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ــ الجزائر الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي   

 كلية اآلداب والفنون

 
 

ـطَــالـخـانيـنأ فَــ  ابخ

ّدولية  أكاديميةدورية مجلة 
 
عنى بالدراسات اللغوية وألادبية والنقدية نصف سنوية،مة محك

ُ
ّّت

 :در عن ـــتص

ّالجزائرــــــ  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ـــــــ كلية آلاداب والفنوّن

ّالشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي  مديّرّ-

ّعميد كلية آلاداب والفنوّن -
ّّّّ

ّوامــــــعـبـد هللا تـــــــّ:ّّالدكتـــــــوّر
 

 كمال الدين عطاء هللا.ّد 

 إسماعيل زغودة .د 

 بلعباس ي محمد.ّد 

 ّمجيد هارون.ّد 

 عبد القادر  مربوح .ّد 

 سيد احمد محمد عبد هللا.ّد 

 كمال عمامرة.ّد 

 ّرضوان شيهان.ّد

 جعفر زروالي.ّد 

 نعيمة إيدو .ّد 



 راضية بن عريبةّ.د.أ 

 د أمينة طيبي .أ 

 سعاد بسناس ي  د .أ 

 ّامحمد عرابي .ّد

 عبد الرحمن بن زورة .ّد 

 صليحة بردي .ّد 

 مراد مقري معاذ.ّد 

 عيس ى بكوش .ّد 

 عبد هللا امعمر .ّد 

 منصور بويـش.ّد 

 محمد تنقـب .ّد 

ّ

ّ:من داخل جامعة الشلف

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّد عبد القادر توزان.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي .ّ)د أحمد بن عجمية.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )د عبد القادر شرف .أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )د العربي عميش .أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عبد القادر عميش .ّد.ّأّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّمختار درقاوّي.ّّد.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّطاطا بن قرماز.ّّد.أّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )فاطمة عبد الرحمن .ّد.ّأ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )مجيد هارون .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عبد هللا توام .د 

 (-الشلف–ة بن بوعلي جامعة حسيب)ّاسماعيل زغودة.دّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد بلعباس ي .د 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )كمال الدين عطاء هللا .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )راضية بن عريبة .د.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )رضوان شيهان .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )سيد احمد محمد عبد هللا .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّعبد القادر مربوح.ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )كمال عمامرة .ّد 



 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد عمور .ّد.أّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )جعفر زروالي .د 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّعبد القادر جلول دواجي.ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )آسيا متلف .د 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )آمنة عشاب .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )سهام موساوي .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )الحاج جغدم .ّد.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عمر بوقمرة .ّد.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّنور الدين دريم.د.أّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد حاج هني .د.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّجميلة روقاب.د.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّمحمود س ي أحمد.د 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّصفية بن زينة.د 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّموّنسهيلة مي.د 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّسعيد بكير.ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّعبد القادر ميسوم.ّّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )قدور لخضر قطاوي .ّد.أ 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد حراث  .ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّأحمد عراب.ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عبد القادر بعداني .ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )مراد مقري معاذ .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عائشة عمار .ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد رزيق .ّد 

 (.الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )صالح زيدور .ّد 

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )يوسف نقماري .ّدّ

 (-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )ّأحمد مداني.دّ

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )معمر عفاس .د- 

 (.الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )كمال لعور .ّد 

 (.الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عرجون الباتول .ّد 

 (.الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )باية غيبوب .ّد 

 (.الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )بن بالي محمد .ّد 

 (.الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )نبيلة بلعبدي .ّد 

 (.الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )محمد بوزيدي .ّد 



 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )نعيمة إيدو .ّد 

 (الشلف–حسيبة بن بوعلي  جامعة)نور الدين دحمان .ّد.أ 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )عيس ى حنيفي.ّد 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )الطيب مهدي .د 

 (الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي )نعيمي عمارة.ّدّ

 :لفمن خارج جامعة الش

 (1وهران)اسطنبول ناصر.ّد.أ 

 (1وهران)د هواري بلقاسم .أ 

 (.تيارت)بلمهل عبد الهادي د .أّ

 (1وهران)سعاد بسناس ي د .أ 

 (ّسيدي بلعباس)د أمينة طيبي .أ 

 (1وهران)محمد ملياني .ّد.أ 

 (1وهران)د عبد الحليم بن عيس ى .أ 

 (1وهران)امحمد عرابي .ّدّ

 (1وهران)د أحمد عزوز .أّ

 (جامعة مستغانم)عبد الرحمن بن زورة .د 

 (تامنغست)ّرمضان حينوني .ّد.أ 

 (املركز الجامعي آفلو  )الوكال زرارقة .ّد.أ 

 (املركز الجامعي آفلو )ّبن الدين بخولة .ّدّ

 (أدرار)إدريس بن خويا  .د.أّ

 (تلمسان)د سيدي محمد غيثري .أ 

 (مليانة خميس)عبد القادر قدار .ّد 

 (مليانة خميس)صليحة بردي .د 

 (خميس مليانة)مصطفى بربارة .ّّد 

 (مليانة خميس)ليلى مهدان .ّد 

 (مليانة خميس)مكاكي محمد .ّد 

 (مليانة خميس)أحمد نقي .ّد 

 (املدية )ّمتقدم محمد .ّد 

 (معسكر)مصطفى بوفادينة .ّد 

 (غليزان )ّمحمد خاين .ّد.أ 

 (غليزان )ّخليفي السعيد .ّد.أ 

 (غليزان )ّمحمد حمداني .ّد 

 (تيارت )ّمحمود فتوح .ّد 



 (تيارت )ّمحمد العيمش .ّد 

 (عين تموشنت )عيس ى بخيتي .ّد 

  (2ّالبليدة )ّّبكوش عيس ى 

 (مستغانم )ّعبد هللا امعمر .ّد 

 (مستغانم )ّمنصور بويش .د 

 (مستغانم )ّد سعيدي محمد .ّأ 

 (مستغانم )د حفار عز الدين .ّأ 

 (ّورقلةّ)د هاجر متقن .أّ

 (قسنطينة  )ّد وافية بن مسعود.أّ

 (.ورقلة  )ّد أحالم بن الشيخ.أّ

 (.أدرار )ّد حورية بكوش .أّ

 (بومرداس )ّنور الدين لبصير .د.أّ

 (ّّاملركز الجامعي صالحي أحمد النعامةّ)عبد املجيد رخروخ .ّد 

 (تيارت )ّجياللي موري .ّد 

 (تيارت )ّجياللي بلعيدوني .ّد 

 (غليزان )ّعبد هللا بــوقنوس.د 

ّ

ّ:من خارج الجزائر

 (ّإلامارات)د أحمد حساني .أّ

 (ّتركيا)د عمر إسحاق أوغلو .أ 

 (ّاملغرب)د مصطفى غلفان .أّ

 (ّمصرّ)د حسن يوسف .أّ

 (ّاملغربّ)ّد عبد العالي بوطيب.أّ

 (ّفرنساّ)د الطيب بوقرة .أّ

 (ّالسعوديةّ)د علي سعود .أّ

 (ّألاردنّ)ّد مريم جبر.أّ

 (ّمصرّ)د عماد عبد املجيد فرغلي.أ 

 (مصر )ّد عالء عبد الهادي.أّ

 (لبنان  )د علي نصر.أّ

 (تونس)معمر د عبد الرزاق بن.ّأّ

 (املغرب)ّد حافظ اسماعيل العلوّي.أ 

 (مصر)ّأحمد تمامد .أّ

 (ّالعراق)ّصفاء الدين القيس يد .أ 



ّ

شر بها ن الخطـــابانيأف مجلة ترحب
ّ
الّدراسات  بمشاركة الباحثين الجامعّيين محلّيا ودولّيا، وتقبل للن

غوّي وألادبي والّنقدي، تنظيرا وتطبيقا، علن أن يكون العمل املقّدم وفق الّضوابط 
ّ
والبحوث املّتصلة بتوّجهها الل

 : الّتالّية

 .مصدر منشور ة والجدية ولم يسبق نشره من قبل أو استله من الجّد  -

الالتزام باملوضوعية والسالمة اللغوية والتوثيق ومراعاة عالمات الترقيم والوقف، وأن مع بمنهج علمي  التقيد -

 .يكون توثيق املعلومات في آخر املقال

وال تعبر بالضرورة  أراء أصحابهاالتي تنشر في املجلة تعبر عن و تضمنها تألابحاث واملقاالت ألافكار العلمية التي  -

 .هاتوجهاتو  .عن أراء املجلة

 .املقاالت داخل املجلة يخضع العتبارات فنية وال عالقة له بمكانة الباحث وشهرته ترتيب -

للمجلة الحق في الطلب من الباحث الحذف والتعديل أو إعادة الصياغة فيما يتماش ى مع سياسة النشر  -

 .لديها، وللمجلة الحق في إجراء تلك التعديالت الشكلية تماشيا وطبيعة املجلة

 .61 بحجم الهوامشو ، 61 بحجم،  Traditional Arabic:  ا بخط يكتب املقال موثق -

 afanin.elkhitab@gmail.com: ترسل البحوث إلى البريد آلاتي -

 .املخططات والرسوم والجداول يجب أن تكون في شكل صور  -

 .تنشر في املجلة ال تعاد إلى أصحابهام التي لو  -

 .يتحمل الباحث مسؤولية ألامانة العلمية وألافكار املعرفية والسالمة اللغوية واملنهجية لبحثه -

عنها وتتبّرأ  تتحرى هيئة التحرير السرقات العلمية في البحوث املقدمة إليها وإن فاتها ذلك فهي غير مسؤولة -

 .ت سرقات علميةمن تبعاتها، ويتحمل الباحث املسؤولية القانونية والقضائية في حال ثبو 
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، والصالة والّسالم على الّنبّي الكريم الفاتح ملا أغلق والّناصر للحّق بالحّق والهادي إلى الّصراط بسم اهلل الرمحن الرحيمــــ

 ...املستقيم، وبعد

لف  (الخطاب أفانين)ّتم بعون هللا إصدار العدد ألاول من مجلة    
ّ

بكلية آلاداب والفنون بجامعة حسيبة بن بوعلي بالش

ة لحمل . ، أمال منا في تثمين البحث العلمي، مّما يتواكب ودينامكيته وتراكمية املعرفة العلمية(الجزائر)
ّ
وقد جاءت هذه املجل

 :الّتالية رسالة واعية تهدف إلى الغايات

غة العربّية ومجاالت نشاطها من أدب ونقد، بإظهار مواطن الجمال فيها، وإبرازه وترغيب طلبتنا الباحثين في إلافادة  -  
ّ
خدمة الل

 .منها في إنشائهم وتعبيراتهم وأساليب الكتابة لديهم

را تجسيد الغاية ألاسمى لألدب الجميل الّصادق، -  
ّ
ذي يتفاعل مع محيطه تأثيرا وتأث

ّ
 .ال

اهدين عليه،  -  
ّ

فتح املجال ألارحب ألصحاب ألاقالم الواعية الّصادقة من أصحاب الّتجارب والخبرات، املواكبين لعصرهم، الش

ذي هم جزء فاعل فيه(إبداعا ونقدا)بإتاحة الفرص لهم، حّتى يستفيدوا منها وتقديمها 
ّ
 .، خدمة ملجتمعهم ال

ة تحقيق هذه ألاهداف مّما ذكرنا ومّما لم نذكر      
ّ
فإّنها ستكون بعون هللا وبتوفيق منه،  -تفاديا لإلطناب-وإذا ما تّم لهذه املجل

لبة والباحثون 
ّ
وغيرهم، لذلك سيكون دأب ... مرجعا قيمّيا إضافّيا من مراجع اللغة وألادب والّنقد، يستفيد منه ألاساتذة والط

ة دعُم ال
ّ
 ... بحث العلمي بمفهومه الواسع، بتبيين أهميته وطرائقه وعوامل نجاحه من أصالة وجّدةاملجل

ة، في عددها الافتتاحّي، بحوثا متنوعة جمعت بين مجاالت اللغة وألادب والنقد أسهم أصحابها     
ّ
وقد تضمن منطلق هذه املجل

 طاملا راودتنا وراودت املهتمين بحقل  بأقالمهم ومن خاللها في إثرائه وإثراء البحث العلمي، حّتى تخرج
ً
ة مستهدفة رغبة

ّ
املجل

منبرا خادما لألدب الّراقي ولغته  -إضافة إلى نظيراتها في هذا امليدان-الخطاب ومجاالته من أساتذة وطلبة باحثين، وحّتى تكون ـ

 .ألاصيلة ونقده الهادف البّناء

تنا    
ّ
تي أفصحنا عنها كّل الّد ( أفانين الخطاب)أملنا، أن تجد مجل

ّ
ن من تحقيق ألاهداف ال

ّ
عم واملساندة واملؤازرة، حّتى نتمك

من قبل، فهذا ألامل ــ إذن ــ معقود في أن يسهم ألاساتذة وألاكاديميون في حقل اللغة العربية وآدابها ونقدها من الجزائر 

ه املستجدات وخارجها ببحوثهم الّجاّدة لدعم هذا املولود الجديد في أعداده القادمة بح
ّ
ول هللا تعالى، مسايرين في ذلكم كل

ذي يشهد تنافسا حضارّيا كبيرا، بين ( التفاعلي املعلوماتي)الفكرية الجديدة الحاصلة واملتسارعة في هذا العالم 
ّ
الواسع وال

في املقابل لتراثنا  حوارات هادئة تارة، أو بين صراعات حاّدة تارة أخرى، ليس في الاثنين للّضعيف حضوٌر فيها، دون إغفال

ذي يزخر بكّم هائل من املعارف والعلوم، مّما هو ( مشرقا ومغربا)إلانسانّي الحضاري 
ّ
والّضارب في ألاصالة وعراقة الانتماء، وال

ط له، 
ّ
ظاهر غير خاف، حتى نعيد قراءته وفهمه ثّم نقّدمه ألجيال نخالها بدأت تنفصل عنه بفعل تغييب مقصود وممنهج مخط

راث خدم ومازال وبفعل 
ّ
الانبهار املبالغ فيه بالوافد وإنكار مجحف  لألصيل، ففي اعتقادنا وكما هو ذائع شائع؛ أن هذا الت

 .صالحا لخدمة لغة الّضاد وأهل لغة الّضاد وتقديم إضافة جديدة ذات نوعية في دراسة ألادب ونقده

تنا وتستمّر     
ّ
في الوجود، خدمة للغة العربية وآدابها، وخدمة البحث العلمي وهللا نسأل التوفيق والّسداد حّتى تظهر مجل

 .الجادّ 

لف، جوان 
ّ

 .1216الش

 رئيس التحرير  /مدير المجلة : 
 .عبد اهلل تــــــــــوام: الدكتور                                                                                                             

 



 

  

10 
 الجمالّية والفنّـّية وفاِعِلَيات اإلبداع والّتلقي

 جعفر زروالي :د
ّجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ـــ اجلزائركلية اآلداب والفنون ــــ 

01- 01 

10 
   المصــطــلحية في المقاربة النقدية بالتعـّدد المنهجي أزمـة
   دة بــوقــنـــوسيوحـ: احــثـةبال/     وامــــــتعبــد اهلل  :د

ّ كلية اآلداب والفنون ــ جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ــ اجلزائر
01- 53 

15 
 روادها وخصائصها: القصيدة الّشعرية العربية المعاصرة 

 عبد الر حمن بن زورة: د
ّاجلزائركلية اآلداب والفنون ــ جامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن ــ 

56- 33 

10 
  قراءة تحليلية نقدية ألنموذج نقديــ  النص السردي الروائي الجزائري والحوار النقدي البنيوي التكويني

 عبدالقادر قدار: د
ّاجلزائرــ ميس مليانة خبجامعة اجلياليل بونعامة كلية اآلداب واللغات ــ 

36- 67 

13 
 والحــــــــجـــــــــــــــــــــــــاج االســتـــــــــعـــــارة

 لمجــــادي سوريّــة: د
 اجلزائرــ  10كلية اآلداب والفنون ــ جامعة أمحد بن بلة وهران 

66- 60 

16 
 تفعيل البدائل الجسدية في عملية التواصل لدى فاقدي السمع

 حيـــزيـة كــروش: د
 اجلزائربالشلف ــ كلية اآلداب والفنون ــ جامعة حسيبة بن بوعلي 

60- 010 

 

  

 

 

 

 



 

 

 



  19  -10: الصفحة                                         2021جوان��: السنة�/  01:  العـــدد /   01:  املجلد

  

  أفان�ن�ا��طاب

( Afanin  el-khitab )  
 

10 

ّية
ّ
لقي ا��مالّية�والفن

ّ
  وفاِعِلَيات��بداع�والت

Aesthetic, artistic, creativity and receiving activities.  

  

 جعفر�زروا���: الدكتور �  

جامعة�حس�بة�بن�بوع���بالشلف�ـــ�ا��زائر�لية��داب�والفنون�ــــ�  

Zerrouali113@gmail.com :   ال��يد��لك��و�ي   

  
  

 30/06/2021: تاريخ النشر   21/06/2021: تاريخ القبول 17/06/2021: متاريخ االستال

  

  :ملخص

تلف املعارف والعلوم واملناهج العالقة بني علم اجلمال والفن تفرضها عالقات أخرى، بني خم     

وتتعداها إىل سلوكات البشر من عادات وتقاليد وعواطف وغريها، وقد وقف الّنقد احلديث 

دود تلك العالقة اّليت جتمع بني اجلمال والفن فتوصل إىل أن هناك عالقة تكامل واملعاصر عند ح

وطيدة بينهما، فالنص اجلميل هو عمل فّين، والفن هو مصدر كل مجال، فالفن واجلمال متجاذبان 

متقاطعان يتجّسدان معا أثناء الّتشكيل اللغوي أو البالغي أو األسلويب للنّص، شعرا كان أم نثرا، 

ة كانت أم عمال سرديا، وتتمظهر إثر ذلك يف تكامل آخر يتجّسد يف تلك الرّابطة األزلّية بني مقال

يأيت هذا املقال ليبحث يف طبيعة العالقة بني ... املبدع، الّنّص، املتلّقي: أطراف اإلبداع املعروفة

  .يف حقل اإلبداع األديب تعالقااألكثر  )اجلمالية والفنّية(الطّرفني هذين 
   

  .اجلمالّية، الفنّية، املبدع، الّنّص، املتلّقي، الّذوق، اآلداب اجلميلة: مفتاحيةالكلمات لا

Abstract: 

     The relationship between aesthetics and art is imposed by other relationships, 
between different knowledge, sciences, and curricula, and transcends them to 
human behavior, such as customs, traditions, emotions, and others. Art is a work 

                                           
    لدكتور جعفر زرواليا: المؤلف المرسل 
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of art, and art is the source of all beauty : The creator, the text, the recipient... 
This article comes to examine the nature of the relationship between these two 
parties (aesthetic and artistic) that are most closely related in the field of literary 
creativity. 

 Keywords: aesthetic, artistic, creative, text, recipient, taste, fine manners. 

 
  

  : مقدمة .1

، مصطلح حديث الّنشأة، ارتبط ظهوره باملرحلة احلديثة من تاريخ الجمالّيةأو علم الجمال     

تأّمالت : (يف كتابيه) 1(ألْكسندر بَاُوْمَغاْرَتنْ : الفكر الفلسفّي على يد الفيلسوف األملاين

لوعّي البشرّي، إذ جنُد لكن باعتباره تصّورا وآراء فإنه قدمي قدم ا، )3)(الجماليات(و) 2)(فلسفّية

له ارتباطا بالّدين وامليثولوجيا والفلسفة اإلغريقّية القدمية وغري ذلك ممّا أتصل بالعقل أو الفكر 

  ...البشريني وسلوكات الّناس واألمم وا�تمعات ومظاهر حيا�م وعالقا�م باحمليط

سميات أخرى لدى غريهم، أصبح هذا املصطلح فيما بعُد مألوفا لدى األملان، لكنه عرف مب   

على تلك اإلحساسات، على نظرية  اإلستطيقافَباُوْمَغاْرَتْن هو الذي أطلق اسم «):4(يقول هيغل

اجلمال تلك، وذلك املصطلح مألوف لدينا حنن األملان، ولكن الّشعوب األخرى جتهله، الفرنسيون 

ويبدو ) 7(»)6( ز يُدرجو�ا يف الّنقد، واإلنكلي)5(نظريّة الفنون أو نظريّة اآلداب اجلميلة: يقولون

لذلك ) 8(»ليس أنسب املصطلحات«أنّه ظّل معزوال يف بيئته اليت ظهر فيها فقد رأى البعض أنّه 

لكن تلك ) الفنون اجلميلة(، )نظريّة العلوم اجلميلة: (تسمياٌت أخرى«اقُرتحت عوضا عنه 

ماليون وغريهم بّدا من استعماله يف كتابا�م فلم جيد الّنقاد اجل) 9(»التسميات مل يكتب هلا البقاء

، اسوف نأخذ مبصطلح اإلستطيقا، ليس ألّن االسم ال أمهية له ُتْذكر عندن«أودراسا�م، يقول هيغل

فاز حبقوق املواطنة يف الّلغة الرّائجة، وهذه حّجة ال يستهان �ا يف تأييد  وإّمنا ألّن هذا املصطلح

ٌق آخر إىل مناصرته وتأييده صراحة ملا حّققه لألدب من مزايا مل ، وذهب فري)10(»اإلبقاء عليه

مهّما يف تطوير ) 11(لعبت دورا... من أفكار اجلمالّية «يسبق له أن حظي �ا من قبل، فبعض

املواقف احلديثة عن الفنون ومكانتها يف ا�تمع، لذا فنحن مدينون ألصحاب اجلمالّية يف القرن 

فكأّمنا ) 12(»هذا القرن من ختفيف الّرقابة على الّتعبري األدّيب والفّينّ  الّتاسع عشر ملا حدث يف
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جاءت احلركة اجلمالّية حمّررة اإلبداع األدّيب وغريه من الفنون وخملَِّصًة إيّاهم من قيوٍد جمحفٍة فُرضت 

أدب السُّلطة عليها من ِقَبِل رجال الّدين الثـُُّيوقراطيني والكنيسة واحملافظني الكالسيكيني أصحاِب 

  .   وغريهم من رواد الفكر الفلسفّي اّلذي ساد أوروبا قبل ذلك ولفرتة طويلة

وعلم اجلمال أو الّنقد اجلماّيل ومنذ ظهوره حديثا،مل يكن مستقّال متفّردا يف كثري من جوانبه، إذ    

الّظهور أو صاحبته  تأثّر عرب مراحل تطّوره بالعديد من املناهج أو املعارف سواء تلك اليت سبقته يف

أو جاءت إْثره، فعند تتبُّعنا هلذه املؤثِّرات جند هلا ارتباطات وثيقة بالفلسفة وعلم الّنفس وعلم 

  ...االجتماع والعلوم الّتجريبية

كما أوجد لنفسه عالقات خمتلفة ومتعّددة بظواهر مرتبطة باالجنازات البشريّة، أو هي نفسها   

به وتتعايش معه من خالهلا، كاالبتكارات واالخرتاعات واملناسك  أوجدت تلك العالقات لتّتصل

الّدينّية والفلكلور والعادات والّتقاليد واإلبداع والفنون وما إىل ذلك ممّا توّصلت إليه الفطرة البشريّة 

  .عرب الّزمن

  :الجمال والفنّ  العالقة بينــ  2

والت قدمية شغلت ومازالت تشغل إّن حماوالت تفسري العالقة بني الفّن اجلمال، هي حما

اهتمامات الّنقاد والّدارسني، وهي حماوالت ترمي يف األساس إىل الكشف عن سّر الّتوافق بينهما 

مبتانتها وقّوة متاسكها وترابطها، وما أريَد الوصوُل إليه  روليس العكس، مبعىن أّدق تأكيدها واإلقرا

يقّدمونه لغريهم؟ وكيف ينظرون إىل العالقة بينه كيف يفهم اجلمالّيون مصطلح الفّن و : اآلن هو

  ...وبني اجلمال؟ وماهو تفسريهم للعمل الفينِّ يف ضوء الّنظريّة اجلمالّية؟

إذا كان الّنقاد والّدارسون مبختلف اجتاها�م واملشتغلون بالبحث يف أصول ومفاهيم املصطلحات 

جلمال، فإّن األمر نفَسه قد اعرتضهم وهم الّنقديّة قد عُسر عليهم حتديد مفهوٍم دقيق ملصطلح ا

مسّلمة ...مفهوم اجلمال والفنّ «حياولون حتديد مفهوم للفّن، وقد ّمت تفسري ذلك يف حينه بكون 

وهو تربير مقبول بالّنظر إىل أّن معظم املفردات أو الّرتاكيب ) 13(»تنبع من نسق الفلسفة

باألدب وفروعه واليت تناولتها الفلسفة بدورها أو  اليت يوظفها املشتغلون)االصطالحية أو الّلغوية(

تبّنتها يف متو�ا كان من العسري فعال حتديد دالال�ا أو تعريفا�ا، ومع ذلك فإّن اجلهود مل تتوقف، 
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إذ توّجهت األنظار إىل حقل األدب الذي من شأنه ومن خالل الّتطبيقات اليت أجريت على كثري 

ليس من املفهوم الّداليل لتلك املصطلحات بل قرّبنا من عمق  من نصوصه، استطاع أن يقربّنا

  .دالال�ا ومعانيها

  :مفهوم الفّن في الفكرين األدبّي والّنقديّ  ــ 3

لقد اجتهدت الكثري من املدارس واملذاهب واملناهج األدبّية والّنقديّة احلديثة لتقريبنا من مفهوم      

يتمّيز �ا اإلنسان املوهوب وتساعده على أن خيُلق، من خالل  الطّاقة اليت«مصطلح الفّن فرأت أنّه 

عمله الواعي، وأحيانا الالواعي، كائنات وأشياء مل توجدها الطبيعة، وال يكون مهّه فيها مراعاة 

فالفّن من وجهة نظرها هو نشاط . )14(»األخالقية، بل حياول توليد إحساس رهيف باجلمال

فسه وإّما يعّدل يف أشياء موجودة يف عامله فينتقل �ا من صورة إىل إنساّين صرف، إما ينتجه هو بن

تعبري مجاّيل «أخرى، أو ينتقي مايراه جّذابا فيضفي عليه َمْسحة مجالّية ترفع من قيمته، فهو باختصار

  .)15(»عن معاناة إنسانّية

واألفكار بل  والفن �ذا الّتفسري، وحسب املرجعيات الّنقديّة، جمال يّتسع لكّل املوضوعات

ويتجاوز ذلك إىل العادات والّتقاليد، ممّا يفرض عليه الّتمظهر يف أشكال هندسّية أو بنائّية متنّوعة 

تتناسب وما تناولته هذه األشكال، ومبعىن آخر البد للمبدع أن يتفنن يف إبراز تلك األشكال وفق 

  ...صورة يكون هلا القبول واالستحسان لدى املتلقي

 وجه العالقة بينهما من زاوية ثانّية، جند اشرتاكهما يف مهّمة أخرى وهي إبراز وبالّنظر إىل

الّشيء أو املوضوع يف صورة مجيلة جتذب املتلّقّي وتنال إعجابه ألّن اهلدف الرّئيس للفّن أيضا كما 

