدد الرتمجات للمصطلح الواحد ،وينحاز كل ناقد للمرجعية اليت 
 (1).»يدين هبا،ويبقى اخلطاب عائماً باملصطلحات الغربية،فتغيب الداللة ويشيع اإللغاز، فتكون األزمة 

لة الوصول إىل املعىن احلقيقي ومنه كان ألزمة املصطلح النقدي العريب تبعات تظهر يف حيلو 
املراد من ذلك املصطلح ،ولعل املرجعية الثقافية اليت تتحكم يف الناقد العريب دور يف ذلك ،حبيث أن 
املصطلح النقدي املرتجم نشأ يف حمضن ثقايف غريب خيتلف كلية عن الثقافة العربية اإلسالمية،وهذا ما جيب 

 األخذ به يف عني االعتبار.
هذه األزمة جند اهلوة أو املسافة اليت تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم بني القارىء والناقد  ومن أثرها
املصطلح  حدوث قطيعة بني الناقد والقارئ ،إذ غدا املتلقي يشتكي من غموض»،وهو ما سبب يف 

 خطابات النقاد خصوصا يف جانبهم التطبيقي ،إذ استحال املصطلح يف يد الناقد . النقدي يف
أزمة املصطلح النقدي هي أزمة ثقافة وفكر بالدرجة األوىل ،إذ استطاع النقاد القدامى ف  

التعامل مع الدخيل ،إال أن حال الناقد املعاصر خيتلف ،فهو مل يستوعب فكرة أن هذا املصطلح حيمل يف 
 ثناياه ذخرية معرفية وفكرية للحضارة اليت أنتجته، واجلهل هو الذي سبب األزمة.

                                                 
 .14يف املصطلح النقدي،صأمحد مطلوب: (4)

 .279،ص 2005عبد الغين بارة:إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر،د.ط،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر ، (1)
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املشروع النقدي الذي ينطلق يف قراءة الثقافة الوافدة وفق األصول احلضارية ،يبقى وغياب  
مشروع تأسيس جهاز اصطالحي يضم الثقافة العربية مؤجال إىل حني ،ريثما يتخلص املثقف العريب من 
ن عقدة اآلخر /الغرب،الذي يرى فيه مركزا يشع مبختلف صنوف املعرفة ،وأنه ذات عارفة قابلة ألن تكو 

مركزاً يشع مبختلف صنوف املعرفة ،وأنه ذات عارفة غري قابلة ألن تكون موضوعا للعلم ،وبالتايل االنفصال 
« عنه إجرائيا ليستطيع نقده بصفة موضوعية ،ويصبح املثقف العريب ذاتا عارفة ،والغرب موضوعا للمعرفة 

(2). 

املسيطرة وأحادية القطب  وأمام البحث عن اخلصوصية الثقافية العربية ،يف زمن العوملة
السياسي ،حيث اصطبغ كل شيء برموز احلداثة الغربية ،وال خيفى على أحد أن أزمة املصطلح ترتب عنها 
مايعرف بأزمة املنهج ،ذلك أن املصطلح النقدي واملنهج املمثل له ،متالزمان فارتباطهما معا مياثل وجهي 

 العملة النقدية الواحدة .
فكل »مر معاجلة أزمة املصطلح النقدي باحلديث عن املنهج املمثل لهوقد حيتم علينا األ

منهما شاهد على وجود اآلخر وباعث على ظهوره ،...وهلذا فإن تقارب أحدمها من اآلخر هو تقارب 
 (1)«.يقوم على أساس من وجود املصلحة املشرتكة اليت تفرتض فيما بينهما نوعا من التكامل 

يدة بني املنهج النقدي واملصطلح املمثل له،امتد غموض املصطلح ونظرا هلذه العالقة الوط
ليشمل منهج الناقد ونصوصه النقدية ذاهتا ،وبذلك أصبح الطراز السائد اآلن هو » إىل غموض املنهج 

الطراز القارىء العاجز يف ارتياد عامل هذه النصوص ،فقد سدت أمامه السبل ،ومل يعد هناك سوى طريقا 
 (2)«.لة يف قراءة أمناط هذه النصوص واحدا هو العز 

واملتأمل للمشهد النقدي العريب جيد تداول املصطلح النقدي الغريب املعاصر يف مشاريع 
نقدية عديدة، تتخذ لغة نقدية حداثية،تولدت من أسس ومبادئ نقدية غربية تلقفها النقاد العرب 

ة املصطلحات النقدية الوافدة من الغرب ،وحتيز  املعاصرين بفعل الرتمجة، ونظرا لعدم وجود قيود تضبط ترمج
كل ناقد عريب للمصطلح النقدي  الذي يروق له، ويتماشى مع ذوقه ،نتج عن ذلك مايعرف بأزمة 

 املصطلح النقدي .
 وقد تنوعت األسباب اليت فجرت هذه األزمة، فمنها نذكر:

                                                 
 .312-290املرجع نفسه ،ص (2)

  .57يوسف وغليسي:إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد،ص (1)

 . 103، ص2001/ 1421،دار اآلفاق العربية،مدينة نصر، مصر ،1النقد األديب املعاصر قضايا ه واجتاها ته ،ط : سعد حجازيمسري (2)
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صطلح النقدي : تعد الرتمجة السيئة من العوامل اليت أدت إىل مشكل املالترجمة -
العريب ،واليت يقوم هبا مرتجم اليفقه أصول الرتمجة،أو ليست له دراية كافية باللغة األصلية للمصطلح 

 املرتجم .
ويف الكثري من األحيان نرى أن عمل املرتجم ال خيضع ملنهجية دقيقة أثناء ترمجة 

الفرنسية إىل ما يعادهلا إىل )اللغة( حتويل الكلمات واجلمل »املصطلحات النقدية العربية ،فهو يقتصر على 
العربية ،فأصبحت وظيفة اجلملة والكلمة بالنسبة للنص وظيفة سلبية،جمرد ملء فراغ أم ملء مساحة لغوية 

 أو لفظية ،نظرا 
ألن مرتجم العمل مل حياول التعرف على امليدان موضوع اهتمامه بصفة عامة ،وعلى 

(1)«.خصائص صاحب املؤلف بصفة خاصة
 

وهكذا تؤدي الرتمجة السيئة للمصطلح النقدي إىل نقمة على النقد العريب،فبدل أن    
تساعد على تطوره  فإهنا تدخله يف دوامة من الغموض ،وإن كان الننسى فضل الرتمجة يف إثراء النقد 

 العريب احلديث برصيد وافر من املصطلحات النقدية الغربية املؤسسة وفق منهجية علمية دقيقة .
جل املمارسات  من الغموض الذي يلف يعاين القارىء العريبغموض واإلبهام:ال -
ألن عدم حتديد مدلول املصطلح »حلشدها مبصطلحات نقدية ال تتفق مع داللتها  ،نظرا النقدية العربية

،وهو وضع أغلب نصوصنا يقضي على التواصل الذي تضطلع به لغة النص ،ويشيع اللبس واالختالط يف 
(2)«.ء ،وهذا يتناقض مع كل دراسة علمية ذهن القارى

 

مازال القارئ العريب يعاين من حالة الغموض واإلهبام يف الكثري من األحيان،نتيجة    
غموض أو غياب داللة املصطلح النقدي الغريب املستخدم يف املمارسات النقدية العربية،فأصبحت 

 عريب. نصوصهم،وكأهنا موجهة للنخبة من املتخصصني يف النقد ال

:يتحمل النقاد العرب مسؤولية الغموض  الجهل بمرجعية المصطلح النقدي الغربي -
 الذي خييم على ممارساهتم النقدية، وذلك لعدم تنقية املصطلح النقدي الغريب من محوالته املعرفية الغربية.

 كل هذه األسباب وغريها ولدت مايعرف بأزمة املصطلح ،يكفي أنه هناك من النقاد العرب
املعاصرين ليس له اطالع بالظروف اليت نشأ فيها املصطلح النقدي الغريب ،واملراحل اليت مر هبا إىل أن 

وهلذا فإن املصطلح النقدي اجلديد يستمد القدر األعظم من داللته من تلك »وصل إىل الثقافة العربية 
ة املتلقي هلذا الرتاث الفكري اخللفية األساسية من تراث الفكري والفلسفة ،إنه يؤسس شرعيته على معرف

                                                 
 .147،ص  2007/ 1428مصر ،  -،دار اآلفاق العربية،القاهرة1مسري سعد حجازي:قضايا النقد األديب املعاصر،ط( 1)
 .162املرجع نفسه،ص( 2)
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،ورغم انتماء املصطلح النقدي الغريب إىل تراث فلسفي غريب،فإن املتلقي املثقف ،وليس املتلقي العادي 
جيد صعوبة يف حتديد داللته، فما بالنا إذا كان هذا املصطلح الغريب الذي يكتسب شرعيته وداللته داخل 

 (3)«.اإلطار الفكري للفلسفة الغربية 
مع هذا الزخم الذي حتدثه املصطلحات النقدية الغربية ،مل مينع بعضا من النقاد العرب يف و 

بذل جهود حثيثة هدفها تأصيل للمصطلحات النقدية الغربية يف البيئة الثقافية الغربية ،وحنن نعلم أن هذا 
 العمل يتطلب وقتاً طوياًل ووعيا كبرياً وجهدا مضاعفا من طرف الناقد العريب . 

:ما زاد يف حدة أزمة املصطلح النقدي العريب هو التقليد األعمى من طرف التقليد  -
فهم يستعملون مصطلحات أو مفاهيم نقدية على حنو »النقاد العرب املعاصرين ،للمفاهيم النقدية الغربية 

يفية يدل على أهنم مل يستعملوها إىل من قبيل اللغو أو من قبيل املوضة الفكرية ،دون أن يعرفوا ك
االستعماالت الدقيقة هلذه املصطلحات ،أو يستعملوهنا استعمااًل شكليًا معزواًل عن مدلوالهتا املعرفية 

 (1)«.واللغوية 
مع العلم أن مصادر تلقي النقاد العرب املعاصرين خمتلفة،فهناك من يستقي من النقد األديب 

 الفرنسي وهناك من ينهل من النقد األديب االجنليزي.
ل الوصول إىل نظرية نقدية عربية خالصة ،البد من عملية توطني للمصطلح املرتجم ومن أج

 من النقد الغريب ،أو حنت مصطلحات نقدية خاصة بالنقد العريب من القاموس اللغوي العريب .
 التأصيل النقدي العربي للمصطلحات النقدية الغربية  : -3

اثة والرتاث، اصطفيت بعض وللتفصيل يف قضية املصطلح النقدي العريب بني احلد
التأويلية ،ملا هلذه املصطلحات من خصوصيات نقدية ،ونظراً  -الشعرية -املصطلحات النقدية : البنيوية

 لتزايد االهتمام هبا يوماً بعد يوم يف املشهد النقدي العريب احلديث .
   :Structuralismeمصطلح البنيوية -أ

 النقد األديب العريب ،وقد ارتبط بفلسفة البنيوية إن مصطلح البنيوية حديث الظهور يف     
 اليت اكتست مجيع ميادين العلوم ،من نظرية لسانية إىل مدرسة نقدية .

 داللة المصطلح اللغوية : -
على أن البنية هي كيفية بناء تركيب أو جهاز » يدل مصطلح البنيوية يف معجم أوكسفورد 

لباء نفسها ،وال إىل املواد اليت تتكون منها ..، وعلى هذا فإن أو أية جمموعة فإن هذا يشري إىل عملية ا

                                                 
 . 32،ص1990بإشراف أمحد مشاري العدواين،الكويت،232املرايا احملدبة من البنيوية إىل التفكيك ،عامل املعرفة،ع/ عبد العزيز محودة: (3)
 .144مسري سعد حجازي:قضايا النقد األديب املعاصر،ص( 1)
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البنية هي تصور جتريدي من خلق الذهن ،وليست خاصية للشيء ..،ومصطلح البنية يثري انطباعا مرتبطا 
 (1)«.بشيء مادي كأنه هيكل عظمي 

ة التضامن هو فكر »واجلديد الذي ورد يف املعاجم األوربية يف حتديد داللة هذا املصطلح    
بني أجزائه )املبىن(،ألن املبىن ينهار إن مل يكن هناك تضامن بني أجزائه،وعلى هذا األساس فإن البنية هي 

 ما يكشف عنها التحليل الداخلي لكل ما.
وال يبعد هذا كثريا عن أصل الكلمة يف االستخدام العريب القدمي للداللة على التشييد والباء 

يون العرب أصل البنية على أنه اهليكل الثابت للشيء ،فتحدث النحاة عن البناء والرتكيب ،إذ تصور اللغو 
مقابل اإلعراب كما تصوروه على أنه الرتكيب والصياغة ،ومن هنا جاءت تسميتهم للمبىن للمعلوم واملبين 

 (2)«.للمجهول 
» بقوله: إىل ضبط الداللة اللغوية ملصطلح البنيوية ذهب الناقد اجلزائري يوسف وغليسي   

من املؤكد أن البنية ليست طفرة مفهومية ،بل هي امتداد جلملة من املفاهيم...،وكان دوسوسري يعرب عن 
ذلك )البنية( مبصطلح النسق أو النظام ،ومل يكن يصدع مبصطلح البنية على حد تقرير جون بياجي 

 ،..فقد مسى نسقا ما مساه خلفه بنية.
بالرسم الفرنسي واإلنكليزي   Structureن كلميت البنية كما تشتق البنيوية من البنية ،فإ

