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 ةـــــمقدم

�ƪ ǤǴƥ�ƢĔȋ��ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�¿ƢǸƬǿȏƢƥ�̈ǂȇƾƳ�ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǴǳ�̈ƾȇƾŪ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�©Ƣƥ°ƢǬŭ¦�ƪ ƸƦǏ¢

�¾Ȑƻ�ǺǷ�¿ƢǸƬǿ¦Â�ƨȇƢǼǟ�ǺǷ�Ƣđ�ǾƬǳÂ¢�Ƣŭ�Å¦ǂǜǻ��ƢȀƬǷ ȐǷÂ�ƢȀƬȈǳƢŦ�ÃƾǷ�Ŀ�ȄǴƴƬȇ�Äǀǳ¦�ƢȀƴǔǻ�«Â¢

�̄¦ȂƸƬǇ¦�ƨǳƢŰ�ȏ�ƶǸǴȈǇ�ƨưȇƾū¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǯǂƸǴǳ�ǲǷƘƬŭƢǧ��ƢŮƢƦǬƬǇȏ�¾ƢĐ¦�ƶƬǧÂ�ƢȀǸȀǧ�̈ǂƟ¦®�ǞȈǇȂƫ

التأويل األديب عليها وأخذ احلصة األكرب نظرًا لكثرة إسقاطاته على النصوص األدبية انطالقًا من 

�ƢȀƬȇ°¦ǂǸƬǇ¦Â�Ƣǿ®ȂǴƻ�ƢŮ�ǺǸǔȇ�ƢŠ�ƢȀǴȇÂƘƫÂ�ƢȀǫÂǀƫ�ń¤�ÅȏȂǏÂ�Ƣē ¦ǂǫ  وذلك مبسامهته يف تنشيط

  .العملية اإلبداعية والشعرية منها بإعادة تشكيلها وإنتاجها من جديد

يعترب التأويل األديب عامة والشعري خاصة من املواضيع اليت كانت وال زالت حمط اهتمام 

 الدارسني والنقاد ألنه يعد قضية شائكة يف حد ذاته يتجلى يف مدى مالءمته للنص األديب أثناء

االته حيث غدا منهجًا وهاجسًا نقديًا يؤّرق النقاد من حيث اتساع جماالته وتنوع استعم. مقاربته له

تأويلية  احلواجز ليصل إىل عمقه عرب حلقة كسر كلاليت تتعدى حدود النص حيث يقتحمه وي

  .مستعصية على الفهم قصد استكمال معناه

ات الستنطاق الصمت من روح الشعر بنضٍج أساليب وإجراء اختاذتكمن العملية التأويلية يف 

فين من خالل فاعلية الفهم لفك مغاليقه والكشف عن أبعاده وأسراره حىت تتحقق االستجابة 

�̈®Ƣǟ¤�ń¤�ȆǠǈǳ¦Â�ƢȀǼǷ�ƾū¦�ǺǰŻ�ȏ�Ŗǳ¦�Ƣēȏȏ®�«ƢƬǻ¤�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ�́ ȂǐǼǳ¦�©ƢȈǳȉ�ƨȈǳƢǸŪ¦

ديب مع األخذ بعني االعتبار التماسك الداخلي صياغتها، ويعترب هذا نقطة حتول يف مسار النص األ

له ومراعاة سياقه اخلارجي دون االنزياح عنه، حىت تتحقق النزاهة العلمية يف الدراسة، ألن موضوعية 

النقد تقاس مبقدار صحته وموضوعيته، والنقد التأويلي بدوره خيضع هو اآلخر ملعايري وقواعد صارمة 

عمال الشعرية اليت تستدعي منه أحيانا االنزياح عنها، لكن انزياحه يقوم املؤوِّل بتطبيقها على األ
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ويف حدود املعقول ليكشف عن معناه اخلفي املنزاح، فالنص الشعري عادة  ةجيابياإل طريقةالب يكون

.هناك ما يصرّح به وهناك ما خيفيه عن أنظارنا

مت وقع االختيار عليه، فقد  املنطلقومن هذا ، مت التأسيس هلذا املوضوعبناًء على هذه اخللفية 

طرح فكرة التأويل بغرض تسليط الضوء عليها للبحث فيها والتوسع يف مفهومها والتعرف  إىل تطرقال

بالرغم من صعوبة ممارستها إال . على كيفية تطبيقها يف النصوص األدبية والشعرية على وجه اخلصوص

���ƨȇƾǬǼǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǶǜǠǷ�Ŀ�̈ȂǬƥÂ�̈ǂǓƢƷ�ƢĔ¢يف دراستها، بغية إثرائها ولفت  ان فيه نوع من التعمدك

  ).التأويل(األنظار إليها 

النقاد العرب عامة واجلزائريني خاصة نظرا  عند ينري بك  وجدالً انشغاالً فكرة التأويل فقد أثارت 

ملا هلا من فعالية وأمهية بالغة يف النص األديب حيث تثري القارئ وحتفزه وتبعث فيه مسؤولية تأويله يف  

كيفية التعامل معه وإنتاجه بتجاوز كل العراقيل اليت تعيق احلركة التأويلية وتعكر صفوها حيث 

ذوقه والتفاعل معه بكل ما حيمله من مجاليات ترتك أثرها يف نفسية تستدعي منه خربة ومهارة فنية لت

.كل قارئ، ألن التأويل يتطور بفعل القراءة

  :وعليه ميكن طرح جمموعة من األسئلة

ما املقصود بالتأويل؟  

وهل كل قارئ للنص هو مؤوِّل له؟

؟وما احلاجة للتأويل يف النصوص الشعرية وإىل أي مدى ميكنه التحكم فيها  

ما هي إجراءاته التطبيقية وكيف تناوله النقاد والدارسون اجلزائريون نظرياً وتطبيقياً؟
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عنها من خالل البحث واالطالع عن ماهية  املثارة للكشفهي مجلة من اإلشكاليات 

�ń¤�ǲǏȂƬǳ¦�» ƾđ�Ƣđ�ƨǗƢƷȍ¦Â�śȈǨƸǏÂ�śȈŻ®Ƣǯ¢�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�®ƢǬǼǳ¦Â�śưƷƢƦǳ¦�ǒ Ǡƥ� ¦°¡Â��ǲȇÂƘƬǳ¦

  .ة تأويل النصوص الشعرية ومقاربتها يف ضوء النقد التطبيقي اجلزائريكيفي

فهل متكن النقد من اقتحام فضاء القصيدة برصد حركة التأويل الذي شّكل حمورًا جوهرياً 

فمهمة  ؟للمعىن اً مسبق اً وتصّور للتعرف من خالله على خصوصية النصوص من حيث كونه بناء 

ته ملقاصد املبدع فحسب وإمنا تكمن فيما جيعل من نٍص ما نّصاً املؤّول ال تنحصر يف مدى مطابق

أدبيًا انطالقا من عملية الفهم لتفسريه تفسرياً صحيحًا من خالل استخالص املعىن املتخيَّل الذي يتم 

بناءًا على )املؤّول(عرب سرب أغوار النص لسد ثغراته وفجواته اليت تكون كمؤشرات يتخذها القارئ 

  .الواسعة وقيم عصره اليت تفرض عليه تأويل معني لنص ما واطالعا تهصي تفكريه الشخ

يكون التأويل مبثابة جسر تواصل بني القارئ والنص حىت يتجسد له املعىن احلقيقي املفرتض 

القابل للتعدد واالختالف، ومن هنا تأيت تعدد القراءات التأويلية واختالفها حسب جتارب املتلقني 

ƬƼŭ¦�ǶēƢǿƢš ¦Â�ƨȇƾǬǻ�©ƢǿƢš ȏ�ƢǬǧÂ�ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǪǬƸƬƫ�ƾǫÂ��ƨǨǴ

  .خمتلفة

هذه هي ميزة النصوص املفتوحة اليت حتقق للقارئ املتعة اجلمالية بوصفه مؤوال ديناميا خيرج 

العملية النص من حالة الغموض اليت تدفعه لتجاوز جتليات النص وانزياحاته، حيث يصبح شريكاً يف 

�ǾǸƸƬǬȇ�Ȇǯ�ǂƻ¡�¾ďÂƚŭ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȇÂ��ƾȇƾƳ�ǺǷ�ǾȈȈƸȈǳ�ǎ Ǽǳ¦�ǎ ǸǬƬȇÂ��ƢȀȈǴǟ�̄ȂƸƬǈȇÂ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦

بعنف وميارس عليه تأويله الشخصي وبوعي تأويلي دون اإلفراط يف االنطباعية الذاتية، حيث يتبىن 

đȍ¦�ǺǷ�ǎ ǴƼƬǳ¦Â�µ ȂǸǤǳ¦�ƨǳ¦±ȍ�ǶȀǨǳ¦�ƨȈǴǟƢǧ�Ǻǟ�ƨš Ƣǻ�̈ƾȇƾƳ�ƨȈǴȇÂƘƫ�ƨȇ£° ام ورفع الستار للكشف

.عن املقاصد اخلفّية للنص بوصفه بنية مفتوحة للتلقي والتأويل
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فهي حقًا مغامرة يقودها املؤول اجتاه النص يكون مزودا فيها بتجارب سابقة مستندًا لقدراته 

وتطوير  تمكن من صقل موهبته، وتنمية افكارهالفكرية والثقافية والعصر الذي ينتمي إليه، حيث ي

يتمكن من إفراز معاين جديدة حىت اهيمه وتصوراته بإتباعه سريورة تأويلية إلضاءة جوانب النص مف

باإلضافة إىل اكتسابه لتجربة جديدة ومغايرة . بإسرتاتيجية فنية ومجالية الستنباط مغزاه وحتقيق مبتغاه

  .وأمثل فين عال ÃȂƬǈǷ�ń¤�Ƣđ� ƢǬƫ°Ȑǳ احرتافيةلتعامل مع آليات النصوص بتقنية و يف كيفية ا

تباع منهج اوحتليله مناسبة لسياقه ومضمونه بتكون معاجلة املوضوع  حىت وقد مت بذل جهد

حتليلي وصفي، فاستخدام األسلوب الوصفي بغرض حصر املفاهيم النظرية للتأويل، أما األسلوب 

شعرية بصفة يفية ممارسته على النصوص األدبية بصورة عامة والفقد كان للتعرف على ك يالتحليل

  .خاصة

إىل أربعة فصول، الفصل األول تناولنا فيه التأويل مث تقسيم البحث اعتمادا على هذا املنطلق، 

واملرجعية فقمنا بتحديد اإلطار املفاهيمي للتأويل بالرتكيز على أهم إسرتاتيجياته ومرجعياته، أما 

مع تثمينه بنماذج شعرية، فتناولنا فيه الفصل الثاين فارتأينا التحدث فيه عن التأويل والنص الشعري 

انفتاح النصوص بشكل أعم مع التطرق جلمالية النصوص الشعرية مث بعد ذلك البعد التأويلي لتلك 

  .النصوص مع تدعيمها بأمثلة

أما الفصل الثالث، فقد تضمن النقد اجلزائري احلديث واملعاصر بنوعيه األكادميي والصحفي، 

آراء نقاد أكادمييني وصحفيني جزائريني حول ظاهرة التأويل األديب عامة فقد قمنا باستظهار بعض 

خاصة لتوسيع فكرة التأويل وفهمها وإتاحة الفرصة للقارئ للتعمق يف النصوص  صورةوالشعري ب

ƢēƢȈǏȂǐƻ�ȄǴǟ�ǂưǯ¢�» ǂǠƬǳ¦Â.
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، وهو أما الفصل الرابع واألخري فقد خصصناه للتأويل الشعري يف النقد التطبيقي اجلزائري

فصل تطبيقي حمض، حيث عرضنا فيه بعض النماذج الشعرية اليت تناوهلا النقاد من منظور تطبيقي 

  .جزائري

أما اخلامتة فتمثل خالصة البحث، وأهم النتائج املتوصل إليها بواسطة مجلة من املصادر 

.واملراجع كان هلا فضل كبري يف مساعدتنا وإعانتنا لرتشدنا وتصّوب أخطاءنا

  الطالبة مساحي ليندة            

 .2015مارس  15يوم             
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Ƣē¦̄�ȄǴǟ�ƨËȇȂǘǼǷ�ƪ،كان العرف السائد قدمياً يف حقل الدراسات األدبّية ǻƢǯ�́ ȂǐǼǳ¦�ËÀ¢،

العملّية يف  قطباً كان االهتمام منصّبًا على املؤلف باعتباره '' حيث  ،ال تقبل أي شرح أو تفسري

.1''اإلبداعية والنقديّة

منغلقًا على نفسه، بكل ما  - القولإن صّح  –وهلذا كان النص ميارس سلطته على القارئ 

đƢǠȈƬǇ¦Â�ƢȀǯ¦°®¤�¥°ƢǬǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ،ودالالت لغوية ،فيه من تراكمات معرفّية Ǡǐȇ��ƨËȈǐǻ�ƨȈǼƥ¢Â ا إال إذا

ƢȀǼǷ�¢ǄƴƬȇ�ȏ�Å¦ ǄƳ�ƶƦǏ¢Â�Ƣđ�ȄǴŢ.

Rolandعندما  ثبار  النوهذا ما رآه رو  Barth ًشّبه الّنص بالّنسيج الذي ينتج لنا حجابا

أو لباسًا يلبسه القارئ وخيتفي فيه ويصبح جزءًا منه، ومبعىن آخر أن النص يف هذه احلالة ال ،جاهزاً 

  .دفعه إىل امللليرتك أثرا يف نفسية القارئ، مما ي

برزت بعض  ،ومع تطور النقد األديب. ال قارئاً مبدعاً أو منتجاً ،وبالتايل يصبح قارئاً مستهلكاً 

املناهج النقدية اليت فرضت نفسها يف الساحة النقديّة، حيث أحدثت تغّريًا جذريّاً، وقلبت كل 

  .املوازين

فكان ال بد من االستعانة بتلك  ،مؤسسًا بذلك ملنطلقات جديدة،فتسّلح النقد بآليات

املناهج لإلحاطة بالنص األديب من مجيع جوانبه، وتشرحيه شكًال ومضموناً، من أجل إجياد منهجّية 

ƢǷ¢�ƨǠǇ¦Â�ÅƢǫƢǧ¡�ƪ¿�،جديدة للنقد ƸƬǧ�Ʈ ȈƷ��ƢēƢǌǫƢǼǷÂ�ƢēȐȈǴŢ�Ŀ��ƨȈǟȂǓȂŭ¦Â�ƨǫƾǳƢƥ�ǂưǯ¢�ǶǈƬƫ

.اً ومغاير  اً النقد ليأخذ منحى جديد

واخلطوات الضرورية يف  ،والضوابط �ǂƳȍ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Ǟǔź¦ ¦©،النقد األديب فقد أصبح

هي املناهج السياقية، واليت ،حتليل أّي نّص أديب، ومن بني املناهج األوىل اليت استند إليها النقاد

اهتمت بدورها على السياق اخلارجي للنص، وقامت بتسليط الضوء على الكاتب، ومهّشت النص 

.2001، 367شرشار عبد القادر، نظرية القراءة وتلقي النص األديب، جملة املوقف األديب، احتاد الكتاب العرب، ع -1
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فاء مبا والتارخيي، إّال أّن هذه املناهج أصبحت غري قادرة على الو ،واالجتماعي ،املنهج النفسيمتاما ك

�ƢȀǷƢǸƬǿ¦�Ƥ، تتطلبه التغريات احلديثة ǐǻ¦�Ŗǳ¦�ƨËȈǬǈËǼǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ȆǿÂ��̈ƾȇƾƳ�ƲǿƢǼǷ�ƢĔƢǰǷ�ǲƸƬǳ

مث ، البنيويحتول مركز النقد حول النص كاملنهج السيميائي و  بل، فحسب على النص، وليس املؤلف

وذلك  ،من منظور نظريات التلقي والتأويل ،اهتمت بالقارئ فقط ،ظهرت بعدها نظريات مستحدثة

.ومنتجاً له يف نفس الوقت،بوصفه متلٍق للنص

يف عملية التواصل  فّعاالً اً وعنصر  اً أساسي اً باعتباره قطب ،حيث أعادت االعتبار للقارئ املتلقي

Ƕđ°Ƣš،األديب، مبعىن أّن النصوص األدبية ال يكون هلا وجود إال بواسطة القرّاء �Ƥ ǈƷ���Ƕē¦ŐƻÂ

،جاء تعّدد القراءات وتعددية النصوص، أو مبعىن آخر تعدد تأويالت النص الواحد،ومن هذا املنطلق

حلقيقي يف ذهن القارئ، ويعترب املعىن وأحيانا جندها لدى الشخص الواحد، حىت يتضح بذلك املعىن ا

  .من أساسيات تفسري النصوص وتأويلها

انطالقًا من القارئ، ،ويقبل الكثري من التفسريات ،أصبح النص ينفتح على عدة تأويالت

الفراغات والبياضات  ءوثقافته الفردية يف مقاربة مقاصد النصوص األدبية، عرب مل،وجتربته اخلاصة

يعمل بدوره على سد تلك الثغرات، انطالقا من الكلمات كي يرتكها املؤلف للمتلقي  اليت  ،والفجوات

وتأويله  ،وفقا لطريقته اخلاّصة،وذلك من أجل إعادة بعثه من جديد ،املفتاحية املوجودة يف النص

  .الشخصي

وإمنا يسعى إىل حتقيق متعة  ،والغرض من التأويل ليس الوصول إىل املعىن احلقيقي فحسب

وخرباته اإلبداعّية، ومهارته يف استخدام التلميحات ،ويكون بناء على الكفاءة الثقافية للمؤول ،ليةمجا

.1حىت تتحقق فعالّيته،املناسبة ملعطيات الّنص

، 1دراسة سيميائية للشعر اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، وهران، ط–عبد القادر فيدوح، دالئلية النص األديب ،ينظر - 1

.29، ص 1993
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أصبح قائمًا على إعادة ما ميلكه القارئ من رصيد ،الدراسات املعاصرةألّن التأويل يف 

حىت يتعلم كيف  ،ا مبنية أساسًا على مؤهالت القارئē¦®ËƾǠƫÂ،وتأويالت النصوص .معلومايت

1ƨȈƟƢĔȐǳ¦�Ǿƫȏȏ®�«ƢƬǻ¤�Ŀ�¢ƾƦȇ�Ǯخياطب الّنص وميتزج به ǳ̄�ƾǠƥ�Ľ��.