منها هو حتسني اخلْلق وتصحيُحه يف شّىت تظاهراته، وإنتاج أشكال جزافّية، الغرض املزعوم «للجمال

جتميل املخلوق وتعويض اجلنس البشرّي الفاّين، إن صّح القول، عن كونه قد عجز هو نفسه عن 

  .)16(»إعطاء الطبيعة أشكاال أمجل

متيل احلركة اجلمالّية إىل الثّراء اجلماّيل للّنّص األدّيب، الّدافع الذي جعلها تلّح على ضرورة 

موضوعاته وأفكاره ومَبطَّنات أعماله، فاحلياة واحمليط  أن ينوّع الفّنان يف مصادره اليت يستقي منها

يتوجب على الفّنان أّن «الواسع خزّان ثرّي بنماذج تصلح أن تكون هدفا أليِّ عمل مجيل ولذا 
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الفّن الذي وظيفته أن يعّرب، العن .العاّمة، بل من خزّان احلياة) 17(يْغرف ال من الّتجريدات

فعلى الفّنان وهو ينتقي ) 18(»وسط الواقعّي وكأنّه يف بيتهأفكار، نظري الفلسفة، بل عن ال

موضوعات عمله اإلبداعّي، أن يشعر حبريّة مطلقة يف ذلك، بعيدا عن أّي ضغط يُفرض عليه وقد 

فلسفة الفّن ال تسعى إىل فرض «ينعكس سلبا على نفسيته أّوال ّمث على عمله اإلبداعي آخرا، ألنّ 

عليها فقط أن تبحث يف ما هو اجلمال بوجه عاّم، وكيف عّرب عن نفسه يف قواعد على الفّنان، وإّمنا 

فكّل ذلك مدعاة لتحقيق املتعة اجلمالّية والّذوق الفينِّ للعمل ) 19(»األعمال الفنّية املوجودة

وفّنه، . الفّنان هو نفسه حمتوى فّنه. فالفّنان احلق ال يستعري، الخيتلق، اليلّفق وال يقّلد«اإلبداعيّ 

ينئذ، فيض تلقائي من ذاته اليت هي يف الّنهاية حصيلة تفاعل بينها وبني ذوات اآلخرين والّذات ح

فاجلمالّية بذلك، تكون قد وّضحت موقفها من مسألة حرية الفّنان وإىل ) 20(»االجتماعّية العاّمة

واملفكرين وحّىت  وهي مسائل قد شغلت كثريا الفالسفة واملناطقة طبيعة الفّن الذي تأَمُله وتتمّناه،

علماء الّدين، ومل يَتْح هلم إىل اليوم، الوصول إىل �ايات للعديد من االنشغاالت أو اإلجابة عن 

  .الكثري من األسئلة اليت طرحت يف هذا ا�ال

تؤّكد اجلمالّية من خالل مبادئها العاّمة على أّن العمل اإلبداعّي إذا أثار اهتمام املتلّقي أو 

كون قد حّقق مبتغاه املتمّثل أساسا يف املتعة اجلمالّية، وهو الّدور نفسه الذي يتوّجب أيقظ شعوره ي

أن يوقظ فينا إحساسات ممتعة عن طريق خلق «على الفّن أن يؤِديه، ألّن مقصده احلقيقي هو

 وهو أمر لن يتسّىن لغريه القيام به، كما أنّه وسيلة من وسائل حتقيق) 21(»أشكال �ا ظاهر احلياة

اإلحساس باملتعة سواء من حيث هو نّص لغوّي، أو كونه شكال فنّيا، إضافة إىل ذلك أّن الفّن هو 

اخلارجية والّداخلية، بتخفيفه حّدَة ِجدِّ الظّروف، بتلطيفه « اأجوائن الوحيُد املضطلع اجلدير بتجميل

ئا صاحلا، فإنّه يأخذ على تعقيد الواقع، مبلئه على حنو ممتع أوقات فراغنا، وحّىت عندما ال ينتج شي

وبالتايل يكون قد مجع بني الغايتني اجلمالية ) 22(»األقّل حمّل الّشّر، وهذا لعظيم فائدتنا ونفعنا

هو ما ترمي إليه اجلمالّية و ) الّسعي لتحقيق اخلري(واألخالقية ) اختيار املوضوع، األسلوب، الّشكل(

وال تعارضه، فحينها وإذا متّكن املتلّقي من إدراك هذه املتعة اجلمالّية من العمل اإلبداعّي، يكون قد 

) 23(أن األعمال الفنّـّية ليست مواضيع«أدرك معها أيضا قيمة هذا العمل لسبب معقول وهو

قها دومنا حاجة إىل طول إعداد وحتضري للّدراسة والّتبّحر، بل ينبغي أن نتمّكن من فهمها وتذوّ 
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، وهذا الجيب أن يُفّسر على أنّه معارضة للعملية الّنقديّة، بل أّن )24(»ومتاع واسع من املعارف

املتعة اجلمالّية أو الّتذوق الفّينّ، هي مرحلة تسبقه، و�يُِّئ صاحبها إلصدار حكم على ذلك العمل 

فالّناقد ) 25(»هي القول جبمال العمل الفّينّ أو قيمته... أبسط صورة للحكم اجلمايلّ « ألنّ 

وباعتباره منوذوجا كغريه من القرّاء عليه أن ميّر على العمل اإلبداعّي قارئا له فمالحظا لسماته 

اجلمالّية ّمث مستخلصا املعامل اليت حتّققت �ا ويف األخري ناقدا ملا يراه مستوجبا الّنقد، كما ميكن له 

أن ليس على الّناقد أن يرى يف العمل سوى باعث على «ا كما يرى أوسكار ويلد أن يكون مبدع

  ) 26(»اخلياالت، فقطعة من الّنقد اجلّيد هي عمل فّينّ قائم بذاته

  :الجمالّية والفّن ومنتهى الفاعلّية .4     

اجلمال، وخالصة القول يف العالقة بني اجلمال والفّن، أنّه ال ميكن أن نتصّور فّنا مبعزل عن 

والعكس صحيح، فكالمها ميّد اآلخر مبا لديه من ثراء، فالفّن بأشكاله وصوره ووسائله الّلغوية، 

فاجلمال رفع من قيمة الفن بقيمه املعياريّة، ويف املقابل أثرى الفنُّ رصيد . واجلمال بسماته ومظاهره

مها فالبد أن يعرب على جسر اجلمال على مستوى العمل اإلبداعّي، وأثبت الواقع أنّه من يريد أحد

  :اآلخر أو مير به، ألّ�ما يشرتكان يف الكثري من الّتقاطعات، لعّل أبرزها

اشرتاكهما يف حماكاة الطّبيعة يف مظاهرها وأشكاهلا وألوا�ا وأصوا�ا، واختاذها مصدرا -   

  .للكثري من األعمال اإلبداعية

كرّي لإلنسان ومسّو ذوقه اجلماّيل عرب كالمها يعكس ا�هود اإلبداعّي املاّدّي والف-   

  .العصور

  .يقّومان مظاهر اخللل يف الطّبيعة ويكمالن ما نقص فيها-   

جيمعان بني القيم األدبّية األسلوبّية وبني القيم األخالقّية االجتماعّية، مادامت مّتجهة -   

  .لصاحل اإلنسان

  .اجلمالّية والفنّـّية لديهيرميان إىل �ذيب الّذوق لدى املتلّقي وحتقيق املتعة -   

  .مينحان اإلنسان جماال أرحب لإلبداع الفّين اجلميل وحريّة مطلقة يف انتقاء موضوعاته-   

مفتوح، لتحقيق نّص غائب ) عمل إبداعيّ (يعمالن على التقاء املبدع واملتلّقي حول نصّ -   

  .بواسطة الّتأويل
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  ...ا بدورهأن يكون نقد اإلبداع الفّين اجلماّيل، نّصا مجاليّ -   

  .فاجلمال والفّن عنصران متالزمان، فما وجد أحدمها إال ليكّمل اآلخر، بصورة أو بأخرى   

 :  الجمال والفن ومعياريّة القبح .5  

مل يقتصر اهتمام اجلمالّية ومنذ نشأ�ا على اجلميل من األشياء أو املوضوعات أو األفكار، 

ى ذلك إىل تناول القبيح ليس لذاته بل باعتباره جزءا واألشكال والّصور اليت تأيت وفقها، بل تعد

من حياتنا وحميطنا، نالحظه بأبصارنا أو نسمعه بأذاننا أو نلمسه بأيدينا أو تدركه أرواحنا 

ومن مثَّ إظهاره يف صورة مجيلة يرضى �ا املتلّقي ويتقّبلها، وهو الّشأن نفسه بالّنسبة للفّن ... وعقولنا

متثيل الطّبيعة، بل قد يأخذ منها ما يُعّد قبيحا، وُيسبغ عليه من الفّن ما جيعله اليقتصر على «ألنّه 

  .)27(»مجيال

وتعاملت معها بواقعّية واحرتافّية هي أّن الفنون متعددُة  الجمالّيةمن املسّلمات اليت تبنتها 

اليت يوظّفها الفّنان األنواع، وهذا الّتعدد من وجهة نظرها هو نتاج طبيعّي لتعّدد الوسائط اجلمالّية 

  .إىل املتلّقي املتذّوق أو غري املتذّوق على حّد سواء، ومن مثَّ حماولة الّتأثري فيه »فكرته«املبدع إليصال

) العملّية اإلبداعّية(وهذه املسّلمات أّدت من ناحيتها إىل حتديد األطراف اليت تتحّقق �ا 

  :فهي يف الّنهاية ثالثة

  )الفّنان(المبدع - 

  )اإلبداع(الفّني ملالع- 

  )المتذّوق(المتلّقي - 

 عْلم الجمال، مث يأيت دور )الخبرة اإلبداعّيةأو الّتجربة (وهذه األطراف تشّكل بدورها  

ومن مثَّ ... كربى أم صغرى، ظاهرة أم باطنة، وهكذا: لتحليل هذه اخلربة ومعرفِة مكونا�ا املختلفة

يقوم باستنتاجها بعد الّتحليل والمالحظة  فإن هذا العلم اليفرض قيما جمالّية وإنما

خيضعها لدراسة موضوعّية تقوم بتتّبع جممل القوانني اليت ميّر عربها اجلمال املوضوعّي ... واالستقراء

اجلمال منهجا نقديا فنّيا وضع أصحابه  مفعندما ظهر عل... وعالقة الّتأثري والّتأثّر بينه وبني اإلنسان

  :أعينهم دراسة األبعاد أو املستويات اآلتيةومن بعدهم أتباعه، نصب 



  

 الجمالّية والفنّـّية وفاِعِلَيات اإلبداع والّتلقي
 

17 

وهو مستوى تتّم من خالله دراسة الطّبيعة اجلمالّية : )الواقعيّ ( الجمال الموضوعيّ  - أ

للواقع الذي يعيشه اإلنسان عاّمة والفّنان املبدع خاّصة، وهذا الواقع يتمظهر يف أبعاد خمتلفة منها 

االنسجام، الّتكامل، الّترابط، الَوحدة، الّتناظر،  الّتناسق،: ، مثلالمتخالفومنها  المتآلف

  ... الّتناقض، الّتضاد، اإليقاع، الّتصوير

وهو مستوى يتعلق بذاتية الفرد ومدى تأثري اجلمال : )الّشخصيّ (الجمال الّذاتي  - ب  

وهو ) الّذهن(يف صور�ا املهيأِة فيه، ومركز استقبال هذا الّتأثري وحموره " الّذات البشريّة"يف : فيه أي

مركز كل العمليات العقلّية، ومبعىن أدّق هو عملّية باطنّية، ويتمظهر هذا البعد اجلمايل يف 

  ...اإلحساس، الّشعور، اإلدراك، الّتعجب، الرُّؤى، األحالم: مثل االنفعاالت المختلفة

ا الّنتاج هو نتيجة تعكس حركّية اجلمال يف الّذهن، وهذ: )الّذهنيّ (الجمال الّتصّورّي - ج  

ما هو إال الفّن ليس إّال، ونفهم من خالل كل ذلك بأنه اليتّم حتقيقه إال باملرور على املستوى 

الّشكل، المضمون، : ، ويتمظهر هذا الفّن يف معامل خمتلفة، مثل)الجمال الّذاتي(الّسابق 

  ...الّصيغة، القالب، لغة الّتعبير، الّصورة الفنّـّية

يف الواقع تشّكل كّال متكامال يصعب الّتصرف فيه باحلذف أو الزّيادة وهذه األبعاد الّثالثة 

وما إىل ذلك، ألّن هناك عالقًة شديدَة االرتباط فيما بينها، وميكننا تصّور تلك العالقة يف اخلطاطة 

  :اآلتية
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  :خاتمة ــ 6

ياراُت فالجمالّية ُوجدت في األصل لتصل إلى مالم تستطع االتجاهاُت والمذاهُب والت   

، وهذا السّر اجلماّيل يف الباعث على سّر الجمال في المؤثّر: ، أْي األخرى الوصول إليه

وحسب  -الّنّص الّشعريّ : ونقصد به هنا الّنّص األدّيب أو بأدّق تعبري - اإلحساس باجلمال

الجمالّية دائما يتّم بتكامل أطراف مختلفة ما اجتمعت في األصل إّال ليكون ما ُوجد 

  ...جميال
  

  :الهوامش ــ 7

1( G. Alexander Baumgarten (1714-1762) تتلمذ على ید كریستیان فون ُولف )1679-

1754( Christian WOLFF Von وتأثر بفلسفة غوتفرید ویلھلم الیبنیز ،)1716-1646( 

LEIBNIZ Gottfried Wilhelmتأثّر بھ كانط وغیره من المفكرین األلمان ، .  

  .تعلق بالشعرتناول فیھ موضوعات ت )2

3( Aesthetica )1750-1759 (خلیل أحمد :تعریب: وھو كتاب لم یكتمل، یُنظر موسوعة الالند

  .367:، ص2001، 2خلیل، منشورات عویدات، بیروت، باریس، المجلّد الثّاني، ط

ر ألماني، فیلسوف ومفكّ  HEGEl, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) ھیغل )4

علم الجمال، ترجمة ظافر الحسن، المؤسسة » م جمال عرفتھ األجیالأكبر عال«اعتبره ھویزمان 
   .70:، ص1975، 2الوطنیّة للكتاب، ط

5( Théorie des Arts,des Belles-Lettres  

6( Critic.  

جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنّشر، : ھیغل، ترجمة: المدخل إلى علم الجمال )7
  . 21:، ص1988بیروت،

  . 21:المرجع نفسھ، ص )8

علم : (ھو مصطلح منحوت لم تكتب لھ الحیاة، ویعني» )الكالیسطیقا(كما استُخدم أیضا مصطلح « )9
  .أیضا 21:المرجع نفسھ ص.أي الجمال) كالوس(من الیونانیة ) الجمال

  .21:جورج طرابیشي، ص: ھیغل، ترجمة: المدخل إلى علم الجمال )10

  .أّدت دورا:ھكذا في األصل، واألفصح قولنا )11
عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة للدراسات : تألیف جماعي، ترجمة: ح النقديموسوعة المصطل )12

  .21:، ص1983، 1والنّشر، بیروت،ط

  .15:جورج طرابیشي، ص: ھیغل، ترجمة: المدخل إلى علم الجمال )13

  .197:جبور عبد النّور، ص: المعجم األدبي )14

  .37:، ص1980، 1میشال عاصي، مؤسسة نوفل، بیروت، ط: الفّن واألدب )15
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املدخل إىل علم : يُنظر يف كتابه مباحث إيطالية،) 1843-1785(كما رأى كارل فريديريش فون روموهر )16

  .276:جورج طرابيشي، ص: هيغل، ترمجة:اجلمال

الّشعر من املنطق «اليت تدعو إىل حترير) Surréalisme(وهو ما يتعارض متاما والّنزعة الّسريالية أو ما فوق الواقعية  )17

  .139:جبور عبد الّنور، ص: ، املعجم األديب»مالية واألخالقيةواألغراض اجل

  .441:جورج طرابيشي، ص: هيغل، ترمجة: املدخل إىل علم اجلمال )18

  .93:املرجع نفسه، ص )19

  .319:عبد الواحد لؤلؤة، ص: موسوعة املصطلح الّنقدي، ترمجة: ، ويُنظر أيضا38:ميشال عاصي، ص: الفن واألدب )20

  .20:جورج طرابيشي، ص: هيغل، ترمجة: املدخل إىل علم اجلمال )21

  .27:املرجع نفسه، ص )22

  ).موضوعات: (األفصح مجعها على )23

  .427:جورج طرابيشي، ص: هيغل،ترمجة: املدخل إىل علم اجلمال )24

  .27:، صعّز الّدين إمساعيل: األسس اجلمالية للنقد األديب )25

  .317:، صعبد الواحد لؤلؤة: موسوعة املصطلح النقدي، ترمجة )26

  .27:، ص1952روز ُغرّيب، دار العلم للماليني، بريوت، : اجلمايلالّنقد  )27

   :قائمة المراجع. 8

عّز الّدین إسماعیل، دار الفكر العربي، القاھرة، : األسس الجمالیة في النقد األدبي .1
  .1974، 3ط

ترجمة ظافر الحسن، المؤسسة الوطنیّة للكتاب،  ،دني ھویسمان: علم الجمال .2
   .1975، 2الجزائر، ط

  .1980، 1میشال عاصي، مؤسسة نوفل، بیروت، ط: الفّن واألدب .3
جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة :ھیغل، ترجمة: المدخل إلى علم الجمال .4

  .1989والنّشر، بیروت،
  .1979، 1جبور عبد النّور، دار العلم للمالیین، بیروت، ط: المعجم األدبي .5
رات عویدات، بیروت، باریس، خلیل أحمد خلیل، منشو: تعریب: موسوعة الالند .6

  .367:، ص2001، 2المجلّد الثّاني،ط
عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة : تألیف جماعي، ترجمة: موسوعة المصطلح النقدي .7

  .1983، 1العربیة للّدراسات والنّشر، بیروت، ط
  .1952روز ُغریّب، دار العلم للمالیین، بیروت، : النّقد الجمالي .8
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  أزمـة�املصــطــ��ية����املقـــار�ة�النقــدية�بالتعــّدد�امل����

The crisis of terminology in the monetary approach by 

methodological pluralism. 
  

  

)1(  عبــد�هللا�تـــــــــــوام�: الدكتـــــــور   

جامعة�حس�بة�بن�بوع���بالشلف�ـــ�ا��زائر�لية��داب�والفنون�ــــ�  

abdallah_touam31@yahoo.com :ال��يد��لك��و�ي����  

 )2(وحــيـــدة�بــوقــنـــوس: ـاحــثـةـالبـ

  جامعة�حس�بة�بن�بوع���بالشلف�ــ�ا��زائر�لية��داب�والفنون�ــ�

  w.bouguenous@univ-chlef.dz:ال��يد��لك��و�ي

  
  

 30/06/2021: تاريخ النشر   22/06/2021: تاريخ القبول 17/06/2021: تاريخ االستالم

 

:ملخص  

، وحتليل اخلطاب األديب لقد شغلت قضية املصطلح النقدي أذهان النقاد واملفكرين يف جمال النقد   

حيث شّكلت لديهم مشكالت أو ما أمسوه بأزمة املصلح النقدي خاصة يف ظّل تعّدد املناهج 

هجه النقدية يف مقاربة النصوص األدبية واالنفتاح غري الواعي على العامل الغريب بأفكاره ومنا

إىل درجة أّن منهم من تنّكر للرتاث العريب  ،واالنبهار بكّل ما هو جديد ،ومصطلحاته املعاصرة

وأصبحنا اليوم جمرد احتواء ملا ينتقل إلينا من الغرب، عن طريق الرتمجة أو التعريب، .بدعوى املعاصرة

وهذه ضرورة حتمية مثّلت مرحلة انتقالية يف احلياة العلمية العربية، ممّا وّلد أزمات متتالية عادت 

                                           
 ـــــــــــوامــالدكت: المؤلف المرسل   ور عبد اهللا ت
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تفّجر ثورة املعلومات ظهور املناهج النقدية املعاصرة و خاصة مع ، بالسلب على الفهم وتقّدم العلوم

اللغة األجنبية، ممّا خالل العقد األخري من القرن العشرين والكم اهلائل من املصطلحات النقدية ب

وّلد حالة من إّال أّن هذا ألزمنا حنن العرب نقل هذه املصطلحات ملواكبة الدرس النقدي احلداثي، 

الفوضى املصطلحية على مستوى املصطلح النقدي الواحد بسبب عدم توحد جهود الرتمجة والنقل 

ممّا جعلهم يفّكرون وجبدية  يعيشون نوعا من االضطراب الفكري،حيث أصبحوا بني األقطار العربية

  .يف جتاوز هذه احملنة ووضع احللول الناجعة هلا
 

.أزمة املصطلحية ؛التعدد املنهجي ؛املقاربة النقدية ؛املصطلح :الكلمات المفتاحية  
 

Abstract : 
The issue of the critical term has occupied the minds of critics and thinkers in the 
field of literary criticism and discourse analysis, as it posed problems for them or 
what they called the crisis of the critical reformer, especially in light of the 
multiplicity of critical approaches to the approach of literary texts and the 
unconscious openness to the Western world with its contemporary ideas, methods 
and terminology, and fascination with everything that is New, to the extent that 
some of them denied the Arab heritage under the pretext of contemporary.Today, 
we have become merely a containment of what is transmitted to us from the West, 
through translation or Arabization, and this is an inevitable necessity that 
represented a transitional stage in the Arab scientific life, which generated 
successive crises that negatively affected understanding and the advancement of 
sciences, especially with the emergence of contemporary critical curricula and the 
explosion of the information revolution during the last decade. From the twentieth 
century and the huge amount of monetary terms in the foreign language, which 
obligated us Arabs to transfer these terms to keep pace with the modern critical 
lesson, but this generated a state of terminological chaos at the level of a single 
monetary term due to the lack of unification of translation and transfer efforts 
between Arab countries, where they became living a kind of Intellectual disorder, 
which made them think seriously about overcoming this ordeal and developing 
effective solutions to it. 
 

Keywords: 
Terminology; critical approach; methodological diversity; terminological crisis. 
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  : مقــــدمة ـ  1

لقد شهد الوطن العريب قفزة نوعية يف مواكبة طوفان املصطلحات العلمية يف خمتلف جماالت      

احلياة، خاصة الغربية منها، ممّا استوجب ترمجتها وتعريبها وفق ما تقتضيه احلالة، ألّن الدول املتقدمة 

ميكن ألي دولة يف  وا�تمعات احلالية أصبح تداول املصطلحات العلمية فيها أكثر من ضرورة، فال

العامل مهما كرب شأ�ا، إّال أن تواكب التطور العلمي، وأن تتقّبل زيادة املصطلحات العلمية، وذلك 

، ويعّد حقل النقد األديب أكثر احلقول الفكرية حاجة إىل ألمهيتها املتنامية حباجة الدارسني إليها

ة النصوص األدبية واالنفتاح غري الواعي الدراسة املصطلحية خاصة يف ظل التعدد املنهجي يف مقارب

على العامل املعاصر واالنبهار بكّل ما هو جديد، وبكّل ما هو آت من الغرب، بل وتنّكر البعض 

إّال أّن الرتمجة والتعريب أديا إىل تذبذب مفاهيم بعض املصطلحات . للرتاث العريب بدعوى املعاصرة

 وناقلي املصطلحات من الغرب إىل الوطن دون دراسة النقدية بني الدارسني لعدم قدرة املرتمجني

ودون تنسيق لعدم إجياد املصطلح املكافئ يف اللغة واهلدف، ممّا وّلد حالة من الفوضى املصطلحية 

على مستوى املصطلح النقدي الواحد بسبب عدم توحد جهود الرتمجة والنقل بني األقطار العربية، 

حيث أصبحوا منظومة ومعايري موحدة بني أقطار الوطن العريب،واليت تزال حلّد اآلن تفتقر إىل 

ممّا دفع بالكثري من النقاد واملفكرين والباحثني إىل االشتغال كري،يعيشون نوعا من االضطراب الف

جبدية يف جتاوز هذه �ذا احلقل أكثر لدراسة األزمة املصطلحية اليت عصفت بالنقد األديب، والتفكري 

فما تأثير هذه األزمة المصطلحية  على الدرس النقدي خاصة . ل الناجعة هلااحملنة ووضع احللو 

  المقاربة النقدية بالتعّدد المنهجي ؟ وكيف يمكن تجاوزها ؟
  

  : ـ تعريف المصطلح 2

أّن املصطلح من االصطالح وهو مصدر اصطلح أي اتفاق مجاعة أو : ورد يف املعجم الوسيط   

، ص 2004إبراهيم أنيس وآخرون، ( 1ّل علم اصطالحاتهطائفة على شيء خمصوص، وأّن لك

هو إخراج الشيء عن معىن لغوي إىل معىن " ويقول الشريف اجلرجاين عن االصطالح . ) 520

االصطالح اتفاق : " وقال الزبيدي. ) 469، ص 1995شكري عياد، ( 2"آخر لبيان املراد 

  ).183ت، ص .الزبيدي، د( 3"طائفة خمصوصة على أمر خمصوص 
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" مشتقة من الكلمة اللالتينية "  Term" أّما املصطلح يف املعاجم الغربية، فكلمة    

Terminus  " لفظ أو تعبري ذو معىن حمّدد يف بعض االستعماالت، أو معىن : " تعينوهي

4"خاص بعلم أو فن أو مهمة أو موضوع 
  ). 23 -  22: صص ،2008 يوســـف وغليسي، ( 

كلمة هلا يف اللغة املتخصصة معىن حمددا وصيغة حمّددة، وعند ما تظهر يف اللغة العادية : " وهو  

5"يشعر املرء أّن هذه الكلمة تنتمي إىل جمال حمّدد
  ). 305ص ت، .د عناد غزوان،(

كّل وحدة لغوية دالة مؤلفة من كلمة أو من كلمات متعددة، : " أّما املصطلح عند اللغويني فيعين 

6"وتسمى مفهوما حمّددا بشكل وحيد الوجهة، داخل ميدان ما 
  ). 24 ص ت، .د عناد غزوان،( 

قد أمجع اللغويون والنقاد واملفكرون أّن املصطلحات ال توجد ارجتاال والبد يف كّل مصطلح من و    

أو وجود مناسبة أو مشاركة أومشا�ة بني مدلوله اللغوي ومدلوله االصطالحي، وهو اتفاق قوم 

مجاعة على تسمية الشيء باسم ينقل عن موضعه األول، وإخراج اللفظ منه، وقيل االصطالح 

اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن، وقيل االصطالح إخراج الشيء من معىن لغوي آخر 

7لبيان املراد، وقيل االصطالح لفظ معّني بني قوم معّينني
علي بن محمد بن علي ( 

  ). 32، ص 2003،الحسينيالجرجاني

فاملصطلح دليل لساين يتكّون من لفظ ومفهوم، فهو عالمة لغوية خاصة تقوم على ركنني   

( أو التسمية ) Form( الدال واملدلول، األول تعبريي ميثل الشكل : أساسيني مها

dénomination ( والثاين مضموين ميثل املعىن ، ) Sens ( املفهوم ) Notion ( التصور )

 concept( وهذان الركنان يوحدمها التعريف ، ) définition ( أي الوصف اللفظي للمتصور

8الذهين
  .) 27، ص 2003علي بن محمد بن علي الحسينيالجرجاني،( 

يرى مصطفى الشهايب أّن  العلماء اتفقوا على اختاذ املصطلح للتعبري عن معىن من املعاين    

العلمية، وأّن االصطالح جيعل لأللفاظ مدلوالت جديدة غري مدلوال�ا اللغوية أو األصلية، وأّن 

9املصطلحات ال توضع اعتباطا أو ارجتاال، بل البد من مناسبة
 صت، .، دحامد صادق قنيبي( 

125(.  