الالتينية ،...حيث تدل البنية على نسق يتحدد العنصر ضمنه بوضعيات  Structuraاملوحد أو 
 (3)«.واختالفات

ويف تتبع الناقد اجلزائري عبد امللك مرتاض للمفهوم اللغوي ملصطلح البنيوية،يرى أن    
يعترب خطأً   Structuralismeترمجة للمصطلح الفرنسي  "للبنيوية"عاصرين استعمال النقاد العرب امل

ذلك عوضا  عن االستعمال النحوي السليم الذي هو إما بنية ،كما تقول يف النسبة إىل "فتية""فتيي" »
على القياس ،ألنك جتريه جمرى ماال يعتل وهو مذهب أبو عمرو بن العالء،وهو يف رأينا أخف 

صادا لغويا ،وهو مذهب يونس بن حبيب...،غري أن استعمال البنيوية فهو إما ينسب هذا نطقا،وأكثر اقت
وذلك حىت ميكن قلب "بنيية"،املذهب إىل لفظ غري موجود يف األصل ،ألن البنيوية  تعين أن األصل هو: 

اهلاء ال تعد الياء الثانية واو،أما أم هاء التأنيث تقلب واوًا فذلك جمرد جهل صراح بالعربية، ألن هذه 
النحاة يف حتديد بىن األلفاظ ،وحىت على افرتاض أهنا معرتف هبا لديهم،وغري وارد،يف حتديد البنية اللفظية 

                                                 
 .196،ص 1980مصر ،-،مكتبة األجنلو املصرية،القاهرة2نظرية البنائية يف النقد األديب ،ط:صالح فضل  (1)
 .75 ص ، 2007  اجلزائر-املدارس النقدية املعاصرة،د.ط،دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران:خلضر العرايب (2)
 .121-120يوسف وغليسي:إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد،ص  (3)
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،فإن اهلاء ال تقلب ياء لدى النسبة أبدا،بل تسقط وينسب إىل احلرف الذي قبلها،كقوهلم مكي نسبة إىل 
 (1)«.مكة 

البنيوية حلن »تأكيد هذا الرأي بقوله:ويف سياق متصل ذهب يوسف وغليسي إىل      
والبنائية حتريف معريف ،فالبنيوية حلن فاحش يف النسبة إىل البنية والبنائية ،وهو حتريف للجانب املعريف 
حيث إن األمر هنا ال ينصرف إىل البناء ،وإمنا ينصرف إىل البنية ،...فال ندري كيف ذهب االستعمال 

اخلطأ الفاحش الذي المربر له، إال أن يكون اإلصرار على إفساد )اللغة( النقدي العام املعاصر إىل هذا 
 2)«.العربية 

وقد ذكر يوسف وغليسي أن مصطلح البنيوية نقل إىل اللغة العربية ،بصيغ متعددة نذكر 
السرتوكتورالية، البنيوية، البنيوية،البنيانية،البنائية ، البنوية، البنيوانية، البنيية، اهليكلية ،الرتكيبية ،» منها:

الوظيفية ،املنهج الشكلي ،...فعدد الرتمجات قارب العشرين مصطلحاً،وهو رقم يعكس حقيقة تلقي 
اخلطاب النقدي العريب للمفاهيم الغربية اجلديدة ،وهي أنه تلق فردي مشتت تعوزه روح االنسجام 

فإنه مطبوع بالتعصب لألنا والتناسق ،قائم على جهل اجلهود الفردية بعضها ببعض ،ويف حالة العكس 
الفردي أو القبيلة اللغوية ، فالتونسي يتعصب للهيكلية ،واملصري للبنائية ،واللبناين للبنائية واجلزائري 

 (3)«.للبنيوية...
وإذا اتفق الناقد يوسف وغليسي مع رأي شيخه عبد امللك مرتاض، على املستوي اللغوي 

 املصطلح على املستوي االستعمال النقدي .للمصطلح البنيوية ،فإن اخلالف يلف هذا 
 داللة المصطلح النقدية : - ب

على مدرسة فكرية تقوم على جمموعة من »يدل مصطلح البنيوية يف جمال النقد األديب    
النظريات اليت تؤثر يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،دراسة البنيات وحتليلها،ولقد عظم شأهنا يف األعوام 

رن العشرين ،ولعل أكرب األعمال البنيوية يف اجملال النقدي هي تلك اليت كتبها روالن بارط و الستني من الق
ميشال فوكو، وتعد البنيوية قطيعة مع التقاليد املوروثة عن الفيلسوف األملاين كانت ،وأهم ما تقوم عليه 

(4)«.نسان  البنيوية من األسس الكربى لفسفتها أهنا تتعامل مع اللغة واخلطاب وترفض اإل
 

إىل األسس اليت وضعها سوسري هو املفهوم الذي  تبناه »ويعود مفهوم البنيوية اللغوية    
أقطاب البنيوية األدبية مجيعا ،بصرف النظر عن انتماءاهتم  السياسية واألمزجة الثقافية اليت ينتمون إليها 

                                                 
 .191،ص2002اجلزائر، -ا"، د.ط،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،بوزريعةعبد امللك مرتاض :يف نظرية النقد"متابعة ألهم املدارس النقدية املعاصرة ورصد لنظرياهت (1)
 .129 -128يوسف وغليسي:إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد،ص (2)
 .130املرجع نفسه ،ص (3)
 .192يوسف وغليسي:إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ،ص (4)
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هاية فوارق حتددها حركة البندول يف انتقاله ،وقد كانت الفوارق بني االجتاهات البنيوية منذ البداية حىت الن
 (1)«.بني الداخل واخلارج ،أي يف الرتكيز على القيمة اإلحالية أو املرجعية للغة النص األديب 

واجلدير بالذكر أن مفهوم البنية مل يقتصر على النقد واألدب فقط ،فقد ظهر يف جماالت أخرى كاملنطق 
استعصى على النقاد البنويني توضيحه وتعريفه ،فلم  -ه مفهوماً جمرداً بوصف –فمفهوم البنية »والرياضيات 

حيظ بالوضوح إال يف الرياضيات بشكل حمدد ،ولكن ما تنبغي اإلشارة إليه هو أن تأثري املنهج الرياضي يف 
ىل لغة العلوم اإلنسانية ويف النقد األديب البنيوي خباصة اليعين حتويل املمارسة النقدية يف النص األديب إ

رياضية وجداول وأرقام ،وهو ما عيب على بعض املقاربات البنوية اليت أساءت فهم اصطناع املنهج 
 (2)«.الرياضي بوصفه تفكريا يتسم باخلصوبة واإلبداع 

ومما هو معلوم أن النقد العريب تعرف إىل هذا املصطلح عن طريق الرتمجة ،وقد حاول بعض النقاد    
قدية العربية ،وأحسن طريقة لذلك كانت بالرجوع إىل الرتاث العريب ،ومن احملاوالت تأصيله يف البيئة الن

اجلادة يف هذا املسعى ربط مصطلح البنيوية مبمارسات عبد القاهر اجلرجاين اليت يتوافق فيها ملا جاء به 
ناحية اليوجد فرق بني نظم اجلرجاين وبني نسق دوسوسري من هذه ال»دوسوسري بقرون ،فقد ثبت أنه 

فكالمها يؤدي مفهوم البنية هنا ،حيث يتحدد مفهوم العنصر بشبكة العالقات الرتكيبية اليت تنتظم هذا 
 (3)«.العنصر مرتبطا بالعناصر األخرى يف الشبكة ذاهتا

ومن اللبس الذي تولد عن الرتمجة اخلاطئة هلذا املصطلح ،ما يوجد يف املمارسات النقدية العربية من 
ته يف الكثري من األحيان ،نتيجة عدم التعمق يف املعىن الباطين للمصطلح،ومن ذلك غموض يف دالل

البنيوية التوليدية »ماجاء يف تعليق الناقد مسري سعد حجازي على ترمجة جابر عصفور ملصطلح 
genetique  Structuralisme وهي ترمجة دقيقة لكلميت Structuralisme  بنيوية
genetique ذه الرتمجة الدقيقة ليست هلا داللة أو معىن واضحا يف ميدان النقد العريب توليدي ،ولكن ه

    genetiqueأو ميدان العلوم اإلنسانية،وهلذا نرى أن ملصطلح البنيوية التوليدي 
Structuralismeاليت شاعت يف حبوث النقاد  البنيوية التوليديةعوضا عن  البنيوية الديناميةهو
 (1)«.مل أو فحص ،ودون حماولة إعطائها مفهوم ذي داللة يف لغة النقد العريب والباحثني العرب دون تأ

                                                 
 . 176-175،ص 1923/1990:املرايا احملدبة،سلسلة عامل املعرفة، ،بإشراف أمحد مشاري العدواين،ع:عبد العزيز محودة (1)
 .55،ص 1428/2007اجلزائر، -،منشورات االختالف ،اجلزائر العاصمة1أمحد يوسف : القراءة النسقية "سلطة البنية ووهم احملايثة" ،ط (2)
 .122نقدي العريب اجلديد ،ص يوسف وغليسي:إشكالية املصطلح يف اخلطاب ال (3)
 .97-94النقد األديب املعاصر قضاياه واجتاهاته،ص :مسري سعد حجازي (1)
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مع  genetique   Structuralismeيتضح هنا اختالف يف ترمجة مسري سعد حجازي ملصطلح 
الناقد جابر عصفور ،فاألول يفضل البنيوية الدينامية،والثاين يستحسن البنيوية التوليدية،وهذا االختالف 

 طبيعة املنهج النقدي الذي يعتمده كل ناقد منهما ،والذوق الذي يتحكم يف كل ناقد منهما. مرده إىل 
ومايزيد على هذا هو التعبري عن املصطلح النقدي الواحد يف ممارسة نقدية واحدة بعدة مرادفات ،ومنها 

باال شارة  مل يتجاوز بروب اجملال الضيق الذي عرض فيه منهجه،مكتفيا»ماجاء يف كتاب أمحد طالب 
 الذي يقرب بني احلكايات الشعبية العاملية. البنيويإىل التماثل 

وصف الشخصيات باملفهوم النفسي والتارخيي ،وتبحث عن وسائل  البنائية)ويف موضع آخر (تتفادى 
 (2)«.أخرى للرصد واحلديث عن مشرتكني وفاعلني

 خلالف بني النقاد يف نصوص نقدية أخرى.يف كتاب واحد ،فما بالك با البنائية والبنيويومنه يستخدم 
 :Poétiqueالشعرية  مصطلح -ب

،نبت هذا املصطلح يف تربة الشكالنيني الروس ،وإن ارتبط  الشعرية بمصطلحاحتفى النقاد العرب كثريا 
يف ظهوره بكتاب "أبو طيقا" ألرسطو،الذي نقله العرب القدماء مبعاين ختتلف عن املعىن احلديث 

م بألفاظ مثل الشاعرية "و"شعر شاعر"والقول الشعري" و"القول غري شعري" و"األقاويل ،فرتددت عنده
 الشعرية.
 :Poétiqueالشعرية  لمصطلح الدالالت اللغوية -

تعود املرجعية اللغوية هلذا املصطلح إىل مادة "شعر" يف اللغة العربية تدل على العلم والفطنة،يقال "شعر 
إياه،و"شعر به": علقه،وتطلق على الكالم املخصوص بالوزن والقافيـة به"أي: علم"وأشعره به":أعلمه 

 ،يقال "شعر الرجل"أي :قال الشعر.
،أو  Poétiqueعند الغرب فهو مأخوذ من اللفظة الفرنسية  الشعرية بمصطلحوإذا جئنا لداللة 
 ،وينحصر معناها يف اجتاهني :Poeticاللفظة االجنليزية 

 
 يت تتبع للوصول إىل شعر يدل على شاعرية ذات متيز وحضور .األول:فن الشعر وأصوله ال

 (1)«.الثاين:الطاقة املتفجرة يف الكالم املتميز بقدرته على االنزياح ،والتفرد وخلق حالة من التوتر 
عند الغرب ،يكتسب دالالت دقيقة تصب يف قالب علمي  Poétiqueنالحظ أن  مصطلح الشعرية 
اليت حتدد للشاعر أسس العمل الفين اجليد،وهو ما يتوافق مع داللة مصطلح  حيتكم إىل القواعد واألصول

                                                 
 .20-16،ص2002اجلزائر،-،دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران2أمحد طالب :الفاعل يف املنظور السيميائي"دراسة يف القصة القصرية اجلزائرية،ط( 2)
 .152 -151،ص أمحد مطلوب:يف املصطلح النقدي (1)
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الشعرية عند العرب اليت تدل على أسس للشعرية العربية ،ومن خرج عليها من الشعراء العرب كان خارجا 
 على طريقة العرب .