مبثابة بصلة ضخمة يصعب تقشريها، ومن هنا  إىل اعتبار النصعبد القادر فيدوح  يذهب

طرحت إشكالية النص املفتوح وتوالدية النصوص إىل أن ظهرت احلاجة املاّسة للتأويل، حيث أصبح 

.2تأويل النصوص عمال إبداعيا يوازي إبداع النص نفسه

اتب ومهمة املؤول تكمن يف إمتام معىن النص، وإضفاء حركة متجّددة عليه، فعندما يفرغ الك

تقع املسؤولية على عاتق املؤول، حيث يضع النص بني يديه فتنتقل ،أو املؤّلف من كتابته للّنص

وتسلم إىل يد القارئ بتواز مع النص ذاته، أّما الكاتب فيبقى ،السلطة يف هذه احلالة من يد املؤلف

.حضوره نسبياً متعّلقاً بقصديّة الّنص

مستعمًال بذلك ،ن أجل الكشف عن فائض املعىنالبحث واالجتهاد م ،ومن واجب املؤول

اعتماداً على ذاكرته ورؤيته ،آليات التأويل للولوج إىل الّنص بكل ما حيمله من تراكمات قرائية سابقة

احلدسية واستنادًا ملخزونه الثقايف واملعريف، وما تضيفه قدرته اإلبداعية من خلق وابتكار ورغبة منه يف 

  .لنصايف استنطاق املسكوت 

مبشاركة املتلقي الذي يطلق  ،فيتحول النص يف هذه احلالة من نص إبداعي إىل نص تأويلي

انفتاح التأويل، ويبدأ يف تشغيل آلة الصريورة التأويلية، حيث يصبح النص مسارًا مفتوحًا للتأويل 

.3الذي ينتج بدوره التعدد واالختالف

أنطوان أبو زيد، املركز الثقايف العريب، :أمبريتو إيكو، القارئ يف احلكاية التعاضد التأويلي يف النصوص احلكائية، ترمجة،ينظر - 1

.29-28، ص ص 1996
.29، ص دراسة سيميائية للشعر اجلزائري –عبد القادر فيدوح، دالئلية النص األديب ،ينظر - 2
ت، .املغرب، دطائع احلداوي، سيميائيات التأويل اإلنتاج ومنطق الدالئل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ،ينظر -3

  .346ص
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للنقاد فهم أنواع كثرية ومدارسهم خمتلفة، لكن هذا بالنسبة للمتلقني املتذوقني، أما بالنسبة 

أمام كل من له  ،بل جيعلنا نقول أن باب االجتهاد مفتوح ،هذا االختالف ال يعطينا نتيجة سلبّية

.1شخصية واستقاللية

ال تنحصر يف مطابقة التأويل ملقاصد النص فحسب، بل تكمن فيما ،ومهمة الذات املؤّولة

كان شعريًا أو نثرياً، ألن التأويل خيتص بتأويل النصوص األدبية أيا  اءً جيعل من نٍص ما نّصًا أدبياً سو 

́� -وباخلصوص–نثرية كانت أو شعرية، ويتضح أكثر ،كان نوعها Ȃǐǻ�ƢĔȋ��ƨȇǂǠǌǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�Ŀ

  .تفتح للقارئ آفاقا رحبة للتلقي والتأويل ،ة األوىلتوالدية بالدرج

وذلك من خالل دراسة األلفاظ والعبارات والصور واألخيلة واملوسيقى واألفكار والرتكيبات 

وباخلصوص اللغة، ألن النصوص الشعرية هي نصوص ،اللغوية اليت تقودنا إىل الفهم الصحيح للنص

�ȂǤǴǳ¦�Ƣēȏȏ®�Ŀ�ǺǸǰƫ�ƢȀƬǸȈǫ�ƨȇƾǳ¦ȂƫƢŮ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ǒ ƥƢǼǳ¦�Ƥ ǴǬǳ¦�ƨƥƢưŠ�ŐƬǠƫ�ƢǸǯ��ƨȇ. أّما بالنسبة

  .فتعترب إطاره املرجعي الثابت ،للتأويل

ال تفصح عن نفسها، وإمنا تكتفي 2هي لغة جماز بامتياز ،أّما اللغة الشعرية مبفهومها العام

تفتح جماًال واسعاً بالتلميح من خالل تلك اإلشارات والرموز اليت يستعملها الشاعر، واليت بدورها

ǷƢǜǻ�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ��°¦Ȃū¦Â�¾£ƢǈƬǴǳ ًبذاته وتعد من أهم الوظائف الشعرية اليت ينبغي أن يلتفت  اً قائم ا

ǾƬǧƢǬƯÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨȈǐƼǋ�ƢǼǳ�®ƾŢ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ÄǂǠǌǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�¥°ƢǬǳ¦�ƢȀȈǳ¤،  من خالل جتربته

والقارئ بطبعه ميال إىل املعىن . ƢĐ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬ3±باالع ،الشعرية يف كيفية إيصال الشيفرة إىل السامع

، 1مدخل حتليل النص األديب وعلم العروض، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طينظر، مصطفى خليل الكسواين وآخرون، -1

.33، ص 2010
، 2007، 2باعة والنشر، بريوت، طينظر، علي حرب، التأويل واحلقيقة قراءات تأويلية يف الثقافة العربية، دار التنوير للط-2

 .25ص
.297-96، ص 2008سوريا،الكتاب العرب، دمشق،خليل املوسى، مجاليات الشعرية، منشورات احتادينظر، -3
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�«ƢƬŹ�ȏ�ƶǓ¦ÂÂ�ȆǴƳ�ȂȀǧ�ǂǿƢǜǳ¦�ŘǠŭ¦�ƢǷ¢��ǎ ËǼǴǳ�ÄǂǿȂŪ¦�ŘǠŭ¦�ǲưŻ�Ǿǻ¢�ÅƢǷƢŤ�½°ƾȇ�Ǿǻȋ��Ä±ƢĐ¦

  .إىل تأويل وتفسري

فتتصارع تأويالت القراء ضمن حلقة تأويلية، والقارئ يكون قد هيأ نفسه لتلقي النص 

ه ضمن املعايري اليت حيتكم إليها، مما يستوجب منه استعدادًا تذوقيًا تلقائياً، ألّن الشعري واستقبال

النص يتطلب منه أن يستحضر كل جتاربه وفنياته وذكائه يف التعامل معه، ألنه سيتعامل مع لغة 

�ǂǠǌǳ¦�́ ȂǐǼǴǳ�ƨȈǳȏƾǳ¦�ƨȇ®ƾǠƬǳ¦�ƲƬǼȇ�ƢŲ��Ƣēȏȏ®�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǴǳ�ƢȀȈǴǟ�®ƢƬǠŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ƪ ǈȈǳ�ƨȇǂǠǋية.  

والتعامل مع النص الشعري ليس جمرد تعامل مع تراكيب لغوية داخل إطار موسيقي، وإمنا 

تعامل مع نظام متكامل يقوم على جمموعة من التوازنات، على اعتبار أن املبدع هو أّول من يتعامل 

طريقة تلقائية ب ،مع النص الشعري تأليفًا وإبداعًا وأسلوباً، مث يأيت دور املتلقي يف التعامل مع النص

.1انفعاالً وتأثرياً، يظهر يف ردود أفعاله اليت تأيت بصور خمتلفة

وقد جاءت دراسات متعددة وخمتلفة، فهناك دراسات كانت تستهدف املبدع وأسلوب تعامله 

مع النص، وبعضها كانت تستهدف بنية النص، ودراسات أخرى استهدفت املتلقي ومدى تأثره 

أن يؤدي املتلقي النص أداء يتوازن مع أداء  ،ي، لكن ما يهمنا يف الدراسةوانفعاله مع النص الشعر 

ويلقي  ،، ألن املبدع سيقيم توازنه مع النص، وبالتايل سينقل ذلك التوازن إىل املتلقي2املبدع له

 باالعتماد على ،ويرتك له احلكم على النص جبوانبه اللفظية واملعنوية واملوسيقية ،املسؤولية على كاهله

  .وتساهم بدورها يف البناء العام للقصيدة ،وحدات النص وعناصره اليت تشكل كتلة واحدة

، مقدمة 2008، 1أبو زيد بيومي، التوازن يف عملية إبداع النص الشعري، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، ط،ينظر - 1

 .03ص  ،الكتاب
.05-03، ص ص ازن يف عملية إبداع النص الشعريأبو زيد بيومي، التو ،ينظر - 2
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�ƢȀǠǷ�ǲǟƢǨƬȇ�ŕƷ�Ƣēȏȏ®�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǴǳ�ƨȈǐǼǳ¦�©ƢȈǘǠŭ¦�ȄǴǟ�ǾǷȂȀǨǷ�¾ËÂƚŭ¦�Ǆǯǂȇ�¦ǀŮÂ

بإتباع سريورة تأويلية يتخذها  1بشكل إجيايب وينال املبتغى طبقًا ملرجعيته املعرفية والفكرية والثقافية

القارئ كإسرتاتيجية نصية للكشف عن مضمونه احلقيقي، ألن فضول القارئ ودوافعه وغرائزه يدفعه 

وهو الذي يسد  ،وانزياحاته ،وفراغاته ،وثغراته ،إىل استنطاق النص من خالل الكشف عن فجواته

ƬƳǄǷ¢Â� ¦ǂǬǳ¦�» ȐƬƻƢƥ�ǾǴȇÂƘƫ�Ǧ ǴƬźÂ��ǾǐǬǻ�ǲǸǰȇÂ�ǾƥȂȈǟǶēƢǧƢǬƯÂ�ǶȀ2  واختالف القراء ،

،وفق ما تقتضيه معطياته الضمنية ،لكنهما يشرتكان يف إعادة صياغة النص ،كاختالف النقاد

،واليت تتجلى يف داللة األلفاظ ،وباخلصوص أن النص الشعري يتضمن عدة مقاصد ضمنية

ƨȇǂǠǋ�̈ǀǳ�ǾȈǧ�Ʈوالتعابري اللغوية يتفاعل القارئ الشعري كثرياً ،واألساليب ،والرتاكيب ǠƦƫ�ƢĔȋ�ƢȀǠǷ�

   .وتدفعه الكتشاف مجاليات اللغة الشعرية

باإلضافة إىل ذلك احلشد من الرموز اليت يوظفها الشاعر حيث يصبح النص الشعري مباغتا 

ومستفزًا ومغريًا لذائقة القراء وجندها يف األلفاظ والعبارات الذي يعمل تأويل القارئ على تكثيف 

ǠƫÂ�Ƣēȏȏ®مما مينح للنص االنفتاح الداليل، وجيعل القارئ أكثر حضوراً من ،ددية معانيها ومضامينها

�ǂǬƬǨƫ�ƢĔȋ،ستبقى معلقة ،خالل تفعيل دوره يف إنتاج الداللة، أما عن الداللة الغامضة للقصيدة

إجناز فعل القراءة، ، وتقف عائقاً أمام طريقهم مما مينعهم من 3للقدرة اإلبداعية والنقدية للقارئ والناقد

®ȂǐǬŭ¦�ƢǿƢǼǠǷ�ƨƥ°ƢǬŭ�ƢȀǫƢǸǟ¢�Ŀ�ǲǤǴǤƬǴǳ�ƢȀǫƢǘǼƬǇ¦�Ŀ� ƢǼǟÂ�ƾȀƳ�¾ǀƥ�Ƥ ǴǘƬƫ�ƢĔȋ.

قصدية املؤلف،  -من حيث جانب االحتمال داخلها- أّن اللغة تتجاوز « أحيانا  ما يالحظ

�Å¦®ƢǼƬǇ¦�Ƣē°ÂŚصاليت تبين  التأويليةإسرتاتيجية �ǺǷ� ǄƳ�ƢĔ¤��«°ƢŬ¦�ǺǷ�ȄǘǠǷ�ƪوهذه القصدية ليس

عريب دحو، األدب العريب يف املغرب العريب من النشأة إىل قيام الدولة الفاطمية، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر ال ،ينظر - 1

.122، ص 2007والتوزيع والرتمجة، اجلزائر، 

.315 -304ص ص ، الشعرية، خليل املوسى، مجاليات ينظر، -2
.93، ص 2008، 1عبد الواسع احلمريي، يف الطريق إىل النص، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط،ينظر - 3
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، حينها 1»إىل وعي يتلقى ويسهم يف بلورة العوامل الداللية اليت ميكن أن يثريها النص ضمناً أو صراحة

يقوم النشاط التأويلي بإعادة صياغة النص من جديد كإسرتاتيجية إلعادة مضمونه األصلي لكن هذا 

متناهية  ȏ�©ȏȏƾǳ�ƨƸƬǨǼǷ�ƨȈǼƥ�ȄǬƦƫ�ƢĔȋ،الفال يعين أن قصدية النص غري قابلة للنقد واالخت

وقصد النص، وقد ،املؤول قد يتفق مع قصد املبدع/وفهم القارئ«وختتلف باختالف القراء وتعددهم 

، كلها احتماالت واردة، األهم من 2»خيتلف عن قصدمها، وقد يوافق قصد أحدمها وخيالف اآلخر

من قبل طرفني  زى اجلمهور القارئ، وحيظى بالتعزيذلك هو أن حيقق النص استجابة مجالية لد

، أي بني املبدع بصفة خاصة واملتلقني بصفة عامة، باالعتماد 3أساسني املتحدث ومجهور املستمعني

  .على إسرتاتيجية تأويلية يف مقاربة النصوص األدبية والشعرية بصورة خاصة

.34، ص 29، عالمات ''التدالل''وانفتاح '' التناظر''سعيد بنكراد، التأويل بني إكراهات -1

.2009، جانفي )اجلزائر(بسكرة  -نية، جامعة خيضرأمحد مداس، مفهوم التاويل عند احملدثني، كلية اآلداب والعلوم اإلنسا-2
.46، ص2000إدوارد سعيد، العامل والنص والناقد، ترمجة عبد الكرمي حمفوظ، منشورات احتاد الكتاب العرب، ،ينظر - 3
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  .التأويل التسمية والمصطلح: المبحث األول

التأويل كمصطلح نقدي سائدًا وأكثر ممارسة وتداوًال يف الدراسات األدبية لقد أصبح 

والنقدية، بالرغم من أن جذوره كانت موغلة منذ القدم إّال أنه استطاع أن يتطور ويتغلغل يف النقد 

األديب، حيتل موقع الصدارة، ويساهم بدوره يف توعية النقد األديب وتوجيهه من خالل فتح آفاقه 

  .جماله املعريف خاصة ملا بلغ درجة من النضجوتوسيع 

فقد ارتبط التأويل يف بداية نشأته بالنص القرآين، وهلذا مل خيرج عن نطاق الدين، كانت 

على تأويل النص املقدس والدليل على ذلك أن لفظ التأويل ورد سبعة عشر مرة  طمهمته تقتصر فق

  .يف القرآن الكرمي

ب القرآين، فكان خيتص يف تفسري آياته احملكمة والكشف كانت ممارسته تنحصر حول اخلطا

�½¦°®¤Â�ǽ±ȂǷ°�ǲƷÂ�ǽ°¦ǂǇ¢�Ǯ ǧ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾƥƢǌƬŭ¦�ǲȇÂƘƫ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��ƢŮÂǄǻ�§ ƢƦǇ¢Â��Ƣēȏȏ®�Ǻǟ

  .لكن وفقا ملبادئ وأسس عقلية واستنادا إىل أدلة وبراهني 1وجهي داللته

، فهناك بعض اآليات القرآنية ال حتتمل وتأويل املتشابه يف نظر ابن عريب ال يعلمه إال اهللا

.التأويل ألن معناها ظاهر، خبالف بعض اآليات دقيقة املعىن حتتاج إىل تأويل لكن تأويلها عند اهللا

هو املرجع واملصري مأخوذ من آل، يؤول إىل  ") لسان العرب(والتأويل يف اللغة كما جاء يف 

.2"كذا، أي صادر إليه

، ص1983، 1، دار الوحدة، ط)دراسة تأويل القرآن عند حمي الدين بن عريب(نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل ،ينظر -  1

 .410 -05 ص
.32، ص 11، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، مصدر -2
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جند أن اآلل هو عمود البيت، واآلل هو األصل الذي يؤول إليه ويف اشتقاقات الكلمة 

هذا هو أصل لفظ التأويل يف اللغة، إال أنه ارتبط بعدة مصطلحات من حيث املفاهيم ، 1األشياء

  .واملقاصد واملرامي

لقد . فهناك من ربط التأويل بالتفسري وهناك من اعتربه توضيحاً والبعض اآلخر ربطوه بالشرح

�ƢȀǫƢȈǇ�Ʈشكلت هذه  ȈƷ�ǺǷ�Ǧ ǴƬţ�ƢĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ǲȇÂƘƬǳ¦�ƶǴǘǐǷ�¾ȂƷ�ƨȈƥƢƦǓ�©ƢƸǴǘǐŭ¦

ƾǏƢǬŭ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨƥ°ƢǬƬǷ�ƢËĔ¢�ȏ¤�ÄȂǤǴǳ¦.

يف املوروث العريب، وقيل أن التفسري أكثر  اقد التبسفأما بالنسبة ملفهومي التفسري والتأويل 

وبيان املراد على مستوى اللفظ واملعىن  ،ملعاين القرآن اً استعماًال من التأويل، حيث عّد التفسري كشف

.ويف معانيه تارة أخرى، وعّد التأويل كشف ما انغلق من املعىن،يف غريب ألفاظه تارة

يف أبانه وأّول ما جاء :وفّسر الشيء .هو البيان"والتفسري يف اللغة يف لسان العرب الفسر 

.، أما الشرح فجاء للشعر2"لقرآن الكرميا

عكس التفسري الذي يتعلق بشرح  ،التأويل األساسي يكون يف اجلمل واملعاينولكن عمل 

وهو بيان املعىن يف اللفظ، ،األلفاظ واملفردات، فقد أخذ التأويل يف اصطالح املفسرين معىن التفسري

  .اعتباره املعىن املقصود ،ناللفظ عن معناه الظاهر إىل الباطكما أخذ معىن صرف 

¤�ÀÂ®�ƨȇ±ƢĐ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ń،هو إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية ،دوالتأويل عند ابن رش

اً جميد اً ، مث حتّول وانتقل مركز التأويل إىل جمال املقاربات النصية األدبية، باعتباره فن3أن خيل باملعىن

، 2008، 1ونشر وتوزيع، دمشق، ط، دار الينابيع طباعة)بيان سلطة القارئ يف األدب(حممد عزام، التلقي والتأويل ينظر، -1

  .202ص
2

، منشورات احتاد 2004-2003اإلشكالية واألصول واالمتداد، موالي علي بوخامت، مصطلحات النقد العريب السيمياءوي، -

أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، :، نقال عن الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق223، ص 2005كتاب العرب، دمشق، 

.149، ص 1980، 1ط
  .202ص  - 194، ص )بيان سلطة القارئ يف األدب(يل حممد عزام، التلقي والتأو ،ينظر - 3
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،ةوالكشف عن أقنعتها املتعدد ،ويعمل على استكناه داللتها ،يضفي مجالية على النصوص األدبية

.ومعانيها املختلفة، والتخلص من سلطة املعىن األحادي هلا

ل على النص وممارسة التأوي ،حيّمل التعدد واالختالف،ال أوجهألن النص يف مضمونه هو محّ 

ريكور ال تطرح إال فيما يتطابق مع النص، وإذ ذاك يكون إنتاج بول حسب رأي بالنسبة إىل القارئ، 

�ƨȈǳ¦ȂƬŭ¦�ƨËȇ°ȂǐƬǳ¦�©ƢǠǸĐ¦�ń¤�¾ƢǬƬǻȐǳ�¥°ƢǬǴǳ�ǪŹ�ŕƷ��ƨȇƢǼǠǳ¦�ǞǓȂǷاملعىن يف سياقه التأويلي 

مبعىن أن التأويل يستند إىل ، 1للمعىن املضاعف، والتعدد هنا ينصب على القواعد الداخلية للتأويل

جيب أن يتوافق مع املعطيات النصية و حىت يكون مشروعا  ،قواعد لينتج من خالهلا التعدد واالختالف

  .يكشف لنا عن معناه احلقيقي املسترتلكي 

النص األديب دائما حباجة ماسة إىل تأويل لكي حيييه ويعيد بناءه من جديد، فقد يبقى 

فقد كان التأويل هزة باعثة أغنت الفكر العريب . 2أضحى مطلبًا ملحًا يف حياتنا الفكرية املعاصرة

واتسع نطاقه املعريف على الصعيد  ،هوحمصت وجهته، مث تطّور مفهوم،بشقيه اإلسالمي واألديب

.النقدي، كما كان له تأثريه اإلجيايب يف الوعي النقدي

اخل، مث امتد مفهومه ليشمل كل ما ...كان يشمل كل النصوص أيّا كان نوعها فلسفية، دينية

كانت موغلة   ،وصياغاته ،كالرموز واألساطري وظواهر الفن، ألن قضاياه،يكون قابال للفهم والتعقل

.3منذ القدم، قدمية قدم احلضارات إىل يومنا هذا

له أسسه وضوابطه اليت من واجبه  ،أصبح عبارة عن منهج نقدي ،إال أنه يف الوقت احلايل

التقيد  ،املؤولفمن واجب ��Ƣđ�ƾȈǬƬواليت من شأنه ال ،وفقا للمعطيات النصية املفروضة عليه ،تطبيقها

.ألن ترابطه متعلق أساساً بالرتابط املوضوعي للنص،السياق العام للنصب

.64عبد القادر فيدوح، إرادة املعىن ومدارج معىن الشعر، دار الزمان النيل والفرات، ص ينظر،-1

.318، ص 2001اجلزائر،حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكالية املعىن، دار الغرب والتوزيع، وهران،،ينظر - 2
.09التأويل، املؤسسات اجلامعية للنشر والتوزيع، ص سعيد توفيق، ماهية اللغة وفلسفة ، مقدمة الكتاب، ينظر  - 3
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تبقى قصدية املؤول مرتبطة أو باألحرى قريبة من املعىن احلقيق للنص وهو املعىن املخفي و 

شرط أن يكون وفق ضوابطه وإجراءاته بالذي يعترب احلافز األول الذي يدفع املتلقي لتأويل النصوص، 

  .ديبالتطبيقية اليت يطبقها على كل نص أ

،أمهية خاصة وملحوظة للتأويل ومطلوباته النظرية'' إيكو يف كتابه  امربتو وهذا ما وضحه

وقدراته اإلجنازية، كما نبه إىل قيمته اإلجرائية التقعيدية يف مقاربة النصوص واخلطابات واألنساق 

.1''الداللية يف تعدد صور إنتاجها وحقوق تداوهلا

ا تتجاوزه عن طريق تقّصي وإمنّ ،ود املعىن الداليل الظاهريومهمة املؤّول ال تقف عند حد

والتغلغل يف أعماقه للكشف عن معناه الباطين، انطالقا من رصيده الثقايف ،بنياته التحتية الكامنة فيه

حتمل يف ثناياها  ،ألن كل قراءة لنص ما ،ته التناصية يف ربطه بني النصوصاواستنادا لقدر  ،واملعريف

القراءات املاضية اليت سبقتها، واعتمادا على جتربته اخليالية والواقعية حىت يتمكن من اإلحاطة باملعاين 

الداللية املقصودة من خالل قراءته للنص، ألن معىن النص مفتوح على كل من يعرف القراءة، واملهمة 

يف تنشيط عملية التواصل املشرتكة  فعاالً اً ه عنصر باعتبار  ،نفسه 2صالتأويلية حمكومة بفهم القارئ للنّ 