أّما حمّمد الديداوي فريى أّن االصطالح يف اللغة املتخصصة وحدة من وحدات لغة العلم وإثبات   

حلصاد البحوث العلمية املختلفة، وأنّه لبنة من لبنات العلم واملعرفة، إذ يلخص أمهية االصطالح يف 
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لتنظيم : صطلحات االصطالح يف اللغة املتخصصة يف منتهى األمهية، وتصلح امل: " مخس بقوله

املعرفة على أساس العالقات بني املفاهيم، نقل املعرفة واملهارات والتكنولوجيا، صياغة ونشر 

املعلومات العلمية والتقنية، ترمجة النصوص العلمية والتقنية، استخالص وإجياز املعلومات العلمية 

10"والتقنية 
  .)275، ص 2002حمد الديداوي، م( 

  

  :ـ تعريف المصطلح النقدي  3

قضية املصطلح ليست جديدة على الساحة النقدية، واملصطلح النقدي جزء من الدرس النقدي، 

تعود بداية أزمته عند النقاد واملفكرين العرب إىل نشأة املناهج النقدية املعاصرة وتعّددها يف القرن 

" للتعبري عن معىن من املعاين العلمية وهو لفظ اتفق العلماء على اختاذه " ، ) 19( التاسع عشر 
11

  ). 06مصطفى الشهابي،ص ( 

فاملصطلح كلمة تدّل على معىن خاص حني تنتقل من معناها العام إىل معناها اخلاص، حيث   

تعرف به بني املختصني يف ميادين املعرفة املختلفة، شريطة أن يتوّفر فيه الوضوح واإلبانة والدقة، 

يث ال لفظ موضوع يؤدي معىن معينا بوضوح ودقة، حب: " يقول جبذر عبد الّنور عن املصطلح أنّه 

12"يقع فيه أّي لبس يف ذهن القارئ أو السامع 
، ص 2005مها خير بيك، مجلة الكاتب العربي،(  

فهو كلمة  أو جمموعة من الكلمات تدّل على معىن خاص حني تنتقل من معناها العام إىل ). 114

ح معناها اخلاص، حيث تعرف بني املختصني يف ميادين املعرفة املختلفة، شريطة توفر الوضو 

  .واإلبانةواالبتعاد عن الغموض واللبس
  

  : ـ صياغة المصطلح 4

 :يصاغ املصطلح العلمي بطرق وآليات متنوعة ومتعددة، نذكر منها   
  

وهو طريقة يلجأ إليها واضع املصطلح العلمي، وهو وسيلة تساعد على منو : ـ النحت 1ـ  4

انتزاع كلمة من كلمتني أو أكثر على أن األلفاظ وتطّورها، يقول شحادة اخلوري أّن النحت هو 

13يكون تناسب يف اللفظ واملعىن بني املنحوت واملنحوت فيه
، )158،ص 1989شحادة الخوري، ( 
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ال حول وال قوة إّال باهللا، ويشرتط يف صياغة املصطلحات : املنزوعة من عبارة " حوقلة :" مثل

  .ب، والتناسب الصويت والرتكيب املزجيالضرورة، مراعاة أساليب العر : العلمية عن طريق النحت

فهي احلاجة إىل املصطلح وعدم وروده، ومراعاة أساليب العرب يف انتزاع الكلمة من : أّما الضرورة  

الكلمات مع مراعاة التناسب الصويت بعدم اجلمع بني األصوات املتنافرة كالصاد واجليم يف الكلمة 

لمتني إحدامها إىل األخرى، سواء أكانت الكلمتان عربيتني املنحوتة، أّما الرتكيب املزجي فهو ضم ك

أو معربتني، ويكون يف أعالم األشخاص  واألجناس والظروف واألحوال واألصوات، واملركبات 

14العددية والوحدات الفيزيائية
 ). 740،ص 75محمد الدالي، مجلة مجمع اللغة العربية، المجلد ( 

  

من أهم الوسائل اليت تسهم يف توليد األلفاظ والصيغ، وهو يعّد االشتقاق : ـ االشتقاق 2ـ  4

وهو أخذ صيغة من صيغة أخرى نتيجة مع اتفاقهما معىن . عملية استخراج لفظ من لفظ آخر

واالشتقاق . ومادة أصلية وهيئة وتركيب هلا، ليدّل بالثانية على معىن األصل بزيادة مفيدة ألجلها

الصغري، أّما االشتقاق الصغري، فهو ما يتفق فيه املشتق واملشتق  االشتقاق الكبري واالشتقاق: نوعان

أّما االشتقاق الكبري، فهو ما يتفق . قارئ/ قرأ : منه يف احلروف والرتتيب مع التشابه يف املعىن مثل

15فيه املشتق واملشتق منه يف احلروف الثانية مع اختالف يف الرتتيب وتشابه يف املعىن العام
جالل ( 

 ). 346، ص 1986لسيوطي، الدين ا
  

وهو عملية من العمليات املعتمدة يف صياغة املصطلحات العلمية، أو ما يسمى  :ـ التعريب  3ـ  4

عملية عرفتها اللغات حيث يعمد الناطقون بلغة ما إىل استعارة ألفاظ من " باالقرتاض اللغوي، وهو 

16" لغة إىل لغات أخرى عندما تدعو احلاجة إىل ذلك 
،ص 75فاري حمادي، المجلد  محمد( 

ــــــ  la sémiologie: ، شريطة إخضاع اللفظة املعربة للوزن واإليقاع العربيني، مثل)740

فالتعريب وسيلة من وسائل تكثري اللغة وتطويعها للمصطلحات العلمية اجلديدة، . السيميولوجيا

17ويسهم إىل حّد بعيد يف إغناء اللغة من خارجها
 ). 310ص  ،2007محمد حازي،( 

  

( وهي نقل كالم من لغة إىل لغة أخرى، أي التعبري عن ما هو مكتوب بلغة ما : ـ الترجمة 4ـ  4

، أي نقل معىن املصطلح من اللغة املصدر إىل املعىن )اللغة اهلدف ( إىل لغة أخرى ) اللغة األصل 
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أّما . ترمجة علمية وأدبية:  والرتمجة نوعان. املكافئ له يف اللغة املنقول إليها، مع وضوح الرتمجة 

العلمية فهي ترمجة املصطلحات العلمية يف خمتلف العلوم كعلم احلياة، الطب، األرض، النبات 

أّما . واحليوان وغريها من العلوم، وهي ترمجة جافة خالية من العواطف واجلماليات والزخرفة والتنميق

  .جم وختّيالتهالرتمجة األدبية ترمجة معاين تتوقف على أحاسيس املرت 
  

  :ـ تحديد المصطلح النقدي  5

كان للغويني العرب السبق يف حتديد املصطلحات والتواضع عليها، إذ ارتبط اهتمامهم بدراسة     

مفاهيم الدين اإلسالمي، وقد تزايد اهتمامهم أكثر خالل القرن الرابع اهلجري نتيجة النشاط الكبري 

ىل العربية، إّال أّن املصطلحية كعلم، فنشأت حديثا مع تطّور للمرتمجني من الفارسية واليونانية إ

الكبري الذي عرفته خمتلف العلوم والتكنولوجيا احلديثة، وقد طّور العلماء واملختصون واللغويون 

، وهو العلم الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية )علم املصطلح ( املصطلحية 

عنها، ويهتم هذا العلم بكّل ما له عالقة باالتصاالت املهنية والتعاون  واملصطلحات اللغوية اليت تعّرب 

العلمي، وتعّد ا�امع العلمية واللغوية واجلامعات واملعاهد املكان الطبيعي إلجراء البحوث 

18والدراسات املختلفة حول املصطلح
  ). 124ص ت، .د حامد صادق قنيبي،( 

فاملصطلح لفظ موضوعي يتواضع عليه املختصون بقصد أداء معىن معينا بدقة ووضوح حبيث ال   

يقع أي لبس يف ذهن القارئ أو السامع لسياق النص، وهو كلمة أو جمموعة من الكلمات تتجاوز 

كونه داللتها اللفظية واملعجمية إىل تأطري تصورات فكرية وتسميتها يف إطار معّني، وتكمن أمهيته يف  

مفتاح القراءة األدبية اجلادة، والتفسري الفين هلا، بل مفتاح املعرفة اإلنسانية يف شىت فروعها، ووسيلة 

  .من وسائل االتصال اخلطايب

  :   أّما املقاييس اليت تتعّلق باملصطلح املوضوع نفسه، فتصّنف إىل ما يلي    

ظ حىت يسهل تداوله، مع مراعاة البناء أن يكون قصري وسهل التلف: الدال أو ما يتعلق باللفظ - 

19الصويت والصريف للغة األم، وأن خيضع لضوابطها
  ). 270، ص 2000عبد الرزاق ترابي،( 

أن يكون حمددا  وثابتا وواضحا ال غموض وال لبس فيه، ): املعىن ( ما يتعلق باملدلول أو املفهوم  - 

  .وأن يكون جديدا
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وذلك بتجّنب تعّدد الدالالت للمصطلح الواحد يف احلقل الواحد، : ثبوت عالقة الدال مبدلوله - 

لتفادي السقوط يف املشرتك اللفظي، مع جتّنب تعدد املصطلحات للداللة الواحدة لتفادي السقوط 

20يف املرتادف
  ). 83، ص 2009اهدالبوشيخي،ـــــــــــــــــــــــــــالش( 

  

  : صطلح ـ أزمة الم 6

لقد شهدت احلضارة الغربية ازدهارا وتقدما كبريا يف شىت ا�االت، وكان للمصطلح باع يف      

ذلك، أّما صناعة املصطلح العلمي العريب فقد شهدت ركونا ونوعا من اجلمود كّلفها تبعات غربية 

رورة للمصطلحات العلمية بسبب نقلها من الغرب إىل العرب عن طريق الرتمجة والتعريب، وهذه ض

حتمية مثّلت مرحلة انتقالية يف احلياة العربية لتَــقــدُّم فنو�ا وعلومها عن طريق عملييت الرتمجة 

  .والتعريب، ممّا وّلد أزمات متتالية عادت بالسلب على الفهم وتقّدم العلوم

فبعدما كانت تصاغ املصطلحات حمليا عن طريق النحت واالتفاق على وضعه من طرف مجاعة     

العلماء واملختصني وفق ما تقتضيه احلاجة، حيث يولد من رحم اللغة العربية يف ا�امع اللغوية  من

العربية، أصبح اليوم جمرد احتواء ملا ينتقل إلينا من الغرب، عن طريق الرتمجة أو التعريب، خاصة مع 

املصطلحات العلمية تفّجر ثورة املعلومات خالل العقد األخري من القرن العشرين والكم اهلائل من 

باللغة األجنبية، ممّا ألزمنا حنن العرب نقل هذه املصطلحات ملواكبة التطّور العلمي، خاصة وأّن 

العلوم اليوم يف جتّدد مستمر يف املصطلحات بتزايد طرحها وتزايد العلوم والتخصصات املندرجة 

ملصطلحات العلمية بني الدارسني إّال أّن الرتمجة والتعريب أديا إىل تذبذب مفاهيم بعض ا. حتتها

لعدم قدرة املرتمجني وناقلي املصطلحات من الغرب إىل الوطن دون دراسة ودون تنسيق لعدم إجياد 

املصطلح املكافئ يف اللغة واهلدف، ممّا وّلد حالة من الفوضى املصطلحية على املصطلح العلمي 

ر العربية، واليت تزال حلّد اآلن تفتقر إىل الواحد بسبب عدم توحد جهود الرتمجة والنقل بني األقطا

  .منظومة ومعايري موحدة بني أقطار الوطن العريب

يرى مصطفى الشهايب يف حبثه توحيد املصطلحات يف البالد العربية، أّن اختالف املصطلحات 

قائال العلمية داء من أدوات لغتنا الضادية، ويرجع اخلالف القائم يف شأنه للطرق العلمية يف نقله، 

لقد كثر املتصّدون لوضع املصطلحات العلمية بلساننا، فهذا يعمل تلبية هلوى : " مبينا أسباب ذلك
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يف نفسه، وتعّشقا هلذه اللغة، وثان يعمل مدفوعا بالغرور وحّب الظهور، والثالث للتجارة وما فيها 

21"ثقافة، وهلّم جرّا من كسب للمال، ورابع تلبية لرغبات دول أجنبية تريد بّث نفوذها بطريق ال
 )

  ) 188،ص 1965مصطفى الشهـــابي،

وفوضوية املصطلح مشكلة تعود أسبا�ا إىل كثرة املصطلحات وتعّددها بالنسبة للمفهوم الواحد،     

خاصة وأنّنا نأخذ املصطلحات العلمية عن غرينا، خاصة وحنن أمة سائرة يف طريق التنمية والتقدم، 

أّما األسباب .  نأخذ وال نعطي، هذا ما جيعلنا قوما تابعني، وينتج عنه �ديد لوحدة الوطن العريب

22:، نعّده يف أسباب نذكر منها)فوضوية املصطلح ( احلقيقية لتوليد هذه األزمة  
 ،علي القاسمي( 

  ). 84، ص 1986مجلة اللسان العربي، 

  .ـ تعّدد اللغات األجنبية اليت َتستقي منها العربية مصطلحا�ا العلمية

  .العلميـ تعّدد اجلهات اليت تتوىل عملية وضع املصطلح 

  .، واللغة العربية يف ذا�ا)اللغة األجنبية ( ـ سبب الرتادف واالشرتاك اللفظي يف لغة املصدر 

  .ـ إغفال واضعي املصطلح الرتاث العلمي العريب أثناء وضع املصطلحات العلمية

  .ـ تعّدد املنهجيات املتبعة يف وضع املصطلحات العلمية واختيارها
  

  :لدرس النقدي في ظل التعدد المنهجيأزمة المصطلحية في اـ  7

يعد املصطلح شفرة مشرتكة بني النص والقارئ، من خالله يتّم االتصال، إّال أّن هذا التواصل �ّدده 

مشكلة عدم وضوح املفهوم الذي تدّل عليه املصطلحات النقدية وعدم التحديد الواضح للتصّور 

يف مقاربة النصوص األدبية، إضافة إىل عدم الذي يرمز إليه املصطلح يف ظل التعدد املنهجي 

وعندما ختتلف داللة . استخدامه مبفهوم واحد بني الدارسني، بل أحيانا الدارس الواحد نفسه

املصطلح عند مستخدميه، يفقد قيمته وصفته احلقيقية واملفهوم الذي وضع من أجله، فقد جند 

ء االشتغال به، خاصة مع تعّدد املدارس للمصطلح الواحد انتماءات متباينة تثري التباسا أثنا

23والتيارات الفكرية واملناهج النقدية يف مقاربة النصوص األدبية
أحمد بوحسن مجلة الفكر ( 

  ). 84، ص 1989العربيالمعاصر، 

وما زاد األمر تعقيدا وتأزما أكثر هو تعّدد واضعي املصطلح يف الوطن العريب، خاصة وأّن    

، بل وصلت إلينا من الغرب عن طريق الرتمجة والتعريب، أي أّ�ا نشأت معظمها مل تنشأ عربية



  

.عــّدد المنهجيــالمصــطــلحية في المقـــاربة النقــدية بالتأزمـة   
 

29 

جاهزة قبل أن تنشأ األعمال العربية، فهي مل تالئم حاجة اإلبداء األديب، بل أسقطت عليه 

، حيث اختت نوع من التسارع يف تطبيقها، بشكل سرعة الدفعات الغربية املتوافدة علينا، قاطاإس

وعة منتمية إىل منهج من مناهج املقاربات النقدية إّال وتتخذ حيث كل دفعة أو كل جمم

مصطلحات متعددة بتعّدد مفاهيمها دون مراعاة ملقتضى احلال، وكّل ما ظهر منهج جديد إّال 

وظهرت معه مصطلحات جديدة أو مفاهيم جديدة للمصطلح السابق نفسه، ممّا أوصل األمر إىل 

ات النقدية يف املؤسسة الواحدة أو القسم اجلامعي الواحد نوع من الفوضوية يف استعمال املصطلح

24دومنا تنسيق أو حتديد 
  ). 61، ص 1990ابراهيم حسين الفيومي مجلة جامعة دمشق، ( 

ويرى فاروق خو رشيد يف هذا الصدد، أّن تعّدد املنهجي وبالتايل التعدد املصطلحي كونه ينبع من 

 األصيل، يؤدي حتما إىل اخللط واالضطراب والفوضوية يف أصول ال عالقة هلا برتاثنا وفننا العريب

25االستعمال، ممّا يشّوش عملية التواصل بني النص األديب والقارئ أو املتلقي 
براهيم حسين إ( 

  ). 63، ص 1990مجلة جامعة دمشق،  ،الفيومي

وميكننا أن منثل هلذه الفوضوية املصطلحية يف املفاهيم وبالتايل يف االستعمال ، إذ جندها تتصل 

بأشكال اصطالحية متعددة حسب املنهج النقدي أو النظرية املعرفية اليت تنتمي إليها، إّال أنّه تلتقي 

، احلوار الباطين، الذايتاملناجاة، ويعين احلوار : جنده يعين: مصطلح املونولوج: عند مفهوم واحد مثل

، إّال أنّنا جند مصطلحات أخرى حتمل مفاهيم خمتلفة ومتعارضة ...احلوار الداخلي، احلوار النفسي

: الذي يعين poétiqueمصطلح  : حسب النظرية أو املنهج الذي ينتمي إليه الدارس، مثال

فن النظم، فن اإلبداع األديب،  البويطيقا، الشعرية، الشاعرية، اإلنشائية، فن الشعر، نظرية الشعر،

السردية، السردانية، السرديات، علم السرد، : الذي يعينnaratalogieومصطلح .علم األد

، ...علم القص، علم احلكي، علم الرواية، نظرية السرد، نظرية الرواية، نظرية القصة ، نظرية احلكي

ه يف كتاباته النقدية، فنجد عبد حيث أصبح كّل دارس أو كّل ناقد يصوغ مصطلحا نقديا ويستعمل

ات اليت يستعملها عبد السالم املسدي أو عبداهللا حمرتاض يستعمل مصطلحات غري املصطلاملالك 

  .الغذامي مثال

: كما نالحظ تباينا يف ترمجة املصطلحات املتعلقة حبقل السيمياء الذي تعددت ترمجاته إىل       

وغريه من املصطلحات النقدية، ...العلم العام، علم الداللةالعالمتية، اإلشارتية، علم العالمات ، 
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ومفهومها يف العامل العريب خيتلف متاما عّما كانت عليه يف العامل الغريب، ممّا أدى إىل عدم ضبط 

26األدوات اإلجرائي اخلاصة بتحليل النصوص األدبية 
  ). 164، ص 2002بعلي حفناوي( 

كما وقع النقاد والدارسون يف إشكالية املنهج األسلويب املرادف للبالغة، حيث تباينت فيما بينها     

من حيث التنظري، فهناك من ربط املنهج بالبالغة، ومسى الدراسات النقدية األسلوبية بالبدراسات 

ت املعيارية يف قراءة البالغية، وهناك تبىن �جا آخر يقضي بأّن املنهج األسلويب أفاد مكن اللسانيا

الصوتية، النحوية، الصرفية، املعجمية، ممّا : النصوص األدبية، وبالتايل إخضاعه للمستويات اللغوية 

األسلوبية التعبريية، األسلوبية النفسية، األسلوبية : جعل هذا املنهج متعّدد االجتاهات النقدية

األسلوبية احلوارية، وأسلوبية االنزياح، وهي  البنيوية، األسلوبية اإلحصائية، األسلوبية السياقية،

عبد السالم املسدي، منذر عياشي، حممد عبد : أسلوبيات غربية تّأرب ها الدارسون العرب منهم

27وغريهم من األسلوبيني العرب ...املطلب ، حمّمد عزّام شكري حممد عياد
المهداوي عبد اهللا ( 

  ). 152ص ، 02: عمجلة أهل البيت،

النص، التلقي، التحليل والقارئ، تنسج فيما بينها : مجلة من املصطلحات النقدية مثل وهناك     

جمموعة من العالئق ال نفّك رموزها إّال بالفهم الواسع هلذه املصطلحات يف استعماهلا ودالال�ا، 

 جّلها ممّا جعل الدراسات النقدية يف.ألّ�ا تتداخل فيما بينها يف خمتلف املناهج النقدية املختلفة

تتشّتت منهجيا يف تفسري النص األديب، وذلك لعدم وجود منهج واضح حمّدد املعامل واملصطلحات 

اليت حتّدد املنطلقات األساسية للدراسات النقدية، وكذا غياب اآلليات اإلجرائية اليت تعىن بتحليل 

  .النصوص األدبية والكشف عن نواميسها وقيمتها األدبية واجلمالية

وضى املصطلحية يرجعها املختصون إىل اخللط بني الداللة اللغوية اخلاصة والداللة اللغوية وهذه الف

العامة يف فهم املصطلح النقدي ، إضافة إىل عدم فهم بعض الدارسني  األصول احلقيقية لبعض 

وقد يرجع البعض هذه الفوضوية املصطلحية واالختالف .املصطلحات السائدة يف الساحة النقدية

ستعمال املصطلحات النقدية إىل اختالف الدارسني يف طرق حتصيله، خاصة وأّن جّل يف ا

املصطلحات املستعملة يف النقد املعاصر مستوحاة من حقول معرفية ذات مرجعية غربية، وكّل 

  .ل، إالّ أّن املعرفة اإلنسانية يف جتّدد مستمر مصطلح له مفهومه ومحولته املعرفية حسب منبته األوّ 
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فاملتتبع للحركة النقدية يرى االختالف واضحا بني مشرق الوطن العريب ومغربه، وجيد االضطراب   

عند الباحثني والدارسني بل عند الباحث الواحد حني يستعمل مصطلحا للداللة على عدة معان، 

أو يستعمل عدة مصطلحات للداللة على معىن واحد، ألنّه يغرف من هنا ومن هناك، وتتزاحم 

28صطلحات من غري هدف، وهذا ال خيدم النقد األصيل، وال البحث األديب الرصني امل
أحمد ( 

  ). 54 – 53: ، ص1998مطلوب مجلة المجمع العلمي، 

، بل زاد من استعصاء االستعمال املصطلحي، ومّهد الطريق إىل كثرة اجلدل بني مستعملي املصطلح 

فهوم بني ثقافات خمتلفة، ممّا وّلد أزمة املصطلح النقدي، حيث نشأت تعددية املصطلح لواحدية امل

، وهذا ) 20( يف االستعمال األديب والنقدي يف الساحة النقدية العربية، والسيما يف القرن العشرين 

ناهج أمر طبيعي لتعّدد املعارف وكثر�ا بتعّدد االجتاهات واملدارس والتيارات الفكرية، فتعّددت امل

، ممّا زاد يف تعقيد استعمال املصطلحات خاصة يف البحوث العلمية ديةالعلمية واألدبية والنق

  .واألكادميية

إّال أنّنا كباحثني نرجع هذه الفوضى يف املصطلحية إىل غياب التنسيق بني الباحثني والدارسني   

، وما زاد يف حّدة األزمة أكثر العفوية خاصة يف الوطن العريب ،والنقاديف منشورا�م العلمية

لعشوائية يف وضع املصطلح، حيث أصبح كّل ناقد أو دارس يتعّصب ملصطلحات حمّددة وا

. يستعملها األمر الذي جعل الفوضى وعدم االستقرار على مستوى اخلطاب النقدي العريب املعاصر

إضافة إىل فشل النقاد العرب املعاصرين يف وضع مصطلحات نقدية نابعة من البيئة العريب تتالءم 

كما يرجع البعض أزمة املصطلح إىل فكرة عدم القدرة . العربية ومقتضى حال الواقع العريب والثقافة

  .على تقدمي بدائل للمصطلح الغريب

عدم : أّما حمّمد بنيس فريى أّن إشكالية املصطلح النقدي قد بدأت وتشعّبت بفعل أمرين، مها    

فهمنا للمصطلحات اليت نستخدمها يف النصوص النقدية أو معرفة دالال�ا، واستخدام املنهج 

وص مبصطلحات غريه من املناهج، وثاين هذين األمرين أّن املصطلحات اليت نطّبقها على دراسة نص

29أدبية عربية ليست من طبيعة هذه النصوص وال بيئتها
جواد حسني عبد الرحيم اللسان العربي، ( 

 ). 265، ص 1985
  

  :خــــــــاتمةـ  8
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ممّا تقدم نستنتج أّن املصطلحات العلمية تعّد شريان األمم واحلضارات، وأّن مسألة توحيدها    

وهلذا نطلب من ساسة اليوم أن يفّكروا يف اللغة العربية،  ليست باألمر اهلّني، وأّ�ا تأخذ وقتا طويال،

وأن تفّعل جامعة الدول العربية، وكذا جمامع اللغة العربية أجهز�م ودوائرهم املختلفة ومكاتب 

علميا ة عمل متخصص قالتنسيق التابعة هلم وأن يسندوا مهمة وضع املصطلحات العلمية إىل فر 

املصطلحات العلمية حىت ال يتيه الدارسون يف هذه دبعلم املصطلح لتوحيوعلى دراية ونقديا، ولغويا 

  .الفوضوية الواقعة

كما نستنتج أنّه ليس بإمكان منهج نقدي واحد أن يستوعب الظاهرة األدبية من كّل الزوايا،     

عاصرة دون وعلى الناقد العريب املعاصر أن تكون لديه نظرة مشولية ثاقبة حنو مجيع املناهج النقدية امل

االحنياز ملنهج على حساب آخر، حىت ال ُيضّيق اخلناق على الناقد العريب ويصبح يف حّيز نقدي 

  .حمدود األفق حيّد من نظرته يف تفسري النصوص األدبية وحتليلها
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  30/06/2021: تاريخ النشر   22/06/2021: تاريخ القبول 18/06/2021: تاريخ االستالم

  :ملخص 

قصيدة الّشعرية العربية قراءات وحتليالت حول هيكل التطمح هذه الّصفحات إىل تقدمي 

،وما عرفته من حتّوالت،وما انتهت إليه من تطورات ومآالت ،سواء على مستوى املعاصرة

الّشكل أو على مستوى املضمون، خالل مّدة تزيد عن  نصف قرن وأكثر،ومل يكن الّشعراء يف 

الّنقاد ،فقد قامسوهم تعابريهم عن  مجيع مناحي هذه الفرتة ــ وال يف غريها ـــ بعيدين عن أعني 

فاشتغل ...احلياة ،وحاالت الّنفس البشرية من فرح وقرح وأمل وأمل ويأس وقلق وقنوط وطمأنينة

الّنقد على جتلية  املنظومة القيمة للّشعر، واستثمار ثروته الّروحية واجلمالية والّرسالية،ومن 

تتجّلى مسات اإلبداع،وتتبلور اخلصائص الفنّية للقصيدة ،و عي أن تتحّدد معامل الّتجديدالطبي

  . العربية املعاصرة على أيدي جيل كامل من الّرواد

  .القصيدة املعاصرة، اخلصائص، الّرواد،املوسيقى الّشعرية،املعايري :الكلمات المفتاحية

                                           
  ورعبد الر حمن بن زورةــالدكت: المؤلف المرسل  
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Abstract: 
These pages aspire to provide readings and analyzes about the structure of the 
contemporary Arab poetic poem, its transformations, and its developments and 
outcomes, both at the level of form and at the level of content, during a period of 
more than half a century and more. In others - far from the eyes of critics, they 
shared their expressions on all aspects of life, and the states of the human soul 
such as joy, ulcers, hope, pain, despair and anxiety  despair and reassurance... The 
criticism worked on clarifying the valuable system of poetry, and investing its 
spiritual, aesthetic and missionary wealth. It is natural for the parameters of 
renewal to be defined, the features of creativity to be revealed, and the artistic 
characteristics of the contemporary Arab poem to crystallize at the hands of a 
whole generation of pioneers. 
 