 :Poétiqueالشعرية  الدالالت النقدية لمصطلح -

فاألول وضعه أوسط مبعىن نظرية اإلبداع ،ويقصد به »ومني على مفه Poétiqueيدل مصطلح الشعرية 
اكتشاف التأثري اخلاص لكل أساليب الشعرية،ودراسة العناصر اليت تربز املعىن ،وحتدد أساس أي عمل 

 شعري باعتبار احملاكاة أوالبالغة التعبريية.
و ما مييز الفن اللغوي ،وجيعله والثاين وضعه جاكبسون ويقصد به كل ما جيعل الرسالة اللغوية عمال فنيا ،أ

خيتلف عن غريه من الفنون األخرى ،أو الدراسة اللغوية للوظيفة الشعرية يف إطار املراسالت الكالمية 
،واالحتماء بدراسة صور النحو ،أو الكشف عن العالقة بني ترتيب الفئات النحوية واالرتباط املتبادل بني 

 العروض أو ملقاطع الشعرية.
يتعلق باإلبداع وبالتأليف األعمال اليت تكون فيها اللغة جوهرا ووسيلة يف وقت واحد أو دراسة أو كل ما 

    (2)«.اخلطاب األديب ونظريته والبحث يف أسباب األصالة من داخل العمل األديب نفسه
عل فج»يعد عبد القاهر اجلرجاين أبرز من اهتم مبصطلح الشعرية،وذلك يف نظرية النظم اليت وضعها   

النظم األساس يف الكشف عن شعرية الكتابة أو النص،وهو يف طريقة إثبات املعىن ،فصاغ مبادئ الشعرية 
 (3)«.الكتابية فيما كان يصوغ نظرية النظم القرآين 

وهكذا ربط عبد القاهر اجلرجاين بني مصطلح الشعرية ونظرية النظم اليت كان يبحث فيها،وتداول 
ثلة من النقاد العرب املعاصرين بإشاعة مصطلح اإلنشائية ، تقليدا ملا ورد " » مصطلح الشعرية مل مينع 

 عند القلقشندي يف كتابه صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،وما يزخر به من معارف .
 

ومع تقاطع "النظم و"الشعرية يف مجلة من النقاط املشرتكة ،كتجاوز التجزيء إىل اخلطاب الشامل وتعالق 
  (1)«.من الغلو القول بأن النظم هو الشعرية البين ...، فإن

ومنه إذن كان للعرب قدم راسخة يف جمال الشعرية،اليت ظهرت بدقة عند عبد القاهر اجلرجاين ،وإن كان 
 نظرية النظم مل ترقى إىل مستوى النظريات الشعرية احلديثة يف النقد الغريب.

                                                 
 .278قضايا النقد األديب املعاصر،ص:مسري سعد حجازي( 2)

 .158يف املصطلح النقدي ،ص:أمحد مطلوب( 3)

 .293-292إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، :يوسف وغليسي( 1)
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الشعرية بإضفاء حالة من الغموض والغرابة على واجلدير بالذكر أن تعامل النقاد القدامى مع مصطلح 
فيكفي أن يستحسن الذوق القدمي بيتا شعريا حىت يصبح النص مستحسنا »اإلبداع الفين 

 (2)«.بكامله،والعكس صحيح 
فالشعرية من أسس دراسة » يعد مصطلح الشعرية جامعا بني الثقافة الغربية والغربية على حد السواء 

ل من تعرض هلا يف كتابه "الشعر"وتطرق إليها العرب ،ويف تراثهم احلي كثري مما األدب ،ولعل أرسطو أو 
يصور موقفهم ،وقد انطلقوا يف إدراكها من فهمهم للشعر ،فهو عندهم" قول موزون مقفى يدل على 

  (3)«.معىن 
فقد ارتبط جبهوده »تطور مصطلح الشعرية مع أعمال الشكالنيني الروس ،وخاصة رومان جاكبسون

للسانية ارتباطا وثيقا ،وخاصة ماتعلق منها حبديثه عن وظائف اللغة يف نطاق  نظرية التبليغ ،ولذا مل يكن ا
بدعا أن يستهل "قاموس اللسانيات تقدميه ملادة" الشعرية "باإلمياء إىل هذا العلم الشام :عند جاكبسون 

 (4)« .ا أثر فنيا الوظيفة الشعرية هي الوظيفة اللغوية اليت تغدو رسالة ما بوساطته
ومنه فقد ذهب جاكبسون بعيداً هبذا املصطلح ،حمدداً مجالية العمل الفين خبصائص فنية اصطلح على 

بوصفها اخلاصية اإلسرتاتيجية اليت تشكل األثر األديب »تسميتها بالشعرية،أو مايسمى كذلك باألدبية 
 (5)«.واليت يتشرب منها،وبوصفها مبدأ إلدماج دينامي 

ط جاكبسون الكتمال اإلبداع يف العمل األديب أو الفين توفر مجلة من اخلصائص األدبية اليت جتعل واشرت 
من ذلك العمل أدبيا ،واهتمامه بالشعرية جاء ضمن حبثه عن وظائف اللغة ،ومنها الوظيفة الشعرية اليت 

 تعد أهم الوظائف اللغوية.
الشعرية مرادفا لألدبية،و يظهر ذلك يف  ل مصطلحومن املمارسات النقدية يستعمل الباحث إبراهيم خلي

فاألديب أو الشعري بكلمة أدق يقوم عند ياكبسون على دخول اللغة يف نوع معني من »النص التايل:
العالقة الواعية بذاهتا ،فأداء اللغة لوظيفتها األدبية تعزز)ملموسية( الدوال،وجيذب االنتباه إىل خصائصها 

 (1)«.استخدام الكلمات مثلما تستخدم )الفيشات( يف عملية التواصل املادية غري مقتصر على 
الشعرية يتطابق يف داللته مع  مصطلح األدبية،ولكن ينبغي أن نضع فارقاً  يتضح هنا أن مصطلح   

علم عام،موضوعه األدبية يروم القيام علما لألدب، Poétiqueالشعرية » بسيطا بينهما يتمثل يف أن
 صائص النوعية والقوانني الداخلية للخطاب األديب يف مشوليته اجلنسية والكمية.غايته استنباط اخل

                                                 
 .270القراء ة النسقية،ص: أمحد يوسف ( 2)
 .155يف املصطلح النقدي ،ص:أمحد مطلوب( 3)
 .274يوسف وغليسي:إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص (4)
 .51، ص2000،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،بريوت،1فكتور ايرلي :الشكالنية الروسية ،ترمجة: الويل حممد،ط (5)
 .76،ص1431/2010اجلزائر، –،اجلزائر العاصمة -ف ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت،منشورات االختال1إبراهيم خليل: يف نظرية األدب وعلم النص حبوث وقراءات ،ط (1)
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فيستويان ويتوازيان مرتادفني موضوعا ،é Poéticitوالسمات الشعرية  érarité   Littأما األدبية
للشعرية ،مع فارق بسيط هو أن املصطلح الثاين غالبا ما يقتصر على جنس الشعر ليصبح مرادفا 

 (2)«. النص الشعري وتضيق داللته عن دالالت األدبية  جلماليات
ومنه نرى أن مصطلح الشعرية نال حظا وفريا يف النقد الغريب قدميا وحديثا،ومياثله نفس القدر من االهتمام 

 يف النقد العريب قدميا وحديث. 
 (:Herméneutique Hermeneutics مصطلح التأويلية )الهرمونيطيقا -ج

ويلية من املصطلحات النقدية اليت أثارت إشكاال على مستوى املمارسة النقدية يعد مصطلح التأ
،ومن اللغة االجنليزية Herméneutiqueالعربية،فهو مصطلح معرب مأخوذ من اللغة الفرنسية 

Hermeneutics. 
 داللة مصطلح التأويل اللغوية: -

علماء الكالم واملتصوفة والبالغيني،مرتبطا ظهر مصطلح التأويل يف الثقافة العربية ،يف كتب التفاسري وعند 
 يف داللته بتأويل القرآن الكرمي.

املعىن األول:املرجع » جتمع املعاجم العربية على أن داللة مصطلح التأويل اللغوية تنحصر يف معنيني مها:
 واملصري، واملعىن الثاين :هو التفسري والتدبر.
ظ والداللة أساسا إال أنه مل يستعمل كمصطلح يف البيئة اللغوية فالتأويل وإن كان ظاهرة لغوية ترتبط باللف
  (3)«.بقدر ما استعمل يف الدراسات الدينية 

،ترجع يف أصلها إىل Hermeneuticsأن كلمة اهلرمنيوطيقا »إن املتتبع جلذور التأويل عند الغرب جيد   
رسول اآلهلة  Hermés  طة "هبرمس ،وتعين املفسر أو الشارح ،وهي مرتب Hermeneusالكلمة اليونانية 

».(1) 
الناقد اجلزائري   Herméneutiqueومن املعارضني على ترمجة مصطلح التأويل إىل اهلرمونيطيقا       

هذا االستعمال هو من أقبح ماميكن أن ينطقه الناطق يف اللغة »عبد امللك مرتاض الذي يرى بأن 
ة الثقيلة مادام العرب عرفوا هذا املفهوم وتعاملوا معه حتت مصطلح العربية،وحنن ال نقبل هبذه الرتمجة اهلجين

 التأويل ،فلم يبق لنا ،إذا إال أن نستعمل التأويلية مقابال للمصطلح الغريب القدمي .

                                                 
  .279يوسف وغليسي:إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص (2)
 .68-67،ص2007السيد أمحد عبد الغفار: النص القرآين بني التفسري والتأويل ،دط، دار املعرفة اجلامعية،مصر، (3)
 .20،ص 1431/2010لبنان، -،منشورات االختالف ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت1هشام معافة:التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامري ،ط 1)
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والتأويل ضرورة فرضها النص القرآين على املفسر حىت يؤسس ملا يذهب إليه،إذ ال يعقل أن تكون القراءة 
ت مسة األزلية للنص القرآين ،وغاب اإلعجاز )القرآين(الذي يتأسس كيان هذا النص حرفية ،وإال النتف

.»(2) 
وإذا كان مصطلح التأويل أوالتاويلية مداوال يف النقد العريب ،فإن مصطلح اهلرمونيطيقا هو املفضل عند 

به، ومن مميزات Herméneutiqueوترتبط كلمة  Hermésإىل اإلله هرمس »الغرب ،وهي تنسب 
أنه حيسب عدد السنني والزمان،ويقدر لكل إنسان مقدار أجله فهو سيد املصري،وهو  Hermésهرمس 

من اخرتع الكتابة وأبدع يف السحر والطب والفلك جيسد هرمس إذن صفة ختطي احلدود وجتاوز 
تعدد احلواجز،ففيها نعثر على نفي ملبدأ اهلوية ،ومبدأ عدم التناقض،وكذا مبدأ الثالث املرفوع،حيث 

 (3)«.التأويالت وتصبح كلها جاهزة وممكنة رغم تعارضها
نالحظ أن داللة التأويل اللغوية عند الغرب مرتبطة مبعتقدات دينية ،وهو نفس املنحى الذي تسري فيه 

 داللة التأويل اللغوية يف الثقافة العربية، اليت تبحث يف معاين النص القرآين.
 داللة مصطلح التأويل النقدية : -
ايد االهتمام بالتأويل يف السنوات األخرية يف الثقافة الغربية ،خاصة بعد اخلمسينيات والستينيات من تز 

من جديد   مصطلح التأويلحيث بدأ مع شالير ماخر ،وأعاد النقد األديب الغريب إحياء »القرن العشرين 
Herméneutique  Lكور يف فرنسا، ،ليصبح عند  كل من دلتاي وهيدغر وغادامري ،وكذا بول ري

 (1)«.تقليدا اليعرب عن جمال أو نظام معريف ،بقدر مايدل على توجه فكري 
وإذا كانت جذور التأويل عند الغرب تعود لفلسفات غربية ملحدة كاهلرمسية والغنوصية ،ارتبطت برؤية 

وماتصوره شالير » إىل نظرية نقدية ملقاربة النصوص األدبية -بفضل جهود النقاد  -اآلهلة للعامل، ليتحول
ماخر على أن"اهلرمنيوطيقا" فن الفهم حتول إىل نقد جذري لالجتاه الفيلولوجي ،إن "اهلرمنيوطيقا" مل تعد 

كما يرى –جمرد جمموعة من القواعد ،بل أصبحت علما يصف الشروط الالزمة للفهم،وهكذا فإن التأويل 
ع تفسري النصوص املقدسة وفقه اللغة إىل مرتبة مل يولد إال من خالل هذا اجلهد املبذول ،لرف -بول ريكور

التقنية، مبعىن قواعد تساعدنا على بلوغ فهم صحيح وصائب ال جمرد جتميع عمليات ال رابط بينهما 
.»(2) 

                                                 
 .337-336عبد الغين بارة:إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، ص 2)
،قسم اللغة العربية،كلية اآلداب جامعة 27/7/2006-25ويل اخلطاب الديين، نقال عن مؤمتر النقد الدويل احلادي عشر"حتوالت اخلطاب النقدي العريب املعاصر"آمال منصور: اهلرمونيطيقا وإشكاليات تأ (3)

 .425-424،ص 1429/2008األردن، –،عامل الكتب احلديثة،إربد 1الريموك،ط
 .19امري،ص هشام معافة:التأويلية والفن عند هانس جيورج غاد (1)
 .25املرجع نفسه،ص  (2)
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ومن الدارسني العرب من ربط بني التأويل كمنهج نقدي غريب وبني نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين 
شكالية تأويل النظم استنادا إىل الدائرة التأويلية تظهر يف كال من النظم والدائرة إن إ»على النحو التايل:

التأويلية يشرتكان يف عنصر نظري ،ولكنهما خيتلفان يف حتديده تصورا ووظيفة،ويتمثل ذلك العنصر يف 
ة عملية التواصل اللغوي ،فالنظم يؤسس عملية التواصل اللغوي من خالل عالقة تربط اللغة من جه
،ومستعمل اللغة من جهة أخرى ،فالعالقة بني نظام اللغة وألفاظها واملتكلم ،كما يطرح ذلك نص 