  .بينه وبني النص

.361طائع احلداوي، السيميائيات التأويل اإلنتاج ومنطق الدالئل، املركز الثقايف العريب، ص -1

بريوت، سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،:بول ريكور، نظرية التأويل، اخلطاب وفائض املعىن، ترمجة، ينظر - 2

.146، ص 2006، 2لبنان، ط
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  بين التأويل والهيرمينوطيقا :المبحث الثاني

الذي ارتبط يف بدايته  الهيرمينوطيقالقد استخدمت نظرية التأويل يف الغرب حتت مصطلح 

حيث أخذ هذا املصطلح بعداً مهما من أبعاد هذه النظرية، وترتجم كلمة التأويل . بالنصوص املقدسة

Interprétation  هذا بالنسبة للعرب أم الغرب فقد استعملوا مصطلحHerméneutique

تها الداخلية والوصفية بتبيان بني ،وتعين فن تأويل وتفسري النصوص ،وترتجم بالعربية بفن التأويل

.1ووظيفتها املعيارية واملعرفية، والبحث عن حقائق مضمرة يف النصوص

كظاهرة   Herméneutikosوقد حتدث عبد امللك مرتاض عن أصل املصطلح اليوناين 

حمددا املفهوم يف قراءات هيدغر ومارتن وبول ريكور، ألن هذا املصطلح يف ،تعين التفسري والتأويل

  .مث انتقل إىل احلقل الفلسفي واتسع نطاقه مع الدراسات احلديثة ،األول نشا على يد شالير ماخر

عريب يعين الشرح، ومعناه يف النقد العريب العلم الذي "واملصطلح يف اعتقاد عبد امللك مرتاض 

.2"النص واستنطاق رموزه والكشف عن معانيه وتفكيك شفراته خيتص بتأويل

وهلذا التبس مفهوم التأويل واهلريمينوطيقا حيث أصبح هذا األخري كاجتاه نقدي يطلق على 

�ǲȇÂƘƬǳ¦Â�ǶȀǨǳƢǯ�ƨưȇƾū¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�ǺȇǂǰǨŭ¦Â�ƨǨǇȐǨǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƢǿǀƼƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǿƢš ȏ¦�Ǧ ǴƬű

  .والتفسري

ل يف الفكر العريب اإلسالمي، أما مصطلح اهلريمينوطيقا فكان ظهورها لقد ظهر التأوي

بالتحديد يف الفلسفة الغربية أي الفكر الغريب، واملشكلة اليت يعاجلها هي معضلة تفسري النصوص،  

  .كما ارتكز حمور اهتمامها على عالقة املفسر أو الناقد بالنص

حفناوي بعلي، إشكاليات التأويل ومرجعياته يف اخلطاب العريب املعاصر، أرشيف وشعراء ومطبوعات، جملة املوقف ينظر، -1

.02، ص 440، ع 10/10/2011األديب بتاريخ 

93عبد املالك مرتاض، دراسة سيميائية، ص : نقال عن. 225النقد السيمياءوي، ص ، مصطلحات بوخامت موالي علي -2

  .201و
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"�Âȋ¦�ƢēƢǏƢǿ°¤�Ŀ��ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�©Ƣƥ°ƢǬŭ¦�©¢ƾƥǾƫƘǌǻ�ǀǼǷ�ǎ Ǽǳ¦�ǂȇƢǈƫ��ń�  وبالتحديد منذ

وهو املعىن  ،معىن حريف وهو املعىن الظاهري، ومعىن روحي :بتواز مع معنيني ،نشأة النص املقدس

.1"الباطين

،فقد بدأ استخدامه قدميًا يف دوائر الدراسات الالهوتية،أما بالنسبة ملصطلح اهلريمينوطيقا

النص (اليت جيب إتباعها من طرف املفّسر لفهم النص الديين ،عايريليشري إىل جمموعة التقنيات وامل

كانت تدل يف أصلها على تأويل وترمجة الكتاب   ،، ألن كلمة هريمينوطيقا يف علم الالهوت)املقدس

.2املقدس

مث اتسع مفهوم هذا املصطلح يف تطبيقاته احلديثة لينتقل من جمال الالهوت إىل دوائر أكثر 

وفلسفة اجلمال  ،اح شامال لكل العلوم اإلنسانية كالتاريخ وعلم االجتماع واألنثروبولوجيأصبو اتساعاً، 

.3والنقد األديب والفولكلور

وإمنا كان له وجوده  ،مل يكن تطبيقه منحصراً يف النقد العريب،واهلريمينوطيقا كمصطلح نقدي

يف موروثنا العريب واحلديث أيضاً، إىل أن حتول حمور ارتكازه من جمال تفسري النصوص الدينية، ليقتصر 

،حيث انتقل مركز االرتكاز بالنسبة للهريمينوطيقا. أيا كان نوعها ،على نظرية تفسري النصوص األدبية

  .ةإىل تأويل النصوص األدبي ،من تأويل الكتاب املقدس

هكذا أفضى اخلوض يف جمال تأويل الكتاب املقدس ''وهذا ما وضحه نصر حامد أبو زيد 

اليت مت نقلها من جمال دراسة النصوص  ،يف بلورة نظرية التأويل اهلريمينوطيقية ،يف تاريخ الثقافة األوربية

.4''يف النظرية النقدية املعاصرة ،إىل جمال دراسة النصوص األدبية ،الدينية

.51عبد القادر فيدوح، إرادة املعىن ومدارة معىن الشعر، صحف للدراسة والنشر، ص -1
العربية للعلوم، منشورات حممد شوقي الزين، الدار :، ترمجة)األصول، املبادئ واألهداف(ينظر، هانس غادامري، فلسفة التأويل -2

.63، ص 2006، 2االختالف، املركز الثقايف العريب، ط

.13، ص 1992ينظر، نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، -3
.122، ص 1995، زيد، النص والسلطة واحلقيقة، املركز الثقايف العريب نصر حامد أبو - 4
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حبيث كان هلا فضل السبق  ،شكلت حلقة شالير ماخر حلقة مهمة لتطور اهلريمينوطيقاوقد 

، ومشوليته،تهبتنوع اخلطاب واتساع معرف اً يف تطور هذا املصطلح، الذي بدا بدوره ينحو منحى متعدد

.1استثمر فيه خمتلف االستخدامات اهلريمينوطيقية ،ممنهجاً والكشف عن طاقاته، وقد قدم بناءً 

منح للمتلقي حرية التأويل، ليحل املؤول حمل ،قابل للتعدد واالختالفالن النص األديب أل

وداللة كلمته إىل  ،ويعيش نفس التجربة اليت عاشها، ويف هذه احلالة انتقل النص من املؤلف،املؤلف

.2املتلقي وطريقة فهمه، باعتباره الوريث الشرعي للنص األديب

أن املؤول فاعل إبداعي حلق الصور واملفاهيم " :خر، حيث قالوهذا ما ذهب إليه شالير ما

من كنه النص، فيعطيه قدرة اخللق واإلبداع وذلك عرب إتباع حلقة هريمينوطيقية، اليت تبينها شالير 

) فن التأويل(فقد أصبح مصطلح اهلريمينوطيقا ، 3"ماخر من خالل خلق التجانس بني املبدع واملتلقي

مث لعملية  ،له قوانينه ومعايريه اليت وضعها شالير ماخر لعملية الفهم ،وقائما بذاتهعلمًا مستقًال 

  .تفسري النصوص

قوم على معايري ومبادئ جيب إتباعها من طرف املؤول، فإن تومبا أن مهمة اهلريمينوطيقا 

أبا حقيقيا  وهلذا عدّ ،شالير ماخر يكتفي بوضع املعايري العامة اليت يراها ضرورية لتجنب سوء الفهم

أمثال دلتاي  ،وقد مهد الطريق للمفكرين والفالسفة الذين جاءوا من بعده. للهريمينوطيقا احلديثة

الذي شكل حدثًا مهما يف اخلطاب ) اهلريمينوطيقي(حماولني تطوير علم التأويل  ،وغريمها ،وغادامري

.4النقدي العريب والغريب

.52عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، املرجع السابق، ص ينظر،-1
  .73ص املرجع نفسه، ينظر،-2

.58عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، املرجع السابق، ص -3
.23، ص بقاسالرجع املويل، نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأ،ينظر - 4
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يقوم على أسس علمية، ،ث رأى أن علم التأويلفجاء دلتاي بعده وحاول إمتام املهمة، حي

وهي  ،وركز اهتمامه على عملية الفهم، كما واجه مشكلة الدائرة التأويلية اليت تبناها شالير ماخر

تعين من منظوره أنه لكي تفهم العناصر اجلزئية للنص، ال بد من فهم النص يف كليته، ولفهم النص 

  .عناصر اجلزئية املكونة لهيف كليته ال بد أن ينبع من الفهم لل

ينقل فكر املؤلف  ،على أساس أن النص عبارة عن وسيط لغوي ،وتقوم تأويلية شالير ماخر

حتدد للمؤلف الطرائق اليت يسلكها للتعبري و إىل القارئ، ألن اللغة هي اليت جتعل عملية الفهم ممكنة، 

.1عن فكره

اليت تتجسد بدورها يف  ،تدور عرب دائرة هي الدائرة اهلريمينوطيقية ،وعملية فهم النصوص

املتلقي وخمزونه الثقايف واملعريف، وقصدية املؤلف من وراء  :عملية الفهم اليت يشرتك فيها كال الطرفني

اليت تعترب كمتصور ذهين الذي يقوم املؤلف من خالله اختاذ لغته كوسيط يتمكن من خالله  ،النص

تنشأ و ، ا تؤدي بدورها إىل عملية التأويلرة إىل ذهن القارئ، فتنشأ هناك عالقة جدلية بينهمنقل الفك

كتمل فعاليته إال مبشاركة فعالة من تال  هذا األخريعالقة محيمية بني املتلقي والنص األديب، ألن 

  . طرف متلقيه

الوسطية يف عملية  هي الرابطة ،فينصهر أفق عامل القارئ بأفق عامل الكاتب، ومثالية النص

تفتح للمؤول والنص عاملًا جديداً، فتنشأ العالقة اجلدلية الفعالة بني النص . انصهار تلك اآلفاق

.2واملتلقي

.225، ص 2008، 1حممد عزام، التلقي والتأويل، دار الينابيع نشر وتوزيع، دمشق، ط،ينظر - 1
.146، ص ة التأويل، اخلطاب وفائض املعىنبول ريكور، نظري، ينظر - 2
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هي معضلة تفسري النص األديب، ف) فن التأويل(واجهها اهلريمينوطيقا توهذه هي املشكلة اليت 

أثريها اإلجيايب يف إبراز املتلقي الذي يقوم بدور وعالقة املفسر أو الناقد إىل النص، إال أنه كان هلا ت

  .الناقد يف عملية تفسري النصوص وتأويلها

هكذا بدأت اهلريمينوطيقا بالبحث عن القوانني '': حيث قال ،هذا ما أبرزه شالير ماخر

وانتهت يف تطورها األخري إىل وضع نظرية يف تفسري  ،واملعايري اليت تؤدي إىل تفسري صحيح للنصوص

¨ƾȇƾƳ�ƢǫƢǧ¡�ƪ ƸƬǧ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǳ¦�  أمهها لفت االنتباه إىل دور املفسر أو املتلقي يف

.1''تفسري العمل األديب والنص عموما

اليت تنشأ من خالل عالقته  ،وقد أصبح للمتلقي دور كبري يف تبسيط عملية التواصل األديب

ويؤدي بدوره  ،واليت تكمن يف احلوار الداخلي والضمين الذي جيري بينه وبني النص ،بالنص األديب

  .إىل التأويل

سواء يف الفكر العريب  ،باهتمام كبري من طرف النقاد احظي ،ومن هنا جند أن كال املصطلحني

  .يبأمهها دور املتلقي يف العمل األد ،أو الغريب، خيتلفان يف سياقهما لكن هلما نفس املقاصد

.49، ص1992املغرب، -حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،ينظر - 1
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  حدود التأويل:الثالث المبحث

�ǾȈǳ¤�ǶđǀŸ�ŕƷ�ǾǯƢƦǋ�Ŀ�ǶȀǠǫȂȇ�Ȇǰǳ�ǽءَ ارَّ ص من النصوص األدبية أن يغري قُـ كل نحياول  

والوقوع  ،ويدعوهم إىل االفتتان به ،اجليد هو الذي ينصب شراكًا لقرائه،ألن النص''ويقعوا يف فخه، 

�ń¤�¥°Ƣǫ�ǺǷ�Ƣǿ°Âƾƥ�Ǧ،وذلك يكون وفقا لتجارب القراء. 1''يف أسر حمبته ǴƬţ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦�Ƕē¦ŐƻÂ

  .آخر

بأن القراءة هي نوع من اللعب احلر، وعلى  يرىعبد القادر فيدوح، الذي  تطرق إليهوهذا 

هذا األساس ختتلف قراءات النص الواحد، ويبقى التأويل سلطان كل القراءات، وهلذا فإن تأويالت 

ǠȈƦǗ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰȈǳ��¥°ƢǬǳƢƥ�ÅƢǇƢǇ¢�ƨǬǴǠƬǷ�Ƣē¦®ƾǠƫÂ�́ ȂǐǼǳ¦واليت  ،املقاربة اجلمالية ألي نص ة

��ÅƢȈǫÂ̄�ÅƢǗƢǌǻ�ƢĔȂǯ�Ʈترتبط بتفكريه احلر القائم على املزاج املن ȈƷ�ǺǷ�ǾƬȈǈǨǻÂ�¥°ƢǬǳ¦�©¦̄�ǺǷ�ǞƦǘ

.2فإن التأويالت ستكون حتما متغرية طبقا هلا ،ومبا أن األذواق متغرية

معىن ظاهري الذي يطفو على السطح، ،باعتبار أن النص األديب يقوم على معنيني أساسيني

، ومن هنا ختتلف تأويالت القراء وفقا وهو املعىن املقصود ،ومعىن باطين وهو املسكوت عنه يف النص

�ǲǰǧ��ŘǠǸǴǳ�ƨǬƦǈŭ¦�ǶēȐȈţÂ�Ƕē¦°ȂǐƬǳفيكون يف هذه احلالة مدعوا ألن يطرح . وكيف يؤوله قارئ

يستدعي منه قدرته التناصية واملعرفية ما وهذا . ما هو يف عمق النص يف ضوء ما يربز مجاليته وفعاليته

وتتحقق  ،حىت يكتمل معىن النص ،ه ويستنطق شفراته املتعددةليكشف عن داللت ،ومهارته اإلبداعية

  .فعاليته املرجوة

سيؤوله حتما حسب ميوله ورغباته، ألن تأويله حيفزه على الرغبة يف ،واملؤول لنٍص أدٍيب ما

تذوق اللذة الفكرية لكينونة النص، وفتح كل االحتماالت إىل ما ميكن اعتباره وتوقعه وفق مالذ

  .87ص مصر، حممد محاسة عبد اللطيف، فتنة النص حبوث ودراسات نصية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، -1

األديب، دراسة سيميائية للشعر اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، املطبعة اجلهوية، عبد القادر فيدوح، دالئلية النص ، ينظر - 2

.29، ص 1993، 1طاجلزائر، وهران، 
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وبعثه من جديد، وهذا كله يأيت من و ، واستنطاق ملسكوت النص املرجيتهورؤ  هورغبته يول، وماملؤول 

.1ذات القارئ وتفكريه اخلاص ومزاجه االنطباعي

يعين أن حتليله ال يكون حتليًال علمياً ،ألن السريورة التأويلية هي عبارة عن ممارسة ذاتية حمضة

ألنه يعمل على إعادة تنشيط خميلة  ،اسا على احلدسممنهجًا إن صح التعبري، فالتأويل يعتمد أس

انطالقا من تصور أويل مسبق لعمق  ،حىت يتمكن من التوصل إىل أحكام ،القارئ وتنمية تصوراته

  .وغري مكتمل اً ومفرتض اً لكن حكمه يبقى نسبي ،النص

استنادًا إىل ،ليبدأ القارئ بصياغة توقعه انطالقا من جمموعة من األسئلة اليت يرمسها يف خميلته

 حيثوحاجاته اليت يفرتضها،،الكلمات املفتاحية املوجودة يف النص، فيبدأ يف استنطاقه وفقا ملعطياته

  .فتكون لديه سلسلة من املرجعيات اليت يستند إليها يف تأويله للنص ،يبين القارئ تصورا مسبقا

ية التأويل لدى القارئ مقيدة وعامل القارئ، وتبقى حر ،فتنشأ العالقة بني عاملني، عامل النص

  .بقصدية النص

وإمنا كما  ،ال يؤّول كما حيلو له، أو مبعىن آخر ال يقرأ كما يريد هو،والقارئ الذكي واحملنك

أصبح خيضع  ،ألن التأويل األديب. يريد له النص هذا هو القارئ احلقيقي الذي جيب أن يُعتمد عليه

وهلذا . ما جيب احرتام القوانني الداخلية للنصوص األدبيةك���Ƣđ ملعايري وضوابط جيب إتباعها وااللتزام

.تطبيق منوذج التأويل الذي خيتاره تطبيقا صارماً على كل النصوص،من واجب كل ناقد

وهلذا من واجب النقاد االلتزام  ،والنص األديب أيضا خيضع بدوره ملبدأ التماسك الداخلي

النص جييز لنا قراءات كثرية، فإنه ال يأذن لنا أن نقرأ كما باملعطيات املوضوعية للنص، فإذا كان 

.ونؤول كما نشاء، ألنه ليس لكل القراءات نفس احلكمة ونفس املستوى،نشاء

  .09ص ح، إرادة التأويل ومدارج املعىن،عبد القادر فيدو  ،ينظر - 1
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موضوعية  :أي ،ولذلك على املؤّول أن يلتزم مبا يسمى بقاعدة التماسك الداخلي للنص

يعين ال .  مدى شفافيته ومصداقيتهومشروعيته تكمن يف ،النقد، ألن التأويل يقاس مبقدار صحته

.نؤّول حسب أهوائنا الشخصية وذواتنا ومالذنا، والتأويل يكون يف حدود يفرضها الناقد والنص

وهلذا فالنص يربمج إىل حد ما كيفية تلقيه، ليس مبقدور القارئ أن يؤول كما يشاء وكيفما 

،بوصفه جمموعة من النصوص واملعارف ألن املتلقي هو جزء ال يتجزأ من النص، والقارئ.1حيلو له

يدخل إىل عامل النص، وحياول عقد حوار داخلي معه، ويلتقيان ،إيكو باملوسوعةأمربتو أو ما يسميه 

،يكون وفقا حلدود تأويلية ،لكن ذلك اإلشراك ،إيكو باإلشراك النصيأمربتو يف إطار ما يسميه 

  .تفرضها القوانني الداخلية ألي نص

أنه يف الظاهر يبدو وكأنه يتمتع حبرية مطلقة يف تأويل نص ما، من خالل إمتام  فالقارئ ولو

ومشروطة مبجموعة من  ،الفراغات والبياضات، إّال أن حريته تبقى حمدودة ءمعناه بسد الثغرات ومل

إيكو العوامل املمكنة اليت تساهم يف ضبط املسار التأويلي أمربتو النوائب النصّية، كما يسميها 

  .بإرشاد من التوجيهات النصية ،ارئللق

ال  ،أن سياق التأويل ،حتكمها سلطة الضبط والتوجيه النصي، ومبعىن آخر،فالعملية التأويلية

الذي ال  ،حيكمه مقياس الرؤية املوجهة ملعرفة احلقيقة، وإمنا يعتمد أساسًا على سياق منطق الباطن

حتيط باملتلقي لتؤثر فيه، فيصبح شرطًا أساسيا للمعرفة املتحّيزة، وبالتايل يسلم ،حيدد مفاهيم مسبقة

¾ȂȀĐ¦�ŃƢǠǴǳ�ǾǻƢǘǴǇ� 2أثناء عملية القراءة.