Keywords: contemporary poem, characteristics, pioneers, poetic music, 
standards. 

  

  : دمةــــمق

على بعض الّشعر الذي أخذ يفرض حضوره بشكل قوّي منذ ) شعر الّتفعيلة( أطلق الّنقد مصطلح  

عام )  الكولريا(أو قبله بقليل حني نشرت الّشاعرة العراقية  نازك املالئكة قصيد�ا  1950حوايل 

واده لواء ، حيث خضع  هذا الّنوع الّشعري إىل عّدة معايري،ورفع ر 1"الّشعر احلّر " ،ومسته 1947

الّتجديد على مستوى الّشكل واملضمون منها خروجه على األوزان املعهودة،ونزوعه حنو البحور 

الّشعرية الّصافية خاّصة،  فنظام الّتفعيلة يساعد على عدم الوقوع يف نظام الّشطرين،  ّمث إّن نظام 

يع يف نظام القوايف،  واألحرف الّروية  الّتفعيلة املتواترة منح الّشاعر حرّيّة واسعة ومرونة كبرية، فالّتنو 

يؤّدي إىل الّتحرر من سلطا�ا،كما يؤّدي إىل ثراء اإليقاع بني ارتفاع واخنفاض، وهذا يسمح 

باخلروج عن رتابة موسيقى الّشطرين، املعهودة يف البحور اخلليلية،والبحث عن موارد صوتية جديدة                                    

وقبل معاينة هذه املعايري  اجلديدةـــ ومعاجلتها بالّتحليل ـــ  من خالل بعض الّنماذج، جيدر بنا توسيع 

شعر عريب  واحلقيقة أنّنا أمام« دائرة مفهوم القصيدة الّشعرية العربية لتشمل أيضا القصيدة العمودية  
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وبعض الّدارسني يضّيقون دائرته فيعّدون الّشعر العريب ... معاصر ميتلك أكثر من شكل ولون

وحسب، وأّن كّل ما ُكتب على الّشكل العمودي ال ينتمي للمعاصرة، ) شعر الّتفعيلة(املعاصر 

ووّظف  ولكّننا هنا نوسع دائرته ليشمل الكثري من الّشعر العمودي، الذي تشّرب روح العصر،

وكأّنين بذلك أحتّدث عن . األدوات الفّنية املميزة، اليت شّكلت ظاهرة املعاصرة يف شعرنا العريب

  .                             الّشعر اجلّيد يف هذا العصر بشكله العمودي والّتفعيلة

فيه غٌنب كبري وأما اعتبار الّشكل العمودي هو الفيصل يف اعتبار املعاصرة من عدمه فذلك أمر    

، إذ مل يزل للبيت الّشعري العريب العمودي رونقه وحسنه و شاعريته،ومل يزل له رواده كما عهده 2»

وال يستطيع املرء أن يضع حدودا أو قواعد ملاهية روح «. قرّاؤه، ورّمبا أضحى أقدر وأجدر وأشعر

  3»ّنية األساسية القابلة للّتطوراملعاصرة يف الّشعر العريب اليوم، ولكن ميكن وضع بعض املالمح الف

:                                                                                                    أّوال

وميكن للّدارس أن يقف على مجلة من املعايري املتوّفرة يف منوذج  شاعر اجلزائر أيب القاسم سعد اهللا 

4)الّشعر احلرّ (شعر الّتفعيلة في أّوال اعتماد الّشاعر فُيل" طريقي"يف قصيدته 
 

يا رفيقي                                           

ال تلمين عن مروقي                     

إْن أنا اخرتت طريقي                   

وطريقي كاحلياة                 

شائك األهداف جمهول 

السمات  عاصف األرياح  

ي الّنضال  صاخب وحش

.                                                                                                        الشكوى  عربيد اخليال

/0//0/0/0//0/0  /0 

//0/0 /0//0/0  

///0/0       ///0/0  

/0//0/0                         

/0//0/0/0//0/0/0//0

/0                      

/0//0/0  /0//0/0  /0 /

/0/0                    

/0//0/0  /0/0/0   

/0//0/0                       

               فاعالتن

فاعالتن 

فاعالتن                                 

فاعالتن 

فعالتن   فعالتن

فاعالتنفاعال

تن فاعالتن 

فاعالتن    

فاعالتن 

ن فاعالت

فاعالتن   

فاعالتن 

   1العدد

                                    2العدد

                                2العدد

 2العدد

                    3العدد

                 3العدد

  3العدد
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فعالتن 

فاعالتن                                       

البحور الّصافية  وهو حبر الّرمل وزنا لقصيدته، موافقة ألجوائه  وقد آثر الّشاعر اختيار حبر من

، فبحر الرّمل  مسي 5»كلماته هي اليت ترمسه له، وإيقاعها هو الذي حيّدده «  الّنفسية، ألّن 

وسرعة تالحق أنغامه، فهو أسرع البحور اخلليلية ،مثّ إنّه مرّكب  ،�ذا االسم الضطرابه يف البناء

زيادة على انّه يتناسب )  فاعالتن(من تفعيلة واحدة مكّررة  تتالحق متواترة على هذا الّنحو

مع حالة شعورية وثّابة  ثائرة تعمل على رصد ووصف النفسية املتوتّرة القلقة املتاّججة، اليت 

اعر جراء الّثورة والغضب على كّل ما هو قدمي شكال ومضمونا، ألنّه يعيشها ويعانيها الشّ 

حتّول عن قالب تقليدّي هندسّي مفروض،إىل قالب فّين يستجيب لرغبات جيل جديد يف 

حياة معاصرة مغايرة ،حتتاج للّتفاعل معها أساليَب إبداعية متطّورة، وأفانني تعبريية 

            .                مستجّدة،هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى، فإّن املوقف مفروض وحتمّي متليه الّثورة والغضب ضّد أشكال الظّلم  

االحتالل الفرنسي على كان ميارسه   وكّل ما ...واالستعباد واالستبداد  والّتجاوز والّتعّسف 

شكال من  املتسارع املتالحق املتواتر" الكامل " الّشعب اجلزائري، ومن مثّ يغدو هذا الّنغم 

أشكال املقاومة والّتجديد والّنضال إلحداث خلخلة يف رمت احلياة املتثاقل املتباطئ املتخاذل يف 

شّىت جماال�ا، لذا اّتسم إيقاع القصيدة بسرعِة تالحِق وحداتِه العروضّية وكأّ�ا طلقات نارية 

                                       .                               وأصوات مقاومة  تعزف إيقاعا مضبوطا

أبا القاسم استوىف شروط الّنضج بْدءا بالّتجديد يف خوض املوضوع    والواضح أّن شاعرنا

ولذلك اصطبغت نزعة الّشاعر بطابع  " حترير اجلزائر"الّثوري امللتزم بقضية القضايا أال وهي  

الة والّتحّرر، من كّل أشكال القيود املكّبلة، والّتوق الّرومانسية املتمّردة احلاملة الطّامعة إىل العد

إىل جمتمع فاضل يراعي كرامة اإلنسان ،ّمث حتّرر من أحادية  القافية واألحرف الّروية،وكذلك  



  

 الر حمن بن زورةعبد : الدكتور 
 

40 

إىل العدد ) فاعالتن(اختار حبرا صافيا ،فتحّرر من  ببنيته العروضية اخلليلية املضبوطة العدد  

  ...  لعدول عن نظام الّشطرين واستبداله بنظام الّسطر الّشعريّ الّالئق يف كّل سطر،إىل  ا

ويف منوذج آخر سنقف على معيار احلريّة يف الوزن والقافية بطريقة حرّة، وهذا ما :        ثانيا

خيتلف عن العمودي بعدم الّتقيد بعدد حمّدد من الّتفعيالت يف الّسطر الّشعري الواحد، وعدم 

فقة الّشعورية اليت جتتاحه  ة؛ إذ يُرتك األمر الختيار الّشاعر وفقا للدّ االلتزام بقافية موحد

" واملوجه الّلفظية املناسبة للّتعبري عنها، من ذلك قول الشاعر كمال أمحد غنيم يف قصيدته

 " :سارية على مفرتق طرق

  2العدد ) فعولن فعولن(    تلّفت قليال

  3العدد ) نفعولن فعولن فعول(   .وال تغمد الّسيف حلظة

  2العدد ) فعولن فعولن(    وحّدق حبرصٍ 

  4العدد ) فعولن فعولن فعول فعولن(   ألّين أراه الّرصاص قريباً 

  4العدد )فعولن فعول فعولن فعولن(   غيوماً تئّن وتشتاق برقاً 

  6العدد )فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فعولن( شجريات غدٍر تقود خطاها ببطٍء ببطءٍ 

     26العدد ) فعولن فعولن(!صديقيفحاذر 

  فما هي معايري شعر الّتفعيلة لديه  ؟

املنتمية ) فعولن(املالحظ أّن القصيدة تسري َوْفَق إيقاع مضبوط، يتأّسس عرب ترداد تفعيلة   - *

-3-2: (فانتظمت هكذا: إىل حبر املتقارب ولكن دون التزام عدد حمّدد يف الّسطر الواحد

  .                                      ما هو مبّني أعالهك...).   2- 6- 4- 4- 2

ومل يتقّيد بنظام البيت اخلليلي ذي )حبر املتقارب(فقد التزم الّشاعر أحد البحور الّصافية وهو 

فعيالت يتغّري يف كّل سطر شعرّي فكان عدد التّ ) فعولن(الّشطرين،معتمدا وحدة التفعيلة 

تضيه املعىن، وتتطّلبه الفكرة،وأّما القافية فهي متغّرية أيضا ومع حسب الّدفقة الّشعرية وما يق

  .                                   تغّريها يتغّري حرف الّروي
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ومل يكن هذا الّشاعر بعيدا عن سابقه ، ال من حيث موضوعه املتناول،وال من حيث 

معايريه،فكأنّه ما كتب قصيدته هذه إالّ لتكون سندا عاضدا حليثيات تارخيية واجتماعية  

يتقامسها الّشاعران وتتقاطع حوهلما القصيدتان، فالطّريق املختار من قبل الّشاعر سعد اهللا 

عاصف ... جمهول الّسمات ...شائك األهداف  ....فأنا اخرتت طريقي(بكّل مواصفاته 

طريق يستوجب احلذر،ألنّه مليء ..) صاخب الّشكوى... وحشي الّنضال ... األرياح 

تلفت ( تصب يف باب التنبيه و الّتحذير والوصية  عر الثّاينباملخاطر،وهذا جيعل أبيات الّشا

... صاص قريباً ر ألّين أراه ال ...ق حبرصٍ وحدّ  …وال تغمد الّسيف حلظة...  قليال

فالّشعر املعاصر من هذا املنطلق يغدو منربا لصناعة املصري املشرتك ..)  فحاذر صديقي

،واملوقف املوّحد ،على الّرغم من أّن الّزمان واملكان خمتلفني،إالّ أّن اهلدف واحد،والغاية 

ايا عصره من خالل املعايشة يرتبط الّشاعر املعاصر بقض«حيث) فحاذر صديقي(نبيلة

وحياول الّشعر املعاصر استيعاب الثّقافة اإلنسانية والّتفاعل ... والّتفاعل ال الفرجة والوصف 

فال يعتمد الّشاعر املعاصر على جتربته الّذاتية وحسب، بل حياول االستفادة من .. .معها

  7»... جتارب اإلنسان املعاصر واألجيال السابقة

تنقسم  . يكتملالقصيدة بناء شعوري يبدأ من نقطة، مث يأخذ يف الّنمو حّىت ألّن :ثالثا* 

وهذا  القصيدة إىل مقاطع وميّثل كّل مقطع عنصرا من عناصرها،أو مشهدا من مشاهدها،

البناء املتكامل تتألف أجزاؤه يف وحدة عضوية ، وهلذا شبهت بصورة الكائن احلّي وتكامل 

تقول يف . ،ويف رباعيات نازك املالئكة مظهر هلذه الوحدة العضوية  أجزائه تكامًال عضوياً 

):                                                                                                                       الّشهيد(قصيدة 

                                                              يف دجى الّليل العميق                                      

رأسه الّنشوان ألقوه هشيما                                                                                         

                                                                      وأراقوا دمه الّصايف الكرميا                                                     

مشّكلة مشاهد مؤملة،ولوحات فوق أحجار الطّريق      وتتواتر الرّباعيات على هذا الّنحو،

،منصهرة يف تصّور مؤثّرة،تتالحق على حنو متدرّج وبناء حمكم ،ال يدع جماال للّتقدمي والتأخري
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وحدة العمل الشعري بوحدة اخليال ،اخليال هو الّقوة اليت  «) كولوريدج ( متكامل يربط فيه

بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عّدة صور أو أحاسيس يف 

                                                  8»القصيدة ، فيحّقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه باالنصهار

احا دفنوه                                                                                                                   وصب

وأحالوا حقدهم فوق ثراه                                                                                           

شذاه                                                                                                                          عارهم ظّنوه لن يبقى

.                                                                                                         مثّ ساروا ونسوه

ا نستطيع أن ندرك أن ما يسّميه الّنقد احلديث بالوحدة الفّنية ليس يف احلقيقة إّال ومن هن«

الوحدة العضوية أو الوحدة الفّنية أو الوحدة : الوحدة العاطفية وأنّنا عندما نذكر هذه العبارات 

ة أو رؤي, أو حلظة شعوريّة واحدة , الّشعورية إمنّا نعين شيئا واحدا هو هيمنة إحساس واحد 

وأّن الّصور الّشعرية بكّل أشكاهلا ا�ازية ومبعناها , نفسّية ذات لون حمّدد على العمل الفّين كّله

 - الوحدة العضوية  -وهي بالّتايل,هي وسيلة الفّنان لتجسيد هذا اإلحساس, اجلزئي والكلّي 

اها الّشاعر أو هذه الّرؤية اليت ير , وسيلة الّناقد يف اكتشاف هذا اإلحساس أو تلكالعاطفة 

  9»للوجود أو للموقف الذي يعّرب عنه

:                                                                                                                       رابعا*

مل يساعد يف أن يكون احلوار رشيقاً يف بنية القصيدة ويقرُِّ�ا من بنية الع ملعاصرالّشعر ا

يبدو « ومينحها حركّية الّنثر ومرونته،وحيوية احلكي ونشاط الّسرد،ومن مثّ فإّن احلوار   الّدرامي 

بنية فّنية مناسبة الستحضار الّشخصيات الّتارخيية على وجهاخلصوص، واليت عن طريق 

ل ، قال أم10»الّتحاور معها يظهر الّشاعر موقفه الواقعي من الّتاريخ واحلاضر يف ذات الوقت

ناِئماً كنُت جانبه                                                                                                        : دنقل يف قصيدته من أوراق أيب نواس 

لقد أضفت آلية احلوار حركية .َمْن ؟ أنَا-مارٌق .. يوقظون أيب َخارِِجٌي أنَا    ومسْعُت احلرس 

ة على املشهد الّشعري،وزادت من تشخيص الواقع الّسياسي واالجتماعي املضطرب وفاعلي

.                                                                  وتقريب صورته للمتلقي من خالل حتريك خياله
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                                          :                                                                      خامسا* 

ارتبط الّشاعر املعاصر بقضايا عصره من خالل املعايشة والّتفاعل، ال الفرجة والوصف، كما  

كان عليه أمُر الّشعر والّشعراء سابقا ،فالّشاعر صالح عبد الصبور حاول تصحيح املواقف 

لعريب على ضوء استضافة الّشخصيات وانتقد بشّدة ختاذل الّنظام ا  ،الّسياسية يف عصره

الّتارخيية،  وبيان منجازا�م  االجيابية، وذكر  الّزعماء القدامى إلبراز خصاهلم الّشجاعة،وكأّين 

به يستهدف أوال إيقاظ مشاعر الّنخبة إلحياء ما لديهم من خنوة حّىت يُقبلوا على الّثورة على 

تراه يرتكز على آلية الّتاريخ ا�يد وحتريك الواقع املشني الذي خّيب آمال الّشعوب،لذلك 

وبعث شخصية املعتصم باهللا يف معركة الكرامة بني املسلمني وأعدائهم " فتح عمورية"حادثة 

ألّن اعتماد الّرتاث على هذا الّنحو هو حنني إىل زمن ا�د الّتليد،وهو )وامعتصماه. (من الّروم

الّسيف أصدق أنباء ( ،فشّتان بني ماض خطابه هروب من زمن االستكانة واهلزمية واخلذالن

                                                                                                                             :)أبو متام(يقول يف قصيدة ). تنديد وشعارات تافهة(وبني حاضر خطابه) من الكتب

الّصوت الّصارخ يف عمورية                                                                                             

مل يذهب يف الربية                                                                                                          

سيف البغدادي الثّائر                                                                                                   

لّباه                                                                                                               ...شّق الّصحراء اليه

حني دعت أخت عربية                                                                                            

  11!.وامعتصماه

:                                                                                                     سادسا* 

أّما الّشاعر املصري عبد املعطي حجازي فيخاصم مدينته بدل اهلروب منها ،وينخرط يف 

ن أجل إجياد حّل،وال يفّضل عليها الرّيف أو الفرار إىل الطّبيعة كما كان حماور�ا ،مشاكسا م

مدينة االمسنت، مدينة بال (يفعل بعض الّشعراء الّرومانسيني،فيقدم على حماكمتها يف قصائده

وهو مظهر اقتدار استطاع  عبد املعطي حجازي ن يصّور الواقع االجتماعيوالّسياسي ) قلب
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حّية ويتفاعل معها بطريقته اخلاّصة،فرتاه يلجأ إىل حيلة تعّدد  على حنو يعرض املشاهد 

تكونالقصيدةكّلها حوارا، بل يستخدمه حني «فقد األصوات من حوله ليسهل له حماور�ا

، 12»يدرك حباسته الّدرامية جدوى االنتقال من صوته الّتقريري إىل أصوات املشهد نفسه

                                                                                     :                                  يقول

هذا أنا                                                                                                              

                                                                      وهذه مدينيت                                           

عند انتصاف الّليل                                                                                                          

                                                       رحابة امليدان واجلدران تل                                      

وصرت ضائعا بدون اسم                                                                                                          ...

                                                               هذا أنا                                                               

                                                                                                     13وهذه مدينيت

وأبدت فعلى الّرغم من بساطة مستوى اخلطاب الّشعري يف املقطع،إالّ أّن تقنية احلوار زانته 

شفافية احلوار واكتنازه للّصورة الّدرامية  «قيمته ،وجّلت حيويته دون تكّلف من الّشاعر،ألّن 

خيضع ال للمعىن املستشففحسب، بل إىل طبيعة موسيقى الكلمة وحروفها وتأثريها  وقيمتها 

  14»يف خْلق اجلميل لدى املتلقي

                                                             :                                           سابعا* 

ومن خصائص املعاصرة يف القصيدة العربية أّن الّشاعر املعاصر مل ينفصل عن الرتّاث ،فهو 

أقوال (يكثر من توظيفه واالستفادة  الفنّية منه، وهذا ما نالحظه جليا يف أشعار أمل دنقل

                                                              )        جديدة عن حلب البسوس

...                                                                                                               ال تصاحل 

                                                                              ال تصاحل                                                               

وال تتوخ اهلرب                                                                                                          

                                                                 حىت بدم                              ..ال تصاحل على الّدم 
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ال تصاحل  ولو قيل رأس برأس                                                                                                   

                                                          أكل الرؤوس سواء ؟                                              

أقلب الغريب كقلب أخيك؟                                                                                                       

                                                           أعيناه عينا أخيك؟                                                        

وهل تتساوى يد سيفها كان لك                                                                                                   

  15بيد سيفها أثكلك؟ 

" حرب البسوس"لقدمي ليعيد للّذاكرة العربية قّصة حيث إّن الّشاعر يغوص يف الرتّاث العريب ا

،لكّنه جيعلها وسيلة فّنية يقطع �ا الطّريق على الّساسة أمام سياسة الّتطبيع مع اليهود ، ويسّد 

فيضرب الّنظام دون أن يعّرض نفسه لالصطدام به  �ا جمال عالقة املصاحلة مع إسرائيل،

،ولعّل هذا القناع هو الذي محى الّشاعر من أذى ،مستخدما قناع الّتسّرت وراء الّتاريخ

منبعا ثرّا من منابع «الّسلطة،ومنحه فرص الّتحايل بذكاء، والتمّرد بقّوة،فقد شّكل الّرتاث

اإلهلام الّشعري، والذي يعكس الّشاعر من خالل االرتداد إليه روح العصر، ويعيد بناء املاضي 

اإلنسان ومعاناته وطموحاته، وأحالمه، وهذا وفق رؤية إنسانية معاصرة، تكشف عن مهوم 

، 16»يعين أن املاضي يعيش يف احلاضر،ويرتبط معه بعالقة جدلية تعتمد على الّتأثري والتأثّر

فالقصيدة يف ظاهرها خطاب كليب ألخيه الزّير سامل يوصيه أالّ يتصاحل مع جّساس الذي 

للّسلطة يف مصر حىت ال تُقِدم على طعنه يف ظهره،ولكن يف باطنها خطاب سياسي موّجه 

  .سياسة الّتطبيع مع الّصهاينة اليهود

:                                                                                                                 ثامنا*   

تشّكل املكونات األساسية  الّشعر املعاصر يستخدم الّصورة الّشعرية استخداماً عضوياً ،ألّ�ا   

يف العمل األديب عامة والّشعر خاّصة وهي ليست مستحدثة فيه بل هي جزء من مبىن 

وترتبط الّصورة "هي اجلوهر الثّابت والّدائم فيه "القصيدة، بل حسب ما يرى جابر عصفور 

فالّشاعر  "لّداللةطريقة من طرق الّتعبري ووجه من أوجه ا"ارتباطا وثيقا بالّتجربة الّشعرية، وهي 
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مبخاطبة  أنثى قادرة على حتويل اجلفاف إىل خصب "أنشودة املطر"الّسياب  يبدأ قصيدته 

:                                                                          يقول) عشتار ( واملوت إىل حياة، وقد تكون األّم أو احلبيبة أو الوطن العراق أو اآلهلة 

ُهَما الَقَمر عيناك حني تبسماِن تورُق  عيناك غابتا خنيل ساعة الّسحر أو شرفتان راَح ينأى عنـْ

الُكُروم                                                                                             

قمار يف �ر                                                                                                                 وترقص األضواء كاأل

حيث يالحظ القارئ اتساع فضاء الّتصوير لدى الّشاعر،وتركيزه على البؤر الّنفسية والّدالالت 

عتبار الّسطر الّشعرّي األّول قائما على صورة بيانية هي التشبيه العميقة،وإنّه من العبث ا

البليغ،ألنّه ببساطة ال عالقة للمشا�ة هنا بني الطّرفني ال من حيث احلجم وال من حيث 

الّشكل، وال تربطهما رابطة من روابط الّصور البيانية البالغية املعروفة،وإّمنا استحال األمر إىل 

.                                                  هو تعبري بالّرؤيا الّشعريةمستوى أعمق من ذلك ف

وألّن الّشعر املعاصر يعرب بالّصورة فهي قد تعمق أحيانا لدرجة الغموض ،وهو األمر الذي يعّد 

ة خاصية مجالية  ال تقلق القارئ ،بقدر ما تراهن على ثقافته وآلياته القرائية لفّك الّرؤى الّشعري

:                                                                                                                            اخلفية، واستجالء جوانبها الّنفسية كما يف قوله

غابتا خنيل ساحة السحر                                                                                                         عيناك

أو شرفتان راح ينآى عنهما القمر                                                                                           

ؤيا شعرية قائمة على الّتأمل والّتدبّر  وإمعان الفكر يف زاوية الّنظر اليت جتعل عيين احلبية فهذه ر 

تشبه غابتني يف وقت الّسحر، أو شرفتني تباعد عنهما القمر،فال جمال للّتفكري القائم على 

 املماثلة بني املشبه واملشبه به هنا،فهي ليست صورة شعرية بسيطة تقوم على املشا�ة بني

طرفني،وإّمنا تقوم على عامل الداللة املستوحاة،واملعىن اخلفّي الذي يوحي مبفاهيم اخلوف 

واألسرار والغموض والّرسائل املشّفرة،  اليت تصّدرها هاتان العينان الغامضتان اخلطريتان،ألّن 

تغيري  لنظام األشياء، وقفز خارج منطقها ،ألّن الّرؤيا هي حتويل لعالقات «  الرؤيا

إّن الّرؤيا هي متّرد على ...شياء،ومن هنا كانت الّرؤيا خروجا عن األشكال الفّنية املألوفة،األ

  17»سلطان النّموذجية الفّنية املوروثة ودخول يف أشكال غري معروفة 
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         :                                                                                                 تاسعا*

وقد تنزاح الّصورة الّشعرية املعاصرة عن املألوف لتؤّسس عالقة بني العناصر غري املتآلفة كما 

يقول الّشاعر الفلسطيين حممود درويش                                                                                           

عيونك شوكة يف القلب                                                                                            

وأعبدها                                                                                                                      .. توجعين 

وأمحيها من الرّيح                                                                                                            

                                                                  أعبدها                   ..وأغمدها وراء الّليل واألوجاع

لتشبيه العيون، اختار ) شوكة(اختار ) خمالفة للّتوقع (حيث اختار الّشاعر مفردة بدل أخرى 

فالّشوكة مرتبطة باألمل، بيد أنّه أملٌ ...بدل أنزعها) أعبدها ( بدل تعجبين،اختار) توجعين(

الّشاعر فلذلك خالف املتوقع وأحدث هذا االنتقاء والّرتكيب لرسم  مستعذب ومستطاب لدى

خروج الّتعبري عن الّسائد، أو املتعارف عليه قياًسا «معامل االنزياح اجلميل الذي هو 

، فالّصوغ البالغي من خالل االنزياح يسهم يف 18».فياالستعمال رؤية ولغة وصياغة وتركيًبا

  .كرمتثيل املعاين على حنو فّين مبت

:                                                                                                                     عاشرا*

وقد ترتسم الّصورة الّشعرية املعاصرة يف منط عمودي بروح معاصرة، قريبة املأخذ،ميسورة الفهم 