اجلرجاين ،ترتبط على حنو ما ،حبيث ال يتصور أن يتعلق الفكر مبعاين الكلم أفرادا وجمردة من معاين النحو 
أن يريد إعماله يف "اسم" ،فال يقوم يف وهم وال يصح يف عقل ،أن يتفكر متفكر يف معىن "فعل"من غري 

،وال أن يتفكر يف معىن "اسم "من غري أن يريد إعمال"فعل" فيه،وجعله فاعال له ومفعوال ،أو يريد فيه 
 (3)«.حكما سوى ذلك من األحكام 

هو صرف النص عن »ومنه كانت داللة مصطلح التأويل عند العرب ،كما تبني مصادر الرتاث العريب
على حنو جيعل املعىن احملتمل ال يتعارض مع املعىن الظاهر،أما املصادر الغربية الظاهر إىل معىن حيتمله 

فتسري إىل أن املعىن االصطالحي للتأويل يدور حول دراسة النص املقدس عموما وماهو رمزي خصوصا 
.»(4) 

اجلرجاين  ومن دراسات الناقد نصر حامد أبو زيد يف هذا اجملال، حماولته إلعادة قراءة إجناز عبد القاهر
فهي قراءة معاصرة دون إغفال السياق املوضوعي الرتاثي الذي كان يدور فيه البحث البالغي »البالغي 

أن هذه القراءة متثل القراءة التأويلية املنتجة اليت تطرح سؤاال واضحا حيدد آليات التأويل »فعلى حد قوله:
ءة من جمال البالغة إىل جمال "النحو"لتحاول دون إهدار لبعد الداللة يف النص املقروء ،مث تنقل القرا

الكشف عن آليات التأويل يف كتاب سيبويه،التأويل بوصفه أداة منتجة لبناء العلم ،يف هذه القراءة 
تتكشف العالقات الدقيقة بني "علم النحو" وبني كثري من العلوم العربية ،خاصة الفقه والقراءات ،إهنا يف 

 (1)«يه للغة العربية ،وإذا كان سيبويه حاول أن يكتشف النظام يف قراءته للغة احلقيقة قراءة لقراءة سيبو 
ميكن تأصيل مصطلح التأويل أو اهلرمنيوطيقا  ضمن مباحث اللغة اليت تتخذ الدرس القرآين كموضوع 

اليت بدت هي األخرى أهنا اكتملت حنوا وبالغة،ومنه »هلا،ومنه يصبح الفكر اإلسالمي يف مواجهة اللغة
فإن أي تأويل وأي جتديد للمعىن داخل الثقافة العربية اإلسالمية ال يتم إال عرب إعادة خلخلة اللغة 

                                                 
 .24-23،ص  2002لبنان، -، مطبعة سيكو،بريوت1حممد عبد الرزاق عبد الغفار :عبد القاهر اجلرجاين يف النقد العريب احلديث ،"دراسة يف إشكالية التأويل "،ط (3)
 . 18-17املرجع نفسه ،ص  (4)
 .8،ص2008 املغرب-الدار البيضاء املركز الثقايف العريب، 8أويل،طإشكاليات القراءة وآليات الت: نصر حامد أبو زيد( 1)
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واستعادة زمن إنشائيتها أي حماولة إخراجها ونشرها وبعثها ،وإن كانت اللغة هي مابتدىء به اخللق ،فإن 
   (2)« .التأويل هو مابتدىء به اللغة و بعثية معانيها  

 هيم المصطلحات النقدية :تداخل مفا -4
إن املتأمل للمشهد النقدي العريب يالحظ تداخال يف مفاهيم املصطلحات التالية: البنيوية،والشعرية 

غالبا ما جتمع أعمال النقد » والتأويل ،فإذا ماتعلق األمر مبصطلحي "فن الشعر أو الشعرية والتأويل":
ة التوصل إىل نتيجة معينة،وأنواع خمتلفة من الرباهني ،إن األديب بني فن الشعر والتأويل ،وتتساءل عن كيفي

اعتماد املعاين أو النتائج كنقطة انطالق )فن الشعر( أمر خمتلف جوهريا يف عملية البحث الكتشاف املعىن  
 (3)«.)فن التأويل(

ة الكثري فلقد اجتازت البنيوي» ويف موضع آخر جند تداخل مصطلح )البنيوية والشعرية( يف النص التايل:
من املراحل قبل أن تصل إىل ماهي عليه،وللشكلية الروسية ،تليها حلقة براغ اللغوية ،واستدراكات 
ياكبسون ،دور يف بلورة مفاهيم الشعرية البنيوية ،يف وقت تزامنت فيه تيارات النقد اجلديد األمريكي 

 (4)«.ص لدى هريش،والظاهراتية ومجاليات التلقي عند كل من آيزر وياوس ،وتأويل النصو 
مما الشك فيه أن الناقد العريب املعاصر يعيش حالة من الغربة والضياع يف الكثري من األحيان نتيجة ،كونه 
يتعامل مع املناهج الغربية،وحالة الصراع بني احملافظة على ثقافته العربية اإلسالمية وبني استعارته للنماذج 

الرتاث ،ال يكون ذا قيمة إال إذا سار جنبا إىل جنب مع مبدأ فمبدأ االختالف إزاء الذات أو »الغربية 
 (1)«.االختالف عن اآلخر الغرب ،حىت يتسىن حتقيق اخلصوصية الثقافية 

وبعد هذا الطرح نتوصل إىل القول بأن صناعة معجم نقدي عريب موحد مطلب المناص منه بغية احلفاظ  
أن ينفتح على » لى الناقد العريب املعاصر بوعي كبري يكفيه على اخلصوصية الثقافية العربية ،فينبغي أن يتح

اآلخر /الغرب انفتاح الفاعل ،الذي يتعامل مع املعرفة مبوضوعية ،يأخذ ما يراه مناسبا لثقافته ،لكن هذا 
ال يعين أن يرفض كل املناهج الغربية ،بدعوى أهنا غربية املنشأ ،بل ميكن احتواؤها وجعلها تفقد 

ضارية اليت ولدت فيها،شريطة أن يهيئ الرتبة الصاحلة لغرس هذا الوافد،واالعتناء هبا حىت خصوصيتها احل
 (2)«. تنمو وختضر ،وتصبح قابلة للعطاء كما لو أهنا بنت البيئة العربية

ومن السبل اليت متكنا من إنتاج منظومة اصطالحية نقدية عربية أو على األقل املسري يف هذا االجتاه ، 
 على مجلة من اإلجراءات نذكر منها :االعتماد 

                                                 
 .96،ص1428/2007اجلزائر،-،دار الفارايب ،منشورات االختالف ،اجلزائر العاصمة1والتأويل مقاربات يف اهلرمنيوطيقا  الغربية والتأويل العريب اإلسالمي ،ط ةعمارة ناصر:اللغ (2)
 .73،ص 2009سوريا،-ترمجة :هدى الكيالين،د.ط،منشورات احتاد الكتاب العرب،دمشقج/كوللر: مالنظرية األدبية؟ ، (3)
 .75إبراهيم خليل: يف نظرية األدب وعلم النص حبوث وقراءات،ص  (4)
 152عبد الغين بارة:إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر،ص( 1)

 .258املرجع نفسه،ص 2)
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وضع معجم نقدي عريب موحد :يعد طموحا يتوق إليه النقد العريب املعاصر ،فإذا كان هذا  -
فهناك عدة وسائل لوضع »األخري يتعامل مع ترسانة من املصطلحات الشعرية واألدبية والعلمية 

يد ،فإذا تعذرت كان التعريب ،وهو نقل مصطلحات أخرى جديدة منها: االشتقاق واجملاز والرتمجة والتول
(3)«.الكلمة األجنبية إىل اللغة العربية على أن ال خترج عن املنهج الذي تفوهت به يف التعريب 

 

فبالنسبة للتوليد:نذكر أنه مع توايل العصور اضطر العرب إىل توليد ألفاظ من رحم اللغة، "ويف العصر 
 ديثة .احلديث كان التوليد من أهم الوسائل احل

أي يصبح »التخصص يف علم املصطلح: مبعىن تكوين النقاد العرب يف جمال علم املصطلح  -
مبثابة اخلبري الذي يكون مهه متابعة توظيف املصطلح يف اخلطابات النقدية ،وهذا املصطلحي)الناقد( جيب 

ثر ، وأن يكون ملما أن تتوفر فيه جمموعة من الصفات وهي: املمارسة العلمية ،إتقان لغة أجنبية أو أك
جبميع االقرتاحات والتوصيات اليت قدمتها اللجان العلمية للملتقيات واملنتديات يف لقاءاهتا املختلفة ،أن 

 يكون ذا 

حس فين رفيع حىت يتسىن له فهم خطاب الناقد حول النص اإلبداعي ،ومن مث معاجلة االستخدام 
 (1)«.املصطلحي داخل اخلطاب النقدي

ر مع املصطلح الوافد ،ال ألجل مقاطعته وهتميشه ،بل اللجوء إىل آليات النبش التعامل حبذ -
واحلفر يف اخللفيات الفكرية واملعرفية اليت تصدر عنها هذا املصطلح ،والعمل على هتيئة تربة الثقافة  العربية 

لالستعمال  تقليب تربة الرتاث يف حماولة إلجراء عملية استقراء» وتقليبها لتأصيله واالعتناء به 
االصطالحي عند القدماء ،وتتبع التطور التارخيي للمصطلحات ،واللجوء إىل النقد املوضوعي الذي 

 يقضي عقدة تضخم األنا،وهذا قصد إجراء مقارنة بني حالة املصطلح قدميا  وحديثا.

 للباحثني يف بدالً من جلبه من احلضارة الغربية ،وال يتسىن»العمل  على إنتاج املصطلح النقدي العريب 
جمال املصطلحية القيام بذلك إال إذا أدركوا أصالتهم ،ومتيزهم عن اآلخر / الغرب ،وذلك بالقضاء على 

   (2)«.أسطورة عاملية الثقافة اليت أشاعها الغرب /املركز ،والتعامل معه كمعرفة قابلة للدراسة والنقد 

عين أن يستعري الباحثني أو النقاد بعض مفاهيم ومما هو معلوم أن التحديث الفكري يف شىت جماالته الي
نظرية أو منهجية مل تستقر ومل حتدد يف بيئتها الثقافية الغربية، وحياولوا تطبيقها على أدبنا العريب بصورة آلية 

 (3)«.،ويصبح شأهنم كشأن عامل النبات الذي اليعرف شيئا عن صالحية الرتبة النباتة

                                                 
 .27علم املصطلح "وطرائق وضع املصطلحات يف العربية"،صممدوح حممد خسارة: ( 3)

 .316عبد الغين بارة:إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر،ص( 1)
 .317-316املرجع نفسه،ص  (2)
 .105النقد األديب املعاصر قضاياه واجتاهاته،ص :مسري سعد حجازي (3)
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صطلحات النقدية الغربية يتطلب تكاثف جهود النقاد ،وتنظيم ندوات وفعل التأصيل النقدي للم     
وملتقيات علمية ،وتأسيس جمالت جديدة تبحث يف هذا اجملال،ومن سبل التحديث يقرتح حال لتما هي 

بضرورة عزل املصطلح احلداثي الغريب الذي يستخدمه احلداثيون »املصطلح النقدي الغريب يف النقد العريب 
 الته املعرفية والثقافية ،وينقى من شوائب واقعه ليتم استخدامه يف الواقع العريب املختلف العرب عن دال

وقد تستخدم بعض مقوالت كتلك اليت قدمها إلياس خوري لتأكيد ذلك الوعي باالختالف ،فاحلداثة 
  (4)«.العربية هنضوية 

ة عربية ،بعيدة عن التماهي مع ومنه البد من فعل تأصيلي بناء لصناعة منظومة مصطلحية نقدي      
الثقافة الغربية، وبعيدا عن التعصب للمرجعية الثقافية العربية،بل من أجل إجياد الكيان النقدي العريب يف 

 دائرة النقد العاملي. 
 

 األستاذة دربالي وهيبة  
 المركز الجامعي برج بوعريريج

 
 

                                                 
 .30ة،صعبد العزيز محودة:املرايا احملدب (4)
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 األستاذ رشيد بلعيفة      ناصف ىاملرتكزات املعرفية يف قراءة الرتاث الشعري عند مصطف

 

 ناصف املرتكزات املعرفية يف قراءة الرتاث الشعري عند مصطفى

 األستاذ رشيد بلعيفة

 

 :  . تقديم1
من دافع النزوع حنو قراءة اإلنتاج النقدي العريب املعاصر قراءة  احملاضرةتأتلف خيوط هذه 

قاط املضيئة من العمليات النقدية العربية ، اهلادفة واعية ، هتدف يف مجلة ما هتدف إليه الوقوف عند الن
إىل التأصيل النقدي و املعريف ، بغية إعادة القراءة و النقد ملختلف املدونات و النصوص الشعرية أو 
السردية على مّر العصور ، و تنهض هذه املقاربات بدفع العملية النقدية ُقدماً إىل استكشاف مناطق 

بداعي ، مل تتجه العناية إليها من قبل ، أو على األقل مل تقرأ و تفهم على الطريقة جمهولة من موروثنا اإل
اليت نقرأها و نفهمها اليوم  لتطور األدوات النقدية و املعرفية من جهة ، و الستثمار الوافد من الثقافة 

 الغربية من جهة أخرى. 