ǎما وهلذا ال ميكننا احلكم على قراءة  ǼǴǳ�ǲȇÂƘƫ�ǲǔǧ¢�ƢĔƘƥ�  لكن ميكن اعتبار مجلة من

ƨƠǗƢƻ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�©ȐȇÂƘƬǳ¦�ǳ¦�©¦ǀƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ȄǬƦƫ�ƢĔȋوحرية تفكريه إال  ،ومزاجه االنطباعي ،قارئ

-26، ص ص2001العرب، دمشق، د الكتاب حسن مصطفى سحلول، القراء والتأويل األديب وقضاياه، مطبعة احتا،ينظر - 1

27.
.30، ص بقاسالرجع املينظر، عبد القادر فيدوح، دالئلية النص األديب، -2
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ǻȋ��ǎ Ǽǳ¦�ƨȇƾǐǫ�Ǻǟ�«ǂţ�À¢�Ƥ Ÿ�ȏ�ƢĔ¢اعتبار العقل مقياسا للحقيقة مهما تعددت  ميكن ه

أن النص بإمكانه إثارة قراءات متناهية، '' : إيكوتو أمرب هذا ما قاله  ،القراءات وكثرت تأويالت النص

وااللتزام  ،فمن واجب القراء التقيد بقصدية النص. 1''الصحةدون السماح بقراءات ال أساس هلا من 

ƨǫ®�ǂưǯ¢�ÀȂǰƫ�À¢�Ƥ Ÿ�ǶēȐȇÂƘƫÂ��µ ÂǂǨŭ¦�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ǾǷƢǜǼƥ� ذات طابع علمي ،وأكثر موضوعية،

  .أال وهي الوصول إىل منطق املعىن الباطين ،حتكمها غاية واحدة

.05، ص1995محيد حلمداين، منشورات مكتبة املناهل، :فولفغانغ إيزر، فعل القراءة نظرية مجالية يف األدب، ترمجة-1
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  :إستراتيجيات التأويل: رابعالمبحث ال

́�¦��ȆǬǴƬŭ¦�¿ƢǷ¢�Ǫȇǂǘǳ¦�ƶǈǨƫ�ƢĔȋ��ƨȈǳƢŦ�ƨǠƬǷ�Ǿƫ¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƨȈƥ®ȋيعد التعامل مع  ȂǐǼǳ¦

ريورة تأويلية ال صللكشف عن فائض املعىن املدسوس فيها، عرب إتباع ،كي تكون لديه حرية التأويل

وإمنا يتدخل فيها املتلقي بكل ما حيمله من إرث فين وثقايف، حىت ،حيددها اإلنتاج النّصي وحده

وأنظمتها املختلفة، ،وأبنيتها الداخلية ،ن استنطاق النصوص والتعرف على أنساقها الدالليةيتمكن م

.1استناداً إىل إسرتاتيجية تأويلية منتظمة، منطلقها املتلقي وموقعها النص

�¥°ƢǬǳ¦�Ƣđ�ǲǟƢǨƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ǖƦǔƫ�śǻ¦ȂǫÂ�ǖƥ¦ȂǓ�ȄǴǟ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�ǽǀǿ�¿ȂǬƫÂ

وتأويالت املتلقي لإلنتاج  ،من قصدية املبدع ،شف عن جوانب التوافقات واالختالفللك ،مع النص

  .األديب

لإلحاطة باملعىن  ،وقصدية املؤلف ،ولذلك يسعى املؤول جاهدًا للبحث عن املقاصد النصّية

وهو  اً وهو الظاهر ومعىن تلميحي اً اجلوهري املقصود يف النص، ألن النص يتضمن معىن تصرحيي

ال  ،والنص األديب بدوره ال يتشكل معناه إال باالعتماد على إسرتاتيجيات تأويلية. ئهمن ورا املقصود

  .وضرورة يف عملية التلقي والتأويل اً مجالي تقوم إال بفعل القراءة الذي يعترب فعالً 

وأبرزت أمهيته مدرسة كونستانس  ،ومن بني املدارس اليت أعادت االعتبار للقارئ أو املتلقي

ƢēƢȇȂǳÂ¢�²،حيث أولت به اهتماما كبرياً . األملانية على يد إيزر وياوس ¢°�ȄǴǟ�ǾƬǴǠƳÂ�   واعتربته

وثالثا القارئ أو  ،ثانيا األثر األديب ،يأيت يف مقدمتها املؤلف ،كطرف ثالث يف العملية اإلبداعية

أو مبعىن آخر ال ميكننا  ،إلبداع أديب دون قارئ له املتلقي حىت يكتمل معىن النص، ألنه ال وجود

سوى بوجود مينحه وجوده، وحتققه الفعلي، ويضفي على شيئيته ،الوقوف على إنتاجية نٍص ما

وكذلك ال ميكن  ،الدالالت اليت ترتبط بالسياق واإلرادات ،)بول ريكور(النصية على حد تعبري 

  .59وص  21، ص 2003ريقيا الشرق، املغرب، ينظر، فريد الزاهي، النص واجلسد والتأويل، إف-1
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هو له مبثابة املرآة يرى  ،نص يناديه، حيفزه ويؤشكله الوقوف على إسرتاتيجيات القارئ سوى بوجود

.1فيها وجوده البشري

ويعيد  ،حىت يستمد منه حيويته ،ولذلك للمتلقي أو القارئ دور كبري يف إضفاء مجالية النص

له حركيته ونشاطه، من خالل التفاعل اإلجيايب الذي حيدث بينهما، يولد من ضرورة انسجام القارئ 

.انطالقا من جتاربه وخرباته واستناداً إلسرتاتيجيات التأويل ومرجعياته،ص املفتوحةمع معطيات الن

الناقد أثناء  - ىحر باأل–يرتكز عليه املؤول أو  ،وأول إجراء تطبيقي إلسرتاتيجيات التأويل

ئ مقاربته للنصوص األدبية هو التأويل لنظرية التلقي يف ضوء التفاعل املشرتك بني كال الطرفني القار 

.باعتباره متلٍق للنص والنص باعتباره بنية مفتوحة للتلقي والتأويل

،يف إطار ما يسمى باالشرتاك النصي ،فيعقد املتلقي يف هذه احلالة حوارًا داخليًا مع النص

من خالل  ،تنشيط احلوار مع النص لتحريك آلياته :هو ،ودور املتلقي ،إيكوأمربتو من منظور 

يعترب أداة  ،التغلغل يف أعماقه، حماوًال بناء استخالص صورة املعىن املتخيل، ألن النص يف حد ذاته

إلثارة خيال القارئ، وأول ما يعتمد عليه املتلقي يف عملية التأويل، هو احلدس الذي يقوم من خالله 

 قابل للعطاء، ألن معناه غري تام باعتبار أن النص متصوَّر ذهين.2برسم تصّور أّويل مسبق يف خميلته

  .يتم معناه من خالل تقدمي وجهته التأويليةحىت ينقصه قارئ 

انطالقا من قدرته املعرفية والتناصية يف استذكار واستحضار آثار أدبية سابقة، حتّفزه على 

،املاضي ال تعين جمرد ذكريات ،والذاكرة على مستوى اإلنسان. حىت يبين أفق توقعه ،تنشيط خمّيلته

حممد شوقي الزين، قراءة يف كتاب إسرتاتيجية التأويل من النصية إىل التفكيكية حملمد بوعزة، منشورات االختالف، اجلزائر، -1

http://ebn-khaldoun.com/article-detals.php?article.2011دار األمان، الرباط، 

.82ناصر احللواين، مركز اإلمناء احلضاري، ص :إيكو، التأويل والتأويل املفرط، ترمجةينظر،  أمربتو -2
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لتهيئه الستقبال أي  ،اليت تتشكل يف وعي اإلنسان ،وإمنا هي اشرتاك مجاع من التجارب واخلربات

.1نص أديب بصدر رحب

األصلي وأحيانًا ينزاح عن معناه ،ألن النص األديب يتسع للعديد من التفسريات والتأويالت

،وخربته الفكرية واجلمالية ،تبار ذوقهوحماولة التالعب الخ ،ق انتظارهفوختييب أ ،الستفزاز القارئ

وتطوير ذوقه الفين، حىت يتمكن من التعامل مع النصوص األدبية ،ه ترقية املتلقيئوسعيًا من ورا

ومبدع له، ،إىل منتج حقيقي للنص ،ومستهلك له ،بطريقة عادية ويتحول بذلك من متلٍق للنص

يتطلب منه جهد ومهارة حىت تتحقق مجاليته ووفقا لكفاءات القارئ ومؤهالته الشخصية من أجل 

  .التعرف على الصريورة الداللية لكل نص من النصوص األدبية

حيث  ،هو إعادة اخللق ،حيث تتكّيف الذات املؤّولة مع األثر األديب واملقصود بالتكييف هنا

، حيث تنصهر التجربتان مع بعض هويبدأ بعد عملية التماهي مع ،ص من جديديقوم املتلقي خبلق الن

.2إبداع الكاتب وقراءة القارئ، ميوت الكاتب ليولد يف مكانه القارئ باعتباره متلق للنص ومنتجاً له

ضوع نزوح إدراكي يتهيأ الستقبال املو فهي ، القراءة يتجزأ من باعتبارها جزءا الوعملية التلقي 

تحقق من خالهلا عملية التلقي بأبعادها املختلفة، وأول ما يلجأ إليه ت ،عرب حتويالت ضرورية ،اجلمايل

وهذه الوضعية بالذات ينفض منها املؤلف يده، ،هو املعىن الذي ينتج عن تأويل الغموض ،القارئ

.3ألنه غري مسؤول عنها فقد ولدها لقاء األثر باملتلقي عرب فاعلية التأويل

ألن املتلقي هو الذي يسعى إىل خلق قيمة  ،إىل نص تأويلي ،النص من نص إبداعيفيتحول 

تضفي على النص جتربة جديدة، وهلذا تفرض نظرية التأويل على الوجود الفعلي للمتلقي، ألنه ،مجالية

.254املغرب، ص -نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاءينظر،-1
.2011قضاياه، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، ينظر، حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل األديب -2

، حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكالية املعىن من املعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي املتعدد، دار الغرب للنشر ينظر -3

.287، ص 2011اجلزائر، والتوزيع، وهران،
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 بينه وبني ،يف حتديد هوية النص، وتنشيط عملية التواصل األديب املشرتكاً ومهم اً،أساسي اً يشكل قطب

  .مببدأ التأويل دائما اً أخذ ،ألي نص أديب، واألمشل ،ليعود بالفهم األغىن ،األثر الفين

وتنوع استعماالته  ،نظرًا التساعه،أما اإلجراء الثاين الذي يعد مهمًا يف إسرتاتيجيات التأويل

ًا وممارسة يف يعترب أكثر رواجو . ȆƟƢĔȐǳ¦�ǲȇÂƘƬǳ¦Â،هو التأويل النهائيف ،يف شىت احلقول املعرفية

  .الساحة النقدية

  النهائي التأويل: اإلجراء األول

�ƨȈƟƢĔ�©ȐȇÂƘƫ�°¦ƾǏƜƥ�¾Âƚŭ¦�¿ȂǬȇ�ŕƷ،حتكمه حدود وضوابط ،إن هذا النوع من التأويل 

ألن مشروعيته تكمن يف مدى مطابقته أو باألحرى مقاربته للداللة األصلية اليت أرادها املؤلف  ،وثابتة

  .من وراء النص باإلضافة إىل املقاصد النصية

ي معًىن ف النص خيبأن كل سطر يف ،ويف هذه احلالة، يسعى القارئ إىل الظن يف نية الكاتب

  .هاؤ ملوالبياضات اليت جيب  ،والثغرات ،سرياً، باعتباره سلسلة من الفجوات

هو إنتاج قارئ  ،وهدف كل نص عمقه،هو من يدرك أن سر النص هو  ،القارئ احلقيقي

 جال خير  ،وهلذا فالقارئ مضطر لقراءته كما صممه ،باعتباره إسرتاتيجية مبثوثة داخل النص ،منوذجي

أو يتجاوز معناه الداليل  ،ال يتعدى حدوده ،، وتأويله يكون يف حدود املعقول1عن مقصوده

ريورة تأويلية ص''وذلك بإتباع . وقصدية النص ،وإمنا مفهومه يبقى مقيدا بقصدية املؤلف ،)األصلي(

ƢȀǼȈǻ¦ȂǫÂ�ƢēƢǷƢǣ°¤�ƢŮ�®ƾŹ�ƢǸǯ��ƢēƢǬǴǘǼǷ�ƢŮ�®ƾŹ�°ƢǈǷ�ǺǸǓ�½ǂƸƬƫ''2وكل مؤّول لنص أديب ما ،،

بالقوانني الداخلية  -يف نفس الوقت- االلتزام  مع ،قواعد التأويل ،ال بد أن يأخذ بعني اعتباره

  .50 -17ص ، ص بقاسالرجع املينظر، أمربتو إيكو، التأويل والتأويل املفرط، -1

-لبنان، الدار البيضاء-بولس، املركز الثقايف العريب، بريوت. س.سعيد بنكراد، السيميائيات والتأويل مدخل لسيميائيات س-2

.146املغرب، ص 
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تستقر عليه الداللة النهائية املراد استخالصها  ،اليت يكون تأويلها عرب مسار تأويلي حمدد'' للنصوص 

يتسم بالدقة  ،من إصدار أحكام ذات طابع موضوعي ،حىت يتمكن املؤول النهائي .1''من النص

  .والعلمية

تنقل املؤّول يف متاهات يصعب ،تكون مفرطة أحياناً �¦ƨȈƟƢĔȐǳولذلك جند أن التأويالت 

وخروج عن قواعد  ،هو شذوذ ، أن التأويل املفرطإيكو حني اعتربأمربتو اخلروج منها، وهذا ما رآه 

.2التأويل العلمية

التقيد باملقتضيات القصديّة للنص، ألن النصوص األدبية حتكمها ،فمن واجب القراء

امل مع نص ما بغض النظر عن ألنه ال ميكننا التع ،وقصديات تتعلق باملؤلف والنص ،مرجعيات

.3كون ذلك منافياً للمنطق النقديل مؤلفه ومرجعه

  فهو التأويل الالنهائي : أما اإلجراء الثاني

¨ƾǠǳ�ǞǈƬƫ�̈°ÂǂǔǳƢƥ�ƢĔƜǧ��©ƢǓƢȈƦǳ¦Â�©Ƣǣ¦ǂǨǳ¦�ǺǷ�ƲȈǈǻ�ǎ Ǽǳ¦�À¢�ƢŠ وختتلف  ،تأويالت

.¢Ƕđ°ƢšÂ�Ƕē¦ŐƻÂ�ǶȀǫ¦Â̄الختالف  تبعاباختالف القراء 

اليت تفتح أمام القارئ آفاقاً ،وأحيانا يكون النص مشفراً حافًال بالعديد من الرموز واإلشارات

  .واسعة ويوقع مناذجها

بإطالق العنان ألفكار  وممارسة ضغط تأويلي ،اقرتاح تأويالت مطلقة يومهمة الناقد ه

.إىل املعىن احلقيقي املكّون للنصكل اآلفاق، إىل أن يتوصل  شملت

.102بولس، ص . س.سعيد بنكراد، السيميائيات والتأويل مدخل لسيميائيات س-1

.1999، 11سعيد بنكراد، جملة عالمات، العدد :دفاعاً عن التأويل املضاعف، ترمجةجوناتان كالر، ،  ينظر- 2
.خري محر العني، السكرية وانفتاح النصوص، جملة املصري الثقافية، جامعة وهران، اجلزائرينظر،-3
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والتمييز  ،لكن تلك التأويالت املقرتحة ختضع فيما بعد لتعديالت، يقوم املؤّول أوال بغربلتها

��ǎ Ǽǳ¦Â�¥°ƢǬǳ¦�śƥ�Ƣǻ±¦Ȃƫ�ƾš �À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ȆǠǨǻÂ�ǞǧƢǻ�Ȃǿ�ƢǸȈǧ�ƢȀǼȈƥيطغى أحدمها على ال يث حب

على قيم النص  ،واستحواذه ،وال يطغى القارئ بذرائعيته ،ص حبركيته ورمزيتهفال يهيمن الن ،اآلخر

ĺ®ȋ¦�ǎ،ودالالته، حىت يشارك مشاركة فّعالة يف بناء النص ǼǴǳ�ȆƟƢĔ�ǲȇÂƘƫ�̈ǂǰǧ�ƾǠƦƬǈȇÂ��ƢĔȋ

ويقوم بتبيينها دون أن ينزاح عن معناه األصلي، ألن النص الذي ينفتح لعدة،ريورة التأويليةصتوقف ال

.1هو النص الذي يضمن بقاءه واستمراريته ،تأويالت

زة، منشورات االختالف، اجلزائر، حملمد بوع) إسرتاتيجية التأويل من النصية إىل التفكيكية(حممد شوقي الزين، يف كتاب ينظر،-1

.2011دار األمان، الرباط، 
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  مرجعية التأويل: خامسالمبحث ال

والكشف عن  ،أي نص من النصوص األدبية له تأويله اخلاص به، وذلك من خالل حتليله

  .من أجل حتقيق متعة مجالية ،للوصول إىل املعىن احلقيقي املتضمن فيه ،معانيه الظاهرة واخلفية

واستناداً إىل القدرة ،وإمنا هو نتاج نصوص أدبية سابقة ،ال ينشأ من عدم ،األديبألن النص 

حىت يستطيع املتلقي أن يرسم  ،ومهارته الفكريّة واملعرفية يف ربط النصوص السابقة،التناصية للمؤلف

.من خالل وضع تصّور أويل مسبق نصب عينيه للنص،يف خميلته أفق توقعه

أو علمية  ،أو فلسفية ،تند إىل مرجعية سواء كانت هذه املرجعية دينيةفالتأويل هو اآلخر يس

أن أي حىت تتكون لديه قواعد وقوانني يتمكن من تطبيقها على النص، ،أيا كان موردها ونوعها

تزام ما يسمى بالقوانني الداخلية إفراط وال تفريط وذلك بال دونالتأويالت تكون يف حدود املعقول 

لكنه اليوم يف  ،فالتأويل كان جمرد مصطلح نقدي ،وعلى ذكر املرجعيات - احلالبطبيعة  –للنص 

بتضافر العديد من  ،ومنهج نقدي قائم بذاته ،أصبح عبارة عن نظرية ،الدراسات النقدية احلالية

  .العوامل واملرجعيات اليت بدوره يستدعي إليها وسنأيت على ذكرها كاآليت

،مبحاوالت لتفسري النص الديين املسيحي -قدمياً – )مينوطيقااهلري (لقد ارتبط مصطلح التأويل 

، مث ارتبط بعد ذلك بإشكالية )علم اللغةب(والشعراء اإلغريق، لذلك ارتبط التفسري ،وأعمال هومريوس

  .قراءة النصوص الالهوتية

ىن وهلذا كان النص يتضمن يف عمقه مع ،فقد كان التأويل يف بدايته متعلقًا بالثقافة الغربية

.1حريف، معىن أخالقي، معىن صويف، معىن روحي

  .61صعبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معين الشعر، ينظر، -1
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بلورت نظرة التأويل واجتهت إىل القرآن الكرمي وتلكن بعد جميء اإلسالم، تغّريت كل املفاهيم 

، حيث أصبح التأويل مقتصرًا على النصوص الدينية، أي مل خيرج عن نطاق الدين، )النص املقدس(

  .علم معريففقد بدأت املقاربات التأويلية تبىن على 

قاصد اليت كانت بدورها املمبا فيه من  ،وجد التأويل متنفسًا جديدًا يف النص القرآين"فلقد 

ƨǨǴƬƼŭ¦�ǶēƢǿƢš ددحت ¦�ǺǸǓ�ǺȇǂǈǨŭ¦� وذلك من خالل خوضهم يف مبدأ  ،ومذاهبهم املتشعبة

.1"ومنهم املتصّوفة، الفالسفة، املعتزلة،منهم الشيعة ،النص اإلهلي لتأوي

وذلك بالتمعن يف أسرار ومعاين  ،اتسع نطاق التأويل من حيث فهمه يف القرآن الكرميلقد 

  .والسنة النبوية الشريفة ،آياته احملكمة، فقد أخذ العلماء باستنباط األدلة والرباهني من القرآن الكرمي

ال وهناك بعض اآليات القرآنية حتتمل التأويل، لكن بعض اآليات األخرى ال يعلم تأويلها إ

.، وكالم اهللا ال ريب فيه)كالم اهللا(ألن القرآن هو . عز وجل اهللا

إن الفكر الديين هو االجتهادات البشرية لفهم تلك ''هناك عبارة نصر حامد أبو زيد 

.Ƣēȏȏ®�«¦ǂƼƬǇ¦Â''2،النصوص، وتأويلها

  .تكون االجتهادات البشرية يف بعض النصوص القرآنية وليست كلها

واستنبطوا منها رغم اختالف  ،املصحف كله موضع تأويل، واستثمروا آياته لقد اختذ بعضهم

والتمثيل، وانتقى البعض اآلخر ما رأوه خادماً ،والقصص ،مستويات خطاب آيات األحكام

  .ملقاصدهم املختلفة

.82، ص رادة التأويل ومدارج معين الشعرعبد القادر فيدوح، إينظر، -1
.197، ص 1994، 2نصر حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الديين، ط-2
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�ȆǿÂ��ƨȇ±ƢĐ¦�ǢȈǐǳ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�Ǯ،حيث كان القدامى يلجئون إل  الطرح البالغي ǳ̄Â

.1األساليب البالغية اليت جند فيها القدر الكبري من األنساق الداللية اخلاضعة للسياق التأويلي

�̈ƾȈƦǟ�Ȃƥ¢�ƘŪ�ƾǫÂ��ĺȂǴǇȋ¦�ÃȂƬǈŭ¦�Ŀ�ǲȈưǸƬǳ¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦Â�±ƢĐ¦�©ƢƸǴǘǐǷ�ǂȀǜƫ�©¢ƾƥÂ

ساهم أبو عبيدة يف محل "�ƾǫÂ��±ƢĐ¦�ŘǠǷ�Ŀ�ÅƢǠǇȂƬǷ'' جماز القرآن''سعد بن املتنيب يف تأليف كتاب 

، وقد 2"ليجعله أداة يف يد املؤّول،الكثري من اآليات على معىن يتفق مع العقل يف تنزيه الذات اإلهلية

مهدت هذه املرحلة للمعتزلة خالهلا ممارسة التأويل، فقد ظهرت طائفة من العلماء وضعوا قوانني 

  .وق معرفية خمتلفةللتأويل مستقاة من حق

�ǺǷ�ƲǔǻÂ�Ƙǌǻ�ƾǫ�ǾǷȂȀǨǷÂ��śƯƾƄ¦�®ƢǬǼǳ¦Â�śǇ°¦ƾǳ¦�Ãƾǳ�ÅƢȇǂǿȂƳ�Å¦°ȂŰ�±ƢĐ¦�ǲǰǋ�ƾǬǳ

ن تأويال يتفق مع أصوهلم لتأويل آيات القرآ -خاصة املعتزلة –خالل سعي علماء الكالم املسلمني 

اين، السكاكي، اخلطيب تطور مفهومه وتشكل يف كتب البالغيني منهم عبد القاهر اجلرج، العقلية

  .القزويين

�́ ȂǐǼǳ¦�ǲȇÂƘƬǳ�±ƢĐ¦�¦Âǀţ¦�ƨǳǄƬǠŭ¦�ǽƢš ¦�Ȃǿ�¾Âȋ¦�ǽƢš ȏ¦��©ƢǿƢš ¦�ƨƯȐƯ�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�ǺǰŻÂ

،تية الذين حصروا النص يف فهم ظاهره اللغوياالظاهر  ،وما يتفق مع أصوهلم الفكرية، واالجتاه الثاين

بني املؤيدين  اً وسط اً اه الثالث األشاعرة الذين وقفوا موقفورفضوا املهم يف النص القرآين، أما االجت

ǎ Ǽǳ¦�ǲȇÂƘƬǳ�±ƢĐ¦�¦ȂǷƾƼƬǇ¦�Ǻȇǀǳ¦��ǽ®ȂƳÂÂ�±ƢĐ¦�¾ȂƷ�ǂǐƬǬȇ�Ń�» ȐŬ¦Â��ǽ®ȂƳȂǳ�śǔǧ¦ǂǳ¦�śƥÂ

.3 يقتصر على علماء الكالم، بل ساهم فيه كل من علماء اللغة والبالغة والنقادومليف القرآن واللغة 

.84-83، ص ص رادة التأويل ومدارج معين الشعرعبد القادر فيدوح، إر، ينظ - 1

حفناوي بعلي، إشكالية التأويل ومرجعياته يف اخلطاب العريب املعاصر، أرشيف أدباء وشعراء، مطبوعات منتديات ستار تاميز، -2

10/10/2011 ،10:48.