  ) دمشق(ا يف مناذج نزار قباين يقول يف قصيدةمع براعة يف الّتشكيل ورعة يف الّتصوير كم

  فرشت فوق ثراك الطاهر اهلدبا                فيا دمشق ملاذا نبدأ العتبا؟    

  أنت الّنساء مجيعا  ما من امرأة               أحببت بعدك إال خلتها كذبا    

دمشق يا سّر أحالمي ومروحيت أشكو       العروبة أم أشكو لك العربا؟      فالبالغة العربية 

طاوعت نزارا على حنو مل تطاوع  به غريه من الّشعراء،أو لنقل إّن صورها الّشعرية حابته كثريا، 

ية،فما من فكانت لغته هجوما عنيفا على املستقّر الراكد احملّنط العقيم الفاتر من ألفاظ العرب

لفظة تدخل قاموس نزار إالّ وحتظى بالوقار واجلاللة ،ويناهلا  من سحر الفعالية القبانية ما 
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يهوي �ا يف ربيع البيان فتورق وتزهر وتثمر وتكتسب حرار�ا املتوّهجة ،ولذلك حني نقرأ 

ومستوى الرّقة األبيات الّسالفة الذّكر ـــ من هذا املنطلق ــ ال جند غرابة أمام درجةالعذوبة 

،وبراعة الّرسم،واالحرتافية الّشعرية اليت حتّول مدينة دمشق إىل تراب طيب معطّر مفروش 

بأهداب عيون الّشاعر مثّ  حيّوهلا ـــ فجأة ــ امرأة معشوقة فيمطرها عتابا،وهذا كّله ألنّه يعرف  

إنّه « .ائّيب االنزياحيّ كيف خيرج الّلغة من طابعها الّنفعي إىل طابعها اإلبداعي الّسحري العج

احنرافات تّتصل بالّسلسلة الّسياقة اخلطية لإلشارات الّلغوية عندما خترج عن قواعد الّنظم  

  19»والّرتكيب مثل االختالف يف ترتيب الكلمات

                 :                                                                                              أحد عشر*

و تستخدم القصيدة الّشعرية املعاصرة الّرمز املوحي الّناتج عن الّرؤية اجلديدة، والّتطور يف نظرة 

اإلنسان إىل الكون والعامل، وتزخر بعض القصائد بالّرموز وتشّع بعض سطورها باإلحياءات 

:                                                                                                                            له للّشعر بدر شاكر الّسياب ومنها قو ) املطر (  الكثيفة كما يف قصيدة

ويف العراق جوع                                                                                                   

وينثر الغالل فيه موسم احلصاد                                                                                            

لتشبَع الغربَان واجلرَاد                                                                                                     

وتطحُن الشَّواَن واحلجر                                                                                                        

َحوَهلَا َبَشر                                                                           … َرَحى تدوُر يف احلقول   

…                                                                                                                       َمَطٌر 

                       …                                                                                                    َمَطٌر   

  …َمَطْر   

ويرمزان إىل املستغلني  "اجلراد "و" الغربان"وأمهها … يّتضح أن الّرموز يف الّنص شفافة موحية 

  .              االنتهازيني 

ولعّله  من  املفارقات العجيبة الّدرامية بني اخلري العميم واجلوع الّدائم توحي بشفافية باملعاناة 

القاسية، لوطن كبري غين بالثّروات لكّن أهله جياع ،و اإلحياء املكّثف يف مفتاح القصيدة أو 
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صرخة الّشاعر،فقد  حيمل يف ألفاظه ) مطر مطر مطر (ألزمتها اليت تتكّرر بإيقاٍع قَاٍس َحاٍد بارز

كانت الّسماء مفتحة أبوا�ا فهي جتود على األرض، ومع ذلك كان اإلنسان دائم اجلوع، فهو 

  .إذا يف معاناة دائمة ،أمام  معادلة ظاملة طرفاها اخلري العميم واجلوع الّدائم

                                         :                                                                      إثنا عشر*

والّشعر العريب املعاصر وجد يف األسطورة متنّفسا يعّرب من خالله الّشاعر عن قضاياه ومواقفه، 

فاألسطورة مبثابة الفتحة الّسحرية اليت « ومصدرا من مصادر إهلامه، وجماال من جماالت إبداعاته

، لذلك اّختذ الّشاعر من 20» صور احلياة اإلنسانية تنطلق منها طاقات الكون الّال�ائية إىل

األسطورة جسرا يرتقي إليه كّلما أراد أن يبين قصيدة، وطريقا يهتدي به إذا غاص يف حبر 

الّشعر واإلبداع، جاعال منها منبعا لكتاباته الّشعرية، ويظهر ذلك جليا يف أشعار الّسياب 

)                                                                                                                    كلمات سبارتاكوس األخرية(يف قصيدة  ،وأمل دنقل، هذا األخري الذي يقولوأدونيس  

                            معلق أنا على مشانق الصباح                                                                                

حمنية                                                                                                       _  باملوت_ وجبهيت 

                          ألنين مل أحنها حّية                                                                                   

سيزيف مل تعد على أكتافه الصخرة                                                                                         

حيملها الذين يولدون يف خمادع الرقيق                                                                            

والبحر كالصحراء ال يروي العطش                                                                                                

                                             ألن من ال يقول ال ال يرتوي اال من الّدموع                                                               

                                                                                                               فلرتفعوا عيونكم للثّائر املشنوق   

ليه اآلهلة بأن الذي حكمت ع" سيزيف"حيث يستخدم امسا شائعا يف الثقافة اليونانية وهو 

يدحرج الّصخرة صعودا بال انقطاع إىل قّمة اجلبل،لتعود فتهوي إىل األسفل بسبب ثقلها عقابا 

والّشاعر حني يوّظف ذلك فقد ّخلص محولة معرفية كبرية يف كلمة واحدة،ألّن الّرمز .له

  .سيتحّول إىل لغة شعرية ،فيحمل أبعادا جديدة ،ويضيف شحنة داللية 
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                                                                                                         :الثالث عشر*

 ومن الّسمات البارزة يف كيان القصيدة الّشعرية املعاصرة مسألة الّلغة، وهي لبنة أساسية وفارقة،

ة الّنشوة والّدهشة واهلزّة الّنفسية فجوهر الّشعر مرتبط بالوجود الّلغوي ويرتبط وجودمها معا بإثار 

، وال يتحّقق اإلبداع الّشعري إالّ باخللق الّلغوي، أي ال "إّن من البيان لسحرا"واإلعجاب،

يكون للّشعر فعُل الّسحر إالّ إذا أحسسنا أنّه خلق جديد، وذلك عن طريق الّلغة اخلالقة، أي 

ذي عرف به الّشاعر نزار قباين، والّشاعر أمحد الّلغة البكر، لغة هلا أسلو�ا اجلمايل اخلاص، ال

).                                         األسلوب هو الّرجل نفسه(مطر وغريمها،لذلك قيل

وليست اللّغة وحدها كافية حلمل الّرسالة الّشعرية ،بل إّ�ا حباجة إىل وعاء موسيقّي يضمن 

مقولة مثينة  دوى إالّ بثانيه،ولذلك يورد أدونيسهلما الّتماهي الكامل ،فال يكون ألحدمها ج

 " يف كّل قصيدة عظيمة قصيدة ثانية هي الّلغة " مؤّداها 

ليست جمّرد ألفاظ « واحلقيقة أّن اللغة أكثر العناصر تواشجا و التحاما مع املوسيقى،لكو�ا  

أو معان بل تنطوي على كثري من الّنواحي املوسيقية والوجدانية واخليالية وفيها من اإلحياء 

  21»والّرمز واإلمياء شيء كثري

                                                                    :                                         الرابع عشر* 

تعّد املوسيقى الّشعرية من أكثر الّظواهر الفّنية بروزا يف الّشعر العريب املعاصر، وأشّدها ارتباطا 

واحلقيقة . مبفهوم الّتجديد واّليت كانت تنحصر عند القدامى يف الوزن والقافية والبحور اخلليلية

نّه من الّصعب الفصل بني الّلغة واملوسيقى الّشعرية يف القصيدة املعاصرة، فهما مرتبطان أ

)                                                                                           سني جيم(تأّمل قول الشاعر أمحد مطر  يف قصيدته . لدرجة الّتماهي فكالمها يلبس ثانيه

يف دائرة األمن القومي                                                                                                        

                     وضعوين حتت الّتحقيق طوال اليوم                                                          

زعموا أّين                                                                                                                   

              رّددت كالمنا أثناء الّنوم                                                                                    

نزعوا جلدي                                                                                                                
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نبشوا عظمي                                                                                                              

لقد انسابت  مفردات األسطر الّشعرية  يف جريان سوّي ضمن .      قرؤوا كّل خاليا حلمي

انسجام الّلغة واملوسيقى مع موضوعهما بكل مفاهيمه،فقد حّول الّشاعر جلده وعظامه وحلمه 

 فاملوسيقى هلا أمهية يف نقل القيم الّتعبريية والّتصويرية إىل« إىل قوايف و أرواء نسج �ا شعره 

القارئ،والّلغة الّشعرية من دون موسيقى تظّل دائرة على حمور ثابت،فال حوار وال تفاعل مع 

بل إّن الّصور والعواطف ... املتلقي،فالوزن هو الّروح اليت تكهرب املاّدة األدبية وتصّريها شعرا

  22»ن ال تصبح شعرية باملعىن احلّق إالّ إذا ملستها أصابع املوسيقى ونبض يف عروقها الوز 

:                                                                                                                       اخلامس عشر*

وال نربح شأن الّلغة الّشعرية املعاصرة، فقد أضحت نرباسا داالّ على صاحبه،إذ ميكن أن 

نزار قباين من خالل لغته الغزلية الطّافحة برائحة على الّشاعر –دون عناء  –يتعّرف القارئ 

األنثى،ويتعّرف على أمحد مطر من خالل أسلوبه الّساخر أو نزعته الّتهكمية، ومفارقاته 

:                                                                                           يقول نزار قباين.اجلميلة العجيبة

أن متطر الدنيا ولست معي        فمنذ رحت وعندي عقدة املطر                                                                      أخاف

وكيف أحموك من أوراق ذاكريت    وأنت يف القلب مثل الّنقش يف احلجر                                                         

  أنا أحّبك يا من تسكنني دمي      أن كنت يف الّصني أو كنت يف القمر

:                                                                                                                ويقول أمحد مطر

                                                                  بيين وبني قاتلي حكاية  طريفة                              

فقبل أن يطعنين                                                                                                             

                                                  حّلفين بالكعبة الّشريفة                                            

أن أطعن الّسيف أنا جبّثيت                                                                                               

                                   فهو عجوز طاعن وكّفه ضعيفة                                                             

حّلفين أن أحبس الّدماء                                                                                                     
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                       عن ثيابه الّنظيفة                                                                                 

فهو عجوز مؤمن                                                                                                            

سوف يصلي بعدما يفرغ من                                                                                          

.                                                                                                            تأدية الوظيفة

فال شّك أّن كّل لفظ شعرّي دخل تركيب اخلطاب الّشعرّي املذكور، له نبضه وله جرسه 

للّشعر « لذي يوحي باملعاين كما يراه إبراهيم أنيساملسؤول عن تصدير وإنتاج الّتأثري احلّسي، ا

نواح عّدة للجمال أسرعها إىل نفوسنا ما فيه من جرس األلفاظ وانسجام يف توايل املقطع 

  23»وترّدد بعضها بعد قدر معني منها ،وكّل هذا هو ما نسّميه مبوسيقى الّشعر 

                                                         :                                          الّسادس عشر*

وباإلضافة إىل ما سبق حول شأن الّلغة يف النّموذج األخري، فإنّنا نقف على مسة شعرية جديدة 

هي استفادة القصيدة الّشعرية املعاصرة  من األجناس األدبية األخرى يف تكوينها 

بعناصر احلوار، وحركة األشخاص ،وتبادل الّداخلي،لذلك نشعر يف أبيات أمحد مطر 

األدوار،وسرد األحداث، يف فضاء تتأّزم أوضاعه تصاعديا، وتصل قمتها مث تنفرج،حيث يؤّدي 

احلوار يف هذه املقطوعة دورا كبريا يف الكشفعن طبيعة شخصية الّشاعر أمحد مطر وأفكارها 

ألطراف مستخدما آلة الوصف الّدقيق وعواطفها ،ويفلح يف إدارة احملاورة وتوزيع الكلمة على ا

أن تبلغ  إىل)يتفّهم الّنفسيات رفعا للحرج(و) بني الّشاعر وقاتله(الذي يراعي املعاَمالت 

  .      ،وبقدرة تصويرية عجيبةاحلكاية �ايتها مبرونة

  :خاتمة

،وال ملعاصرةقصيدة الّشعرية العربية اال تزعم  هذه الّصفحات القالئل أّ�ا أتت على كّل خصائص ال

تّدعي أّ�ا رصدت رّواد الّشعر املعاصر مجيعهم،ألّن ذلك يتطّلب كتبا ذات أحجام ،ولكّن احملاولة  

ـــ على عجل ـــ اختارت وقفات سريعة جّلت من خالهلا مجلة من الّسمات الفنّية ،واملعايري الّشكلية 

نويع يف األمثلة ويف الّشعراء،على ،والقضايا املضمونية ،مشفوعة بأمثلة  شعرية خمتارة،آثرنا فيها التّ 
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الّرغم من أّن كّل واحد من الّشعراء  املذكورين جدير بتمّثل اخلصائص املذكورة كّلها،ورّمبا سنحت 

  .  ــ ! ــ لدى شعراء آخرين ــ وما أكثرهم ! الفرصة  لغرينا للوقوف على خصائص أخرى ــ وما أكثرها 
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The Algerian narrative text and the structural structural critical 

dialogue / an analytical critical reading of a critical model. 
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 30/06/2021: تاريخ النشر   22/06/2021: تاريخ القبول 19/06/2021: تاريخ االستالم

  

  

  : ملخص

معاينة أداة منهجية نقدية معاصرة تتمثل يف املنهج البنيوي التكويين الذي تروم هذه الدراسة 

مت توظيفه يف حتليل اخلطاب السردي اجلزائري، و ذلك من خالل اختيارنا ألمنوذج نقدي تطبيقي 

الرؤية والبنية يف روايات الطاهر : " اجلزائريني و هو إدريس بوديبة يف حبثه املوسومألحد الدارسني 

و قد سعينا يف هذه الدراسة إىل مكاشفة املنظور النقدي البنيوي التكويين كما طبقه إدريس ". وطار

اإلجرائية، بوديبة يف حتليله اإلنتاج السردي الوطاري باستلهامه مفاهيم البنوية التكوينية وتقانا�ا 

علما بأن هذا املنهج النقدي يؤكد على صلة الشكل الفين بالواقع احليايت باعتبار أن العمل الفين 

  .يتكون و يتشكل يف خضم الواقع املادي امللموس الذي ينتجه

املنهج البنيوي ؛ القراءة النقدية ؛الرواية اجلزائرية ؛النص السردي :الكلمات المفتاحية 

  .ر النقدي البنيوي التكوييناحلوا ؛التكويين

  

                                           
الدكتور عبدالقادر قدار  : المؤلف المرسل  
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Abstract: 
This study aims to examine a contemporary critical methodological tool 
represented in the formative structural approach that was employed in the analysis 
of the Algerian narrative discourse, through our selection of an applied critical 
model for one of the Algerian scholars, Idris Boudiba in his research tagged: 
"Vision and Structure in the Narratives of Taher Watar". In this study, we sought 
to expose the structural structural critical perspective as applied by Idris Boudiba 
in his analysis of the national narrative production by drawing inspiration from the 
concepts of formative structuralism and its procedural techniques. the tangible 
material that it produces. 
 

Keywords: narrative text ; Algerian novel; critical reading; The formative 
structural approach; the formative structural criticism. 

  

  :ــ مقدمة 1

إّن تناول موضوع النص الروائي يف ضوء النقد البنيوي التكويين يشري أول ما يشري أو يعين 

البحثي و / النص النقدي أول ما يعين صلة املمارسة النقدية باملمارسة اإلبداعية، أي العالقة بني 

النص الروائي اإلبداعي، والنص الروائي معطى نصي ذايت، أما النص النقدي فهو قراءة للنص 

إذا، من . الروائي و تقدمي مناسب له، يتطلع إىل معرفته باستشفاف جوانبه اإلبداعية والداللية

شاطان متكامالن  ال غىن  الطبيعي أن ينظر إىل األدب و النقد على أ�ما صنوان متالزمان و ن

... 1"فالنقد صنو األدب وجناحه اإلبداعي الثاين: " ألحدمها عن اآلخر أو كما قال صاحل هويدي

ما انعكاسات البنيوية التكوينية على اخلطاب السردي من : وإىل جانب ذلك تتساءل هذه الدراسة

 هذه الدراسة على تقدمي جهة وعلى املمارسة النقدية من جهة أخرى؟ و لذلك، فإننا حنرص يف

  .مالحظات نقدية على اإلجراء النقدي البنيوي التكويين يف تناوله لألدب السردي

  :ــ مفهوم النقد  2

كالم سابق، ال ينفصل عن األدب، إّن النقد لغة ثانية على لغة أوىل، أو كالم الحق على       

البحثي أو الوصفي / ز النص النقدياألدب موضوع النقد و ميدانه الذي يعمل فيه، و هكذا يرب و 

بالنسبة للنص الروائي كنص تفاعلي بامتياز تقوم بينهما عالقة جدلية إجيابية يسعى كل منهما 

مث إن عالقة النص النقدي بالنص اإلبداعي هي عالقة تابع مبتبوع، . لإلجابة عن أسئلة اآلخر
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ن عمل الناقد لصيق بعمل األديب و أداة من فالنقد األديب مرتبط باإلبداع األديب، أو بتعبري آخر، إ

إن : " أدوات فهمه الدقيق حلقيقة مكونات البناء النصي، و لعل هذا ما جيعلنا نؤكد مع تودوروف

   2"النقد ليس ملحقا سطحيا لألدب إمنا هو قرينه الضروري الثاين

  :ــ عالقة النظرية النقدية بالخطاب السردي العربي 3 

التأصيلية التأسيسية للعالقة اجلدلية بني املمارسة النقدية واملمارسة  يف ضوء هذه الرؤية

اإلبداعية األدبية تنتقل إىل احلديث عن عالقة النظرية النقدية باخلطاب السردي العريب والروائي على 

وجه اخلصوص، علما بأن النظرية النقدية وليدة اإلبداع األديب اليت تؤصل مفاهيمه و مقوالته و 

املعلوم . ه التحليلية و اإلجرائية، و هذا ما يؤكد على أن وجود النقد عادة مر�ن بوجود األدبأدوات

أن الرواية كلون تعبريي غريب دخل البالد العربية حديثا مع بداية القرن العشرين إثر اتصال الشرق 

اإلبداع الروائي  –ال يدلنا هذا الكالم األخري أن الرتاث العريب األصيل ال ميتلك يف هذا ا�. بالغرب

زادا معرفيا حقيقيا ميكن أن يشكل خلفية معرفية صلبة لقيام ممارسة نقدية  خالقة خالفا ملا هو  - 

  معروف يف جماالت معرفية أخرى كالشعر مثال، و لعل ما يفسر يف نظر عبد العايل بوطيب 

الغربية و تفاهته عليها، دون متعن االجنذاب املطلق للناقد الروائي العريب حنو املنجزات النظرية " 

  3"أحيانا، باعتبارها تشكل الرافد املعريف الوحيد املتاح له ملسايرة التطورات احلاصلة يف هذا ا�ال

الواضح إذا، إن نقد الرواية ال ميتلك جذورا يف الرتاث العريب ما أوجب على الناقد العريب 

ت النقد الغريب ملقاربة النصوص السردية العربية، و هو متابعة اجلنس السردي الروائي باستلهام نظريا

ما يعكس بالتايل درجة االنفتاح القصوى على املنجز النقدي الغريب �دف سد الفراغ املعريف يف 

  البيئة الثقافية النقدية العربية املعاصرة، 

يه ذلك االنفتاح كان على هذا الناقد الروائي العريب أال ينسالنقد األديب على وجه اخلصوص، و  و

النص الروائي العريب اليت تشكل / على  اآلخر الغرب النقدي اخلصوصية الذاتية لإلبداع العريب

لعل من مظاهر سلبيات التهافت و . اهج النقد الغربية و مفاهيمهاحواجز حتول دون النقل احلريف ملن

ظرته االختزالية ملناهج األعمى على الفكر النقدي الغريب للتأسيس ملشروع نقدي عريب حداثي ن

النقد الغريب و اعتبارها جمرد خطوات إجرائية مفصولة كليا عن أية خلفية معرفية أو فلسفية مؤطرة 

اليت من دو�ا يفقد و على أن جذور املنهج ترتبط برؤية فكرية ال مرئية تشكل قاعدته املعرفية، . هلا
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أداتيه باهتة فاقدة لكل حياة وهو ما ينعكس  املنهج  كل قوته و فاعليته، ليصبح أخريا جمرد خطوات

إن الوعي بأبعاد الرؤية شرط ضروري الستعمال املنهج استعماال سليما . سلبا على املمارسة النقدية

  .4"واملنهج يغين الرؤية و يصححها. الرؤية تؤطر املنهج و حتدد له أفقه و أبعاده" ... مثمرا، إن 

على منجزات الغرب، تكالب نقادنا العرب على تلقف يف ظل هذا اجلو الفكري املتهافت 

املناهج الغربية مربرين ذلك مبواكبة روح احلداثة  األدبية، ومن مجلة املناهج األجنبية اليت اختذها 

نوع  -يف حقيقته–نقدنا العريب املعاصر لتحليل النصوص  السردية منهج البنيوية التكوينية الذي هو 

ني الطرح الشكلي الصرف الذي كانت تدعو إليه البنيوية الشكالنية، و بني من املصاحلة و التوفيق ب

  .مبادئ الفكر املاركسي الذي يؤمن بدور البنية التحتية يف صياغة اآلداب والفنون

و تأكيدا على حظوة النص السردي اجلزائري يف االنشغال النقدي املعاصر، و إبرازا لتوسل 

ملنهجية النقدية املعاصرة و مفاهيمها و مقوال�ا املختلفة إلنتاج معرفة الدارسني اجلزائريني باألدوات ا

بالظاهرة السردية الروائية و ظواهرها، فإن هذه الدراسة قد وقع اختيارها على أمنوذج من الدراسة 

الرؤية و البنية يف : " التطبيقية ألحد الباحثني اجلزائريني و هو إدريس بوديبة من خالل حبثه املوسوم

، مع اإلشارة إىل أن هذه الدراسة طبعت بدعم من وزارة الثقافة يف إطار "روايات الطاهر وطار

و اختيارنا هلذا األمنوذج النقدي التطبيقي . م2011/ه 1432تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية 

  يهدف إىل الكشف عن عملية جتريب املداخل النقدية املعاصرة حبموال�ا املفاهيمية 

ا اإلجرائية يف مقاربة النصوص السردية اجلزائرية سواء تعلق األمر بنصوص خمتلفة ألدباء و آليا�

  .خمتلفني أم نصوص ألديب واحد أم نص روائي ألديب واحد كما هو احلال يف هذه الدراسة

  .ــ قراءة تحليلية نقدية ألنموذج نقدي 4

د بناء على ما سنقف عليه من إن منهجنا يف هذه الدراسة قائم على العرض والتحليل والنق

مالحظات تتعلق باملنهج الذي سلكه صاحب الدراسة و هو املنهج البنيوي التكويين بوصفه واحدا 

من أهم املناهج النقدية املعاصرة رواجا و مواءمة يف التناول النقدي السردي العريب، و معرفة 

جلزائري يف وصفه ألساليبه البالغية و خصائص هذا املنهج النقدي يف مقاربة النص السردي الروائي ا

  مكوناته السردية يستنطقها يف عملية فهم البنية العميقة، 
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و بالتايل، التأكيد على تواجل البعدين الفين اجلمايل و الفكري املضموين، أو البنية الدالة و البنية 

ية اجلزائرية و توجهه حنوها وجتسيدا لرغبته و اهتمامه بالروا. الشمولية بتعبري البنيويني التكوينيني

ألسباب كثرية جعلته يسلط الضوء على هذا النوع األديب الذي ولد متأخرا يف اجلزائر، فإن الباحث 

الرؤية و " إدريس بوديبة قد استقر به الرأي على اختيار روايات الطاهر وطار موضوعا  لدراسته 

  :ة فصولو اليت تتوزع على أربع" البنية يف روايات الطاهر وطار

 مسرية الرواية اجلزائرية: الفصل األول - 

أزمة البطل الثوري من املنظور ( البنية الكالسيكية  يف روايات الطاهر وطار : الفصل الثاين - 

 "العشق  واملوت يف الزمن احلراشي" ، رؤية اإليديولوجي يف رواية "الالز" الواقعي يف رواية 

األنساق الداللية و نظام ... مالمح التخلف( ة البنية الكالسيكية اجلديد: الفصل الثالث - 

 "الزلزال" بنائها يف رواية 

 احلوات " اإلسقاط التارخيي يف رواية ( البنية احلداثية و اإليقاع الروائي اجلديد : الفصل الرابع - 

 " )جتربة يف العشيق" حتوالت االتصال و االنفصال يف رواية " ... و القصر

فيمكن القول إن  - مون هذه الدراسة حمورا حمورا أو فصال فصالو إذا حاولنا استجالء مض

فصلها األول كان إشارة تارخيية لنشأة الفن الروائي اجلزائري حيث أشار إىل بداية الكتابات الروائية 

األوىل اليت تلتها مناذج أخرى متطورة نسبيا و ذلك بفعل الوعي السياسي و األديب �موعة من 

( ة املستعر، و من هؤالء  األدباء أولئك الذين مارسوا الكتابة باللغة الفرنسية األدباء حبكم سياس

أن الرواية اجلزائرية املكتوبة ) إدريس بوديبة( و قد الحظ الباحث ..). كاتب ياسني، مولود فرعون

توبة بالعربية مل يكن حظها من النمو أبطأ أو أقل نصيبا من النضج و التطور الذي عرفته الرواية املك

باللغة الفرنسية، خالفا لبقية األجناس األدبية العربية األخرى اليت سبقتها كالشعر  و املقالة و إىل 

  .5حد ما القصة القصرية و املسرحية

بعد ذلك، عرض الباحث مناذج من األعمال الروائية اليت ظهرت قبل السبعينات، و هي 

الطالب " ألمحد رضا حوحو، و " ة أم القرىغاد: " حتمل بعض البذور الروائية األوىل، و منها

و ... حملمد منيع" صوت الغرام" لنور الدين بوجدرة، و " احلريق" لعبد ا�يد الشافعي، و " املنكوب

مل تتطور صوب اجتاهات فنية حامسة، بل ظلت جمرد حماوالت  –كما يرى الباحث   –هذه النماذج 
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و من جهة . 6موقف يتناسب و الظرف التارخيي السائدمعزولة مل ترق إىل املستوى املطلوب، و هو 

أخرى، يرى الباحث أن فرتة بداية السبعينات هي املرحلة الفعلية اليت شهدت القفزة احلقيقية 

" ماال تذروه الرياح: " للنهوض بالفن الروائي يف اجلزائر حيث ظهرت تباعا عدة أعمال روائية مثل

  ... للطاهر وطار" الزلزال" و " الالز" د احلميد بن هدوقة، و لعب" ريح اجلنوب " حملمد عرعار، و 