نقدنا املعاصر ، و هو الدكتور  و تروم هذه احملاضرة تتبع املسار النقدي عند علم من أعالم
"مصطفى ناصف" ، باعتباره قارئا للرتاث الشعري اجلاهلي قراءة جديدة ، تنّم عن حماولة الرجل القبض 
على خمتلف التأويالت اليت حتتملها النصوص الشعرية القدمية ، و هو إذ يعيد قراءة هذا املوروث من 

حماولة بعث املاضي يف احلاضر ، و حماولة استحيائه منظار الناقد احلصيف الذي ال يألو جهدا يف 
بعمليات قرائية أخرى ، فهو يف الوقت نفسه يدعو إىل تغيري عاداتنا يف القراءة ، و عدم التسليم مبا هو  
كائن و متعارف و مسّلم به ، بل ينعى على العديد من النقاد حالة اجلمود الفكري و التصلب املعريف 

 اهلم النقدية.اليت سايرت معظم أعم

و تأسيسا على هذا ، هتدف هذه احملاضرة الوقوف عند اآلليات القرائية املعتمدة من قبل ناصف 
وكيف كانت فاعلية هذه اإلجراءات ، و ما اجلديد الذي محلته إىل الساحة النقدية العربية املعاصرة ؟ ، و  

 الوافد من الثقافة الغربية ؟ ، و ما املنهج كيف مّت التأليف بني املوروث البالغي و النقدي العريب ، و بني
الذي احتكم إليه ناصف يف قراءة هذه املدونات؟ ، و هل قراءته للرتاث الشعري جتاوزت باقي القراءات 
األخرى أم كانت امتدادا هلا ، و معطى من معطيات الثقافة الغربية املعاصرة يف اآلن نفسه ؟ و هل كانت 
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القرائي اليت دعا إليها ناصف حاملة ملضمون حضاري كان حكرا على الساحة دعوات التجديد النقدي و 
النقدية العربية ؟ وهل عملية التوظيف و التناول كانت جمدية من حيث النتائج ، و من حيث الطرح 

 النظري ؟ وماهو اجلهاز املفاهيمي واملصطلحي الذي توسل به ناصف أثناء عملية القراءة ؟

و غريها ، هو ما تنهض هذه احملاضرة لإلجابة عنها ، بغية احلصول على كّل هذه التساؤالت 
اجلديد  يف النقد و القراءة ، و حماولة مسايرة املشروع النقدي عند الرجل ، و حبث نقاط االختالف و 

 االئتالف اليت تعّج هبا قراءاته النقدية للرتاث الشعري اجلاهلي.

 . المنهج و خصوصية السياق : 2

ن نافلة القول التسليم بأنه ال مناص للناقد األديب من االحتكام إىل منهج معني أثناء لعّل م
القراءة ، ذلك أن املنهج هو من حيملنا على تتبع الظواهر اإلبداعية يف النصوص قصد فّك طالمسها و 

فتاح اإلجرائي شفراهتا ، و الوصول هبا إىل نتائج قد تكون قمينة باالحتفاء و التبجيل ، و املنهج هو امل
Clef opératoire  / الذي ال مندوحة للناقد التوسل به و حماولة حسن توظيفه لكشف احلقيقة

املعىن / الظاهرة ، املنطوية يف شكل نّص أو إبداع ، و املنهج هبذا الطرح "يتعدد بتعّدد أمناط املعرفة ، و 
و التجّدد و النسبية يف كل ذلك ، و أنه هبذا أنّه يلحق هبا و ال يسبقها ، و أنه تبعا لذلك معرض للتطور 

  -ال يقبل الوصف بالشمولية و اإلطالق ، و ال حيتمل أن يفرض أو يعمم أو يلصق بأي جمال معريف 
 .1ينقل إليه أو يُتبىّن فيه" –كيفما كان 

عامل ، انطالقا من هذا ، ال يعترب املنهج جمّرد أداة منهجية فقط ، بل يقوم بتكثيف رؤية صاحبه لل
ولألشياء من حوله ، اليت تشارك يف تفعيلها جممل املرجعيات السوسيوثقافية ، و تبلور ماهيتها قصد 
مساعدته على معاينة كّل األبعاد الثقافية و االجتماعية اليت حيملها النص ، و جتعل من صاحب املنهج 

 شعريا أم سرديا. مستكشفا و مقّوما جململ الظواهر اليت ينطوي عليها النص ، سواء كان

و تأسيسا على هذا ترتكز قراءة مصطفى ناصف للرتاث الشعري اجلاهلي من دافع النزوع حنو 
القراءة املثلى ملختلف املتون الشعرية ، بغية الوقوف عند الدالالت الثانية اليت بقيت عصية يف الفهم على 

ظاهرة على مستوى البنيات السطحية مجلة من النقاد و الباحثني ، الذين اكتفى بعضهم بالدالالت ال
للخطابات الشعرية، متغافلني عن إبراز مناطق الفراغ و مساحات املسكوت عنه يف هذه اخلطابات ، و 
يرجع ذلك رمبا إىل قصور يف أدوات التحليل و آلياته ، أو اكتفاًء مبا مّت التوصل إليه من نتائج سالفة 

لك ، فانربى مصطفى ناصف من خالل قراءاته منقبا و حمّلال جعلت من مرحلة التجاوز أمرا عصيا على ذ
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و مفّسرا و مؤّوال ملختلف الظواهر اليت شّكلت العمود الفقري ملختلف اخلطابات الشعرية القدمية هبدف 
إعادة بعث املاضي يف احلاضر ، منطلقا من فرضية أساسية تنص على أّن األدب العريب قبل اإلسالم مل 

، كما أثبت ذلك "طه حسني" يف غري موضع من أعماله ، و لعل من األسباب اليت  يقرأ قراءة حسنة
تقف وراء هذه القراءة القاصرة هو مجلة موانع نفسية و عقلية حالت بيننا و بني عملية الفهم السليم 

منا لشىت املظاهر و الظواهر األدبية ، و لعل ما ينعاه ناصف على مجهور النقاد احملدثني هو اهتامهم ض
بالقصور النقدي أمام هذه النصوص ، و عدم االجتهاد يف طرقها و حتليلها ، إمنا االكتفاء مبا تعّود عليه 
األسالف من قبل ، و كأننا نعاين شرخا معرفيا تأصل يف ذواتنا ، و جعلنا نتشبث بكّل ما هو قدمي و 

اجلمال و تتحرى البحث عنه ملا حتمله  عتيق فقط ، و قتلنا يف أنفسنا كّل جتربة حية أو متعة قرائية تنشد
اخلطابات الشعرية من توليفات عجيبة ، ينهض اجلانب األدائي و األسلويب على إبرازها و جتليتها، و هذه 
احلواجز اليت وصفها ناصف هي من مارست علينا نوعا من االغرتاب أمام النصوص ، و سلبتنا إرادتنا يف 

و من الدوافع الرئيسة اليت جعلت ناصف يرتاد هذا النوع من القراءة هو االقرتاب و االستئناس جبماهلا ، 
مالحظته ذلك التشابه الكبري بني خمتلف القراءات ، سواء كانت قدمية أم حديثة ، دون أن تكون عميقة 
يف منحاها النقدي ، الشيء الذي حدا به إىل حماولة التجاوز املعريف ملا هو كائن ، و تطلعه ملا جيب أن 
يكون ، ألن القراءة يف تعريفاهتا املتداولة عنده هي " فّن كسر احلواجز ، اليت تفصل بيننا و بني قصيدة 

، و فّن كسر احلواجز هو من احملاوالت األساسية اليت يتغياها ناصف و يروم ارتيادها ،  1من القصائد"
ليس للنتائج نفسها ، إمنا من أجل  طبعا بآليات جديدة جتعل القراءة متارس نوعا من اإلعادة و التكرار ،

اكتشاف مناطق جمهولة مل حتظ بالعناية من قبل ، و ألنه من مسات القراءة اإلجيابية و الناجحة أهنا تدفع 
بالقارئ إىل التحليق عاليا يف فضاءات املعىن و معىن املعىن كما قال عبد القاهر قدميا. و تقتلع هذا القارئ 

ه إىل اجملهول ، الشيء الذي أسس املشروع النقدي و القرائي عند مصطفى من مجود العادة و تقذف ب
ناصف ، هو حماولة التقرب من النص و مهادنته بغية جعله يبوح بشيء من أسراره ، و األمر اآلخر الذي 
ال يقل أمهية بالنسبة ملراحل القراءة عند ناصف ، هو اعتماده منهج الشك للوصول إىل اليقني ، و عدم 

 سليم مبا هو كائن و متعارف عليه على أساس أنه من املسّلمات و اليقينيات.الت

و احلق ، أّن ناصف تأثر يف اختيار منهجه و قراءته بأستاذه طه حسني من قبل ، لكن توظيف 
هذه اآللية خيتلف بني الرجلني ، فإذا كان شّك طه حسني منصًبا حول املاهية ؛ أي وجود الشعر يف حّد 

ن شك ناصف انصب حول الكيفية اليت قرئ هبا هذا الرتاث الشعري ، يقول طه حسني يف ذاته ، فإ
معرض حديثه عن ماهية الشعر اجلاهلي :" ... إيّن شككت يف قيمة الشعر اجلاهلي و أحلحت يف الشك 
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... ذلك أن الكثرة املطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من اجلاهلية يف شيء ، و إمنا هي منتحلة 
خمتلقة بعد ظهور اإلسالم ... وأكاد ال أشك يف أّن ما بقي من الشعر اجلاهلي الصحيح قليل جدا ال 

 .1ميثل شيئا و ال يدّل على شيء "

تلك إذا هي نظرة العميد إىل هذا الرتاث ، أما رؤية ناصف فتختلف من حيث املبدأ العام 
كه يف قيمة الدراسات اليت تناولت هذا الرتاث للدراسة ، فالرجل مل يشكك يف ماهية الشعر ، إمنا كان ش

باعتبارها قراءات قاصرة مل تصل إىل معاين النصوص و دالالهتا ، و أنه ميكن أن نتجاوزها إذا حنن أحسنا 
اختيار املنهج املناسب لعملية القراءة ، و أّن هذه النصوص جيب أن تقرأ قراءات مغايرة ملا كان سائدا من 

دواتنا و آلياتنا القرائية بغية حتوير تلك القناعات الزائفة اليت ظلت مسلطة على رقابنا  قبل ، و أن جندد أ
كأهنا أقدارنا احملتومة . جيب أن نغرّي هذه القناعات و نقوم بعملية خلخلة للكثري من معتقداتنا و 

كأن نرمي العقل   مسلماتنا و نطرح وراء ظهورنا تلك األحكام اجلائرة اليت انتقصت من موروثنا الشعري ،
العريب بأنه عقل مادي قاس رتيب ، ال يتجاوز احملسوس، و أن ثقافة اإلنسان العريب القدمي حمدودة ، و 
فكره الفلسفي سطحي يسري ، كل هذه األحكام جيب الثورة عليها حسب ناصف بإعادة صياغة خطاب 

 كل مغاير ملا هو سائد . نقدي جديد ، يقوم خبلخلة الكثري من الثوابت ليعيد إنتاج نفسه بش

متشيا مع هذا الطرح ، تنهض قراءة مصطفى ناصف للرتاث الشعري اجلاهلي من فرضية مفادها 
أن جّل النصوص الشعرية اجلاهلية تعتمد يف تشكيلها على الرمز و األسطورة يف عملية التصوير الفين و 

ة متّكنه من اكتناه هذه الرموز و فّك اجلمايل ، و أنه جيب على الناقد احلصيف أن يتسّلح برؤية خاص
طالمسها و شفراهتا ، قصد الوصول هبا إىل مساحات رحبة من الدالالت و املعاين ، و لبلوغ هذه 
الغايات حيتكم الناقد إىل توظيف آلييت التفسري و التأويل اللتني متّكنان حسبه من  تقليب النص الشعري 

ة القرائية بطائل ذي بال ، و التأويل عند ناصف " فّن صعب على أكثر من وجه ، و اخلروج من العملي
املراس ، يستنطق فيه النص من أجل خدمة اجتاهات هلا أمهية يف سري احلياة و الفكر ، التأويل رؤية للنص 
من باطنه ، و هو يتميز من التناول اخلارجي الذي يهتم بالعالقة بني النص و البيئة ، أو النص و املؤثرات 

 .2اهتم الباحث باملؤثرات ضاع النص" ، إذا

و هي املعضلة املعرفية اليت نذر ناصف نفسه ملعاجلتها و معاينتها بغية جتاوز املألوف من العملية 
النقدية والنهوض مبا هو جدير باملساءلة و املدارسة ، و هو عدم اخللط بني النص و صاحب النص ، و 

                                                 
1 199717
2 199707



 األستاذ رشيد بلعيفة                         ناصف املرتكزات املعرفية يف قراءة الرتاث الشعري عند مصطفى

 
292 

هب يف ذلك أصحاب مدرسة التحليل النفسي عند حبثهم عن عدم البحث عن املبدع يف إبداعه ، كما يذ
 جتليات نفسية املبدع داخل نصه ليسهل عليهم اكتشاف لواعج تلك النفس و أحالمها و آماهلا. 