، 2005، 7املغرب، ط-تأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاءنصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات ال،ينظر -  3

  .123 - 122ص ص 
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ليات التأويل ومقاصده عند علماء البالغة من املتصوفة واملعتزلة، باالعتماد فقد اتسعت جت

  .وذوقية ،وبرهانية ،يف تأويل النصوص القرآنية استناداً إىل أدوات عقلية،على مذاهبهم

أو ما  ،وضوابط تأويلية لفهم النصوص الدينية ،لقد عمل بعض العلماء على وضع قوانني

ومن بني العلماء الذين كانوا راسخني يف العلم الشاطيب، فقد اجتهد يف . يسمى باخلطاب القرآين

قاعدة مراعاة أوضاع : وضع قواعد ومبادئ وضوابط تأويلية، وقد تفرّع هذا املبدأ إىل عدة قواعد

يدافع عن اتساق وهو بدوره . املؤول واملؤول له، قاعدة مقتضيات األحوال، وقاعدة اتساق النصوص

.يتحدث عما يؤّول منها وما ال يؤّول،وانسجامها يف تقدمي مبادئ وقواعد للتأويل ،النصوص القرآنية

ال جيوز تأويله، أما إذا  ،ن حقيقة وجماز، فإذا كان الكالم حقيقةاألن الكالم باحلقيقة نوع

.1ولية دون حتريفحىت تتالءم داللة تعابريه مع حدود املعق ،وجب تأويله ،كان جمازاً 

مبادئ منطقية لبناء أحكام  "ابن رشد وابن البناء واملكالين والشاطيب"كما وظف كل من 

،معياران لصياغة مبادئ وقواعد تأويلية وجعلومها وعلم األصول ،شرعية، كما وظفوا أصول الفقه

تطوير داللة هذه  ،باإلضافة إىل القياس الذي أصبح األداة اليت يستطيع من خالهلا العقل اإلنساين

كما أصبح األداة اليت يقوم . يف جمال األحكام الشرعية ،النصوص لتتالءم مع متغريات الزمان واملكان

.2عليها التأويل لفهم جوانب أخرى للنصوص الدينية

إىل جمال تأويل النصوص األدبية للكشف عن  ،مث انتقل التأويل من تأويل النصوص الدينية

،اخلفية واملضمرة، حيث تنوع التأويل وتعددت استعماالته ليشمل علوما أخرى داللتها ومعانيها

علوما أخرى كعلم النفس واالجتماع واألنثربولوجيا والتاريخ وبقية أيضا واتسعت آفاقه املعرفية ليشمل 

مبا فيها الدين  ،ومجالية ،فكرية ،العلوم اإلنسانية، حيث تعدى حدود النص إىل جماالت أخرى

، ص ص 2001، 2املغرب، ط-ينظر، حممد مفتاح، التلقي والتأويل مقاربة نسقية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء-1

141-142.
.142، ص نفسه املرجع - 2
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يأخذ مرجعيته ويستقيها من خمتلف احلقول  ،والفلسفة والفن واملنطق والتاريخ، حيث أصبح التأويلي

  .املعرفية

وعلى ذكر الفلسفة، تعد اهلريمينوطيقا واحدة من التيارات األساسية السائدة يف الفلسفة 

،"لتاي وغادامريشالير ماخر ود"شكل هذا التيار داخل الفلسفة األملانية على يد تاملعاصرة، وقد 

اليت تشمل العلوم اإلنسانية  ،وختطى حدود الفلسفة ليخرتق ما يسميه األملان بعلوم الروح

  .واالجتماعية

أصبح هلذا التيار مكانة بارزة يف الفكر الفلسفي، حيث أن التأويل كان ذا نزعة عاملية يف فهم 

تويات احلقيقة اليت تتضمن فهم ومس ،حبكم أنه جتاوز التصور الكالسيكي لفهم النصوص ،النصوص

.1واإلبداعات الفنية واجلمالية ،واألحداث التارخيية ،والسلوكات ة،الظواهر االجتماعي

فقد اختذ كل من شالير ماخر ودلتاي وغادامري مناهج تستند إليها املمارسة التأويلية وعلى 

  :رأسهم شالير ماخر الذي قام بوضع منهجني يف املمارسة التأويلية

يعاجل من خالله النص انطالقا من لغته لتحديد دالالت اجلمل ": منهج قواعد اللغة".أ 

ي اإلطار املرجعي الثابت للتأويل، هألن اللغة . 2"لفهم املعىن الدقيق يف النص ،والكلمات

واستناداً ،انطالقا مما جاء به القرآن الكرمي ،ظاهر وباطن ،ألن املعىن اللغوي يفرض وجهني

ألن التأويل ُخيرج اللغة من حالة الوضوح إىل ،إىل املرجعية اإلميائية يف القرآن والسنة النبوية

  .فيقوم التأويل على توليد املعاين وإنتاج دالالت النص ،حالة الغموض

  :أما بالنسبة للمنهج الثاين لشالير ماخر هو

.20املغرب، ص -إشكالية القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاءينظر، نصر حامد أبو زيد، -1
.06، ص 2007، 440حفناوي بعلي، إشكالية التأويل ومرجعياته يف اخلطاب العريب املعاصر، املوقف األديب، ع -2
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باإلضافة  ،ياته الفكرية والتارخييةيعتمد على سياق املؤلف من حيث ح: التأويل النفسي.ب 

  .إىل احلوافز اليت دفعته للتعبري والكتابة

.1بنوعيهاالعلمية ، فقد ركز جهوده على مفهوم التجربة "لدلتاي"أما بالنسبة 

فقد مارس وظيفته التأويلية من العلوم اإلنسانية واملمارسات االجتماعية، ومّيز  "غادامري"أما 

   :بني نوعني من الفهم

  .يتضمن حمتوى احلقيقة يف النصوص: الفهم الجوهري-

.2"هو فهم مقاصد وأهداف املؤلف: الفهم القصديأما -

يستقي منها  ،وإمنا يقوم باالستناد إىل عدة مرجعيات ،وبالتايل فالتأويل ال يقوم من عدم

معارفه ويستطيع من خالهلا تأويل النصوص األدبية، ويطبق عليها قواعد وقوانني، مع االلتزام بالقوانني 

ƨȈƟƢĔ�ƨǨǐƥ�ƢƸȈƸǏ�ŐƬǠȇ�ǲȇÂƘƫ�ǲǯ�ǆ،الداخلية للنص األديب Ȉǳ�Àȋ�  هو مقاربة  -فقط-وإمنا

  .ومقصدية النص ،املعىن احلقيقي مبا يتفق مع مقاصد املؤلف

، 2008، 1ار الينابيع طباعة ونشر وتوزيع، دمشق، ط، د)بيان سلطة القارئ يف األدب(حممد عزّام، التلقي والتأويل ، ينظر - 1

  .227 - 226ص ص 
.232، ص نفسه املرجع  - 2
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  ):القارئ(كفاءة الموّؤل : سادسالمبحث ال

اً أساسي اً ور باعتباره حم هلقارئ، حيث مثّنت دور لقد أولت النظريات املستحدثة عناية كبرية با

شكل بمكانات التأويلية، واإل ،يف العملية اإلبداعية والنقدية، يعمل على التفاعل مع املعطيات النصية

  .بوعي قرائي وإبداعي مستحدث ،ويساهم يف صناعة النص وبعثه من جديد ،إجيايب

مت تكوينها بطرق خمتلفة لغايات خمتلفة، وليس من ،عالقة قوية ،ألن عالقة املؤّول بالقارئ

مصلحة النص أن يكون له سلطة مطلقة على القارئ، لكن من مصلحة املؤّول أن يكون له سلطة  

واالنفتاح على فرضيات مضادة واإلصرار  ،ة منه يف الدفاع عن قناعاتهكاملة ال تقبل التحدي، رغب

.1وتصورات مسبقة عن النص ،وألجل ذلك حيتاج املؤول إىل افرتاضات ،على مواصلة التصّدي

،من خالل تتبع دالالته ،وذلك حسب قدرته اإلبداعية على االستجابة للمعطى النصي

هو الذي خيلق  ،والكشف عن صوامته، والقارئ الذكي،وبياضاته ،مبلء فراغاته ،وحماوراته ،ومعانيه

،واإلدراك ،والعميقة اليت تدخل يف عملية الفهم ،املعىن من خالل تفاعله مع بنيات النص السطحية

وإشاراته  ،والتخيل للكشف عن بنياته األصلية حىت يكون تأويله متوافقا مع طبيعة النص برموزه

  .أو مناقضة ملظهره اخلارجي ،ومينحه دالالت خمالفة ،اء أبعاد جديدةاجلمالية ليتمكن من إضف

ترتك املبادرة التأويلية للمؤول  2هو بنية مفتوحة إزاء ألف قراءة ممكنة - أّوال وأخرياً -ألن الّنص 

ه من جديد، باالستناد إىل خمزونه الثقايف ئحىت يتمكن من إعادة بنا ،هو الذي يبين عليه أفق انتظاره

للقدرة على تفكيك النص وحتليل جزئياته وبنياته وسرب أغواره، ألن النص ال يفصح ،عريف والفكريوامل

للوقوف على مضامينه وأدق تفاصيله  ،عن نفسه مباشرة، وإّمنا حيتاج إىل مقدرة إبداعية يف املعاجلة

ينظر، بول أرمسرتونغ، القراءات املتصارعة التنوع واملصداقية يف التأويل، تر وتقدمي فالح رحيم، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، -1

.196-194، ص ص 2009، 1ط

هريمينوطيقا النص األديب يف الفكر العريب املعاصر، سلسلة الدراسة، موقع احتاد الكتاب العرب، ينظر، مليكة دمحانية،-2

.117-112، ص 2008
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ل القراءة بكل حىت يتحقق فع ،إىل تسخري كل طاقاته لتفعيل دوره التأويلي -حينئذ–فيلجأ القارئ 

يف قيامها على  ،اليت تدعو إىل التنوع والتعدد ،أبعادها، يف ضوء املعطيات النصية املستنبطة من النص

أحيانا على القوانني النصية، ألن العالقة 1والتمرد ،واحلرية ،والتساؤل ،واالنفتاح ،الدهشة ونبذ العادة

.ƨȈƟƢĔȏ�©ȏȏ®�ǲǸƬŢ�ƢŶ¤Â،بني القارئ والنص ال تنتج داللته واحدة

وإىل متناهية  وإمنا يتعدى النص إىل دالالت ال ،واملؤول بدوره ال يتحدد يف داللة معينة

الالحتديدات، هذا ما يسمى باالنفجار الداليل، وذلك من خالل مغامرة تأويلية خيوضها القارئ 

غري املمكنة، وتغدو حينها القراءة و  ،كنةهلا إىل كل املدلوالت اململتفعيل دوره، واليت يقودنا من خال

هي صورة ملعرفته عن  ،ألن معرفة القارئ بعامل النص« ، وتأويلية يف اآلن ذاته ،استكشافيةقراءة 

�®ËƾƴƬǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ƶǼŤ�̈  ¦ǂǬǳ¦�À¢�¾ȂǬǳ¦�ƢǼǼǰŻ��ǎ Ǽǳ¦�¬Â°�ǽƢǼƬǯ¦�ń¤�ȄǠǈƫ�ƢĔȋ�ƨȈǴȇÂƘƫÂ��ǾǈǨǻ

.2»ائيةحياإل باستمرار، يتجّدد بتجّدد معانيه وداللته

وفقًا الستجابته للنص وتلقيه له، وذلك من ،فكل قارئ أو مؤول حيييها بطريقته اخلاصة

�ǺǷ�Ƣđ�«ÂǂŬ¦Â،خالل ضرورة إجياد صيغة جديدة لتفجري الطاقات التعبريية الكامنة يف صميم اللغة

ألن الضرورة التأويلية تستدعي من القارئ  ،3إىل حّيز الوجود اللغوي الداليل،عامل افرتاضي قاصر

،من خالل تأويل الدالالت املستعصية عليه، مما يزيد يف إثرائها،للنص اً مسبق اً افرتاضي اً تصور 

ويضاف إىل هذه  «��ƨȈǳȏƾǳ¦�©¦ǂǤưǳ¦�Ƣđ�ƾǈȈǳ،وتعدديتها، كما جيعلها عجينة يف يد الكائن البشري

بشري تاوريت، الشعرية واحلداثة، بني أفق النقد األديب وأفق النظرية الشعرية، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، ،ينظر -1

.100، ص 2008، 1ط، سوريادمشق، 

.138املرجع السابق، ص -2
.24، ص 1991مشري بن خليفة، سلطة النص، منشورات االختالف، اجلزائر، ،ينظر - 3



  التأويل والمرجعية.....................................................: ........................................ولالفصل األ

36

ولكنها  ،وهي داللة غري أصلية ،والثقافية ،بالداللة السياقية املعادلة داللة أخرى ميكن أن نسميها

.1»ها األمثلئريورة اللغة وأداصضرورية ل

�ƨȈǼǸǔǳ¦�ƨǧǂǠŭ¦�ƨƥƢưŠ�ŐƬǠƫ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ،  بني القارئ والنص ألن اللغة هي شرط أساسي للتواصل

�Ǧ ȈǛȂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â��ŚǤƬŭ¦�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ�¾Âƚŭ¦�Ƣđ�śǠƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨƬƥƢưǳ¦والفكرية  ،املعرفية خرباته

. وعباراته ذات املعىن اإلحيائي ،من خالل ألفاظه ،والكشف عن ظاهره وباطنه ،ملقاربة قصدية النص

»ǶȀǨǴǳ�ƨǏȂǐű�ȆȀǧ�ȆǬǴƬǸǴǳ�ƨȀƳȂǷ�ƢĔ¢�ƢŠ�̈°ƢƦǠǳƢǧ�ƨȈǴȈǏȂƫ�ƨǠȈƦǗ�ǺǷ�ƢĔȋ�  غري أن اإلحياء

ألن بعض العبارات . 2»أويل والتأّمللكونه من طبيعة إشارية، فهو خاضع ملبدأ الت،عكس ذلك

، لكن الرموز اإلحيائية تتطلب اً وواضحة يفهمها القارئ بسهولة ال تكلفه جهد ،النصية سطحية جلية

�Â��ǲȇÂƘƬǳ¦�ȆǟƾƬǈƫ�ǶȀǨǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǐǠƬǈǷ�ƢĔȋ�ƾȀƳ�¾ǀƥ�ǾǼǷهو املنفذ الوحيد للمؤول،  هذا األخري

،الثاقبة النظر ،وإمنا يتعداها إىل القراءة الثانية املتعمقة ،ال يكتفي بالقراءة السطحية فحسب

إن  –مما يكسب املؤول خربة قرائية، أو القراءة العقالنية ،واملتفطنة، وهذا ما يسمى بالوعي القرائي

مما يتيح لقارئه «  ،وذلك باالجتهاد التأويلي لتفّحص دالالت النص ورموزه املشفرة -صح التعبري

ي يعترب بوابة العبور إىل النص أو ما ذ، ال3»والوقوف على ما فيه من مزايا الكالم البليغ ،فهمه وتأويله

  .يسمى مبفاتيح القراءة التأويلية

من خالل  ،ويصبح املؤول يف هذه احلالة طرفاً أساسياً يف بناء معىن النص وتشكيله من جديد

اليت تعمل بدورها على  ،ياته املختلفةومستو  ،وفك رموز وإشاراته اجلمالية ،تتبع مقاصده ومراميه

  .صقل قدراته اإلبداعية يف التلقي والتأويل

 .''السيمياء والنص األديب''كعوان حممد، سلطة الرمز بني رغبة املؤول وممكنات النص، امللتقى الدويل اخلامس -1
 .نفسه املقال - 2

3-�ǶǴǟÂ�§ ƢǘŬ¦�ƨǣȐƥ��ǲǔǧ�¬ȐǏ¶��ƪ ȇȂǰǳ¦��ƨǧǂǠŭ¦�ŃƢǟ�ƨǴǈǴǇ��ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ǎ Ǽǳ¦1 ،1992 ،

 .241ص
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ضرورة ملحة لفهم معىن مثل هذه النصوص، كما مينح للمؤول  - حينئذ–فيصبح التأويل 

ومرجعياته  ،لكن قبل دخول عامل النص، عليه أن يكون مزّودًا بكفاءته.1أساسًا لإلصغاء إىل النص

وذلك  ،امًا ملعطياته ومقتضياتهوإمتام معناه، احرت ،وسد ثغراته ،مللء فراغاته ،وثقافته املتميزة ،اخلاصة

.2»ال ماذا يعين ،لدفع القارئ إىل اكتشاف كيف يعين العمل األديب«

عليه أن يدرك كيف يبين النص على أسس ومبادئ  ،يكون أكثر ذكاًء ونضجاً حىت 

وتفتح أمامه آفاقا واسعة  ،عطياته اليت ترشده إىل املعىن احلقيقيوم ،باحرتام إسرتاتيجيته ،صحيحة

اه أغواره نكواست ،هية التأويل للتوغل يف النصمما يفتح له ش. وتوقعات متعددة ملقاربة داللته األصلية

  .والتقرب من قصديته ،للوصول إىل مكامنه ،والكشف عن خباياه وأسراره

وإمكاناته التأويلية، ومبا ،فتحًا على املعطى النصيالقول أن القارئ يكون من ا ميكنومن هن

باإلضافة إىل جمهوده  ،أن القارئ هو نفسه الذي سيؤول النص، فعليه أن يكون مستجيبا ملقتضياته

وتكثيف معناه، مما يدخله يف دالالت ال،الذي ساهم من خالله يف إنتاج دالالته ،الفكري واملعريف

فعليه دائما حماولة القضاء على  ،أّن دور القارئ يف كشف بنية النص ال تنتهي«اهية ومتجّددة متن

ريه من مرحلة إىل أخرى، والسعي وراء بناء أفق جديد عن طريق غيوحتطيمه والعمل على ت ،أفق توقعه

اً لنفسه وعيفعلى القارئ أن خيلق . 3»وهذا ما يدعوه ياوس باملسافة اجلمالية ،وعي جديد للقارئ

�ƾȇƾƳ�Ǫǧ¢�ǪǧÂ�ƢǿƾȇƾŢ�ȄǴǟ�ǲǸǠȇ�À¢�ǾȈǴǠǧ��ƨȈƟƢĔȐǳ¦�ǎاً ومتجدد اً جديد اً قرائي Ǽǳ¦�©ȏȏƾƥ�®ƾƴƬȇ

  .لتحقيق تأويل مينح للنصوص األدبية استمراريتها 

عمارة ناصر، اللغة والتأويل مقاربات يف اهلرمينوطيقا الغربية والتأويل العريب اإلسالمي، الدار العربية للعلوم، دار ،ينظر - 1

.30، ص 2007، 1لبنان، ط-الفارايب، منشورات االختالف، بريوت

.210، ص 2000، 1طاملغرب، ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، -2
اسي صبرية، النص األديب بني اإلنتاجية الذاتية وإنتاجية القارئ، جملة املخرب، خمرب وحدة التكوين والبحث يف نظريات القراءة ڤ - 3

نقال عن بشرى موسى صاحل، نظرية التلقي، .ة بسكرة، معهد اللغات واألدب العريب، املركز اجلامعي بالبويرةومناهجها، جامع

.46، ص 2001، 1أصول وتطبيقات، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط
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كل معطياته والتصدي ل ،وقبل استقبال النصوص األدبية، عليه أن يهيئ نفسه لتلقي النص

 ةاحلقيقي، ألن للقراء هللكشف عن جوهر  ،املستعصية على الفهم ،مكنةاملغري و  ،ومدلوالته املمكنة

والنص بدوره يقرتح عدة قراء منهم املفرتضني  ،يف إعادة تشكيل النص وصناعته من جديد اً ماهًا دور 

ȀŰȐǷ�ǶǇǂƫ�À¢�ƨưȇƾū¦�ƨȈƥ®ȋ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�¾ÂƢŢ�Ŗǳ¦��Ǻȇ®ǂĐ¦Â�śȈŷȂǳ¦Âم ēƢǨǏ�Ƕǿ¢�±ŐƫÂ1م.