و هذه الروايات ال ختلو من طرح جذري يقوم على حماكمة التاريخ أو الواقع الراهن بلغة فنية جديدة 

إىل جانب  أ�ا عربت عن روح الشعب اجلزائري و توغلت إىل فضاءاته االجتماعية األكثر عمقا و 

الباحث لنشأة الفن الروائي يف األدب اجلزائري، ينتقل يف الفصل الثاين من  بعد أن أرخ. اتساعا

رواية "و " الالز" دراسته ليحلل البنية الكالسيكية يف رواية الطاهر وطار خمتارا أمنوذجني منها رواية 

ظور أزمة البطل الثوري من املن( ، عاجل يف الرواية األوىل قضية "العشق و املوت يف الزمن احلراشي

، يذكرنا يف احملور األول )املتكأ اإليديولوجي و رؤية الواقع( ، بينما تناول يف الثانية موضوع )الواقعي

مث عرفنا بشخصيات الرواية مربزا أن " الالز" من هذا الفصل باألسباب اليت دفعت وطار لكتابة 

ه أمساؤهم مرتبة حسب البطولة يف هذه الرواية يتقمصها أشخاص رئيسيون و آخرون ثانويون، و هذ

املالحظ أن البطولة يف هذه ... قدور/ محو/ بعطوش/ زيدان: أمهيتهم يف تفجري النسيج الروائي

الرواية ال تعتمد على البطل الرئيسي الذي حيتكر خمتلف األدوار، كما أن أغلب األبطال من النوع 

، 7و احلد يف املواقف و السلوكالتطوري النامي الذي ال يثبت على حال و يتميزون غالبا بالثورة 

ويف رأي الباحث، إن ذلك يتناسب مع الروح احمللية اليت طبعت تلك املرحلة التارخيية، و يف آخر 

  : 8، و منها"الالز" هذا الفصل يذكر الدارس أهم السمات الفنية لرواية 

أن األزمات اختيار الكاتب وطار شخوصا مركزية مالئمة لبلورة الصدامات  اإلحتدامية ذلك  - 

التارخيية هي العناصر املباشرة اليت تتألف منها املصائر الفردية للشخوص الرئيسية، و �ذا فإن 

 الفردي 

 .و االجتماعي متصالن اتصاال ال ينفصل - 

جتنب االستغراق يف تصوير  السطوح اخلارجية لالنفعاالت العابرة، و التوغل إىل استقصاء  - 

 نسانيةالتفاصيل اليت تناسب الذات اإل

 استعمال األسلوب اخلطايب املباشر، تدخل الكاتب يف جمرى السرد - 
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 احلرص على إثارة عناصر التشويق - 

 املزج بني اللغة الفنية و اللغة املباشرة - 

 االعتماد على التداعيات من خالل استعادة املاضي - 

العشق و " روايةحيلل احملور الثاين من هذا الفصل الثاين موضوع االيدولوجيا و رؤية الواقع يف 

و " الالز"، اليت هي اجلزء الثاين من املشروع الروائي الذي بدأه وطار برواية "املوت يف الزمن احلراشي

هي إحدى املكونات اهلامة اليت حتيل على املرجعية الفكرية و اإليديولوجية  للكاتب مما يفسر هيمنة 

، ميكننا تصنيف هذه الرواية ضمن وعليه. اجلانب اإليديولوجي و الفكري على اجلانب الفين

و يعد هذا التمهيد، يشرع . الكتابات الواقعية اليت استفاد أصحا�ا من املدرسة الواقعية االشرتاكية 

هذا الباحث يف حتليل الرواية بوصفها عاملا روائيا متكامال يف بنيته و متنه و من حيث األحداث و 

األدوات الفنية اليت وظفها الكاتب لتشكيل العامل أو األشخاص و الزمان و املكان، مث يتحدث عن 

و بعد ذلك، يستنتج ... البنية الروائية من أسلوب و حوار، و بناء وجهة النظر السردية و الوصف

الباحث قائال إن رؤية وطار يف هذه الرواية تعتمد على مالمسة اللحظة التارخيية، و كانت هذه 

دالالت الرواية حمددة األبعاد، إىل جانب خلو اللغة من الفنية الرؤية منحازة و مباشرة مما جعل 

  .بسبب الطابع التسجيلي الذي اجتهه الكاتب

و يواصل الباحث تأكيد ظاهرة التحول الفين يف الرؤية و البنية اليت حتررت من هيمنة السرد 

التقليدي لتنفتح على بنية السرد احلديث، و ذلك يف ثالث فصل من فصول هذه الدراسة و الذي 

فصوهلا  من زاوية األنساق الداللية عارضا أوال سري الرواية يف" الزلزال" ارتأى فيه أن يعاجل رواية 

، الفضاء الروائي من زمان )نظام الرواية(السبعة، مث الوظائف الداللية، أغراض الرواية، املبىن احلكائي 

  و مكان، و بعد وصف هذه العناصر الفنية 

و�ذا ميكن القول إن هذه األبعاد الفنية اليت حاولت : " و حتليلها خلص الباحث إىل نتيجة مؤادها

نهض �ا سواء على مستوى الشكل أو املضمون، أو يف نسيج عالقا�ا أو أن ت" الزلزال" رواية 

قدر�ا على التقاط األجواء من داخلها، تقوم عمليا بإرساء الدعائم األوىل ملظهر التحول و 

  .9"التخلخل يف شكل السرد التقليدي للرواية الكالسيكية عند الطاهر وطار
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البنية احلداثية بني الرؤية الواقعية و اإليقاع الروائي خيتتم الباحث دراسته بفصل رابع يناقش يف 

  :اجلديد يف ثالثة حماور هي كالتايل

 "عرس بغل" املنظور واإلسقاط التارخيي يف رواية  - 

 "احلوات والقصر" مظاهر التناص السردي يف رواية  - 

 "جتربة يف العشق" حتوالت االتصال و االنفصال يف رواية  - 

مل يكن على مستوى ) وطار(ثة إىل أن تطور الكتابة عند و تشري هذه احملاور الثال

املوضوعات فحسب، بل كان كذلك على مستوى الكتابة ذا�ا، فقد طور أدواته و مل يعد يقنع 

  .بالكتابة اليت تقرب من الواقع و تكتفي برصد حتوالته اخلارجية

اكرة و عناصر احللم أصبحت الكتابة عنده تنطلق من داخل النص الروائي ذاته لتلتحم بالذ

  و التاريخ، 

األكثر من ذلك، إن الرواية . و مسح هذا البعد التجرييب اجلديد للرواية بامتالك أدوات تعبريية مغايرة

الوطارية قد مرت بتحوالت ظاهرة يف رؤيتها و بنيتها انتهاء بأعماله األخرية املنحازة إىل التجريب و 

غري أن شيئا . و االرتداد و املثاقفة، و االشتغال على اللغة الكتابة املركبة عرب مكونات التناص،

واحدا مل يتغري يف هذا املسار الروائي حيث ظل هاجس املوضوع الروائي حيتل فضاء هذه النصوص 

  .مجيعا دون استثناء

بعد عرضنا لدراسة إدريس بوديبة  لنماذج من أدب وطار الروائي، آن لنا اآلن أن حنلل 

 هذه الدراسة و الذي يندرج ضمن البنيوية التكوينية و هي منهجية حتاول البحث منهجه النقدي يف

، 10االقتصادي الذي سبق تكوينه - عن العالقات الرابطة بني األثر األديب و سياقه االجتماعي

ف مبعىن إدماج األثر األديب يف بنية أوسع هي البنية االجتماعية و الذهنية و الثقافية اليت ميثلها املؤل

و لعل ما يدلنا على انتهاج إدريس بوديبة هذا املنهج النقدي تصرحيه يف بداية . أو ينتمي إليها

و كانت قضية املنهج النقدي من أعوص املشاكل اليت واجهتين، ألن اخليارات أمامي : " الدراسة

  ي عديدة و مغرية، و بعد أخذ و رد، استقر يب املطاف على االستفادة من املنهجني البنيو 

و االجتماعي ألفلت من عيوب الصرامة الشكلية للمنهج األول، الذي يهمل املكونات االجتماعية 

  للنص،



  

  عبدالقادر قدار: الدكتور
 

64 

و أجتنب االحنياز للمنهج الثاين الذي حيفل باجلانب املضموين على حساب التجليات اجلمالية 

  .11"والفنية

ميزج بني  رؤيتني نقديتني  إذا، تلك إشارة صرحية العتناق باحثنا منهج البنيوية التكوينية الذي

متناقضتني، الرؤية الشكالنية و الرؤية املاركسية، وهو املنهج الذي أسس له لوسيان غولدمان، و ما 

و هذا ما يفسر مقولة : " يؤكد هذا أكثر إشارة أخرى للباحث يف موطن آخر من دراسته بقوله

النقدية اليت تتبىن مبادئ الفلسفة اجلدل بني حمتوى العمل الفين وشكله الشائعة يف االجتاهات 

املاركسية عموما، أي أن الشكل الفين هو انعكاس للرؤية اليت حيملها الكاتب جتاه احلياة، أو كما 

إن بنيوية  غولدمان حتاول أن حتلل البنية . 12"رؤية العامل" يسميها الناقد لوسيان غولدمان 

" رؤية العامل" يخ االجتماعي الذي ظهر فيه، و الداخلية لنص من النصوص رابطة إياه حبركة التار 

مقولة أساسية يف مذهب غولدمان و مفتاح أساسي لفهم نظريته يف العلوم اإلنسانية، على اعتبار 

أن الثقافة و الوعي و العمل الفين و الفلسفة تشكل جزءا ال يتجزأ من العالقات  االجتماعية، و 

و مؤدى ذلك . اخلاصة بالكاتب" رؤية العامل" كه من خالل هذا التفاعل بينهما و بني ا�تمع ندر 

أن العمل الفين ال ميكن شرحه إال من خالل الفرد ألنه عمل يتوجه إىل اخلارج، و يف العمل األديب 

، و )منطلق من خيال الفنان( ، وواقع فردي )منطلق من الواقع املعيشي( بعد اجتماعي : بعدان

هذين البعدين و الرؤية اجلمالية للعامل اليت تعيشها ا�موعة بشكل  منه، فإنه ال ميكن الفصل بني

  .13و يعيدها بدوره إىل ا�موعة) الكاتب(طبيعي و ال مباشر تؤثر يف الفرد 

يقتضي املنهج البنيوي التكويين دراسة النص من خالل رصد الظواهر الشكلية و األنساق 

العمل األديب، و من مث إجياد نظائر نسقية و  البنائية، مع حتديد وظائف هذه األنساق داخل

اجتماعية أو ثقافية هلا يف الواقع الذي أفرز هذا النص، أي، حماولة ربط البناء الفين بالبناء 

االجتماعي، حيث يصبح الواحد منهما مفسرا لآلخر، و لعل هذا هو املوقف الذي ذهبه إدريس 

 - قدر اإلمكان -ذه على حتليل الروايات بتمعنو أخريا سنعمل يف دراستنا ه: " بوديبة بقوله

دارسني خمتلف عناصر البنية و حتوال�ا و ما حيتوي عليه النص من ملفوظات وصفية  تفصح عن 

يعين ذلك أن منطلق دراسة باحثنا ترتكز على وصف عناصر البنية . 14"الدالالت اليت تتخلله

ا ببنية أوسع و أمشل، ذلك باعتبار النص الدالة للنص الروائي، و الكشف عن داللتها مث ربطه
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" الفهم" من مهمة عملية " البنية الداللية" األديب ممارسة لغوية يف إطار اجتماعي حمدد، و توضيح 

بعد اكتشاف عدد من البنيات الداللية يف األثر األديب الواحد تدل داللة جزئية ، أما إقامة العالقة 

ي هو ما يسميه غولدمان بالتفسري الذي يرتكز على بنية أوسع و بني األثر األديب و الواقع اخلارج

  .15أمشل من بنية النص

و " الفهم" إننا إذا أمعنا النظر يف دراسة إدريس بوديبة، وجدناه حيلل و يدرس وفق مفهومي 

ملنهج غولدمان مسرتشدا بالنصوص وحدها أل�ا الكفيلة باإلملام بكل املكونات " التفسري" 

إن الباحث ملتزم . ، معتربا أن الفضاء الروائي ال خيضع لقوانني نقدية ثابتة و مستقرةالتخييلية

بتحليل النصوص الروائية بأهم خصائص النقد البنيوي الشكلي بوصفه مظاهر التحول الداخلي 

الروائية و ما يطرأ على هذا التحول من صفات و عالقات متشابكة و هذا ) وطار(ملسرية أعمال 

الكفاءة اإلجرائية املطلوبة يف التحليل  النقدي للنصوص، بل السيطرة على جممل مكونات حبثا عن 

غري أن التزام باحثنا مبفاهيم و آليات التحليل البنيوي التكويين مل مينعه من . 16البنية السردية

الين الذي من السقوط يف بعض اهلفوات املنهجية اليت تأباها الرؤية البنيوية التكوينية يف جانبها الشك

بني أهم ما يرفضه إصدار انطباعات أو تسجيل أحكام نقدية حول النص، أو مواجهة النص 

إن القضية اليت : " بأفكار قبلية جاهزة و هو ما وقع فيه باحثنا يف أكثر من مقام، فمن ذلك قوله

ة خطت أوىل خطوات تشري إىل أننا نتعامل معها كرواية رائد" الالز" ننطلق منها يف قراءتنا لرواية 

  17التأصيل احلقيقي للنهوض باخلطاب الروائي اجلزائري

الذي تبوأ ) الطاهر وطار( هناك مسات أساسية ميزت املسار الروائي لألديب : " و كذلك قوله

  مكانة مرموقة، 

  .18و أصبح أحد األمساء األدبية يف الرواية اجلزائرية خباصة والرواية العربية بعامة

الحظات  النقدية التسجيلية تندرج ضمن النقد القيمي الذي ينهض على إن هذه امل

شطحات االنطباعية والتأثرية و الذاتية اليت ال تتماشى واملنظور النقدي املعاصر الذي دعا إىل 

جتاوزها كو�ا تصرف الناقد عن دراسة العناصر اجلوهرية للنص األديب ، بل تصرف نظره عن النص 

ورمبا ، إن تبين ناقدنا هلذا املنهج النقدي املركب من منظورين خمتلفني أحدمها  .إىل ما هو خارجه 

بنائي وصفي وثانيهما تفسريي معياري ، هو ما أوقعه يف هذه اهلفوات وغريها كعدم إدراكه أن 
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النص األديب الروائي بناء خيايل له خصوصيته ، فالقيمة اجلمالية هي اخلاصية املميزة للعمل األديب 

  .حيث هو بنية خيالية  من

  :ــ خـــــاتمة 5

ويف األخري خنلص إىل إن النص السردي الروائي اجلزائري لقي اهتماما كبريا يف االنشغال  

النقدي املعاصر الذي أمده مبفاهيم و آليات إجرائية ذات كفاءة عالية يف إخضاع بناه و أنظمته 

  الداللية لعملية الفحص 

الكشف عن طرق أو كيفية اشتغاهلا من خالل أدائها لوظائفها ، دون أن و التجريب و املعاينة و 

ننسى الدور الذي أداه النقد املعاصر يف الكشف عن دينامية النص الروائي اجلزائري وانفتاحه على 

معىن ذلك أن هذا . عامله املوضوعي وشروطه احلضارية و التارخيية و االجتماعية اليت تفرزه وتنتجه

نا إجابات خمتلفة عن النصوص الروائية ختص طبيعتها كممارسة لغوية �ا عاملها اخلاص النقد قدم ل

  : اخلاص وطبيعتها النابعة من داخلها ، أي 

خصوصيتها اجلمالية ، دون أن يعين هذا انعزالية هذه النصوص عن واقعها املادي اخلارجي ، ذلك 

اإلشارة إليه هو أنه على املهتمني بدراسة املنت  أ�ا تعكسه وتصوره بصورة مجالية مغايرة ، وما ينبغي

السردي النهوض مبعرفة سردية عربية أصلية مستنبطة من خصوصية اإلبداع الروائي اجلزائري خاصة و 

  .اإلبداع الروائي العريب عامة 

  :ــ الهوامش  6

، ) ليبيا ( طرابلس  – صاحل هويدي ، النقد األديب احلديث ، قضاياه ومناهجه ، منشورات السابع من أفريل -1

 7: ط، ص .ت.د

،  1986 1:بريوت ، ط  –سامي سويدان ، مركز اإلمناء القومي : تزفيتان تودوروف ، نقد النقد ، ترمجة  -2

 16: ص 

إشكالية تأصيل املنهج يف النقد : ، من مقال  1998يوليو سبتمرب  1: ، ع  27عامل الفكر ، ا�لد  -3

 . 11: بوطيب ص الروائي العريب ، عبدالعايل 
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 . 23: م ، ص  2011/ ه  1432: ، ط ) اجلزائر ( 

 . 38: املصدر نفسه ، ص : ظر ين -6

 . 63املصدر نفسه ، ص : ينظر  -7
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  :ملخص

يف بناء القول احلجاجي من خمتلف  تشكل اإلستعارة واقع اخلطاب ومقاصده احلجاجية، إذ تسهم

مسألة تعالق اخلطاب بالبالغة، تتحدد من جهة  النواحي احلجاجية من استدالل وتأثري وإقناع، أّما

فتتضح مواطن . ما يتومسه األول من إقناع، وما حتتفي به الثانية من وسائل وتقنيات خمولة بذلك

ذلك أن الوثاق كلما دعت احلاجة إىل اإلقناع، التعالق ما بني اخلطاب والبالغة، إذ تشتد أواصر 

القول االستعاري، موجه إىل قارئ خمول حبل ألغازه، واستجالب أسراره، وعلى قدر كفاءته ومعارفه 

حيث تشكل واقع اخلطاب ومقاصده املكتسبة تتضح حجاجية االستعارة، وفعاليتها اإلقناعية، 

الثقايف واالجتماعي ملوسوعة األشخاص املسؤولني ويتوقف جناح االستعارة على احلجم احلجاجية، 

  .املخولني مبهمة فهم االستعارة، وحتديد دالال�ا، واليت ختتلف من متلق آلخر

  .اإلستعارة، احلجاج، اخلطاب، البالغة، التعالق :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
The metaphor constitutes the reality of discourse and its argumentative purposes, 
as it contributes to building argumentative sayings from various argumentative 
aspects of reasoning, influence and persuasion. The points of connection between 
discourse and rhetoric become clear, as the bonds of bonds intensify whenever the 
need for persuasion arises, because the metaphorical saying is directed to a reader 
who is empowered to solve his riddles and obtain his secrets, and according to his 
efficiency and acquired knowledge, the argumentation of metaphor becomes clear, 
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and its persuasive effectiveness, as it shapes the reality of the discourse and its 
purposes. The success of the metaphor depends on the cultural and social size of 
the encyclopedia of the responsible persons authorized to understand the metaphor 
and determine its connotations, which differ from one recipient to another. 
Keywords: metaphor, pilgrims, discourse, rhetoric, intercourse. 

  :مقـدمة ــ  1

تتجاوز االستعارة بوقعها البالغي وإن كانت قد قدت من نسق لغوي مضايق اعتبارها زخرفة       

يف « لغوية إىل خمترب تفعيل وظائفها، حيث تشكل واقع اخلطاب ومقاصده احلجاجية، و�ذا تسهم 

ما تؤديه ، عرب "1"»االستدالل والتأثري واإلقناع: بناء القول احلجاجي من خمتلف النواحي احلجاجية

  .من فعالية يف إنتاج املعرفة

وإذا رمنا البحث عن وشائج االستعارة باحلجاج، جندها ضاربة األواخي منذ نشأة البالغة ذا�ا،    

وسيلة تأثري يف اجلمهور باستعمال وسائل خطابية عرب الربهان والعنف، وسائل تصبو إىل « بوصفها 

يف " "عالية، بل أكثرها ف"2"»جعل احملتمل أكثر جاذبية، واالستعارة إحدى هذه الصور البالغية

  .بلوغ املقصد 

البالغة تركن إىل هذا امللمح من األمهية، مبا تنهض عليه من فعالية آليا�ا يف بنينة  وإذا كانت    

 أنساق اخلطاب، وأبعاده احلجاجّية، ميكننا التساؤل عن مدى تعالق اخلطاب بالبالغة ؟

  :الخطاب والبالغة -2

دد من جهة ما يتومسه األول من إقناع، وما حتتفي إن مسألة تعالق اخلطاب بالبالغة، تتح  

وقد حظيت اخلطابة يف ا�تمع اليوناين باهتمام بالغ، من . به الثانية من وسائل وتقنيات خمولة بذلك

، جاعلة منه السبيل "3"»قوة تتكلف اإلقناع املمكن يف كل واحد من األمور املفردة« حيث كو�ا 

 .باجلماهري، سواء ما تعلق باخلطابات السياسية أو اجلمهورية أو االحتفالية يف التأثري والتواصل

نصب هذا املقصد من اإلقناع، الذي تتأوبه  اخلطابة انربت هلا وسائل وتقنيات بالغية من لغوية 

  . وعقلية وعاطفية، تربز حضورها من جهة ما تنتهي إليه يف تأدية املبتغى
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ا بني  اخلطاب والبالغة، إذ تشتد أواصر الوثاق كلما دعت من هنا تتضح مواطن التعالق م  

راجع إىل  [...]الفالسفة والبالغيني الغربيني احملدثني ببالغة اخلطابة « احلاجة إىل اإلقناع، فاهتمام 

  ".4"»قناعتهم بالدور اخلطري، الذي عادت تلعبه يف توجيه الرأي، وبلورة الفكر املعاصر

من الوسائل « حلقل، واالستعارة إجراء ختاطب وتداول، إذ تعد وإذا كانت البالغة هي ا 

، فإن السؤال الذي ال يفتأ يراودنا  "5"»اللغوية اليت يستعملها املتكلم للوصول إىل أهدافه احلجاجية

  حول السبب والسبيل يف إقناعيتها، وإسرتاتيجية احلجاج عربها؟

  :إستراتيجية الحجاج عبر االستعارة -3

ستعارة يف اخلطاب احلجاجي على ذلك امللمح من اهليمنة، وهي متتهن فن اإلقناع وفق ما تتموقع اال

تنهض عليه من منطق، وما تركن إليه من تناسب، ولن تتأتى مكنة الكشف عن التصورات 

احلداثية، ومدى إقرارها حبجاجية االستعارة إال بالتعريج على املنظور التقليدي، لذا كان لزاما التوقف 

  .وفرضيات تصوره املعريف" Aristoteأرسطو " عند

  :ـ حجاجية االستعارة لدى أرسطو 1ـ  3

للبالغة جذو�ا الضائعة من خالل اهتمامه بالشعر، الذي " Aristoteأرسطو "أعاد 

" التطهري"منحه بعدا آخر  فالشعر ال حياكي ما هو كائن، وإّمنا ما ينبغي أن يكون، ويضطلع مبهمة 

كل ما « ، معتقدا أن "الشعرية"ئة معينة متقصدا اإلقناع، هذا ما أبان عنه يف كتابه فهو موجه إىل ف

) مثل(اإلثبات واملناقضة، وإثارة االنفعاالت العنيفة : عرب عنه باللغة، فهو من قبيل الفكر وأجزاؤه

  ".6"»الشفقة واخلوف والغضب

، "Aristoteأرسطو "تأسيسا على ما سلف، فإن إسناد وظيفة التطهري للشعر من قبل 

« إقرار على ما تؤديه البالغة من وظيفة حجاجيةمتوسلة أداوت إجرائية خمولة بذلك، فالدراسات 

، وملا كانت اخلطابة وسيلة "7"»البالغية قدميا وحديثا، اقتبست من املنطق الصوري بعض أدوا�ا

احلدود، تصور تعالق أقسام  عالقة ثالثية" Aristoteأرسطو "التواصل يف ا�تمع اليوناين، اقرتح 

  " Logos"(8(واخلطاب ) Pottos(واملخاَطب  )Ethos(اخلطاب، واملتمثلة يف املخاِطب 

، اليت جندها "اخلطابة القضائية"تبعا هلذا، قسم أرسطو األجناس اخلطابية إىل ثالث فئات؛ 

فاليت بتداوهلا " االستشارية"فتتجلى يف خطابات األلعاب األوملبية وأما " االحتفالية"يف احملاكم، أما 
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يف كتابه " Paul Ricœurبول ريكور "األفراد يف التجمعات الشعبية، وفق ما وضحه 

، يتناول ثالثة حقول، "Aristoteرسطو أل"" اخلطابة"، حني أقر أن كتاب "االستعارة احلية"

نظرية بناء "غوية و، أو الصياغة الل"نظرية العبارة"اليت تشكل احملور األساس و" نظرية احلجاج"

 ."9""اخلطاب

، وزع االستعارة بوصفها آلية "Aristoteأرسطو "وفق هذه التقسيمات اليت أحدثها 

  ":10"أساسية يف كل خطاب على ثالثة أصناف

اليت تستعمل يف احملاكم وا�االت السياسية والعلمية �دف التأثري يف  :ــ االستعارة الحجاجية

  .املتلقي، وإحداث تغيري يف مواقفه، سواء الفكرية أو العاطفية

  .هدفها اإلمتاع وإثارة العواطف: ــ االستعارة الشعرية

  .خباروتسمى أيضا اجلمهورية، وتقتصر وظيفتها على اإلبالغ واإل: ــ االستعارة االستشارية

، قد أسند الوظيفة احلجاجية لالستعارة، فستغدو عملية عقلية "Aristoteأرسطو "إذا كان    

أرسطو " منطقية تؤدي فعالية اإلقناع، ومن هنا ميكننا التساؤل عن منطق االستعارة لدى

Aristote"؟  

 منطق االستعارة لدى أرسطو: 

نقل اسم شيء إىل شيء « ا يف حتديده لالستعارة على أ�"Aristoteأرسطو "ينتهي 

آخر، فإّما أن ينقل من اجلنس على النوع أو من النوع إىل اجلنس أو من النوع إىل نوع أو ينقل 

  ".11"»بطريق املناسبة

  :وبناء على هذا التعريف، نستخلص أربعة أمناط لالستعارة

  :من الجنس إلى النوع -ـ01

، وعليه فهو ذكر لألصل "12""هذه سفينيت قد وقعت، والرسو ضرب من الوقوف: "مثاله 

، وإذا كان األصل أو الشكل يؤدي معىن حمدد، )الرسو= النوع(، وإرادة للفرع )الوقوف=اجلنس(

  .فبديهي أن يكون الفرع تابعا له

  :النوع إلى الجنس  -02       
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الفرع  أو (، فقد استعملت عشر آالف "ف مكرمةلقد فعل أوديسيوس عشرة آال: "ومثاله 

وإذا كانت عشرة آالف دالة على العدد، ومن مث "  13)"األصل أو الكل(بدال من كثرة ) اجلزء

الكثرة، فإ�ا تبدو قليلة اإلقناع، ألن آالف قد تصبح كمية صغرية، إذا كانت هناك كميات 

من النوع الثاين، هي من الناحية املنطقية االستعارات « أن " امربتو إيكو"ويرى ". 14"هائلة

صحيحة، ولكنها من الناحية البالغية غثة، بينما استعارات النمط األول، هي بالغيا مقبولة  