يستثمر ناصف تلك املرتكزات النفسية اليت أتى هبا منهج التحليل النفسي و يقّر بشرعية 
، إال أنه مل يرجع تفسرياهتا و تأويالته للنصوص على أساس طروحاهتا يف احلقل املعريف النقدي العريب 

الالشعور الفردي للظاهرة ، و نفى ما دعا إليه التحليل النفسي من إرجاع كّل الظواهر اإلبداعية إىل عقد 
جنسية ترجع إىل مراحل الطفولة البدائية أو األوىل ، إمنا تناول طروحات التحليل النفسي من منطلق أن 

ديب يف استقاللية تامة عن صاحبه ؛ ألنه " يتحرك حركة ذاتية خاصة به ، ال حركة تابعة لذات العمل األ
 .1صاحبه"

يضيف ناصف إىل هذا ، أّن العمل األديب ليس وثيقة إلثبات هوية صاحبه ، و أنه مبعزل عنها ، 
ذلك أن وراءه نفسا  و رمبا قد خيالف النص شخصية مبدعه ، " إذا كان العمل الفين مجيال ، فليس معىن

مجيلة ، فإن تاري  حياة العظماء كثريا ما يظهرهم صغارا من الناحية اخللقية يف خارج مؤلفاهتم املمتازة اليت 
 .2تتسم وحدها بالعظمة"

إّن ما يروم ناصف إثباته من خالل هذه النصوص ، هو أن العمل األديب كيان قائم بذاته ، 
فهو ميّثل بؤرة مركزية تشّع دالالهتا تبعا لنوعية املقاربة املتوخاة ، و حنن  مستقل استقالال تاما عن صاحبه ،

يف قراءهتا هلذه النصوص إمنا نعزهلا عن كل ما حييط هبا من سياقات قد تتدخل أثناء عملية القراءة ، و من 
يه له هو ذلك مجلة هذه السياقات احلالة النفسية للمبدع وقت إنتاجه لنصه ، غري أن ما فات ناصف التنب

اجلانب اإليديولوجي أو العقدي الذي حيمله النص من خالل اللغة ، ألن اللغة غري بريئة كما يقال. و 
قضية االحتكام إىل النص وحده قضية أثارها املّد البنيوي يف جمال النقد ، و ما مّهد فيما بعد لظهور 

اء عملية القراءة ، غري أن الذي حنن بصدد مقولة "موت املؤلف" وتقاطعها مع فكرة " النسق املغلق" أثن
إبرازه يف اخلطاب النقدي عند مصطفى ناصف هو حماولته االحتكام إىل النصوص و معاينتها معاينة رمزية 
أسطورية ، باعتبار النص عامل مكتف بذاته ، و أنه محّال أوجه ، و أنه ال جيب " على الناقد البحث عن 

اره اللغوي ، إّن مهمة الناقد هي حتليل النص بتشكيالته اللغوية و بيان دالالت للعمل األديب خارج إط
عناصرها و دالالهتا اجلمالية ، و إىل جانب التحليل جيب عليه مقارنة النص بنصوص أخرى تنتمي لنفس 
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النوع األديب هبدف الكشف عن دور هذا النص يف دائرة التقاليد األدبية . ماذا أخذ منها و ماذا أضاف 
 .1يها"إل

هو املنتج  –أي الناقد  –و احلق أّن مهمة الناقد تكاد تكون مضاعفة أمام مهمة املبدع ، ألنه 
الثاين للنص بكل تشكيالته اخلطابية و األسلوبية ، هذا إىل جانب إلزامية التقّرب من النص قصد املهادنة 

ية اليت يتسّلح هبا الناقد أثناء و الفهم املنطوي على مجلة من اخللفيات الفكرية و املرجعيات احلضار 
حضوره إىل آفاق النص و ملكوته ، إّن مهمة الناقد جيب أن تقوم على أساس موضوعي حمايد ، و أن 
تستخدم وسائل حمايدة يف التحليل و املقاربة ، كما أن الفنان جيب عليه أن يتجنب مشاعره الشخصية يف 

 2ضوعيا حمايدا هو العمل األديب.عملية اإلبداع ، و خيلق بدال منها معادال مو 

إّن عملية القراءة املنتجة و اهلادفة إىل إماطة اللثام عن عديد القضايا احلضارية اهلامة اليت يزخر هبا 
تراثنا الشعري اجلاهلي ، هي ما حاول ناصف اإلفادة منها يف كل مدوناته النقدية ، ألن مشروعه هو 

مقوالت النقد العريب القدمي و يأخذ من الوافد الغريب بقدر ما  حماولة لتأسيس خطاب نقدي عريب يستثمر
يثري به ما هو موجود سلفا ، و هو إذ يبحث يف مناطق العتمة و نواحي املسكوت عنه يف اخلطاب 
الشعري اجلاهلي حياول الوقوف أو التجاوز إىل ما جيب أن يكون عليه النقد العريب احلديث املعاصر ، 

مل من الثراء ما جيعل من القضية النقدية أكثر نصوعا من قبل ، و ألن الرتاث محّال باعتبار الرتاث حي
 أوجه كما قيل .

و إذا كان ذلك كذلك ، ينطلق ناصف من هذه املعطيات الرتاثية اليت تضج هبا النصوص النقدية 
، يقول ناصف :"كلما القدمية ال ألجل مسايرهتا أو تقليدها ، بل بغية جتاوزها و إعادة دفع احلياة فيها 

قرأنا شيئا عصفت بنفوسنا عاصفة ال هتدأ إال إذا أقمنا عالقة تداخل بني قدمي و حديث ، و ال يستطيع  
 .3كثريون أن يطمئنوا إىل الرتاث إال إذا لبس كّل يوم لبوسا جديدا ، و كان قادرا أن يواجه كّل شيء"

 

 . النص الشعري الجاهلي و آليات التأويل : 3

ن أحملنا أن املنهج النقدي الذي ارتضاه مصطفى ناصف لقراءته هو إرجاع الكثري من سبق أ
النصوص الشعرية اجلاهلية إىل التوظيف الرمزي و األسطوري إىل الصورة ، و أنّه اتبع يف مجلة مدوناته 

املصنفات النقدية العديدة معضلة املعىن و إشكالياته ، سواء يف البحث عنه يف النصوص الشعرية أو يف 
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البالغية القدمية ، أو حىت يف استثماره الوافد من النقد الغريب ، فقد شغلت قضية املعىن اجلزء الرئيس يف 
 مجيع متون الرجل النقدية و هي: 

 الصورة األدبية.  .1
 مشكلة املعىن يف النقد احلديث. .2

 نظرية املعىن يف النقد العريب . .3

 دراسة األدب العريب. .4

 القدمي. قراءة ثانية لشعرنا .5

 اللغة بني البالغة و األسلوبية. .6

 طه حسني و الرتاث.  .7

 خصام مع النقاد. .8

 صوت الشاعر القدمي. .9

 اللغة و البالغة و امليالد اجلديد. .10

 الوجه الغائب. .11

 اللغة و التفسري و التواصل. .12

 أمحد حجازي الشاعر املعاصر. .13

 حماورات مع النثر العريب. .14

 النقد العريب حنو نظرية ثانية. .15

تتبع هلذه العناوين يلحظ ذلك التنوع اخلالق الذي يطبع إنتاج الناقد ، بني طرقه جلملة من إن امل
احلقول املعرفية ؛ بالغية ، نقدية ، تأويلية ، سردية و غريها ، غري أن ما يؤلف بينها هو ذلك اهلم املعريف 

كشف عن جتسيدات املعىن الذي هنض به ناصف يف جمال القراءة و النقد و التحليل قصد املساءلة و ال
يف خمتلف هذه املظان ، سواء كانت إبداعية أم نقدية ، غري أن التساؤالت احملورية اليت سننطلق منها 
لكشف آليات املقاربة النقدية عند ناصف ، هو ملاذا ركز على الشعر اجلاهلي دون سواه ؟ و ماهي 

عليها على باقي الشعر العريب اجلاهلي ؟ أم أن آليات القراءة املعتمدة ؟ و هل تنسحب النتائج املتحصل 
 لكل قصيدة خصوصياهتا ؟ .

ينطلق مصطفى ناصف يف قراءة الشعر العريب القدمي من إرجاعه إىل مظانه األسطورية اليت ترجع 
إىل الالشعور اجلمعي ، كما بلوره "كارل يونغ" ، و أن الكثري من الظواهر املعتمدة يف متون القصائد 

إمنا ترجع يف حقيقتها إىل رموز أسطورية موغلة يف القدم ، يتم استحضارها بني حني و آخر من  اجلاهلية
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قبل الشعراء ، ويؤكد ناصف أن الشعر العريب قبل اإلسالم ال يعّول يف شرحه على الظروف اخلاصة لشاعر 
أو تصدر عن عقل من الشعراء ، إمنا " حنن بإزاء ضرب من الطقوس أو الشعائر اليت يؤديها اجملتمع 

يوشك أن يكون على هذا  –كّله   –مجاعي ال عن عقل فردي أو حالة ذاتية ، و احلق أن الشعر اجلاهلي 
 . 1النحو ، مبعىن أّن مراميه فوق ذوات الشعراء"

و ال جياوز ناصف هذه اإلشكالية حىت يوضح إشكالية أخرى ، و هي قضية التزام الشاعر 
ليس بقضاياه الفردية ، " ... فالشاعر من حيث هو فنان يوشك أن يكون اجلاهلي بقضايا مجاعته ، و 

ملتزما ، و يأتيه هذا االلتزام من ارتباط غامض حباجات اجملتمع العليا ، و كل نابغة يف العصر القدمي يشعر 
يف  . إذا ، ال يقرأ ناصف الشعر اجلاهلي كظاهرة فردية تعاورت2أن اجملتمع يوجه أفكاره إىل حيث يريد"

إجيادها قوى شعرية ما ، إمنا مرجعها األساس الالشعور اجلمعي ، بعد أن أزاح من حسبانه تلك القراءات 
اليت تناولت الشعر اجلاهلي تناوال مبتسرا و تلفيقيا ، و نزعت عنه آثار الفكر و العقل ، و هو يف هذه 

ذلك اجلزء من النفس الذي يدين يف  مبفهوم الالشعور اجلمعي ، و هو " –كما أسلفنا   -القراءة يستعني 
، و هي أشكال حمددة  Archetypesوجوده لعامل الوراثة النفسية  و ينشأ أساسا من األمناط العليا 

يف النفس موجودة وجودا قبليا ، و كل شكل منها حيمل جزءا صغريا من نفسية اإلنسان ، قدره ، بقية 
ياة أسالفنا ، و حني يقع املوقف النمطي األعلى ينتاب أفراحه و أحزانه ، تتكرر فينا كما وقعت يف ح

الفرد شعور بأنه يف قبضة قوة خارقة ، و يف هذه اللحظة مل يعد فردا ، بل أصبح اجلنس البشري كله ، 
 .3ألن صوت كل البشر يرتدد فيه"

سريا على هذا النمط ، تقوم كل تفسريات و تأويالت مصطفى ناصف للرتاث الشعري ، أي 
قا من كونه مجلة من الرموز األسطورية اليت تعرب بصدق عن مهوم اجملتمع اجلاهلي برمته ، فأثناء انطال

معاينته لظاهرة الطلل يف الشعر اجلاهلي يذهب يف تأويلها تأويالت بعيدة ، حىت أنه يربطها برمز البعث و 
تمع به ، فالطلل حسبه هو " احلياة ، و أن الشاعر اجلاهلي ملتزم هبذه التقاليد اليت توطد عالقة اجمل

املاضي الذي ذهب و لن يعود ، هو قطعة من احلياة اليت هترم كلما مضى منها جزء ، الطلل املرئي رمز 
 .5. و عند بكاء الشاعر الطلل ، فإنه " يبكي ما ضاع من احلياة أو العمر"4للماضي الذي يستطاع رّده"

يرقى إىل طقوس الصالة اجلماعية اليت ترتل  إّن حتمية البكاء على الطلل شكلت ما ميكن أن
تلك الرتنيم املقدسة لبعث املاضي و استحضاره ، و يف وقوفه ذلك " يروع بفكرة احلياة الذاهبة ، إنه 
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يصحو على الشعور املستمر بأن جانبا من العمر قد وىّل ، و الشاعر يقف و يستوقف لكي يعاجل هذا 
 .1لك عقله زمام املاضي و يعيد ختيله و متثله"الشعور ، لكي يصور لنفسه أنه حي مي

و يدلل ناصف لقراءته بأن بكاء الشاعر على الطلل " يشبه صالة مجاعية على املاضي امليت و 
إذا تأملت تفصيالت الطلل الرمزي الذي يهز إحساس الشاعر بفعل املوت املستمر يف حياته وجدت كّل 

 .2شيء يعني على هذا الفرض"

الناقد إثباته من خالل هذه النصوص اليت تقف شاهدا على القراءة الرمزية للطلل ،  إن ما حياول
هو أنه الزمة كل نص شعري مؤثر ، و هو عادة مقدسة ترتفع بالقصيدة إىل رتبة سامقة يف مساء األسطورة 

بار أن الرمز املقدسة ، و األمر اآلخر هو أن الطلل هو الرمز األول للحياة يف القصيدة اجلاهلية على اعت
الثاين هو الناقة يف كل القصائد اجلاهلية ، " إن هذا الفهم املستند إىل وجودية هيدجر يفضي إىل أن 
الشاعر اجلاهلي يستشعر أن وجوده هو وجود حنو املوت ، و ألن الشاعر اجلاهلي متمسك باحلياة فإنه 

ات الطلل و لغته إىل تعويذة سحرية يصر على بعثها يف هذا امليت )أعين الطلل( ، و هنا تتحول مفرد
 .3تعيد احلياة إىل الطلل"