حيتمل عدة دالالت، فإنه بالضرورة حيتمل عدة قراءات، انطالقا من هذا املفهوم  النصا أن مب

:يبين حيي حممد مفهومه من خالل متييز أربعة قرّاء

أي عن دالالت النص كما يريدها النص، هو الذي يعربٍّ :القارئ المغالي: لالقارئ األوّ 

كما هو، ال يتأثر مبيوله وال متطلبات عصره وال يعين ال زيادة وال نقصان، ال يتجاوز النص ويقبله  

.2قبلياته أو مرجعياته ومفاهيمه، هذا هو الفهم املغايل

ألنه يتحرر من كل القيود  ،فهو عكس القارئ األّول:القارئ المقصر: أما القارئ الثاني

،، وثقافته اخلاصةاملفروضة عليه واخلاصة بالقراءة، إذ ال ميكنه أن يتجرد من معايريه ومتغريات عصره

وينضم إىل هذا النوع من القراء  ،إال أن هذه املمارسة تبقى نسبية ال تقوده إىل اإلمساك حبقيقة النص

  ."غادامري"

يعتقد أنه سيجد يف النص كل شيء ألنه ال ميثل حقيقة  :القارئ المسيء: لقارئ الثالثا

،حمددة، وبالتايل فالقارئ يفهم ما عنده من معاين دون النص، أي أن يتخذ منه وسيلة لبلوغ املبتغى

.3يتو ر لربامجاتية لوأبرز ممثلي هذا النوع من القراء مها النزعتني النقائضية لدريدا وا

، 2001لعرب، دمشق، حسن مصطفى سحلول، نظرية القراءة والتأويل األديب وقضاياه، منشورات احتاد الكتاب ا،ينظر - 1

 .43ص

.حيي حممد، أربعة أنواع للقارئ والفهم، صحيفة املثقف دراسات وحبوثينظر، -2
.نفسه املقال ينظر، -3
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ƨȈƟƢĔ�ƨǳȏ®�Ǿǳ�ǆ،سلة من اإلحاالت الالمتناهيةهو سل ،دريدااك والنص بالنسبة جل Ȉǳ�ŘǠŠ.

يعتقد أن النص ال ينطوي على حقيقة حمددة، ،أما بالنسبة لرويت صاحب النزعة الربغماتية

يقودنا إىل  ،يتخذه وسيلة خلدمة أغراضه اخلاصة ،وإمنا يعّرب عن عملية الفهم والتأويل باستعمال النص

  ).املنفعة(الغايات النفعية  متناهية لبلوغ دالالت ال

Ƣđ�ƨǻƢȀƬǇȏ¦�ƢǼǼǰŻ�ȏ�ƨǇƾǬǷ�ƨǳƢǇ°�ǎ،إال أن هذه املقارنة تبقى نسبية Ǽǳ¦�Àȋ.

الذي يتوسط بني االجتاهني، من خالل االعتماد على القارئ المتواضع :هوالقارئ األخير 

،والثقايف ،لفكريونوع القارئ مبخزونه ا ،ومعطياته الضمنية ،واحرتام مقتضياته ،1طبيعة النص

  .ومتغريات عصره ،ومرجعياته

لتحديد هوية النص  ،واالبتكار واإلبداع ،واحلوافز النصية هي اليت تدفع القارئ إىل التجديد

  .ومدى استجابته لطبيعة النص ،وفق رؤيته اخلاصة

مع أفق النص، مما  يندمج مع أفقه التأويلي اخلاص ،وبالتايل يدخل املؤول يف عالقة مع النص

لكسب  ،ةنييه، انطالقا من وضعية تأويلية معمن وجهة نظر العصر الذي يعيش ف يعيد بناء النص

.2إىل أفق كلي �ÂƾƄ¦�ǾǬǧ¢�Ƣđ�±ƢƬŸ®،ورؤى خمتلفة ،معاين جديدة

ميالد النص يقتضي ميالد «ألن  ،التجربتان مع بعض جتربة القارئ وجتربة النصفتنصهر 

وأفق  ،واختيار خرباته القرائية ،وامتحان مستمر يرفضه النص لتقييم قدرة القارئ اإلبداعية 3»القارئ

 .السابق املقالينظر، -1

، 2008دمشق، -مليكة دجامنية، هرمينوطيقا النص األديب يف الفكر الغريب املعاصر، منشورات احتاد الكتاب العرب،ينظر -2

 .65ص 

وهران، اجلزائر، عبد القادر راحبي، النص والتقعيد دراسة يف البنية الشكلية للشعر اجلزائري املعاصر، دار الغرب للنشر والتوزيع، -3

 . 41ص 
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تساعده على الفهم الصحيح  ،توقعه يتسىن له تأويل النصوص وفك ألغازها بكفاءة عالية ومتميزة

  .للنصوص األدبية
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  إستراتيجية النص: سابعالمبحث ال

،وأبرز مدى تأثريه على املتلقي ،وأعطاه حقه ،بالنصلقد أوىل النقد األديب احلديث أمهية 

إىل أن أصبح سريع  ،كونه ينفتح على دالالت متعددة، فقد ساهم يف توسيع معناه، وتطوير مفهومه

يف الكشف  ،الذيوع يف حقل الدراسات النقدية احلديثة، وبدأ يشكل هاجسًا لدى الدارسني والنقاد

توخيًا للدقة ،ولغوياً وكيفية تشكيله فنياً ،دراسته وتفحصه على ذاته«عن خفاياه ومراميه، من خالل 

، ومدى تفوقه يف خلق الداللة 1»ومن ناحية التفرد واإلبداع من ناحية أخرى ،واملوضوعية من ناحية

ǎ،من خالل التفكيك والرتكيب ،األصلية للنص ǼǴǳ�ȆǬȈǬū¦�ŘǠŭ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ń¤�Ƣđ�ȄǠǈȇ�Ŗǳ¦.

على حد سواء، فاملبدع ) املتذوق -الناقد(ديب هو الشغل الشاغل للمبدع واملتلقي فاإلبداع األ

واملتلقي يتقّبل العمل وإجياد صيغة تصاحل ذهين معه، واالثنان مرهونان ملبدأ ،مشغول بآلية اإلنتاج

تفعيل تنمية و  ، من أجلفهو الوسيط بني املبدع ونّصه، وهو الوسيط بني املتلقي وقراءة النص،الذوق

.2مهارةالتذوق وإكسابه 

وسوف نتطرق لتعريف النص على املستوى اللغوي واالصطالحي نظرًا لشيوع هذا املصطلح 

«�ǶēƢǐǐţÂ�Ƕđ°ƢǌǷ،لدى الكتاب والنقاد ȐƬƻ¦�ȄǴǟ� باعتباره املتمم  ،ومدارسهم املختلفة

.واملتلقي ثالثاً ،مث النص ثانيا ،لعملية اإلبداع األديب املتعلقة باملبدع أوال

هو « جند أن لكلمة نص دالالت متعددة يف املعاجم والكتب اللغوية، مثال يف لسان العرب 

.3»أقصى الشيء، وغايته ومنه نص الناقة أي استخراج أقصى سريها، ونص الشيء منتهاه

زعرب، النص بني التأويل والتحليل والتلقي، إصدارات جملس الثقافة، دار قباء احلديثة للطباعة والنشر والتوزيع،  صبيحة عودة - 1

 .13ص ت، .دالقاهرة، 
، 1عمان، ط-نضال حممد فتحي الشمايل، قراءة النص األديب مدخل ومنطلقات، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،ينظر - 2

.07، ص 2009
.444ت، ص .، دار املعارف، مصر، د)نص(، مادة 6منظور، لسان العرب، جابن  - 3
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عمل ميثل فهو كياٌن متكامل يتكون من أجزاء تنمو باجتاه البنية الكلية، إنه «:أّما اصطالحاً 

.1»والكلية ،واالنسجام ،والوحدة ،من التماسك ،جنساً أدبياً معّينا، تتوافر فيه شروط العملية األدبية

حىت يصل إىل منتهى و  ،التساقه وانسجامه اً يستدعي شروط متكامالً اً والنص باعتباره كيان

  :ما يلي الكمال يستلزم

وترتبط اجلمل بصالت منطقية يعين اتصال اجلمل من حيث ارتباط الداللة، :الترابط)1

.اً منطقي اً داللي تسلسالً 

أي ترابط  ،واملفاهيم العامة ،أو على األفكار ،ويقوم على أدوات الربط النحوية: التماسك)2

  .وثيق بني اللغة والفكر

،اليت تتصل بعوامل مرتابطة تتصل برؤية املبدع ،هو التحام بنيات النص الفكرية: االنسجام)3

.2تلقيمث رؤية امل

وهذه الشروط حتقق ترابط النص وتكامله لتصبح له صورة خاصة حتدد جنسه األديب، 

مما  ،وانسجام ،وتناسب ،من مجال ،والتذوق األديب يساعد بدوره على الكشف عن عوامل النص

  .من خالل األثر اجلمايل الكامن فيه ،لدى املتلقي حيقق اللذة والسرور

يركز مفهومه حول النص وما ينطوي عليه من غموض  فقد أصبح النقد يف يومنا هذا

مع األخذ بعني االعتبار النظرية النقدية احلديثة اليت أكدت  ،وتعقيدات، وكيفية بناء طرائق حتليلها

ويشمل  ،وجعلت النص حيظى بالتعزيز من كال الطرفني ،توكيدًا مفرطًا على انعدام حمدودية التأويل

والتلقي بني اللفظية  ، وذلك حىت يتم التفاعل املقصود بني احلديثعلى املتحدث ومجهور املستمعني

.28السابق، ص  صدرامل - 1
.، الصفحة نفسهااملصدر نفسه - 2



  التأويل والمرجعية.....................................................: ........................................ولالفصل األ

43

، ألن األصل يف النصوص أن حيدث ختلخًال وتأثرًا يف املتلقي، ولكن هذا التأثري يتباين 1والنصية

ألن التذوق اإلبداعي  ،ومن متذوق إىل آخر ،ومن ناقد إىل آخر ،وخيتلف من دارس إىل آخر

للكشف عن خباياه  ،استنطاق دالالته إلنتاج معانيه وحتديد مرجعياتهيستدعي تلذذ القارئ يف 

  . وأسراره

حىت يتمكن من دراسة البناء الفين للنص  ،واستنباط معانيه ودالالته يستوجب ظاهرة التأويل

 وكل هذه العناصر الفنية تشكل كتلة ،وتركيباته اللغوية ،وأفكاره ،وموسيقاه ،وصوره ،من حيث عباراته

الذي يتم من خالل املزج بني البىن  ،ومتكننا من الكشف عن عمق معناه ،ة يف البناء النصيمتالمح

وآليات تساعد يف التعرف على  ،وطرق ،والبىن النصية للنص األديب، استقراء،الذهنية لعقل املتلقي

ابتكار  دفđ،حالة االكتشاف األوىل ،املعىن، وتعترب انطباعات القارئ الذهنية عن النص املقروء

وهي مبثابة  ،كممارسة فاعليته يف قراءة النصوص  ،تفتح آفاقاً أوسع أمام العقل النقدي،أفكار جديدة

، يتيح للقارئ 2كونه ينفتح على أكثر من تأويل  ،تعددية إبداعية نعيشها أثناء حتليلنا ألي نص أديب

   .والفين الكامن فيه ،الفرصة للكشف عن نضجه اإلبداعي

اليت تسمح  ،حيث يقرتح على القارئ جمموعة من القواعد العامة ،تلقيهدد طرائق كما أنه حي

لتوسيع  ،ومضامينه ،والكشف عن معانيه ،ورموزه ،له مبمارسة التأويل من خالل استنطاق دالالته

واإلصغاء لكالمه ونظامه  ،واالعرتاف حبقه ،قودنمع احرتام النص امل ،وحتديد ماهيته وهويته ،مفهومه

حىت يتسىن  ،واالحتكام إىل معطياته، مقتضياته النصيةال بد من ضرورة احرتام  ،3الداخلي اخلاص به

.46، ص 2000عبد الكرمي حمفوظ، منشورات احتاد الكتاب العرب، :إدوارد سعيد، العامل والنص والناقد، تر، ينظر - 1

عبد الفتاح أمحد يوسف، قراءة النص وسؤال الثقافة استبدال الثقافة ووعي القارئ بتحوالت املعىن، عامل الكتب ،ينظر - 2

.77-60-56، ص ص 2009، 1األردن، ط-احلديث للنشر والتوزيع، إربد

لبنان، ص -توزيع، بريوتر والعبد الواسع احلمريي، يف الطريق إىل النص، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنش،ينظر - 3

 .22 -07ص
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حىت حيقق له قدرًا من اخلصوصية واالختالف ،له تفكيكه وإعادة تركيبه وفقا ملا يستدعيه معناه

.يكسبه متيُّزاً ف

،سواًء أكان بشكل إجيايب أو سليب،ل لدى القارئالفعا هوتأثري  ،كل نص له مسته اخلاصة

،ومغريًا يثري استفزازا لدى القارئ،يرتك انطباعًا خاصًا يف ذهن القارئ، وباخلصوص إذا كان منفتحاً 

«�¤ǾƬǻȂǼȈǯ�±¦ǂƥ،حيث حييله إىل دالالت متعددة ƾđ�  مما مينح له أهلية املشاركة يف صناعة معىن

يهيئ القارئ، وحيفزه على االجتهاد من أجل ،بوصفه شبكة متداخلة من العالمات املشفرة ،النص

مبدى استجابة القارئ جلماليته، من خالل إنتاجه من جديد، ألن النص مقرونليعيد  ،مقاربته تأويلياً 

ا عن رؤيته يف الكشف عن ضبابيته اليت حتجبن ،ليخترب قدرته القرائية والتأويلية ،فراغاته وبياضاته

وفك تعقيداته اليت تثري يف الذهن مجلة من األسئلة، لكن القارئ �ǾǓȂǸǣÂ�ǾǷƢđ¤�ŚǈǨƫÂ،بوضوح

متكنه من الكشف عن نوايا  ،واتساع أفق انتظاره ،ونضج توقعاته ،الذكي املتشبع خبربات قرائية سابقة

  .للتعدد واالختالفوقابليتها  ،حبكم تعددية معانيه الالمتناهيةوجتاربه النصية  ،النص

مما  ،ألن النص بنية متشعبة يصعب حصرها يف معىن واحد، فهي حافلة بالدالالت املثمنة هلا

مما يقحم القارئ يف عامل النص  ،وما ختفيه من أسرار ومكنونات ،يفتح هلا جماًال للتعمق يف معانيها

.1تلقيهوخلق عالقة تواصل محيمية بني النص وم ،لتحقيق االستجابة اجلمالية

أو األثر  تبهللنص األديب قطبني القطب الفين هو النص الذي خيلقه كا"وهذا ما يراه إيزر أن 

وباخلصوص إذا كان نصا  2"ميثل القارئ القطب اجلمايل ،الفين إن صح التعبري، بينما القطب الثاين

وحتليله ودراسة مجيع نواياه  ،يشد القارئ ويدفعه إىل تفحصه والتفكري فيه ،غامضاً ،انزياحياً 

 اليت تساعد ،للكشف عن بنياته السطحية والعميقة ،ريورته الداللية والتأويليةصو  ،ومدلوالته وامتداداته

.07، ص2008لطباعة والنشر والتوزيع، حممد محاسة عبد اللطيف، فتنة النص حتوالت ودراسات نصية، دار غريب ل،ينظر - 1
بيضاء، فولفانغ إيزر، فعل القراءة، حتقيق محيد حلميداين واجلاليل الكدية، منشورات مكتبة املناهل، مطبعة النجاح اجلديدة، ال-2

 .12ص 
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وعناصره  ،وانسجام مكوناته ،لتحديد ما يضمن للنص متاسكه ،على تلمس آليات جديدة ابدوره

  .الفنية

  :واجلمالية من خالل السمات التاليةوتتم معاين النص وأبعاده الداللية 

يتم الرتكيز فيها على الدال واملدلول، التحليل اجلزئي ،النص صار عملية إنتاجية: االنفتاح)1

من أصغرها إىل أكربها مما  ،التعامل مع خمتلف عناصره ومكوناته ووحداتهالذي انتهجته يف 

ألن االنفتاح هو البوابة  ،1لنصفيفتح آفاقا جديدة للتفكري يف ا ،ينتج تعددية يف داللته

ǎ ǼǴǳ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ŃƢǠǳ¦�ń¤�Ƣđ�«ȂǳȂǴǳ�ńÂȋ¦� من خالل حتليل جزئي وتفكيكي للبىن النصية،

  .من أصغر بنية إىل أكربها

وتعدد قراءاته، وليس على ،يسمح االنفتاح النصي بالكشف على تعدد دالالته: التعّدد)2

�ƨǳȏ®�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤�ƢǼǳ�ƶȈƬƫ�̈ ¦ǂǫ�ǲǯ�À¢�Ǯ ǳ̄�ŘǠǷÂ��ƢĔǄƬź�̈ƾƷ¦Â�ƨǳȏ®�ǾǯȐƬǷ¦

.، هذا التعدد يقوم بتفعيل فعل القراءة وجعلها إعادة إلنتاج النص2خمتلفة

ة من إىل االنتهاء إىل واحد ،أدى الوقوف إىل انفتاح النص وتعدد داللته وقراءته: التناص)3

ألن   ،كما يربز لنا أهم خصوصياته،  فاعله مع غريه من النصوص السابقةأهم مساته وهي ت

هذا ما مييز نصا عن آخر، وعلى القارئ أن يوسع ،3كل نص وله عالقة بنصوص سابقة

ألن املبدع ما هو إال قارئ إلبداعات سبقته، هذه هي السمة املميزة ،أفق توقعه وانتظاره

  .للنصوص األدبية

أو  ،كريستيفا على رسالة النص وتفاعله مع النصوص األخرى ت عليه جوليا كدوهذا ما أ

يقوم الكاتب فيه بإعادة توزيع نظام  ،نظام غري لغوي« حيث ترى بأن النص  ،ما يسمى بالتناص

سعيد يقطني، من النص إىل النص املرتابط مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ينظر، -1

.119، ص 2005، 1لبنان، ط-املغرب، بريوت
.120نفسه، ص ينظر، املرجع-2
.121-120، ص ص نفسه ينظر، -3
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وبني  ،الذي يهدف إىل اإلبالغ املباشر ،وذلك بإقامته عالقات بني الكالم التواصلي ،اللغة

.1»املعاصرةو ت القدمية امللفوظا

وحتديد خصائصه، ال ،ألن النص كيان واسع يصعب حصره واإلحاطة به من مجيع جوانبه

  .واالختالف والتناص ،فهو شامل يتميز بالتعدد واخلصوصية ،يقتصر على مفهوم واحد

يعمل  ،بأنه سيكتب نّصًا مرتابطاً -مسبقاً –يربز القصد يف كون الكاتب يقّرر :القصد)4

، مما خيلق 2وفق نظام يسمح للقارئ باالنتقال داخل النص ،جاهداً على تنظيم بنيات النص

وتشكيل معناه القصدي، أو مبعىن آخر نسخ ،وتفكيكه ،آليات جديدة يف كيفية حتليله

وداللية  ،وتركيبية ،وصرفية ،جديد ملعىن قراءة جديدة، حىت يلد جمّددًا على صورة صوتية

من صناعة القارئ الذي يدرس نوايا النص من  اً يكتسب النص معىن جديد ، حىت3جديدة

وتركيباته اللغوية  ،وإيقاعاته املوسيقية ،وصوره ،عباراته ريورةصمجيع نواحيه الفنية من حيث 

يف فهمه وتلقيه، ،وكيفية حمّددة،والداللية، ألن النصوص األدبية تتطلب عناية خاصة

واتساقه للكشف عن خفاياه الستخالص املعىن  ،وحتليل شفراته ،وطريقة خمصوصة لتفكيكه

.4األصلي اليت تساهم بدورها يف بلورة النص

انطباعًا مبهما مبا حيمله من انطواءات وإغراءات تستفز  هيرتك في اً نص القارئ فكل مرة يواجه

وتثري لديه التساؤالت، بالتايل ما على القارئ إال أن يستجيب لتلك النداءات النصية بكل ،القارئ

ƨǴƼǴƻ�Ǿǳ�ª،أبعادها ƾŢ�ƢĔȋ� ريورته صويتتبع  ،مما جيعله ينخرط يف جو النص ،وتشوش أفكاره

ا ما من حيث الداللة وانزياحها عن املعىن، هذ،من خالل احنراف اللغة ،ومضمراته ،وحركة انفتاحه

1 - Kristiva Julia, Recherches pour une sémanalyse, édition Seuil, 1969, p 19.