  "15"»ولكنها منطقيا يتعذر تربيرها

  :من النوع إلى النوع-3

 ، فاستعملت"قطع البحر بسفينة من برنز صلب"و" امتص حياته بسيف من برونز: "ومثاله

، وكالمها نوع من األخذ؛ أي نقل من "16""امتص"بدال من " قطع"، و"قطع"بدال من " امتص"

هذا النمط الثالث من بني االستعارات « أن " أمربتو إيكو"الفرع إىل الفرع مع إيراد األصل، ويؤكد 

املنطقية، ، مما جيعل البنية "قطع"و" استل"األكثر شرعية، وميكن القول فورا إنه توجد مشا�ة بني 

 "17"واحلركة التأويلية، تتمثالن على هذا النحو

  

  

  

  

 

نوعني متشا�ني " ب"و" جـ"يكون هذا النمط أكثر منطقية من النمط السالفني، فإذا كان 

  ".أ"على للداللة " ب"يف مكان " جـ"، فال ريب أن نستعمل "أ"يف نسبتهما لـ 

. هل يتحول اجلنس إىل نوع؟: ، ميكننا أن تساءل)من اجلنس إىل النوع(وانطالقا من النمط األول 

  .ال ميكن للنوع أن يعرف جبنسه، إال بإضافة فصله النوعي

  عاقل+    حيوان   =  اإلنسان : مثال

  

  فصل نوعي+ جنس قريب )= نوع األنواع(نوع  

 

 قطع

نتزعا  

)امتص(ستلا  

 -02-مخطط 
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أما بالنسبة للنمطني التالني، فاحلمل  .يصبح الطرف األول ضعيف من الناحية املنطقية 

  ".النوع إىل النوع"ومن " النوع إىل اجلنس"ممكن من 

وإن كانت هذه األمناط الثالثة األوىل، تتفاوت من حيث منطقيتها، وبالتايل حجاجيتها،   

قد حصر الوظيفة احلجاجية يف النمط الرابع من تقسيمه لالستعارة، " Aristoteأرسطو "فإن 

الثاين هناك مناسبة، إذا كانت نسبة االسم « ، حيث تكون "باالستعارة التناسبية"وهي ما تسمى 

إىل األول، كنسبة الرابع إىل الثالث، فيصبح عندئذ أن يستعمل الرابع بدال من الثاين، والثاين بدال 

، وأسقط النصيف عن ذلك مبثال فحواه أن نسبة الشيخوخة على العمر كنسبة "18"»من الرابع

العمر، وهي  مساء"، وتسمى الشيخوخة "شيخوخة النهار"املساء إىل النهار، وعليه يسمى املساء 

أشد األنواع إقناعا ووضوحا واملتلقي ال جيد صعوبة يف فهمها، أل�ا تتعلق بعملية ذهنية رياضية من 

  :السهل التسليم �ا، وميكن توضيح ذلك باملخطط اآليت

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  - 03 - خمطط 

  

  

احلدود األربعة فيما بينها، ومن مث ما تنهض عليه االستعارة يؤدي هذا املخطط عالقة 

  )د(إىل ) ج(كنسبة ) أ(فإذا كانت نسبة . التناسبية من قياس، ومنطق يؤدي فعالية احلجاج

  -أ-

 الشیخوخة

 

 النهار

ـ  د ـ   

  -ب-

 العمر

 مساء

-ج-  

 تداخل

)تضاد(  

 تداخل

ما تحت (

 تشاكل

 تشاكل
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  ب+أ)= ج(ب     و +ج )= أ(فإن 

  ).د+أ(تتشاكل كذلك، وعلى الرتتيب مع ) ب+ج(، و)ج(تتشاكل مع ) أ(حيث أن 

كآلية إقناعية، تؤدي املقاصد " Aristoteأرسطو "يف ا�مل احلاصل ترد االستعارة لدى 

احلجاجية، وخباصة يف منطها الرابع، إذ كان هلا مطلق الرتتيب يف تشكل ينهض على املنطق مبا 

  .تقتضيه من عمليات عقلية، كاالستدالل واالستنتاج واالستقراء 

رخيها وفية للنموذج األرسطي، الذي عّد مبثابة األصل وإن ظلت البالغة، وعلى امتداد تا

اجلوهري يف الشعريات الكالسيكية، واعتربت كل احملاوالت اليت تلته جمرد إضافات وحتقيقات، فإّن 

 Michelميشيل ميير"، على حد ما أبان عنه "شايم برلمان"التعديل والتجاوز أحدثه 

Meyer" لبالغة خالل هذا القرن، قد أجنزها سواء سلمنا الثورة الكربى يف ا« ، وهو يعتقد أن

، وجتلى هذا اخلرق يف توسيع مفهوم البالغة بإحداث بالغة جديدة، "19"»شامي بريملان بذلك أم ال

مجاعة مو "أسند هلا هذا الدور الرئيسي، والفعال واملتمثل يف احلجاج، وهو ما نلمح صداه لدى 

Group Mu ""20" اجلديدة طرحت نفسها على أّ�ا حجاجية، إذ ترى أن البالغة.  

  :الحجاجية" بيرلمان"ـ  بالغة  2ـ  3

إىل ختطي البالغة التقليدية جبعل كل املقومات " Perelmanetبيرلمان "حني ينهد   

البالغية آليات حجاجية، إمنا يوسع من دائرة البالغة، إذ تغدو متعلقة بدراسة مجيع احلجج، وعلى 

احلياة اليومية والعائلية « معتربا أّن  ،"21""البالغة اجلديدة"ان عنه يف كتابه اختالفها، وفق ما أب

  :واحلجج عنده أربعة أنواع ،"22"»والسياسية، توفر لنا كما هائال من أمثلة احلجاج البالغي

  .احلجج شبه منطقية- 1

  .احلجج القائمة على بنينة الواقع- 2

بنينة للواقع - 3
ُ
  .احلجج امل

  .القائمة على فرز املفاهيماحلجج  - 4

، قد حصر احلجاج يف األمناط األربعة، فقد خص "Perelmanetبيرلمان "وإذا كان 

تتفادى تصيد ترابط الواقع بني « النمط الثالث باهتمام بالغ، حيث تعد األهم على اإلطالق، ألّ�ا 

، هذا ما ينصرف على "23"»األشياء، وتتخطى ذلك بابتكار واقع جديد على أنقاض الواقع القائم
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خلق معاين ومفاهيم « احملسنات البالغية، والسيما االستعارة حبكم ما تنم عنه من القدرة على 

  ".24"»وعالقات جديدة داخل اللغة، وبني اللغة والعامل

كما ألفناه، مل حيدد بدقة دور االستعارة فإّن " Aristoteأرسطو "وإذا كان 

اإلشكال، وعاجل االختالل بأن أسند هلا وضعا مستقرا،  ، ختطى هذا"Perelmanetبيرلمان"

طهر البالغة احلجاجية من البالغة احملسناتية، إذ « ترتكن إليه باالر�ان إىل احلقل احلجاجي، حيث 

مل يعد هناك جمال تتوزع عليه هذه املقومات، وهلذا فقد احتلت االستعارة مكانا إىل جانب التشبيه، 

، كما رفض كل التصورات اليت "25"»الثالث من أجناس املقومات احلجاجية أو املقارن ضمن اجلنس

  ."26"ال تلتفت إىل وظيفة االستعارة يف احلجاج

بنظرته الشمولية  لالستعارة، أن مييط اللثام عن " Perelmanetبيرلمان "استطاع 

علمي، وما هو أديب، بيد أنه فعاليتها يف إنتاج املعرفة وتغري الواقع، حماوال تقريب اهلوة بني ما هو 

يكشف من ناحية أخرى أن هذه احملسنات، وإن مل تكن كفيلة بأداء دور اإلقناع، والتعبري يف 

  .األفكار، فستظل جمرد زخرف وزينة

وعليه، فإن ما حيدد ماهية االستعارة، وأمهيتها إمنا هو الدور الذي تنهض عليه يف اخلطاب، 

اهتم باالستعارة يف كليتها، فلم جيد بدا من التصريح باالهتمام املتميز، الذي تركن إليه، وإذا كان قد 

هلا، واملثال الذي " Aristoteأرسطو "الذي خصه لالستعارة التناسبية، وقد أشار إىل تعريف 

الشيخوخة "و" soir vieillesse du jourLeاملساء شيخوخة النهار "خصه �ا، واملتمثل يف 

بدعوى أ�ا أكثر وضوح وحجية من " La vieillesse soir de la vie""27"مساء العمر

، ملا تثريه من غموض، وتعدد داليل، "االستعارة حبصر املعىن"استعارة النمط الثالث، أو ما تسمى بـ 

ذلك أن اخلطاب، وحىت يؤدي وظائفه احلجاجية، ينبغي أن ينأى عن التعقيد، ويتناىف الغرابة، كما 

  ".28"كل من املخاطب واملخاطب بشروط تتيح فعالية اإلقناعجيب أن يلتزم  

غري أنه ال ميكننا الفصل بني ما هو مجايل، وما هو حجاجي، ألن االستعارة وما حتدثه من 

خداع وإبداع، تضفي نوعا من اجلمالية واإلمتاع، فتؤدي إىل التسليم واالقتناع يف عملية تواشج 

  .اجيوتواجل بني احلقلني اجلمايل واحلج
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بتسليمه أن الشعر بتداخله مع باقي األجناس  "حازم القرطاجين"هذا ما نلفيه لدى 

التخيل هو قوام املعاين الشعرية واإلقناع، « األخرى، إمنا يضطلع بوظيفة مجالية حجاجية، ذلك أن 

ى جهة هو قوام املعاين اخلطابية، واستعمال االقناعات يف األقاويل الشعرية، سائغ إذا كان ذلك عل

اإلمساع  يف املوضع، بعد املوضع، كما أن التخاييل سائغ استعماهلا يف األقاويل اخلطابية يف املوضع 

بعد املوضع، وإمنا ساغ لكليها أن يستعمل يسريا فيما تتقوم به األخرى، ألن الغرض من الصناعتني 

  ".29"»ر مبقتضاهواحد، وهو إعمال احليلة يف إلقاء الكالم من النفوس مبحل القبول لتتأث

يف إقراره بتداخل احلقلني ) هـ684" (حازم القرطاجين"وإذا كانت هذه االلتفاتة مبكرة من 

، يعد حبق من أوائل )هـ471" (عبد القاهر اجلرجاين"، فإن )اجلمايل(والشعري ) احلجاجي(اخلطايب 

بأننا " طه عبد الرمحن"العرب الذين اهتموا باالستعارة، وتبيان وظائفها احلجاجية على حد تصريح 

  ".30"»نظفر باملعامل األوىل هلذا الطريق يف إنتاج البالغي املتميز عند عبد القاهر اجلرجاين« 

  :ـ  حجاجية االستعارة لدى عبد القاهر الجرجاني 3ـ  3

كيف جنعل « سؤاال مهما فحواه، " اللسان وامليزان"يف كتابه " طه عيد الرمحن"يؤدي   

  ".31"»، عبارة تقبل الصدق والكذب، وتستقيم على أصول املنطق املعلومالقول االستعاري

، قد اعتمد على )هـ471" (عبد القاهر اجلرجاين"وتأسيسا على هذا الطرح، يؤكد أن   

آليات حجاجية يف دراسته لالستعارة مكنته من نقل أفكاره، وتوضيح أرائه كالرد واإلقناع والتوجيه 

  .تللمخاطب واإلدعاء واإلثبا

كما تعد االستعارة لديه أداة اقناعية وآلية حجاجية، ملا تنهض عليه من ادعاء شيء مكان   

التحول الطبيعي املتولد عن التجربة واملعاناة، يعترب « ، وهذا "معىن املعىن"شيء آخر، أو ما يسميه بـ

 تومهنا باملشا�ة ، حيث بذل كافة الوسائل اليت"32"»أحد اإلجنازات العبقرية لعبد القاهر اجلرجاين

واملطابقة، و�ذا تكون االستعارة مبثابة دعوى أو أطروحة، واملتلقي مطالب باالقتناع �ا، أو 

احلجاجية للقول االستعاري، « معارضتها، استنادا على احلجج املستعملة، ذلك انه وإلثبات الصفة 

  ".33"»للتني متيزان احلجاجا" االعرتاض"و" االدعاء"فيكفي أن نستبني فيها وجوه تدخل آلييت 

سبيله مجايل بإثارة املشاعر واالنفعاالت، ال ) هـ471" (الجرجاني"إال أن اإلقناع عند   

أن أمر البيان « يف " عبد السيد الصاوي"باستعمال احلجج املنطقية العقلية، على حد ما أبان عنه 
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من حيث تأثريه يف النفس، وهو  عند ناقدنا، ليس إقناعا منطقيا، ولكن للتصوير فيه قيمة كبرية

" عبد القاهر اجلرجاين"يصل إىل اإلدراك العقلي عن طريق التشبع احلسي، و�ذا كان اخليال عند 

أداة من أداوت اإلقناع، ولكن بطريقته اخلاصة، واليت تتخذ من اإلحساس واملشاعر، ومسارب 

  ".34"»الوجدان طريقا له

االستعارة أداة إقناعية وآلية حجاجية، ترنو إىل استمالة ضمن هذا املؤدى، خنلص إىل أن   

املتلقي ودعوته إىل االقتناع، ومن هنا ندخل حقل التداول، فعندما نستعمل االستعارة، نفعل لنغري، 

أبلغ وجوه تقيد اللغة مبقام الكالم، ونعلم أن هذا املقام يتكون من « حناجج لنتواصل، إذ أ�ا 

". 35"»أنساقها املعرفية واإلرادية والتقديرية، ومن عالقتها التفاعلية املختلفة املتكلم واملستمع، ومن

  .من هنا تتبدى فعالية السياق التداويل يف إبراز البعد احلجاجي لالستعارة

  : السياق التداولي لالستعارة -4

، ال ميكننا اإلقرار مبدى حجاجية االستعارة من عدمها، ألن املسألة تتعلق بواقع آخر  

تتفاعل فيه جمموعة من العوامل، وتتمثل يف النص كبنية نسقية، واملؤلف باعتباره ذات مبدعة 

واملتلقي بوصفه ذات متلقية مع االحتكام للسياق الداخلي واخلارجي، ولن تؤدي هذه العوامل ما 

  .عليها بانتقاء مقصدية النص، القارئ، واملؤلف

خمول حبل ألغازه، واستجالب أسراره، وعلى  ذلك أن القول االستعاري، موجه إىل قارئ  

قدر كفاءته ومعارفه املكتسبة تتضح حجاجية االستعارة، وفعاليتها اإلقناعية، أم أ�ا جمرد لعب 

يتوقف جناح االستعارة على احلجم الثقايف واالجتماعي ملوسوعة « باللغة، وحلية تزينية، حيث 

م االستعارة، وحتديد دالال�ا، واليت ختتلف من تلق ، املخولني مبهمة فه"36"»األشخاص املسؤولني

، أن يشتغل على أنه جماز جديد بالنسبة إىل شخص يقرتب "انطفاء"ا�از األكثر « آلخر، فيمكن 

، حىت القارئ الواحد، قد ختتلف وجهات نظره باختالف "37"»ألول مرة من تقعيد توليد الداللة

قفه وظروفه النفسية، كما ميكن أن تكون حجاجية االستعارة املقامات واملعطيات، وبالنظر إىل موا

فالنص يف عالقته مع مؤوليه « مرتبطة مبقصدية املتلقي، وحسب، ومل يسلك إليها املؤلف سبيال، 

حيدث تأثريات كثرية على مستوى املعىن، مل تكن يف حسبان املؤلف، بينما تسقط يف العدم تأثريات 

بالنظر إىل مؤهالت القارئ، وكفاءاته لذا يرتتب عليه، ". 38"»حسابا أخرى كان املؤلف قد أقر هلا
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أن يكون حذقا ماهرا يف الكشف عن القصد، وتوضيحه ومالحقة املختفي وتعريبه، وكما يؤكد 

يقع على عاتق القارئ الذي ينبغي عليه أن يسرتجع نية املؤلف «، فالعبء "روبلت شولز"

  ".39"»وقصده

توظيفه تقنيات حمددة، وتوخيه معامل معينة، حياول إضفاء مقصديته كما أن املؤلف وعرب   

لالستعارة عالقة «على النص، واستمالة املتلقي، ودعوته على التسليم مبا يصبو إليه حبكم أن 

، غري أن القول "40"»بتجربتنا الداخلية اخلاصة بالعامل، وهلا عالقة أيضا بسريورة انفعاالتنا

ة لغوية، قد ينفلت من سلطة مؤلفه ومتلقيه، ليفرض معان ودالالت عرب ما االستعاري، وبوصفه بني

تتيحه فعالية اللغة، وما متنحه قوة الكلمات من إمكانات حجاجية من شأ�ا التأثري يف املتلقي، 

  .ومحله على االقتناع

وال ينبغي أن نغفل دور السياق، الذي يعد عنصرا أساسيا يف حتديد املسار، سواء كان   

اخليا أم خارجيا، فتوظيف االستعارة، قد يكون مقنعا يف سياق معني، على خالف سياق آخر د

دائما سياق قادر أن يقدم جمازا شائعا مسننا، أو استعارة منطفئة على أ�ا « مغاير، إذ يوجد 

فاالستعارة وحبسب توظيفها، ويف إطار سياقات حمددة، قد تكتسب دالالت ،"41"»جديدة

يف سياق معني، وحتت تأثري ذلك السياق، « ما كانت كفيلة �ا من قبل، إذ أنه و  ووظائف جديدة

يقع تنشيط جزء معني من املوسوعة، واقرتاحه على أنه سور يسند االستبداالت الكنائية، ونتائجها 

، كونه السبب يف تأدية البعد احلجاجي، والسبيل لتحقيق املبتغى اإلقناعي "42"»االستعارية ويفسرها

تغيري يف األنساق االعتقادية والقصدية والتقوميية للناطقني، ودفعهم إىل االنتهاض « بإجراء 

  ".43"»للعمل

    :ــ خــــــاتمة 5

تأسيسا على ما سلف، لن تتأتى مكنة ختطي االزدواجية بني جعل االستعارة آلية حجاجية،      

، إال بتالقح وتشافع جمموعة من العوامل تؤدي اإلقناع، وبني عدها حلية تزينية، تنهض على اإلمتاع

  .يف إطار متصل ضمن سلمية من االعتبارات، تتدرج �ا، وتندرج عربها

وعليه أضحت االستعارة أداة إقناعية وآلية معرفية، فهي أساس احلجاج، و�ذا احلال اإلجرائي،    

  .املتعددتأخذ انزياحا عن سكونيتها، لتدخل رحابة االنفتاح على األفق املتجدد 
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Activating physical alternatives in the communication process for 

impaired.-the hearing  
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  : ملخص

الصم البكم، وذلك  من بني الشرائح اليت تعاين العزلة والتغّييب يف ا�تمعات اجلزائرية، هي فئة

لفقدا�م أهم ميزة تؤهلهم للتفاعل مع احمليط االجتماعي الذي يعيشون فيه، إذ جندهم يعانون من 

  .النبذ والنفور من قبل ا�تمع

احلق اللغوي هو من أمسى احلقوق اليت جيب توفريها للطفل الذي فقد حاسة السمع وبالتايل     

غة وفقا حلاجياته، وتصميم برامج تعليمية موحدة على مستوى عدم القدرة على الكالم، فتكييف الل

الرتاب الوطين أو العاملي هو ضرورة البد من توافرها، لكي يتمكن هذا الطفل من االندماج مع 

  .احمليط اخلارجي

  كيف تسهم البدائل اجلسدية يف تفعيل  العملية التواصلية لدى فاقدي السمع؟:  اإلشكالية

  .احلق اللغوي، األصم األبكم، الدمج االجتماعي: الكلمات املفتاحية

                                           
  حيـــزيـة كــروشالدكتــورة : المؤلف المرسل  
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Abstract: 

 Among the segments that suffer isolation and absence in Algerian societies, are 
the deaf-mute category, because they lose the most important feature that qualifies 
them to interact with the social environment in which they live, as we find that 
they suffer from ostracism and alienation by society. 

The linguistic right is one of the highest rights that must be provided to a child 
who has lost the sense of hearing and consequently the inability to speak. 
Adapting the language according to his needs, and designing unified educational 
programs at the level of the national or global territory is a necessity that must be 
met, in order for this child to be able to integrate with the external environment  .  

The problem: How do physical alternatives contribute to activating the 
communicative process for the hearing-impaired? 

Keywords: linguistic right, deaf-mute, social integration. 

  : مقدمةـ  1

الناقصة هلم، حيث تعاملوا معهم لطاملا كانت فئة ذوي االحتياجات اخلاصة تعاين من نظرة ا�تمع 

على أساس أ�م عالة على ا�تمع وشرحية الصم البكم من بني هذه الفئات اليت عانت من إمهال  

، حيث نادوا بالتخلص ...)اإلغريقية والرومانية(كبري منذ اقدم العصور ويف خمتلف ا�تمعات 

م، أو فهم ما يدور حوهلم، وإ�م بأن الصم غري قادرين على تعلم الكال(منهم، وقد أكد أرسطو 

  .1)أقل مرتبة من املكفوفني

قامت غولدن ميدو بتتبع حالة عشرة أطفال صم بالوالدة، عندما كانت  1984يف عام     

أعمارهم ترتاوح بني العام إىل األربعة أعوام، وقد نتج عن تلك الدراسة نتائج مدهشة، من بينها  أن 

 األطفال الصم البكم ابتكروا حركات خمتلفة باستعمال اليدين، حبيث هناك حركات مفهومة أل�ا

أيقونية فالطفل  يضع راحتيه على أذنيه للتعبري على الرسوم متحركة، هذا يف املرحلة األوىل، أما يف 

  2املرحلة الثانية فهم يبدؤون باستعمال إشارة أو إشارتني وثالثة بشكل معني

الطفل األصم األبكم جيد صعوبة كبرية يف التعلم بشكل أسرع، وال يتعلق هذا حبسب اعتقادنا      

الصمم فحسب، ألنه يؤثر على قدرا�م الفكرية، بل ببساطة ألن هذه اإلعاقة حتكم عليهم ب

بالعزلة، وبالتايل فهي تؤثر على امللكة الذهنية، مما يتسبب يف شلل قدرا�م الفكرية، وهلذا نلحظ من 
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رون خالل جتربة غولدن أن األطفال الصم البكم قادرون على ابتكار لغة خاصة �م، عندما يفتق

  .للنماذج اللغوية املناسبة للتعامل واالندماج مع بيئا�م االجتماعية

ابتكار سبل جديدة وتأسيس مدارس خاصة وغريها من البيداغوجيات  التعليمية هو واجب   

يفرض على املتخصصني واملعنيني أداؤه، فالطفل األصم األبكم له حق يف تعلم اللغة أيا كانت، 

ن الغاية هي حتقيق الفهم والتواصل مع ا�تمع، باعتباره فردا من أفراده، وله إشارية أو إحيائية، أل

حقوق وواجبات اجتماعية كأي شخص عادي، له حق التفاعل، وواجب العطاء اجتاه الوطن 

  .وا�تمع على حد سواء

  : مفهوم الصم البكمــ  2

الناقصة هلم، حيث تعاملوا معهم لطاملا كانت فئة ذوي االحتياجات اخلاصة تعاين من نظرة ا�تمع 

على أساس أ�م عالة على ا�تمع وشرحية الصم البكم من بني هذه الفئات اليت عانت من إمهال  

، حيث نادوا بالتخلص ...)اإلغريقية والرومانية(كبري منذ اقدم العصور ويف خمتلف ا�تمعات 

م، أو فهم ما يدور حوهلم، وإ�م بأن الصم غري قادرين على تعلم الكال(منهم، وقد أكد أرسطو 

  .3)أقل مرتبة من املكفوفني

قامت غولدن ميدو بتتبع حالة عشرة أطفال صم بالوالدة، عندما كانت  1984يف عام     

أعمارهم ترتاوح بني العام إىل األربعة أعوام، وقد نتج عن تلك الدراسة نتائج مدهشة، من بينها  أن 

حركات خمتلفة باستعمال اليدين، حبيث هناك حركات مفهومة أل�ا األطفال الصم البكم ابتكروا 

أيقونية فالطفل  يضع راحتيه على أذنيه للتعبري على الرسوم متحركة، هذا يف املرحلة األوىل، أما يف 

  4املرحلة الثانية فهم يبدؤون باستعمال إشارة أو إشارتني وثالثة بشكل معني

ة كبرية يف التعلم بشكل أسرع، وال يتعلق هذا حبسب اعتقادنا الطفل األصم األبكم جيد صعوب     

بالصمم فحسب، ألنه يؤثر على قدرا�م الفكرية، بل ببساطة ألن هذه اإلعاقة حتكم عليهم 

بالعزلة، وبالتايل فهي تؤثر على امللكة الذهنية، مما يتسبب يف شلل قدرا�م الفكرية، وهلذا نلحظ من 

طفال الصم البكم قادرون على ابتكار لغة خاصة �م، عندما يفتقرون خالل جتربة غولدن أن األ

  .للنماذج اللغوية املناسبة للتعامل واالندماج مع بيئا�م االجتماعية
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الصم البكم هم شرحية تعاين من قصور يصيب اجلهاز السمعي يف أي منطقة من األذن، حيث   

فال تكون حدة مسعهم ( نوا ضعاف السمع يفقدون القدرة على إدراك األصوات، أو ميكن أن يكو 

كافية لتسمح هلم بتعلم لغتهم أو املشاركة يف النشاطات يف مستوى سنهم، ومتابعة التعليم 

 5)املدرسي

الصمم هو أحد أبرز األسباب اليت تتسبب يف حرمان الفرد من ميزة النطق، وذلك ألنه غري قادر    

ي رسالة من شأ�ا ان تدرك ضمن العمليات العقلية، واليت على دخول احللقة التواصلية، فال يتلقى أ

مينعه من تأدية الوظيفة السمعية، فهو حيتاج إىل ( تسمح خبلق لغة يتعامل �ا مع غريه، فهو 

  .6)لغة اإلشارات(أساليب خمتلفة متكنه من االستيعاب دون خماطبة كالمية 

يط الذي يعيشون فيه، وغالبا تكون عبارة فهم يلجئون إىل ابتداع لغة جديدة تتناسب مع احمل    

عن حماكاة األشياء املرئية يف الواقع، فتجدهم يبتكرون  مجلة من اإلشارات اليت عاينوها باملالحظة 

  .واالستعمال ليتوصلوا إىل القناة املوصلة إىل الداللة املطلوبة، واليت يتلقاها اآلخر

، كما قد يفقده تدرجييا )وراثيا(السمع منذ والدته من املمكن أن يكون األصم األبكم قد فقد     

الشخص األصم من الناحية :" بدرجة تكفي إلعاقته عن بناء اللغة، يقول بدر الدين كمال عبده

الطبية هو ذلك الذي حرم من حاسة السمع منذ الوالدة، إىل درجة جتعل الكالم املنطوق مستحيال 

  .7"بل تعلم الكالملديه، أو هو الذي فقد القدرة السمعية ق

الصمم يف هذه احلالة هو السبب الرئيسي لفقدان القدرة على الكالم، وللتأكيد أكثر على       

األصم هو الشخص الذي يعاين من عجز :" هذه الفكرة ال بأس بتقدمي قول آخر والذي مفاده

ال السماعة الطبية، مسعي، يعيقه عن املعاجلة الناجتة للمعلومات اللغوية من خالل السمع، واستعم