يدفع باللغة إىل أقصى آمادها يف البوح و التأثري  –و الرأي لناصف  –إن الشاعر بطقوسه هذه 
بإحساسه مبعضلة الزمن املتمثل يف الفناء و االندثار على شكل رموز طللية ، ألننا " جند الشاعر يقول إن 

من لعنة الكلمة على هذا املوت ، كل ما ميلكه إزاءه هو قوة الكلمة أو الشعر ، إنه يريد الفن ليس ضربا 
 .4من خالل القوى اللغوية شبه السحرية أن يزيل التوتر الناشئ عن الشعور باملوت "

يستند ناصف يف قراءته إلشكالية الطلل على موروث نقدي و بالغي عريق ، أسهم فيه تضلع 
لوم اللغوية و البالغية ، ليصل إىل أن مفهوم " البكاء على الطلل ليس حزنا سلبيا عاجزا الرجل يف هذه الع

تظل مستمرة ، و وظيفة عقل الشاعر يف  –من وجهة نظره  –، و ليس هزمية أمام املوت ؛ ألن احلياة 
أ استمرار احلياة هذه احلال وظيفة إجيابية ، فهي دعوة غامضة إىل تغيري النظر إىل املاضي أو دعوة إىل مبد

 .5من حيث هي نشاط وفاعلية" 

يقف ناصف طويال عند رمزية الطلل يف القصيدة اجلاهلية باعتباره باعث باقي الرموز األخرى ، 
و ألنه خيتزل نظرة اإلنسان اجلاهلي و الفنان على وجه اخلصوص إىل احلياة ، و يعاجل يف اآلن نفسه 
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الدارسني على كيفية الفهم املعريف اليت يصدع هبا ناصف حول مشكلة املصري اإلنساين ، يعّلق أحد 
معضلة الطلل يف النص الشعري اجلاهلي بقوله :" إن مصطفى ناصف يفتح النص الشعري اجلاهلي على 
حماور معرفية متنوعة ، ألنه يفرتض أن الطلل ينطوي على أحد النماذج العليا باعتبار أن البكاء عليه 

وي على بعد وجودي ألنه جتسيد فعلي إلحساس الشاعر هبزميته أمام املوت ، و طقس مجاعي ، كما ينط
ينطوي أخريا على بعد أنثربولوجي باعتبار أن لغة الشاعر ذات قوى سحرية حتاول بعث احلياة يف املكان 

 .1املتهدم"

عرية و تتشكل الصورة الرمزية من مجلة أجزاء لتكتمل يف األخري و تربز بني ثنايا اخلطابات الش
تدل على رموز خاصة عند الشاعر الواحد ، لكنها رموز عامة تتعدى الفهم الفردي للمعضلة الواحدة 
لتجعل منها رموزا مجاعية ، و تتعدد تفسريات هذه الرموز بتعدد القراء و النقاد لألثر الواحد ، ألن " 

. 2ها االلتباس و تنوع التفسريات"اخلاصية احلقيقية للتعبري الرمزي ليست هي الغموض أو السرية ، و لكن
و هو ما حدا بالناقد إىل الدفع بالعملية التأويلية إىل أقصاها من دافع احتمالية تعدد املعىن للرمز الواحد ، 
و ليس االقتصار على الفهم الواحد للدوال. إن مصطفى ناصف فيما يكتب رمضان كريب " يرفض أن 

هذه الفكرة اليت غذاها التحليل النفسي حىت أصبحت األعمال  يكون الغرض من الرمز هو االختفاء ، و
األدبية ضربا من اإللغاز لدى بعض النقاد ، ذلك فضال عن أن الرمز ال ميكن أن يكون يف نظره داللة 

 .3على أشياء يف نفس األديب"

صوص ترتبط رمزية الطلل بقضية أخرى ال تقل أمهية عنها ، و هي قضية الوشم و الكتابة يف الن
الشعرية اجلاهلية ، و ارتباط الوشم بالطلل قدمي قدم النصوص ، لكن رمزية هذه الصورة هي ما أثاره الناقد 
من تأويل هلا ، باعتبار األطالل " أشبهت الوشم و الكتابة ، و الكتابة هي ذاكرة اإلنسان و ماضيه ، 

تناقض يقف اإلنسان أمامه عاجزا ، و فهي جمددة ال تزول  و كذلك املاضي ال يزول ، املاضي ذو طابع م
بعبارة أخرى يبدو معاكسا لشعوره حلياته من حيث هو فرد ، و لكنه من جهة أخرى ذو طابع خاّلق ... 
و من مثّ بدا الفناء السطحي أو الفردي جانبا جوهريا من عملية تطور إبداعي ، و ال شيء أدّل على هذا 

المها تعبري عن حفظ احلياة و إحالة أحداثها املتغري على الدوام إىل اإلبداع من فكرة الكتابة و الوشم ، فك
 .4رموز باقية" 
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إن املعضلة األساسية اليت وقف الشاعر اجلاهلي إزاءها هي معضلة الزمن ، و ما ينطوي عليه من 
ول هذه جتريد لفكرة الفناء و االندثار ، متمثلة يف الطلل و الوشم و الكتابة ، يكتب الدرابسة معلقا ح

اإلشكالية قائال :" فهم مصطفى ناصف الرمز الكامن يف الوشم و الكتابة ، فالشاعر اجلاهلي وفق مبدأ 
الدميومة يكامل بني املاضي و املستقبل ليبعث احلياة يف األشياء و الكائنات امليتة و من هنا يصبح الزمان 

 . 1عامل دفع حيوي ال عامل تصدّع و اهندام"

إلنسان اجلاهلي منصبا حول فكرة االحتماء و طلب األمان و حماولة التجاوز و مادام تفكري ا
 –بتعبري إليوت  –الرمزي للزمن بكل مفارقاته ، فقد جعل الشاعر اجلاهلي لنفسه معادالت موضوعية 

حيتمي هبا من هذه النوائب و النوازل ، و لعل صورة الناقة هي من مثلت هذه الرمزية بامتياز ، ألهنا 
ت بنوع من التبجيل و احلضور الرمزي الذي يرقى إىل مراتب التقديس ملكانتها املميزة يف اجملتمع حظي

اجلاهلي و اليت يعتربها مصدرا للقوة و األمان و الطمأنينة ، يكتب ناصف حول هذه الرمزية قائال : " إن 
، ذلك أن ما اصطلح على  2الناقة يف الشعر اجلاهلي هي الرمز الثاين للحياة اليت يعبث هبا املوت "

تسميته بالرمز األول هو الطلل ، و ما حياول الشاعر القدمي بعثه فيه من روح بدعائه له بالسقيا و الرواء ، 
و حماولة استحضار ما كان فيه من حياة عامرة باأللفة و احملبة بني الشاعر و غريه ، يضيف ناصف حول 

ا مقدسا  كل ما فيها حيمل طابع القداسة ، من أجل ذلك يقف رمزية الناقة دائما :" الناقة تبدو حيوان
عن كل عضو فيها ، و لو كانت الناقة ال حتمل معىن روحيا هاما ، ملا كان يف وسعنا أن نفهم هذا 
الوقوف املتأين عند كل عضو فيها ... كل عضو يف الناقة ينبض بأمهية احلياة ، و احلياة ال تعين شيئا إال 

 . 3لتامة اخللقة ، و لكن الناقة تصبح عن طريق االلتباس الضمين لألشياء أشبه بالطلل القدمي"رحلة الناقة ا

ال تقرتن صورة الناقة هبذه الرمزية فحسب ، بل تتعداها لصورهتا اآلمنة اليت ترتقي إىل حّد 
على  التقديس ، كما ذهب ناصف ، و هي " رمز لعّدة مفهومات ، لفناء القوي الشاب ، و االنتصار

الصعوبات ، واحلياة الفاضلة ، و املثل الذي هتون يف سبيله التضحية و الفداء ، و لكن أقصى ما يقنع به 
العقل املشغوف مبالحظة األسباب أن الناقة صديق رفيق ، و ليست جمرد أداة للرحلة و االتصال ... هذا 

 .4"طرفة يرى يف الناقة املوت الذي يقرتن ببلوغ احلياة أقصى نضوجها

حتتكم تفسريات ناصف ملختلف النصوص الشعرية اجلاهلية إىل مبدأ البحث عن املغيب يف النص 
، والنبش عن خمتلف املعاين املختفية ، و املتدثرة بنوع من الغموض و اإللغاز ، بغية السري قدما بالعملية 
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ناقة هبذه القدسية فحسب ، النقدية والتأويلية خصوصا إىل مناطق قصية من البحث ، و ال ترتبط صورة ال
فهي كذلك رمز للتعبري عن قوى الشر ، كما جند ذلك يف قراءته لرمز الناقة يف أبيات زهري ، يعّلق ناصف 
قائال :" أصبحت الناقة حيوانا أسطوريا يلجأ إليه الشعراء يف التعبري عن قوى الشر املسلطة على اإلنسان 

 .1أو قوى املوت"

ثرية للفهم و التفسري و التأويل على اعتبار أن مفهومات هذه الرموز تشكل هذه الرموز مادة 
ختتلف باختالف السياق الشعري الذي أتت فيه ، و تبعا للحالة النفسية و الشعورية للشاعر، ألن 
مقامات القول تتباين من حالة إىل أخرى ، ففي توصيفه لرمزية الناقة الدالة على األمومة و صورهتا يف 

شعرية يكتب ناصف :" ... و الواقع أن االنتماء إىل األم شاغل مهم عند اجملتمع اجلاهلي ، النصوص ال
ذلك أن األم هي املنبت احلقيقي لفكرة احملبة و الرضا و السالم ، و الشاعر القدمي يشتاق إىل أن يتصورها 

 .2هائلة اجلسم ، ألن ذلك يعين أهنا معني ال ينضب و طاقة ال يسرب غورها كله" 

إن هذه املكانة اليت تتمتع هبا الناقة يف الشعر اجلاهلي على مستوى التجريد و على مستوى 
الواقع املعيش  هي مكانة مرموقة و هامة يف الوقت نفسه ، و شكلت مادة ثرية على مستوى التداول بني 

هي رمزيتها على  –على الرغم من اختالف الصورة  –الشعراء ، و الصورة األساسية اليت تبوأهتا الناقة 
القوة و املنعة ، و ألهنا شكلت نسبة كبرية من املوضوعات الشعرية املطروقة خاصة يف ما صورها به طرفة 
يف معلقته ، فالناقة يف هذه القصيدة تبدو " بفضل ما أتيح هلا كامللجأ األمني الذي يقي صاحبه من كثري 

الباب املنيف املمّرد و بيوت الوحش يف أصول الشجر ، ألن هناك صورا تعرب عن الوقاية و االحتماء مثل 
و قنطرة الرومي ، و جناحي النسر ، والسقف املسند ، و الظهر العايل ... كل هذه الصور متآلفة ، و قد 
توحي بأن طرفة يعاين من اخلوف و أن اخلوف ينتهي إىل طلب االحتماء و االختباء ، و هذه القوى 

.إضافة إىل هذه 3ة تعين أن منطق الشاعر هو أنه ال ملجأ من الناقة إال إليها"الكثرية اجملتمعة يف الناق
الرمزية اجلمالية اليت تتمتع هبا الناقة ، هي كذلك رمز لألمومة و ما حتمله هذه الصفة من دالالت ؛ احلنان 

هلا النقاد بشيء ، اخلوف ، القلق ، و احتلت هذه الصورة حيزا هاما يف املتون الشعرية اجلاهلية ، و تناو 
غري يسري من الوصف و التفسري ، و اختيار صور األمومة الستكمال صور الناقة القوية الضخمة له مغزى  
كبري ، فهي من جهة تتمتع بقوة خيالية ، و هي من جهة أخرى تبدو يف صورة الطائر الضعيف اليت 
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األمومة ، الذي ميزّقه من الداخل ، تكمن قوته يف ضعفه ، طائر شغله البيض أو الصغار يعاين من شعور 
 1فريعاها حبنان و رقة و خوف و قلق.