 .129ص ، سعيد يقطني، من النص إىل النص املرتابط مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعليينظر،-2
.1992، 1منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، دار لوسوي، باريس، ط:روالن بارث، لّذة النص، ترينظر،-3

سني مخري، نظرية النص من بنية املعىن إىل سيميائية النص، الدار العربية للعلوم، منشورات االختالف، اجلزائر ينظر، ح-4

.09، ص 2007، 1اجلزائر، ط -العاصمة
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ومقاصده اليت  ،وحماولة إرجاعه إىل نية الكاتب ،حيرص النقاد والدارسون يف البحث عنه وحتديده

مما يكسبها أبعادًا جديدة ���1ƢȀǴȇÂƘƫÂ�ƢȀǸȀǨǳ�ƨǼȈǠǷ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤�Ǿǳ�řƦƫ�ƢĔȋيصل إليها قارئ ذكي

  .لتحديد مسار النص

  :وهي كالتايل ،والتأويل ،والتلقي ،لقد ظهرت عدة قراءات سبقت نظريات القراءة :القراءة التأويلية

فقد  (Structure)مستمدة من كلمة بنية  (Structuralisme)القراءة البنيوية -1

متجاهلة كل العوامل املرجعية  ،درست النص من الداخل بعيدًا عن سياقه اخلارجي

كائن حي صاحل للقراءة والتأويل، فاهتمت حيث اعتربت أن النص   ،واملؤثرات اخلارجية

رومان جاكبسون، مها ومن أبرز أعال ،2وخصائصه الصوتية والرتكيبية والداللية ،مبستوياته

...بارث جريماس، روالن

، وهي حركة جاءت ما بعد البنيوية، (Déconstruction)مث تلتها القراءة التفكيكية 

، اً والبعض اآلخر منهج اعتربها البعض إجراءً وقد أثارت جدًال يف الوسط النقدي، 

،وال ميكن حتويله إىل منهج ،ليس التفكيك منهجاً «:قائالً "جاك دريدا"زعيمها 

يقوم به القارئ  اً ، ويعترب نشاط3»خصوصًا إذا ما أكدنا على الداللة اإلجرائية أو التقنية

مث إعادة تركيبه وإنتاجه من  ،من خالل تفكيكه للنص وتشرحيه، ودراسة بنيانه وأجزائه

  .جديد

حظيت هي األخرى باهتمام النقاد والدارسني، (Sémiotique)القراءة السيميائية -2

لمًا قائمًا بذاته، مث أصبح ع ،يدرس الدالئل والعالمات ،وهي عبارة عن منهج نسقي

.13ينظر، حسني مخري، نظرية النص من بنية املعىن إىل سيميائية النص، ص -1

.262، ص 2008سوريا،كتاب العرب، دمشق،خليل املوسى، مجاليات الشعرية، احتاد ال،ينظر -2
.173، ص 2007، 1يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب، جسور، اجلزائر، ط-3
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العلم الذي يدرس حياة العالمة يف  « اللسانيات، دي سوسري عرّفها بـ عموده األساس

.1»كنف احلياة االجتماعية

-Stylistique)القراءة األسلوبية -3 Stylisties)،  أو ما يسمى بعلم األسلوب

�ƢĔƘƥ�ŅƢƥ�¾°Ƣǋ�ƢȀǧËǂǟ�ƾǫÂ��ƨǣȐƦǳƢƥ�ǶƬȀȇ�Äǀǳ¦ » العلم الذي يدرس وقائع التعبري

ويكمن يف التعابري اللغوية  ،)األسلويب(النص من جانبه البالغي ، حيث يدرس 2»غويلال

ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǿƢš Ƣƥ�Ƥ ȇ®ȋ¦�ƢȀǴǸǠƬǈȇ�Ŗǳ¦� وأبعادها الداللية واجلمالية. 

وتطورت يف النقد األديب  ،ظهرت نظريات القراءة والتلقي: نظريات القراءة والتلقي-4

هتمت مبقام القارئ وقدراته املميزة وحتولت إىل قراءات تأويلية، حيث ا،احلديث واملعاصر

يف عملية التفاعل مع النصوص األدبية، ما يسمى باالستجابة اجلمالية ،وخرباته السابقة

وأفق توقعه للكشف  ،اليت حيققها املتلقي والنص، حيث يفرض نفسه وتأويله الشخصي

اليت  ،املفتوحةعن املعىن الباطين للنص، ويعد ذلك من آليات القراءة التأويلية للنصوص 

خيوضها القارئ  ،تتميز بكفاءة عالية ،تستدعي مشاركة القراء، وهي عبارة عن جتربة أدبية

ألن فهم النص وتأويله ال يتم إال بواسطة الدور الفعال  ،لسرب أغوار النص، وإنتاج معناه

.، حىت تكتمل العملية اإلبداعيةالقارئالذي يقوم به 

لقد شكلت آليات القراءة التأويلية هاجسًا حموريًا لدى الدارسني :القراءة التأويلية-5

والنقاد، باعتبارها الركيزة األساسية يف التعامل مع النصوص األدبية، ألن القراءة ال تتم من 

،وهو الفاعل يف هذه العملية، وتعدد القراء يعين تعدد القراءات واختالفها،)القارئ(دونه 

قراءة  والفرتة املعاصرة هي فرتة. واألدوات ،واملناهج ،والطرائق ،التتعدد التأوي ،بالتايلو 

بامتياز، فقد غدا القارئ يف هذا العصر أهم من املؤلف، ألنه حيتل النص ويكتشف 

والنص  ،فجواته وثغراته وفراغاته، وهو الذي يسد عيوبه ويكّمل نقصه، فهو الفاعل

.173، ص يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب، جسور-1
.17، ص 1985، 1صالح فضل، علم األسلوب، مبادئه وإجراءاته، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، ط-2
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كل قارئ حسب ما يرتئيه وحسب   مفعول به، وليس النص سوى مادة يعيد تشكيلها

.1ثقافته من جهة أخرى

من خالل  ،وُتسند إىل القارئ الذي يتسّلمها ويتفاعل معها،لتتحول املهمة من املؤلف

ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēƢȈǼƥ�Ǯ ȈǰǨƫ�ƢēƢǫȐǟ�ÀƢȈƥÂ� وقدراته  ،وفقًا لذوقه الشخصي،وإعادة تركيبها من جديد

.ومواقفه املمّيزة،اإلبداعية

األديب ما هو إال قارئ ألعمال أدبية سابقة، ألن النصوص هي عبارة عن معطيات  والناقد

ومينحه حرية  ،ما يستدعي أفق انتظاره ،ار الذاكرة القرائية لنصوص سابقةتقتضي من القارئ استحض

ومعطى مشكل داخل النص جيب  ،أكرب للكشف عن داللة النص، باعتبار أن املعىن موجود

ولكن بإرشاد من التوجيهات النصية واملقاصد الذاتية  ،وتوصيله إىل اآلخر ،واستخراجه ،اكتشافه

́�¦ƨȈƥ®ȋ،باالستناد إىل القراءة التأويلية ،للقارئ ȂǐǼǴǳ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨǠƬŭ¦�ǪȈǬŢ�» ƾđ.

فهناك أنواع من القراء  ،حسب النقاد والفالسفة ،وختتلف طبيعة القراء من قارئ إىل آخر

  :ومنهم

وهو العارف ملناهجه  ،وهو الناقد اخلبري املتمّرس بالنقد):الّناقد(ي القارئ النموذج-

عددا من الشروط  ،إيكو يف القارئ النموذجيأمربتو وأدواته ومصطلحاته، ويشرتط 

  .وسوامها ،واملوسوعية ،اليت ينبغي أن تتوافر فيه كمعرفة اللغات

وهو القارئ املهووس  Obsessionnelالقارئ االستحواذي بارث روالن أّما عند 

.2ال يستبدل آخر به ،بالنص

.315-314ينظر، خليل املوسى، مجاليات الشعرية، ص ص -1
 .317 -316ص ص املرجع نفسه، ينظر، -2
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املؤلف يف احلسبان، ألنه يعرف متامًا طريقة استخدام  ضعههذا هو القارئ النموذجي الذي ي

وكيفية تأويلها من أجل الوصول إىل معناها احلقيقي  ،أدواته النقدية يف التعامل مع النصوص األدبية

  .وإعادة بنائه من جديد ،الذي يعترب مبثابة احلجر األساس يف تأويل أي نص أديب

الذي اقرتحه إيزر، ويشكل منطًا آخر من :القارئ الضمنيأما القارئ الثاين فهو -

 .ألنه يشرتك مع املؤلف يف العملية اإلبداعية ،القراء

يكون قادرًا على التفاعل مع التأثريات النّصية، ،يفرتضه املؤلف ،افرتاضي فهو قارئ

من البناء، لذلك هو يشارك اً عبارة عن مهزة وصل بني املبدع واملتلقي، ويعترب جزء

استطاع القارئ اخلبري أن يعيد  ،املؤلف يف صياغة النص، وإذا كان النص مفتوحاً 

�ƢǷ¢��Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂū¦Â،سب نشاطهوذلك ح ،إنتاج النص وتأويله وكتابته

،فاالنفتاح اهلائل للنص األديب ،جيعل القراءة جامدة واستهالكية ،االنغالق النصي

ختتلف  ،درجة التناقض واالختالفإىل بلغ اختالفها  ،مينح إمكانيات تأويلية كبرية

حسب الرؤية الذهنية لكل قارئ وثقافته املتنوعة حىت يستطيع فهم النص، ومن 

يتمتع بإسرتاتيجية تأويلية يف قراءته  ،املستحيل أن تتشابه القراءات، ألن كل قارئ

والتماهي ومدى أمهية هذا التفاعل يف القراءة التأويلية بني هوية  ،للنصوص األدبية

التأثر والتأثري، فتكون عملية القراءة قد  احتدث عمليت حيث ،1القارئ وهوية النص

وتأثر به على حد سواء، والقراءة ،من حيث أن النص أثر يف القارئ ،أدت دورها

من أجل تفعيل  ،ومعارفه ،وتنوع خرباته ،مشروطة بكفاءة القارئ وموهبته املتميزة

  .وحتقيق املتعة اجلمالية ،عملية القراءة

  :ناهناك منطفوختتلف أمناط القراءة التأويلية، 

 .اجلزائر -لةڤ، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة وردو دالقراءة التأويلية، اآلليات واحلعبد احلميد هيمة، ،ينظر - 1
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اليت يقصدها املؤلف من  ،يعين الكشف عن الداللة األحادية أو األصلية: التأويل المطابق- أ

 .وراء النص

.1بعيداً عن قصدية مؤلفه،الكشف عن الداللية األصلية للنص :التأويل المفارق-  ب

ختضع حلدود وقواعد  ،قتو ويف نفس ال ،التعدديةوالداللية األصلية للنص تقتضي من القارئ 

  .يستند إليها التأويل

ويقوم بإرساء قاعدة  ،الذي يضع حدًا لتلك التأويالت الالمتناهية،ألن هناك مؤول النهائي

  .واالنتقاء حيدد الدائرة التأويلية اليت يتبناها الشخص املؤول ،التأويل

ألنه هو الذي يوفر املعلومات الضرورية لعملية  ،هو املسئول عن الداللة ،فاملؤول الديناميكي

Ƣǧ¡�ȂŴ�¥°ƢǬǳ¦�Ƣđ¼� نحجي ،ريورة تأويلية معّينة، انطالقًا من معطيات نّصيةصحبصر املعىن  ،التأويل

خمتلفة، والقارئ 2ضمن مسارات تأويلية ،مما مينح له حرية أكرب يف ممارسة الفعل القرائي ،متعددة

،وإثراء لغته ،لتوليد داللته ،ويتفاعل معه بقراءته من عمقه إىل سطحه ،هو الذي يتلقى النص ،تميزامل

،إلعادة إنتاجه من جديد، هذا هو القارئ احلقيقي الذي ال يكتفي بالقراءة السطحية،وبناء معناه

واستكشاف  ،هوالكشف عن خبايا ،واستنباط داللته األصلية ،وإمنا يتعداها ليصل إىل عمق النص

  .وصقل ألسلوبياته وتشكيل ملعناه ،ورصد لفنياته ،وتعريف ملفاتنه ،ملالمح مجاله

وقراءة  ،ألغازه وحل ،فيسعى إىل فك رموزه ،هو الذي يتوقف لدى كل لفظ ،واحمللل األديب

تفتح للقارئ نوافذ  ،ريورة تأويليةصفتصبح القراءة حينئذ  ،3ية مجالية وفنيةلكن ضمن رؤ  ،شفراته

 .السابق املقال ، ينظر - 1
.2003، موقع سعيد بنكراد، نوفمرب )الفصل الثالث(تأويلية  بورس، السيميائيات نظرية، ينظر - 2

، 2003عبد امللك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة األدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، ،ينظر - 3

 .62 -24ص ص 
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تقوم على  ،تباع إجراءات إسرتاتيجيات متطورةامما يستدعي  ،ةأمام قراءات متعددة ومتجدد ،خمتلفة

  .ومدى مجاليته يف النص األديب ،تأويلية املعىن الظاهر واخلفي

وهو الذي يستطيع أن يصنع لنفسه من خالل قراءته قصدية  ،وهناك القارئ البارع أو احملرتف

ومثل هذا القارئ ميكنه أن يرقى إىل مستوى  ،جديدة هي قصدية القراءة، هذه هي القراءة املنتجة

تقتضي من  ،والقراءة املنتجة، والنص عبارة عن بنية شائكة،املؤلف، فهناك القراءة االستهالكية

،والتأويل ،موزه وعالقاته اليت تتطلب منه اللجوء إىل التفسريلفك ر  ،القارئ بذل جهد وعناء

مما يتيح له حتقيق  ،قصد دجمه يف عامل النص ،وأحكامه اليت تتأسس على مدى قدراته وخرباته

  .االستجابة اجلمالية

ترتكز على  ،تشكل جزءًا منه،وعالقة مسجلة داخل النص األديب ،وتبقى القراءة جتربة

كبرية يف إعادة بناء النص تفكيكاً وتركيباً، عرب استكشاف ه قارئًا مفرتضًا خبرياً له خربةاملتلقي باعتبار 

عن طريق املكونات الشكلية  ،البنيات النصية املضمرة، والبحث عن كيفية بناء الداللة واملعىن

 التأويلج إىل اليت حتتا  ،وإزالة الغموض وملء ثغراته وبياضاته ،واجلمالية، خللق اتساق النص وانسجامه

والتفسري واالستنتاج الداليل واملقصدي، واإلجابة عن نقط احلذف والصمت والرفض لبناء املعىن 

،األدبية لفهم النصوص التأويلية، بإتباع إسرتاتيجيات القراءة 1املفرتض قابل للتعدد واالختالف

   .موضوعها القارئ والنص

هي اليت ترتكز على القارئ يف تلقيه للنص وتفاعله معه، ومدى تأثريه على ،فالقراءة املثمرة

تساعد القارئ  ،ومعاين داللية ،بكل ما حيمله من تراكمات معرفية ،القارئ يف حتقيق املتعة اجلمالية

ومقصديته  ،الكتشاف حقيقته ،تنظريًا وتطبيقاً ،من خالل تفسريه وتأويله ،على فهم العمل األديب

اليت  ،واندماجها مع املعطيات النصية ،الناجتة لفعاليات القارئ اإلدراكية واملعرفية ،دة يف ثناياهالوار 

2012http://www.doroob.comمجيل محداوي، نظريات القراءة أو التلقي، يناير ،ينظر - 1
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والتطبيق، وهذا ما يؤكده غادامري ،والرتمجة ،يلجأ القارئ إىل استقرائها واستنطاقها كالشرح والتفسري

(Gadamer) أو التأويل والتطبيق، ،ريالفهم والتفس: أن املمارسة التأويلية ختضع لثالثة مراحل هي

.1وكل مرحلة ميكن أن تشكل جزءاً ال يتجزأ من العملية التأويلية

والذي يرى من خالهلا أن العمل  ،لقد احدث جورج غادامري نقلة نوعية يف إطار هذه النظرية

باعتباره حامًال للمعرفة ،بل يظهر بدرجة أساسية ،األديب ال يهدف إىل حتقيق املتعة اجلمالية فحسب

وطريقته يف فهم العمل األديب  ،وخربة القارئ ،اليت ترتبط بقصدية النص ،باملعىن العميق هلذه العبارة

، اليت تفضي إىل 2والتأويل املناسب له حىت تتحقق املتعة اجلمالية واللذة النّصية أثناء مقاربته النقدية

داخل النص التأويل  ال يتحددمتناهية،  د عنها تأويالت السلسلة من القراءات املتعددة، اليت تتول

واحلافلة بالرموز  ،والتعابري الفنية اهلائلة ،األديب وباخلصوص النصوص اليت تتمتع بالثراء اللغوي

،اليت تفتح للقارئ شهية التأويل، حيث جيد حريته يف تفتيت لشفرات النص إىل أجزاء،واإلشارات

متنح النص صفة التجديد  ،ومغايرة ،وفق رؤية جديدة ،فتات يف إبداع جديدمث إعادة تشكيل ذلك ال

،ألنه يرتك أثرا يف نفسية املتلقي ،مما يضمن له البقاء واالستمرارية، هلذا مسي باألثر الفين،3والتغيري

  .هذا هو سر خلود النصوص األدبية ،الذي يتيح له فرصة أخرى من خالل إعادة بنائه من جديد

حتتاج إىل قراءات متعددة من طرف القراء إلعادة إنتاجها، فالنص ،النصوص املفتوحةألن 

Ƣđȍ¦Â�µ¿،والشعري خاصة ،األديب عامة ȂǸǤǳƢƥ�ǶǈƬȇ�Ǿǻ¢�ƢŠ��ǲȇÂƘƬǳ¦�ƨȈǴǸǟÂ�Ƥ ǇƢǼƬȇ�  فإنه

) التأويل(بالضرورة كثري األبعاد واملستويات، لذلك ينبغي أن خيضع للتأويل، فقد أصبح هذا األخري 

1 - Hans Georges Gadamer, Vérité et méthode : les grandes lignes d’une herméneutique

philosophique, Seuil, paris, 1976, p 104.