  .8"أو دون استعماهلا

من مجلة التعريفات املقدمة آنفا يتضح ان األذن متثل أحد احلواس اليت هلا فاعليتها يف استعمال    

املوجات الصوتية، وأي خلل يف هذا العضو يشكل عائقا أمام اإلنسان، ومينعه من حتقيق الكسب 

ة عضوية تؤثر على إحدى مستويات األذن، أو كل اللغوي، واإلعاقة السمعية باعتبارها إصاب

،  ميكن القول أن السمع مرتبط 9فإ�ا تعيق عملية السمع) داخلية، خارجية، وسطى(مستويا�ا 
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من أهم :" ارتباطا وثيقا بنمو اللغة بل هو شرط أساسي حلدوث هذا النمو، يقول نادر جرادات

 10"اجلهاز السمعيالعناصر اليت تشكل أساس إنتاج وفهم الكالم هو 

من األسباب العضوية اليت تقرر املصري اللغوي لإلنسان هي األذن، فهي متثل اجلهاز املستقبل        

لألصوات، حيث تنقلها إىل الدماغ، وهذا األخري يعمل على ترمجة األصوات وحمور�ا إىل لغة 

األبكم غري قادر على االندماج مفهومة يدركها اآلخر املوجود يف العامل اخلارجي، وهلذا نرى األصم 

مع جمتمع جديد خيالف ا�تمع الذي ترىب فيهن وتعود بصره على مواضيعه اليت جتعله قادرا على 

  .ابتكار لغة إشارية تدجمه مع غريه يف اجلماعة اللغوية

  :جدول ميثل درجات القدرة السمعية مقاسه بوحدات ديسبل

 وحدات ديسبل درجة القدرة السمعية

 20-10  السمع العادي  

 40-20 اإلعاقة السمعية

 70-40  اإلعاقة السمعية المتوسطة  

ويرمز هلا ب )  (decibleيوضح اجلدول أن السمع تقاس شدته بوحدة تعرف بوحدة ديسبل

(db) وتقاس درجة عتبة القدرة السمعية بوحدات تسمى هرتز ، (hortz)أصوات : فيقال مثال

) 110(وحدة هرتز، وذات شدة ترتاوح ما بني) 8000- 125(بني ذات ذبذبات ترتاوح ما 

  11وحدة ديسبل، وعلى هذا األساس يقرر مدى مساع املفحوص لألصوات  ذات الذبذبات والشدة

  : استراتيجيات تعليم الصم البكم-3

مت انتهاج عدة طرق من اجل تعليم األطفال الصم البكم كيفية التواصل مع اآلخرين، ولكي    

، ومن بني أهم ...)ثقافيا، لغويا، علميا(وا من االندماج يف جمتمعهم من كل النواحي يتمكن

  : االسرتاتيجيات املتعبة ما يأيت

  قراءة الشفاه(أساليب تعليم قراءة الكالم :( 

نعين بقراءة الشفاه ، تعليم األطفال املعاقني مسعيا على استعمال احلاسة البصرية، لفهم ما يقال    

أي فهم الكالم بواسطة مالحظة أكثر من مصدر كتعابري الوجه، وبعض احلركات واإلمياءات 
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األخرى اليت ميكن أن تضيف شيئا من املعىن للكالم الصادر من هذا الشخص، وتستخدم قراءة 

  .12الشفاه مع األطفال الصم البكم �دف تنشيط فهمهم كما يقوله هلم اآلخرون

  : يشري ساندرز إىل طريقتني من طرق قراءة الشفاه لدى األفراد الصم البكم مها    

 يعتمد فيها األصم األبكم على حركات شفيت املتكلم، مث ينظمها معا لتشمل : الطريقة التحليلية

 .مل على جتزئة الكلمة إىل مقاطع لفظيةاملعىن املقصود، حيث يع

 وفيها يركز املعاق مسعيا على معىن الكالم أكثر من تركيزه على حركة شفيت : الطريقة الرتكيبية

املتكلم لكل مقطع من مقاطع الكالم، ومهما تكن الطريقة اليت ينمي �ا مهارة قراءة الشفاه، فإن 

ا على مدى فهم األصم األبكم للمثريات البصرية جناح الطريقة أيا كانت يعتمد اعتمادا أساسي

املصاحبة للكالم ، واليت متثل تلك املثريات البصرية، أو الدالئل النابعة من بيئة الفرد كتعبريات 

 .الوجه، وحركة اليدين

 التواصل اليدوي :  

ملفاهيم هو نظام يعتمد على استخدام رموز يدوية، إليصال املعلومات لآلخرين، والتعبري عن ا    

  .واألفكار والكلمات، ويعرب عن هذه الطريقة بلغة اإلشارة، وتعد األكثر انتشارا بني الصم البكم

هي نظامك من الرموز اليدوية اخلاصة متثل بعض الكلمات أو املفاهيم أو : مفهوم لغة اإلشارة

  .13األفكار املعينة

أ�ا طريقة مالئمة بصفة خاصة  تعتمد لغة اإلشارة اعتمادا كبريا على حاسة البصر، كما    

لألطفال الصم البكم، وهم صغار حبيث يكون من اليسر عليهم رؤيتها، كما أ�ا ال تطلب تنسيقا 

عضليا دقيقا لتنفيذها، ويستطيع األطفال التقاطها بسهولة، كما أ�م يستخدمو�ا يف التعبري عن 

ليت ميكن التعبري عنها بلغة اإلشارة مثل أنفسهم، وتغطي لغة اإلشارة عددا كبريا  من املوضوعات ا

  ...العالقات العائلية، الضمائر العمليات العقلية، املشاعر االنفعالية، املهن

  : تنقسم اإلشارات إىل ثالثة أقسام   

وهذه اإلشارات اليت يتعارف عليها جمتمع معني، وتصف مفهوما أو : اإلشارات الوصفية .1

للكالم، كرفع اليد للتعبري عن الطول، وهي إشارات تلقائية فكرة معينة، وتكون عادة مرافقة 

 .يستخدمها الشخص العادي الذي ال يعرف القاموس اإلشاري يف تعامله
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هي اإلشارات اليت تدل على فعل أو مفهوم أو صفة أو ضمري، : اإلشارات غري الوصفية .2

ولألسفل للداللة على كرفع اإلصبع لألعلى للداللة على الصدق : وتعد لغة خاصة للصم البكم

اخلطأ وقد مت تطوير هذا النظام يف معظم الدول ليصبح لغة خاصة بكل دولة، أو قاموسا إشاريا 

 .خاصة �ا، وتستخدم عادة يف نشرات األخبار والربامج التلفزيونية املختلفة

ي هي عبارة عن استخدام أصابع اليدين يف �جئة احلروف املختلفة، أ: اإلشارات األجبدية .3

إشارات حسية مرئية، إذ يكون لكل حرف شكل معني، وحيدث التفاهم والتواصل بني مستخدمي 

 .14أجبدية األصابع عن طريق حركات األصابع �جئة الكلمات للحروف العربية

األطفال الصم البكم يتواصلون بطرق متعددة، وكلها تعتمد على البصر، وبالتايل ميكن القول       

:" ثل بديال فعاال عن الكالم املنطوق، وقد عرب عن هذا امحد رشوان قائالأن لغة اإلشارة مت

  .15"وتوجههم إىل االنتباه إىل اإلشارات واحلركات وهجاء األصابع

لكن هذا النوع من التواصل �ذه الطريقة وجهت له بعض االنتقادات، إذ يرى بعض العلماء أن     

عملية التواصل اليدوي جتعل األصم األبكم عاجزا عن قراءة اخلطابات املكتوبة، فتعزله عن تشريح 

  .األنساق املعرفية املدونة، وبذلك يتولد قصور آخر يف معارفه العقلية

يم لغة اإلشارة للصم البكم جمرد حماولة مبنية على نظريات واهية، وإمنا حددت هلا مل يكن تعل   

  : جمموعة من األسس اليت تضمن دقتها وفاعليتها هي

  .زمن اإلشارة- 

  تشكيل اإلشارة- 

  .اجتاه حركة اليدين- .حركة اليدين- 

  .مكان التقاء اليد بأجزاء اجلسم- 

  .هامدى سرعة اإلشارة وحتريكها وقو�ا وضعف- 

  .16تعبريات الوجه- 

  :وللغة اإلشارات نوعان فهي مثل الكالم املنطوق ومها
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 وهي مثل اللهجة العامية، حيث يتعامل الصم  البكم مع فئات ا�تمع  : لغة اإلشارة العامية

املختلفة، بإشارات متباينة ملفردة لغوية واحدة، ويتعاملون بلغة إشارات خاصة مع أفراد األسرة 

 .إشارات خمتلفة مع الصم البكم يف النوادي واجلمعيات اخلاصة �مواجلريان، و 

 تقوم املدارس اليت تعلم الصم البكم مبنع استخدام هذا النوع من اإلشارة يف : لغة اإلشارة السرية

  17ساحا�ا أو بني األفراد اآلخرين، لدرجة أ�ا تستخدم يف سرية تامة

 التواصل الكلي :  

ق الطفل يف تعلم استعمال مجيع اآلليات املمكنة للتواصل، حىت تتاح يقصد بالتواصل الكلي ح   

له فرصة تنمية مهاراته اللغوية يف سن مبكرة بقدر املستطاع، ويشمل أسلوب التواصل الكلي على 

احلركات التعبريية اليت يقوم �ا الطفل نفسه، لغة اإلشارة والكالم، (الصورة الكاملة لألمناط اللغوية 

شفاه، وهجاء األصابع والقراءة والكتابة، ويف ظل هذا األسلوب يسمح للطفل باستغالل ما وقراءة ال

تبقى لديه من مسع من خالل املعينات السمعية مبختلف أنواعها، يف حالة ضعيف السمع وليس 

ويعد االستخدام املبكر واملستمر لنظام التواصل الكلي أحد العوامل املساعدة ... األصم األبكم

  18)لنمو العقلي مبا يرتتب على ذلك من حتصيل أكادمييعلى ا

وقد ظهرت هذه  الطريقة نتيجة االنتقادات اليت وجهت لكل من اسرتاتيجية قراءة الشفاه    

  :والتدريب السمعي، ومن بني أهم االنتقادات املوجهة هلذه االسرتاتيجيات هي

الشفاه، إما بسبب السرعة يف صعوبة فهم األصم األبكم للمتكلم باستخدام طريقة لغة  .1

 .الكالم من طرف املتكلم أو املوضوع الذي يدور حول احلديث، أو مدى مواجهة األصم األبكم

صعوبة فهم األصم للمتكلم باستخدام طريقة التدريب السمعي بسبب مدى القدرة  .2

 .السمعية املتبقية لدى األصم، ومدى فاعلية الوسائل السمعية لديه

اإلشارة أو أجبدية األصابع بني كل الناس، ويعين ذلك االعتماد على فهم صعوبة نشر لغة  .3

 .19األصم األبكم لآلخرين

للجسم أمهية كبرية يف مثل هذا النوع من التواصل، إذ يكون هنالك تعايش جسمي مع      .4

، وهذا التفاعل يكسبه 20احمليط اخلارجي للطفل، فيقوم بنشاطات ذاتية تزيد يف تفاعله مع بيئته

ال يقوم :معرفة كلية وتواصال شامال ومتعدد احلواس والتجارب الشخصية واخلربات اليومية، فمثال
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املعلم بتقدمي شيء مألوف مث يسأل الطفل ما هذا؟ ما لونه؟، فيقوم الطفل باإلجابة مستعينا باخلربة 

ا من عامله، اليت اكتسبها من حميطه، وبالتايل فإن الطفل حيدد املسميات، ويكتشف لغته انطالق

  21مستعينا بكل جزء من جسده  ليعرب عن حاجاته

من الواضح أن كل االسرتاتيجيات اليت سخرت من أجل تدريب الصم البكم على آليات متعددة    

تعتمد بصفة كليه على باث عضوي، ومستقبل بصري، حيث يلجئون إىل معاينة ومالحظات كل 

نفس الوقت على توليد حركات ذات دالالت مقصودة احلركات الصادرة عن املتكلم، ويعتمدون يف 

  .تبلغ رسائلهم، وتعرب عن حاال�م االنفعالية، وهي عبارة عن مزيج من احلركات اإلرادية والالإرادية

  

  22خمطط توضيحي ألهم االسرتاتيجيات التعليمية للصم البكم

  

 استراتيجيات تعليم الصم البكم

التدريب  قراءة الشفاه

 السمعي

التدريب على 

استخدام 

 المعينات السمعية

عيوب عالج 

 النطق

الطريقة 

 الرتكيبية

الطريقة 

ةالتحليلي  
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يعد الرتكيز على األساليب التعليمية لألطفال الصم البكم أحد أهم العوامل اليت تنعكس على  

االجتماعية، النمو اللغوي لديهم، وبالتايل تسمح هلم بالتواصل مع اآلخرين واالندماج ضمن بيئا�م 

  .فيصبحون قادرين على التعايش مع أفراد حميطهم

  

  :عتبارات خاصة بتعليم الصم البكما-4

جيب أن تتخذ مجلة من اإلجراءات يف حال تعليم الطفل األصم األبكم، ألنه يتعامل مع حالة    

  : خاصة حتتاج إىل جهد أكرب، ويؤخذ بعني االعتبار عجزه، وهذه االعتبارات هي

 .يكون مقعد الطفل بعيدا عن األصوات قريبا من موقع النشاط التعليميأن  - 1

 .أن جيلس الطفل وجها لوجه أما املعلم، ألنه يعتمد على بصره كبديل عن السمع - 2

 .جيب أن يكون قربا من الطفل) أخصائي لغة اإلشارة(يف حالة توفر املرتجم  - 3

 .كتابة أمساء األشياء املوجودة يف الصف - 4

 .املعينات السمعية واألدوات  املكيفة اخلاصةتزويد الطفل ب - 5

 .عدم تعريض الطفل لإلضاءة الشديدة، ألن ذلك مينعه من قراءة الشفاه - 6

 .اللجوء إىل تعديل األساليب واألهداف عند احلاجة القصوى فقط - 7

 .التكلم مع الطفل بطريقة طبيعية وجها لوجه لتعويده على قراءة الشفاه - 8

ع األطفال إلثراء رصيده اللغوي، وإن كان ال ينطق تشجيع الطفل على التعامل م - 9

 .باملفردات

 .التأكد من انتباه الطفل وقدرته على الفهم -10

التعرف على أساسيات صيانة املعينات السمعية، وطرق التحقق من أ�ا تستعمل بشكل  -11

 .23صحيح
  

الوظيفة الرئيسية للجهاز السمعي هي استقبال االهتزازات األكوستيكية وحتويلها إىل إشارات     

بالنسبة لإلنسان من وسائل االتصال بينه وبني العامل (يدركها املخ لتشكيل حلقة التواصل، فالسمع 

اإلنسان  ، أما يف حال فقدان24)، وحلقة من حلقات عملية االتصال اللغوي بينه وبني بين جنسه
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لسمعه  فمن احملتم وجود فجوة بينه وبني جمتمعه، إال أن القدرات العقلية لإلنسان مسحت له بإجياد 

  .وسائل وبدائل  غري لغوية لكي يسد اهلوة اليت نتجت عن قصوره وعجزه
  

  :دراسة تطبيقية في مدرسة األطفال المعوقين سمعيا ببلدية الشطيةــ  5

جمموعة من اإلجراءات : الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وهو اعتمدنا يف: منهج البحث- 1

البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع، اعتمادا على مجيع احلقائق والبيانات وتصنيفها 

  .ومعاجلتها وحتليلها حتليال دقيقا الستخالص داللتها والوصول إىل النتائج املهمة

ينة قصدية خاصة باملعلمني ويقدر عددهم ستة عشر استهدف البحث ع: جمتمع البحث- 2

معلما، والتالميذ الذين يشكلون احليز التطبيقي إلجراء املقاربات امليدانية للطرائق التعليمية اليت 

  .طرحتها النظريات

 19تقع مدرسة األطفال املعوقني مسعيا ببلدية الشطية على الطريق الوطين رقم: التعريف باملدرسة- أ

  .اجلديدة باملدينة

،  وتقدر 2008ديسمرب  06املؤرخ يف  282/08مت إنشاءها ميقتضى املرسوم التنفيذي رقم   

  .مرت مربع مبنية 1200مرت مربع منها 3200مساحتها اإلمجالية بـ

تعمل املؤسسة يف إطار مؤسسايت، حيث يستفيد من التكفل الرتبوي والتعليم : مهام املؤسسة- ب

عجز مسعي، خفيف، (هقني ذوي العجز السمعي بدرجات خمتلفة املتخصص لألطفال واملرا

، وكذا السهر على صحتهم وسالمتهم ورفاهيتهم لغويا )2، عميق د1متوسط، حاد عميق د

  ...ونفسيا وثقافيا

  : قدرة االستيعاب- ج

  العدد الفعلي  العدد النظري   

  30  80  داخلي 

  13  40  نصف داخلي 

  43  120  المجموع
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  :االلتحاقشروط -د

  سنة 18إىل  03السن من.  

 مصاب بإعاقة مسعية متوسطة أو عميقة.  

 مقيم بوالية الشلف أو ضواحيها.  

  : اهلياكل - ه

 اجلناح اإلداري.  

 اجلناح البيداغوجي.  

  إناث وذكور(املراقد(  

 املطبخ  

 املطعم  

  األقسام 

  :املستخدمني-و

  :الطاقم اإلداري والصيانة

  1  المدير

  1  المقتصد

  1  متصرف

  1  عون حفظ البيانات

  02  حارس

  05  عامل مهني
  

  : الطاقم النفسي الرتبوي- ز

  1  نفساني تصحيح النطق والتعليل اللغوي 

  1  نفساني عيادي
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  2  مربي متخصص رئيسي

  :العمال اإلضافيني- ح

  16  إدماج حاملي الشهادات

  18  إدماج في إطار النشاط االجتماعي
  

  : التنظيم البيداغوجي-ط

  : التعليم املتخصص- 1

o قسم التحضريي.  

o قسم سنة أوىل تنطيق.  

o قسم سنة ثانية تنطيق.  

o  من السنة األوىل إىل غاية السنة اخلامسة(األقسام االبتدائية.(  

 ما قبل التكوين املهين : 

o دراسة ورشة اإلعالم اآليل.  

o ورشة املطبخ واحللويات.ورشة السمعي البصري.  

o ورشة النحاسيات. 

  التكفلأهداف: 

 القيام بالتعليم التحضريي والتعليم املتخصص. 

 القيام بالتكفل اخلارجي لألشخاص الذين تتوفر فيهم شروط القبول باملؤسسة. 

 ضمان النشاطات الثقافية والرتفيهية والتسلية.  

 ضمان مرافقة األسرة والطفل املرافق.  

  ية والقراءة الشفوية، وتعلم ضمان التكفل الفردي والرتبية السمعية وإعادة الرتبية اللغو

  .الكالم وكذا لغة اإلشارة

 حتقيق إدماج مدرسي واجتماعي. 

  : قراءة يف املنهاج- ي
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  :املنهاج- 1

  تربية  فرصية

  إيقاع جسمي

  أم للقراءة

  تربية رياضية

  تربية حسية 

  .سلوك وآداب عامة

  تربية نفسية حركية 

  نشاط يدوي

  تربية تشكيلية 

  تربية مسعية

  .فرديختطيط عمل 

يندرج هذا املنهاج ضمن سياق إدماج الطفل األصم األبكم لغويا ومدرسيا واجتماعيا وهذا ال    

يأيت إال باالهتمام مبرحلة ما قبل الدراسة، ومنحه الفرصة للمرور مبراحل النمو النفسي اليت مير �ا 

  .الطفل العادي، باألخص من ناحية النمو اللغوي

املقاربة الشفوية منوذجا يف عملية التكفل بالطفل ذي التصور السمعي  يقرتح املنهاج يف إطار   

بكل أنواعه من الكشف إىل التمدرس بغية وضع أدوات التواصل الشفهي، الذي يعد يف حد ذاته 

  .أداة لالندماج املدرسي واالجتماعي

  :ويتضمن هذا املنهاج حماور أساسية هي  

  ية وخصائص الطفل األصم األبكم يف مرحلة ما حمور نظري ضروري لفهم الرتبية التحضري

 .قبل املدرسة،  وخصائص منوه وحاجاته لتسهيل عملية التدخل

  ،حمور يتناول التنطيق ومتطلباته، كونه عملية حمورية يف حتقيق هدف خلق التواصل الشفهي

قصور باإلضافة إىل دراسة بعض النماذج عن املقاربات التواصلية املستعملة مع الطفل ذو ال

 .السمعي
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  حمور يتناول متطلبات الرتبية املبكرة والرتبية التحضريية من حيث النشاطات والوسائل

 .واهلياكل، وكذلك من حيث التنظيم الزمين واملكاين وكذا املتدخلني

يبدو أنه من املؤكد أن وضع منهاج يف مثل أمهية هذا املنهاج املكيف الذي يتناسب مع حالة    

ألبكم ، يستلزم إطارا تطبيقيا وهو ما عكفت عليه اللجان بغية توضيح معامل تنفيذ الطفل األصم ا

  .املنهاج 

فمختلف حماور هذا املنهاج �دف إى تكوين شخصية الفرد من خالل إكسابه لغة تسهم يف كسر 

  .احلاجز بينه وبني العامل اخلارجي 

ل الرتبية التحضريية بالنظر إىل سن جتدر اإلشارة إىل أن هذا العمل يف شكل منهاج لكل أطفا   

الطفل املتكفل به الذي هو دون سن اخلمس سنوات ، ولذلك فإن املنهاج املقرتح مل حير مشاريع 

بيداغوجية حمددة ومفصلة ، وذلك من أجل ترك احلرية للمريب حيث أن األطفال الصغار خيتلف 

جة القصور السمعي واحمليط األسري بعضهم عن بعض من الناحية العقلية واللغوية ومن ناحية در 

  .املساعد 

وقد وضع يف املنهاج اخلطوط العريضة للعمل الرتبوي هلذه الفئة يف كل جماالت النمو املعريف    

  .والوجداين واحلركي والتفطيين ، وقد صيغت بطريقة مناسبة لسن الطفل واحتياجاته 
  

  :هاجحتليل بعض النشاطات التعليمية املقرتحة يف املن - أ

 :الرتبية احلسية - 1

حتتل الرتبية احلسية مكانة مميزة يف متكني الطفل القاصر مسعا ونطقا من التعرف على العامل 

اخلارجي ، واكتشاف بعض اخلصائص وإثارة فضوله عن طريق املالحظة واملعاينة ، فهي 

األفكار إىل تنطلق من تربية احلواس إىل بلوغ املفاهيم ، ومن املفاهيم إىل األفكار ، ومن 

سلوك بوضع سلسلة من األلعاب والتدريبات لتنمية حواس الطفل ، على أن تكون 

  .نشاطات يومية تشتمل كل أعضاء اجلسم بتدريب احلواس 
  

  :أهدافها   

 :التمييز البصري  -
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  .القدرة على التمييز بني خمتلف األلوان واألشكال 

 : التمييز الذوقي -

  .والتمييز بني خمتلف األذواق القدرة على التعرف واالكتساب 

 :التمييز بني الروائح -

  .القدرة على التعرف واكتساب التمييز بني خمتلف الروائح 

نالحظ أن منو احلواس يسبق منو العمليات الذهنية ، فالطفل الذي يرتاوح عمره بني ثالثة و ستة   

ه إىل هؤالء األطفال مسايرة أعوام يعد يف مرحلة التكوين ، حبيث جيب أن تبىن األنشطة الىت توج

للنمو الطبيعي هلم ، وتكيفهم مع الوسط الذي يعيشون فيه ، وتعد حواس الطفل نوافذ يطل منها 

  .على العامل اخلارجي 

  

  :أمثلة على بعض احلواس

 :تدريب حاسة اللمس - 1

  :ضمن ألعاب تربوية موجهة من أجل) الصلصال(تصميم بعض األشكال من الورق أو العجني 

 .مييز بني األشياء الثقيلة واخلفيفة الت -

 .التمييز بني األشياء املتشا�ة  -

 .التمييز بني اجلامد والسائل والصلب واللني  -

  .التمييز بني البارد واحلار  -

 :تدريب حاسة الشم - 2

  ) العطور ، الطعام ، سوائل خمتلفة ، التوابل ، اخلضر والفواكه(يكتشف بعض الروائح املعهودة 

  :الفكرية واملعرفيةالنشاطات  - ب

�تم با�ال املعريف للطفل األصم األبكم ، ومتكنه من التحصيل اللغوي الذي جيعله قادرا على    

  :الفهم واالستيعاب والتحليل ، ومن أهم النقاط اليت تركز عليها هذه النشاطات هي

 :اللغة  -  أ



  

 حيـــزيـة كــروشالدكتــورة 
 

98 

واخلطية واإلشارية اليت تسمح متنحه القدرة على تعلم جمموعة من اإلشارات اللسانية والصوتية 

  :له بالتواصل مع اآلخرين و�دف إىل

 .فاعلية التواصل مع اآلخرين  -

 .إثراء الرصيد اللغوي  -

  .استعمال الرصيد اللغوي لوصف صورة بسيطة أو شرح وضعية  -

من خالل حتليلي للمنهاج استنتجت أن العملية التعليمية يف هذا امليدان ركزت على تنمية روح    

االكتشاف لدى األصم األبكم ، حيث اهتم يف بناء املنهاج على فك تلك العزلة اليت يكون فيها 

هلدف الطفل ، فقد حددت جمموعة من احملاور ذات الفاعلية االجتماعية ، ولكن ال ميكن حتقيق ا

  ...حىت حيدث التفاهم واإلفهام  - على األقل لدى فئة حمددة–املنشود ما مل تكن لغة واضحة 

  : خاتمةــ  6

  :متخضت هذه الدراسة عن مجلة من النتائج منها

  الصم البكم من أهم الشرائح االجتماعية اليت تفتقر إىل أبسط احلقوق االجتماعية بسبب

  .داخل احليز االجتماعي العزلة اللغوية اليت يعانون منها

  ابتكار سبل وطرائق منهجية لتشغيل اجلسد كآلة ناطقة تنوب عن اللسان لكي حيقق

  .ا�تمع الدمج النسيب أو الكامل للطفل العاجز مسعيا ونطقيا

 األسرة هي املدرسة األوىل اليت جيب أن �تم بتلقني الطفل ما يلزم من وسائط دون لسانية.  

  األبكم ضمن ا�تمع وإعطاءه حقوقه الكاملة واجب على الفرد إدماج الطفل األصم

  .وا�تمع والدولة عموما

  املدرسة اليت أسست يف الشطية بوالية شلف �تم بتكريس كل الوسائل الفعالة لكي متكن

  .الطفل األصم األبكم من التعايش مع ا�تمع

 انب النفسي للطفل قبل اجلانب اعتماد املدرسة مجلة من اآلليات املتنوعة اليت تستهدف اجل

  .الفيزيولوجي

 االهتمام بأسرة األصم األبكم وتوعيتها بأمهية التعامل اللغوي السليم مع الطفل.  

  منهاج املدرسة منهاج مناسب ودقيق. 
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