تتواىل التأويالت النقدية من قبل مصطفى ناصف ليتناول مجلة من القضايا األساسية اليت شكلت 
اإلطار العام لنمو القصيدة اجلاهلية ، فبعد أن يرفد نظريته التأويلية هبذه الرموز األسطورية اليت ترجع يف 
أصلها إىل أساطري بدائية قام الشاعر اجلاهلي باستثمارها و حتويرها ، و من مّث توظيفها مجاليا يف شكل 
إبداعات خالدة ملا انطوت عليه من مجاليات رّسخت نظرة اإلنسان اجلاهلي إىل احلياة ، و املوت ، إىل 

آخر من رموز الشعر اجلاهلي ال يقل األرض و إىل السماء ، إىل الوجود و إىل األزل ، يتناول الناقد رمزا 
أمهية من حيث التوظيف والتداول عن باقي الرموز األخرى ، ففي قراءته لرمزية العنب الذي تواىل وصفه 
من قبل الشعراء يف سياقات معينة و أوقات خمتلفة ، و ما ينطوي عليه من دالالت خاصة باجملالس 

شاعر و نفر من الندامى ، ففي هذه الصورة رمزية معقدة اخلمرية اليت كانت تعقد يف اجلاهلية بني ال
حسب الناقد ، إذ يريد "شارب اخلمر أن حيقق أحالما أو أفكارا أو رؤى ال يستطيع أن يتناوهلا بغري هذا 
الطريق ، أي أن اخلمر يف نظر شارهبا تعترب وسيلة إىل ضرب من املعرفة التلقائية الغامضة حلقائق صعبة ، 

 .2ة و الوجود"حقائق احليا

تعترب اخلمر بديال هاما عن حالة االضطراب األنطولوجي اليت يعانيها اإلنسان اجلاهلي ، و من 
خالهلا يقوم الفرد مبا يشبه التعويض النفسي عن حالة احلرمان املعيشة ، و يف تأويل آخر لبيت من الشعر 

 يقول صاحبه: 

 مالحية حين نّوراو قد الح في الصبح الثريا لمن رأى      كعنقود 

يتجه ناصف رأسا إىل استثمار األسطورة باعتبارها املعني األول عن كل هذه الرموز و الصور ، 
فيقول:" األساطري اجلاهلية حتدثنا أن العنب رمز حلالوة الدنيا ، فاختيار املالحية أو العنب يؤدي أكثر من 

ا إىل الثريا يف السماء ، من أجل ذلك يبدو معىن  فحالوة الدنيا إذن مقصورة على األرض ، بل تتعداه
احلسي اجلامد ذا حظ من احلياة و النشاط ، أضف إىل ذلك أن العنقود يرمز إىل اخلصب و النمو و 

، مث  3التوالد ، و الثريا إذن يف هيئتها و تقارهبا و ضوئها قريبة يف النفس من منظر الطفولة و األطفال" 
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ضه من القراء بقوله:" و يف وسعك أن تقول إن الشاعر مل يقصد إىل يستدرك ناصف عمن يتصور اعرتا
 . 1هذا التكّلف ، و يف وسعي أن أقول إن املقصد يشبه العنقاء كالمها خرافة"

إن الناقد يثري مجلة من القضايا اهلامة يف جمال النقد و القراءة ، و حياول تلمس خيوطه من 
، باعتبارها املصدر الرئيس و األصل األول للكثري من الصور و مصادر خمتلفة تأيت على رأسها األسطورة 

الرموز ، أما تناوله قضية املقصدية ، فهي كمن يبحث عن العنقاء لعدم جدوى و فاعلية البحث ، و هو 
األمر لذي تناوله بإسهاب مجلة من النقاد املعاصرين ، لعل من أشهرهم أصحاب نظرية القراءة و التلقي 

ستانس ، من أمثال: هانس روبرت ياوس ، و إيزر ، و يتناول ناصف هذه القضية انطالقا يف جامعة كون
من أن العمل األديب نظام ال شخصي مغلق إال على نفسه ، و هذا يشبه ما يقوله التفكيكيون عن 

 2اإلشارة احلرة و عدم وجود املرجعية اليت ميكن اإلحالة إليها يف فهم النصوص األدبية.

ه الرمزية األسطورية اليت طبعت القراءة النقدية عند ناصف ، خاصة يف مؤلفيه "قراءة إال أّن هذ
ثانية لشعرنا القدمي" و " دراسة األدب العريب" ، مل حيتف هبا ناصف يف مؤلف آخر وضعه هو اآلخر 
 لدراسة الشعر العريب القدمي ، و هو "صوت الشاعر القدمي" ، ففي مقدمة الكتاب يضع ناصف قارئه

. مما يبني أن 3أمامه و يستحضره بقوله:" لقد قدمت جتربة سابقة يف القراءة و أنا اآلن أقدم جتربة خمتلفة"
الشغل الشاغل للرجل هو إعادة قراءة الشعر العريب القدمي قراءات عديدة ، و أن هذه القراءة ستكون 

ات ، الشيء الذي يعمق الفكرة مغايرة من حيث املنهج والطرح النظري و التطبيقي عما سبقها من دراس
 Motsأكثر هو اشتغال الناقد حول ما عرف يف أجبديات النقد املعاصر مبنهج "الكلمات املفاتيح" 

Clefs  ، يقول يف ذلك :" إن اإلقبال على طائفة من النصوص أكثر من مرة مشقة ال ختلو من املتعة ،
من األدوات تفتح معامل ال تستطيعها سواها ، و  فالنصوص تتحدانا ، و تظل تعلق بعقولنا ، و كل طائفة

لكن األدوات ال تنبع من اخلارج ، و إمنا تكشف من داخل النصوص ، فالنصوص خالقة أدواهتا ، و 
حينما عاودت التأمل يف الشعر القدمي يف أزمان متباعدة خّيل إيل أحيانا أن مشكلة هذا الشعر تتعلق 

لكلمات األساسية اليت يسموهنا أحيانا كثرية باسم الكلمات ببعض الوجوه باستعمال طائفة من ا
 .4املفاتيح"

لقد تبدلت الرؤية النقدية من قبل مصطفى ناصف ملتونه الشعرية و حىت معاجلته للقضايا النقدية 
اليت أثارها من قبل ، ألن يف مؤلفه هذا ، و الذي يتشكل من عشرة فصول هي : الصم اخلوالد ، األوابد 
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م ، عبري و برود ، األقنعة الثالثة ، عّف يؤوس ، السارية و الفيايف ، اللؤلؤ املنثور ، السطوع ، ، األيا
 الصبوة و األوابد. 

كانت كيفيات التناول قائمة حول الوصول إىل املعاين و الدالالت انطالقا من الكلمات املفاتيح 
اهرة ، و متت معاجلة الكثري من القضايا ، اليت تتشكل هبا رمزية اللغة ، و تنأى الداللة عن أن تكون ظ

لعل من أمهها "بنية القصيدة العربية" و " البحث عن وحدة الشعر " كذلك ، و املؤلف يف جممله عبارة 
عن تساؤالت معرفية حتمل أبعادا أنطولوجية و مجالية يتم اإلجابة عنها انطالقا من هذه الرمزية السامية 

ودي لإلنسان من جهة أخرى ، من أمثلتها : ملاذا أعجب الشاعر القدمي للغة من جهة ، وللجانب الوج
، و منها أيضا : ملاذا مل يتمتع الشاعر القدمي  1بوكنات الطري ؟ أليست الوكنات مرتبطة بالظلمات ؟ 

 .2بتأمل حرية احليوان ؟ إنه على العكس يتمتع على الدوام بالتعرض هلذه احلرية 

روم ناصف النبش عليها هي عالقة الشاعر اجلاهلي بالزمان ، غري أن إن القضية اإلطار اليت ي
إجابته يرفدها هذا املنظور الفلسفي اخلاص مبعضلة الزمن و إشكالياته ، فيقول :" لو كان الشاعر القدمي 
قد صاحل الزمان ملا عرفنا ولعه بطقوس التعذيب اليت يسميها باسم الشجاعة و النزال ، لو قد صاحل 

مفهوم الزمان ملا عرفنا ولعه باحلركة املستمرة ، و ولعه بوجه خاص هبذه احلركة الدائرية املشهورة يف  الشاعر
البكرة و اخلذروف )خذروف الوليد لعبة من لعب الصبيان يف اجلاهلية( و نقض ما أثبت و إثبات ما 

 .3نقض"

ا تشكل استمرارية و ال يكاد ناصف حييد عن معاجلة القضايا األساسية يف كتابه هذا ، ألهن
صريورة وجودية تناوهلا الناقد سابقا ، لكن معاجلته احلالية خمتلفة بعض الشيء ، خاصة يف عدم إرجاعه 

 هذا الشعر إىل أصول أسطورية ، فالصحراء )الفالة( مثال يف أبيات األعشى يف قوله : 

 ليس إال الرجيع فيها عالق     و فالة كأنها ظهر ترس 

من مواجهة أعماق الوجود ، أو أعماق الذات اليت ال تنكشف أمام الشاعر فيما "ليست أقّل 
تسميه باسم جتربة احملبة ، أعماق الذات موكولة إىل الفالة ، و قد يرى الشاعر ذاته جمدبة مقفرة ال جتد ما 

قسوة و يداوي سأمها ، و حينئذ يلجأ إىل الفالة ... ألنه شديد احلاجة إىل الشعور بعامل ظاهره ال
 .4االستغناء واالستعالء على العاطفة املتغرية"
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و يرجع ناصف فلسفة الكتاب "صوت الشاعر القدمي" إىل حتسس مفاصل االختالف و 
االئتالف بني الشعراء ، و أن عملية اإلبداع مل تكن أبدا شخصية فردية ، إمنا كانت جتارب مجاعية ، 

اجاته النفسية الدقيقة إىل هذه الفالة و اجلرأة و اقتحام يقول :" فاألعشى يف الظاهر ال يقيم وزنا حل
املخاطر ليس أكثر من مداواة سأم عجيب ينتاب الشاعر اجلاهلي كثريا ، و ال نقيم له ما يستأهله من 
عناية ، و مل يكن زهري حني شكا السأم يعرب عن قضية شخصية كما يومهنا و نتوهم معه ، هذا السأم 

ل و تذكر األحباب ، و ليس السأم يف احلقيقة إال شعورا بأن الذات مل حتقق بعد  يصدر عن جتربة الكل
كل ما ميكنها ، و مل خترج بعد دفائنها املكنوزة ، ومل تعثر بعد على ما يكافئ مهومها املتفتحة ، و من 

 1أجل ذلك يلجأ إىل الفالة"
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 . بمثابة ختام :4

ا ناصف ملختلف نصوص الشعر اجلاهلي يكاد جيزم أن إن املتتبع للعملية القرائية اليت اضطلع هب
الرجل متكن من سرب أغوار هذا الشعر ، سواء على مستوى تفكيك اللغة إىل مدلوالهتا القريبة أو البعيدة 
أو على مستوى تأويل الصور و الرموز تأويال ينأى عن النّد ، أو على مستوى إعادة بناء ما مّت تفكيكه 

ة األوىل ، و الرجل هبذا ناقد حصيف انربى ملعاجلة جممل هذه القضايا النقدية اليت مل أثناء عمليات القراء
 جتد ما يعاجلها معاجلة وافية و الوصول بالعملية القرائية إىل غايات قصوى.

و لعّل من املطبات املعرفية اليت وقع فيها ناصف عندما أرجع تفسرياته للشعر اجلاهلي إىل أصول 
بدائية ترجع إىل األصل البدائي لإلنسان ، أنّه مل يرجع إىل األساطري العربية األصيلة أسطورية و طقوس 

اليت شكلت املصدر الرئيس النبجاس هذه الصور و الطقوس ، أضف إىل ذلك تلك اإلسقاطات 
االنطباعية والتلفيقية اليت وقع ضحيتها ، ألنه سقط يف ف  املقايسة و املطابقة بني ما هو موجود من 

صوص إبداعية ، وبني ارتباط الالشعور اجلمعي بالشعائر و األساطري ، مما أوقع نتائجه يف جانب كبري ن
منها يف التهافت واالضطراب و حىت التناقض ، ذلك أنه ينعى على الكثري من النقاد االنقياد وراء الذاتية 

حسان إليه ، إال أنه يقع يف احملظور و التأثرية املفرطة اليت من شأهنا أن تسيء إىل العمل من حيث تريد اإل
نفسه ، و مل يستطع بلورة نظرة خاصة تكون مبثابة احلصن احلصني من الوقوع يف هذا القصور املعريف و 

 هذه املزالق النقدية.

إّن ما قد حّذر منه ناصف من مغبة الوقوع يف احملظور االنطباعي وقع فريسته دون أن يعي ، 
بل اإلسالم بأنه منطي )تكراري( ، و يرجع إىل أصول أسطورية مغروسة يف فتفسريه الشعر العريب ق

الالشعور اجلمعي دون أن حيدد بدايات و أصول هذه األساطري و ال أمناطها امليثودينية العليا ، هو ما 
 أوقعه يف هذا االضطراب املعريف إن جاز التعبري . يعّلق الدكتور عبد الفتاح حممد أمحد عن هذه القضية
بقوله :" ال يشّد أزر الدكتور مصطفى ناصف و يعضد مالحظاته عن هذا الطابع األسطوري أو تلك 
البقايا الطقوسية شيء سوى قراءاته اليت ال ختلو من انطباعية تفتقر إىل التوثيق ، و إال فأين األسطورة اليت 

الناقة ؟ و أين األصول املقدسة متثل النمط األعلى للفرس ؟ و أين الطقوس اجلليلة اليت تعرب عن قدسية 
لقصة عدوان الكالب على الثور ؟ كل ذلك و غريه مل يضع الدكتور ناصف يده عليه ، و لكنه اكتفى 

 .1بالقول بالطبيعة الالشعورية اجلمعية لشعر ما قبل اإلسالم"
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و رغم ذلك تبقى قراءة مصطفى ناصف للرتاث الشعري اجلاهلي من أرقى القراءات و أكفئها ، 
أوالها بالعناية و التمحيص و توظيف مقوالت نقد النقد للوصول رمبا إىل نتائج تكون قمينة هبذا اإلجناز 
املعريف والنقدي ، و ال شّك أن الرجل قد أفاد من مجلة املناهج النقدية احلداثية و أنه استثمرها مبا خيدم 

لباحثني و النقاد الذين اكتفوا مبماثلة اآلخر الغرض العام للبحث ، و أن استثماره جاء مغايرا للعديد من ا
، و ال يكادون يتجاوزونه ، إن على املستوى النظري أو حىت املمارسي ، و ال يعين ذلك بأي حال من 
األحوال أنين استنفذت الرجل من حيث التناول النقدي ، ذلك مما ال أدعيه ، فحسيب أين وجلت عاملا 

املناهج و املصطلحات ، و ما توصلت إليه من نتائج يبقى دائما حمّل رحبا ثريا بالكثري من املعارف و 
 النسبية ، و أمتىن أن يفتح آفاقا أخرى للقراءة و البحث و التأويل. 
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