عمار زعبل الزريقي، من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة، النقد التطبيقي والدراسات النقدية، ملتقى رابطة الواحة ،ينظر - 2

 .19/05/2011الثقافية 

، 2008، 1سوريا، ط-رسالن، دمشقبشري تاوريرت وسامية راجح، التفكيكية يف اخلطاب النقدي املعاصر، دار أ،ينظر - 3

 .14ص
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اليت يستدعي بذل  ،وباخلصوص الغامضة منها واملبهمة ،رورة ال مفر منها يف النصوص املفتوحةض

   .جهد وعناء

حسب أفق  ،من خالل احلوار الداخلي الذي خيلقه القارئ مع النص يف حدود معناه األصلي

مؤرخًا بناء أفق مث يعيدها باعتباره  ،أو ما يسمى باألفق السابق ،انطالقا من قراءاته السابقة ،توقعه

باإلضافة إىل  ،مبعىن أنه يستحضر جتارب سابقة ،1ومراجعة القراء املتعاقبني ،انتظار القراء األوائل

تسمح له بالتفاعل مع ، وهذه العوامل كلها جمتمعة وثقافة عصره ،وخربته املتميزة ،جتربته احلاضرة

��ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�Â¢�ȆǴȇÂƘƬǳ¦�ǶȀǨǳƢƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�Â¢�ǾǸȀǧÂ�ǎ Ǽǳ¦Ǐ�ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�ƶƦǐƫ�¦ǀđÂ ريورة

  .تأويلية تارخيية للكشف عن الدالالت العميقة للنص كبنية مفتوحة للتلقي والتأويل

1 - Hans Robert Jaus, Pour une herméneutique littéraire, traduit par Maurice Jacob, édition

Gallimard, 1988, pp 366- 357- 416.
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  انفتاح النص الشعري: المبحث األول

§�:النص ǀƳ�ń¤�ȄǠǈȇ��ƨȈƟƢĔȏ�®ƢǠƥ¢Â��ƨǠǇ¦Â�¼Ƣǧ¡�ȄǴǟ�ƨƸƬǨǼǷ�ƨËȇȂǤǳ�ƨȈǼƥ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�Ȃǿ

أو مبعىن آخر يقدم نفسه للتأويل، ليكشف املؤول على جوانبه القارئ من خالل إثارة األسئلة لديه،

حىت حيّفز ،عّددويرصد داللته الداخلّية، فينتقل النص حينئٍذ من إشكالية النص األحادي إىل املعىن املت

القارئ ويشجعه على التعّرف عن ما هو خمفي وحمجوب وجيعلنا نعيش أجواء النص، فيصبح بذلك 

.1والدة متعددة فيتجّدد ويتغّري بتغّري القراءات

ألّن سلطة النص تستدعي تعّدد القراءات للوقوف أمام الشاعر ونّصه، مث القارئ الذي يلعب 

مث قراءة  ،حأوىل وشر  وهي االستكشافية ملعرفة ،القراءات من أوىل القراءاتتتعدد '' حيث دور الناقد، 

�Ã£°�ń¤�ƾǫƢǼǳ¦�Ʈ،مث قراءة التأويل ،للمزيد من التفسري ثانية استيعابية ƷƢƦǳ¦�Ƣđ�ǲǐȇ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ

والنظريات  ،واملناهج ،وخلق مغاير، ومن هنا مت طرح العديد من اإلشكالية،جديدة ومشروع جديد

.2''على الشعر طبقةامل

ووفق ما حتدده القراءات  دالالت متنوعة عدة حيمل اً اجتماعي اً النص الشعري بدوره كيانميلك 

والسؤال الذي خيطر يف بال كل قارئ لنص شعري ''اجلوهرية هي خلق املعىن الشعري، ة وغايته املتعّدد

 ماذا يقول مأ ،الشاعر هل نسعى ملعرفة ما يريد ؟هذه القراءةخالل هو ما الذي نسعى إليه من 

.3؟''النص

اجلزائر، ان املطبوعات اجلامعية، وهران، ، ديو )دراسة سيميائية للشعر اجلزائري(عبد القادر فيدوح، دالئلية النص األديب ،ينظر - 1

  .24ص

2-�ƨǷȂǰƷ��¿Ȑǟȍ¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦�̈ǂƟ¦®�©¦°¦ƾǏ¤��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǴǳ�ƨǫ°Ƣǌǳ¦�ȄǬƬǴǷ�ǞƟƢǫÂ��©¦ ¦ǂǬǳ¦�®ƾǠƬǳ¦Â�ǂǠǌǳ¦��Ȇưȇƾū¦�ƪ ƴđ

.09، ص 2009، 1طاإلمارات، الشارقة، 

، 1طن، بريوت، لبناالدار العربية للعلوم، اجلزائر، ضييب، النص وإشكالية املعىن، منشورات االختالف، ععبد اهللا حممد ال - 3

.11، ص 2009
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،ينطوي على أقنعة متعددة ،ال أوجهمحّ النص األديب بصفة عامة والشعري بصفة خاصة هو ف

اً جديد اً اليت تعطي النص خلق �ƨȈƟƢĔȐǳ¦�©ȐȇÂƘƬǳ¦Â�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǴǳ�ǞǈƬƫ،ودالالت متنوعة

.اً مغاير  اً ونفس

سوف يدرك ال حمالة داللته اخلفية، ألّن ،ماشعري والقارئ من خالل تعامله مع أي نص 

  .وسياقاته قد حتيله إىل املعىن القريب ،إشكاليات النص الداخلية

،واالحتماالت اليت تزعزع كيان الذات �ȏ£ƢǈƬǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȇ©،والنص كمعطى مجايل

ج النص من يدي املؤلف ، حيث خير اً جديد اواملقصود بالذات هي ذات القارئ الذي خيلق معه قارئً 

،رحلة جديدة -الرسالة –ليبدأ الّنص ،وينتقل إىل يدي القارئ بصفته مستقبالً ، بصفته مرسالً 

.1س الوقتمع جتربة القارئ املتلقي، فيصبح بذلك مستقبال للنص ومنتجاً له يف نف،ووالدة متجّددة

إالّ يف أشكال جلىّ توال تكشف عن هويتها، ال ت�Ƣē¦̄�Ǻǟ�ƶǐǨƫ�ȏ�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�Àȋو 

الذي يصبح بدوره مسارًا مفتوحاً قابلة للتحّول والتنوّع، ومن هنا تتعدد مستويات التأويل ،غري ثابتة

.2ضاري الذي ينتمي إليهيسوغ أسئلته من النص، وذلك وفقا للمكونات اإلدراكية للقارئ وإطاره احل

وهذه  ،هو قراءة خلق وإبداع منسجم مع خصوصية األداء اإلبداعي ،والشعر يف مفهومه

يقود قارئه إىل فهم  ،ألن الشاعر له القدرة على التحكم يف توجيه نصه الشعري ،اخلصوصية أعمق

،حافًال باإلشارات اللغويةالنص الشعري بوصفه متنًا ف. للنص، ووفقا لرؤيته اخلاصة به معىن معني

ƾȈǐǬǳ¦�Àȋ��ƢēƢȈǳƢŦ�½°ƾȇ�ŕƷ�Ƣǿ°¦Ȃǣ¢�Ǻǟ�Ʈ̈�هذه اإلشارات  من املتلقي تلّمسستدعي ي ƸƦǳ¦Â

  .تكمن يف غايتها اجلمالية املتوازنة بني حدود النص وحدود التلقي ،اجلّيدة

، 2009، 1األردن، ط-وزيع، أربد، دار النشر والت)التسهيل والتأويل(عبد القادر الرباعي، مجاليات املعىن الشعري ،ينظر - 1

  .10ص

، دراسات حديثة، دار السياب للطباعة والنشر )دراسات يف البنية الداللية(مسلم حسني أزرق، مجاليات النص األديب ، ينظر - 2

.163، ص 2007، 1التوزيع، طو 
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،واإليقاع ،على مستوى الصياغة ،اللغة الشعرية اليت ختتلف عن اللغة النثرية ،وأّول ما مييزها

´ Ƣƻ�ǞƥƢǘƥ�ǾǠƦǘƫ�ĺ®¢�ǲǸǟ�Äȋ�² ƢǇȋ¦�ǂƴū¦�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ��ǂȇȂǐƬǳ¦Â.

اح به عن فتنز وسياقاته قد حتيل القارئ إىل داللة بعيدة، ،باإلضافة إىل مفردات الّنص الشعري

 ضاغطة ،واسعة ،رخييةالتعبري الشعري بسلطة تذوق تايتمتع ''كما   .األصلي الذي أراده املبدعاملعىن 

1.''وحدود التلقي تأويلياً ،تنتشر وتتجلى بني حدود النص الشعري تعبرييّاً ،ل التلقييف حق

©¦±ƢĐ¦�Àȋ��ƨȇ±Ƣů�ƨǤǳ�ƢǿǂǿȂƳ�Ŀ�ÄǂǠǌǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǴǸǠƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�  أو

��ŘǠŭ¦�ǪǴţ�ƨȇ±ƢĐ¦�ŚƥƢǠƬǳ¦'' خمفية مرسلة وكنايات واللغة إىل حد كبري هي عبارة عن جمازات

وهلذا جند أن الشعر ال يزال حاضرًا بقوة يف خمتلف ، 2''واستعارات متّيزها كلما زادت معرفتنا بالشعر

�ƶƬǨƫ�ƢĔȋ��ƢȀǠǷ�ǲǟƢǨƬوي ،صدر رحباليت يتقبلها املتلقي ب ،ريةاملثوتشّكالته الشعرية ،القرائية مناذجه

  .أمامه أبواب متعددة

�Ŗǳ¦�ƨȇ±ƢĐ¦�ƨǳȏƾǴǳ�ÅƢǬǧÂÂ،وتتفاوت مستويات القراءة من قارئ آلخر، حسب طبيعة النص

يستعملها الشاعر يف الّلغة الشعريّة، واليت تعترب لغة جماز بامتياز، وهي القلب النابض الذي حيّرك 

  .األداء الشعري

يساهم من خالهلا يف فك  ،يتخذ اللغة كإطار مرجعي ثابت ،رب نقدياكمقوالتأويل  

تفتح أمام القارئ آفاقًا واسعة حىت ،شفرات الّنص، بتحديد مستوياته الداللّية، وتشّكالته اللغوية

املعىن الظاهري و  ،وتتحقق غايته اجلمالية والشعرية بوصفها نظرية اللغة األدبية ،يستعيد داللته املفقودة

والباطين الذي يتم العثور عليه بالتأويل الّرمزي، ينشأ من التفاعل بني الّنص والقارئ الذي يبدو من 

، مقدمة 2010، 1األردن، ط-حممد صابر عبيد، تأويل النص الشعري، عامل الكتب واحلديث للنشر والتوزيع، أربد-1

.10الكتاب، ص 
.12، ص 2009باسل املساملة، دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق، :هارولد بلوم، فن قراءة الشعر، تر-2
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خالهلا الّنص والدة متجّددة، ولعّل انفتاح الّنص األديب يعد من أهم إجنازات الشعرية كونه يؤّول 

.1بطرق خمتلفة، ولذلك شاع مفهوم الشعرية ما جيعل من نص ما نّصاً شعريّاً 

،ثقافية يستند إليها، إىل جانب سياقه اللغوي املعريفتارخيية و  الّنص الشعري مرجعياتميتلك 

وأبعاده  ،، حىت يتمكن من الكشف عن معانيه الداللّيةاً فكري اً الذي يتطّلب من القارئ جهد

.انطالقا من الكلمات املفتاحية ليصل إىل عمق الّنص،التأويلية

بعض النماذج عرض النصوص الشعرية اجلزائرية احلديثة من خالل يف انفتاح سيظهر وهذا ما 

  .الشعرية

  .هافي شكل القصيدة ومضمون التجديد- أ

�Ƕđ®¢�ÀƢǯ�ƾǬǧ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǶȀǘȈŰÂيش،اء اجلزائريني تعكس واقعهم املعكانت أشعار األدب

خنبة من  تسامهفة، فتميزت بالتعدد والتنوع حيث يعّرب عن خمتلف القضايا بأنواعها وأشكاهلا املختل

االجتاه احملافظ، االجتاه ،إثبات حركتهم الشعرية، مما أّدى إىل ظهور عدة اجتاهاتيف األدباء 

جتاه الثوري، االّجتاه الرومانسي، تزامنت مع بداية ظهور اجليل اجلديد، فقد برز فيه اإلصالحي، اال

  ...وغريهم "آل خليفة، مفدي زكريّا، سعيد الزاهري، أبو اليقظانحممد العيد "عّدة شعراء أمثال 

متسمة  ،لقد أفرزت الساحة األدبية إنتاجات شعرية، وكانت العملّية النقدية الناجتة عنه

من األوائل الذين جّددوا يف شكل القصيدة، حيث "رمضان ّمحود"ويعّد والثراء، ،والتعدد ،بالتنوع

"احلريّة"الشعرية يف قصيدة  من خالل مناذجه واختلفت مضامينها، ويظهر ذلك،مواضيعها تتعدد

 مدى قيمتها بطريقة فنية جتذب القارئ وقد نشرها يف بّني احلريّة و بل فيها لرمضان محود، حيث تغزّ 

  :مطلعها 1928) وادي ميزاب(جريدة 

́� خرية ،ينظر - 1 �́ ��ǂƟ¦ǄŪ¦��À¦ǂǿÂ�ƨǠǷƢƳ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ǂǈŪ¦�ƨǴů��ǲȇÂƘƬǳ¦�ƨȇƢĔȏÂ�ƨǳȏƾǳ¦�ƨȇ®ƾǠƫ��śǠǳ¦�ǂŧ3-4.
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  سواها يتُ يِّ حَ اُر ما تَ َلْسُت اخْ ال تُلْمِني في ُحبِّهـا وَهـواَها''

  داهاـــــــــه فلـيْ ـا إِ مَ ُروِحيإنَّ     ييرِ ـمِ ي وضَ تِ جَ هْ مُ ني وَ يْ هي عَ 

فنلمح من خالهلا . 1''تكون هذه القصيدة من أمجل الشعر اجلزائري يف األعوام العشرين قدو 

هذا التغزل داللة على احلب الثائر، فقد اختذ موضوع القصيدة نّ صدقًا نابعًا من عاطفة قوية، أل

ودعوته إىل  ،بتحريضه على احملتل ،اليت كان يستهدف من خالهلا الشعب ،وسيلة لتوصيل رسالته

  .الثورة

وذلك من خالل توظيفه لعنصر الطبيعة، ،يف االجتاه الرومانسي "رمضان محود"كما جند 

  :نلمسها يف قوله ،النابع من جتربة صادقة ،باإلضافة إىل إحساسه الصادق

اهاَ ـــــــــــَرقاً بِلظَ ِد ُمحــــــــد الَوجْ ـــــــفي ي  راً ـقّيَدْتني وخلَفتني أسي''

.2''رَداهاـــــــــَعلُِّقي بِ ـــي وتـــــــــــن َوداعِ ـم  ي ِبال وداٍع وَخاَفت نِ تْ ارَقَـ فَ 

�ƢËĔ¢�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƶǸǴǻواليت يقصد  ،تتضمن الشكوى للمحبوبة ،أبيات وجدانية

  .فقد جسد لنا الوطن يف صورة امرأة ،الشاعر من ورائها الوطن

ألنه   ،والذي يقصد به الشعر الوجداين ،لقد أبدع الشعراء اجلزائريون يف هذا الّلون الشعري

  .هلا أبعاد داللية سامية ،كان نابعاً من أحاسيس صادقة

األحاسيس تربز شخصيتهم من خالل مناذجهم الشعريّة يف قول مبارك حيث كانت تلك 

  :جلواح

.418عبد امللك مرتاض، معجمي الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، دار هومة للطباعة والنشر، ص -1

نقال عن رمضان محود حياته وآثاره، حممد ناصر، املؤسسة ، 1928-07-27، 93رمضان محود، احلرية، وادي ميزاب، ع-2

.181م، ص 1985/ هـ1405، 2الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط
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كواِمَن اآلالمِ يكَ ـو إلـْشكيَ       يــــــؤاٍد دامِ ـن فُ ك مِ ـــــــــــاَت َحْولَ ـم بَ ـــــــك

ى بمنامِ رَ والوَ ساجٍ والّليلُ      باـالصِّ نِ ضْ ـــــــاألمواِج في حُ صَ ــــــــــقِ رَايا 

المِ كَ بِ  عني ولوـُيصان خدن    ِمنْ ي الكونِ ذِ في ) سين(ِلي يا لم يْبقَ 

1.ي وُحطاِميـثروتِ لِ قاءَ بَ أالّ     أواــا رَ مـــــــــــــــــِــ لعهم ـميـاق جفرّ ـــــــــــــــال دَّ صُ 

�ǂĔ�ƾǐǬȇ�ǂǟƢǌǳ¦�ÀƘƥ�ÄǂǿƢǜǳ¦�ŘǠŭ¦�Ŀ�ƢǼǳ�ÂƾƦȇ)لكن املقصود من وراء هذا املعىن ) الّسني

́�¦�ǲȇÂƘƫ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ń¤�ƢǼǴȈŢ�Ŗǳهو  ȂǐǼǳ¦�¬ƢƬǨǻ¦�ǲȈǳ®�Ȃǿ�¦ǀǿ�ƢǿǂĔ�ȆƳƢǼȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨƥȂƦƄ¦

  .وتفسري

  :المعجم اللغوي- ب

والقصيدة  ،والتفنن يف العبارات اليت ختدم املوضوع ،لقد أبدع الشعراء يف انتقاء األلفاظ

بشكل عام، حيث دخلت القاموس الشعري مفردات جديدة ارتبطت بالتجارب حسب الظروف 

  .املتعلقة باحلاالت النفسية والشعورية للشعراء

�ƨǳƢËǠǨǳ¦�ƢēƢǷƢȀǇȍ�Å¦ǂǜǻ،ألّن اللغة الشعرية تعترب من أهم العوامل املساعدة يف البناء الشعري

مثال يف مرحلة الثورة جند  .لشعراء يبتكرون صيغًا جديدةيف إجناز وظائف الشعر، هذا ما جعل ا

،واالنتصار ،املفردات الدالة على احلرب والّدمار واملوت والبؤس، واملفردات الدالة على احلرية

عمر بن قينة، األدب اجلزائري احلديث تارخيه وأنواعه، قضاياه وأعالمه، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية بن عكنون، -1

.86اجلزائر، ص 
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كل هذه املفردات سامهت يف إثراء املعجم الشعري، وكل تلك املفردات والرتاكيب ،1والتضحية

  .قع اجلزائريواملصطلحات هي مستوحاة من الوا

:''الليل''يقول عبد اهللا شريط يف قصيدة 

  يـحالمِ أَ تْ بَ و كما خَ بُ وَيخْ قِ ُـ فن األُ ـياُء مـي الضِّ ــــــــــِـ ْمحهكذا يَ 

امِ ــــــــــــــــــال واألكـــــــبجوراء ال    تِ ـِة الصَّمـضبْ في قَـ عاعُ وَيموُت الشُّ 

.2مامِ ُعُنَق الَكْوِن بارداً كالحِ دْيهـــــــياً بِ ـضــــــــــــــْيل قابّـ لــــــــــــرى الوأَ 

عن شاعر  ،النابعة من جتربة صادقة ،مالمح اللغة الرومانسية ،جند من خالل هذه األبيات

اليت اتسمت بقوة اإلحياء  ،وعواطفه اجلياشةاملختلجة، موهوب، استطاع أن يعّرب لنا عن أحاسيسه 

  .وعمق التصوير

بل تتسع لتشمل معاين   ،أن الّلغة الشعريّة ال تنحصر ضمن داللتها املعجمية يالحظوكما 

.ومعّربة عن األفكار واملشاعر،كثرية موحية

لقد حاول كل شاعر إدخال مفردات وتراكيب جديدة وفقًا لطريقته اخلاصة وتقنيات جديدة 

  .لغة معجمية ومستحدثة، ألّن لغة الشعر ختتلف عن لغة النثر باعتبارها 

  .على اللغة للتمييز بينها وبني لغة الشعر إىل إدخال ألفاظ مستحدثةيسعون  اءالشعر  كان

 :"مفدي زكريا"يقول 

، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1975-1925اصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية حممد ن ،ينظر - 1

.411، ص 2006، 2ط
.347، دراسة موضوعية وفنية، ص )1962-1954(مصطفى بيطام، الثورة اجلزائرية يف شعر املغرب العريب -2
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سِ حْ نَ في يومِ ايا المذاِبحِ َـ َضحـسٍ وخم ينَ ــــــــــــربعولم نـَْنَس في أَ 

رسِ ـــــــــــُـ في غير ع قُ ْمنا ُنصفِّ ُـ وق    راراً ــــــــع الخلفاِء اغتـــــــــرِْبنا مطَ 

.1ْرسِ دَ ادتِنا، أيُّ ــــــــــــــــــقاً لِ ـسرْ ودَ     اـا َعَلْيننً وْ ِر، عَ دْ فكانوا مع الغَ 

�ƾǬǧ��ƨȈƟƢŹ¤�©ȏȏ®�©¦̄�ƢĔȋ،لقد اختار الشاعر ألفاظا وتراكيب مناسبة لطبيعة املوضوع

وحمافظته على الرتاث  ،نظرا لثقافته األصيلة ،ة يف معجمه اللغويالقدمياستعمل بعض األلفاظ 

ضحايا ( :مثل ،جاءت مالئمة مع سرد األحداثمينعه من توظيف ألفاظ  هذا ملأن ّال إ، 2األديب

  .كلها ألفاظ مستحدثة فرضت نفسها على الشاعر...) املذابح، جمازر، قادتنا

  :األسلوب- ت

عبد "استعمل األدباء اجلزائريون يف الشعر احلديث األسلوب املباشر ذو الطابع الرصني، يقول 

  :"اهللا شريط

  هـبُ ليـبّي صَ ــــِد الغــــــــــــــابــبالع    ما يسَخرُ ـــــــــنِّي الحياُة كـَسِخَرْت مِ 

َيا حُ حرقْت األحشاُء في َهْيكِل الدُّ مْ كَ    هوراً ورجَع شعري طيبُ نـْ

.3هــــــذيبُ ُـ وق يــــــــــــــــش ضِ نبْ  نم    ي القلبِ ــــــا فــاة بمـــــــوتقدمت للحي

اجلانب االجتماعي والفين، وحتليل قصائد وفق املقاربات النصية املعاصرة، نسيمة زمايل، قراءة يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا-1

مفدي زكريا، إلياذة اجلزائر، دار موفم :نقًال عن.98، ص 2012اجلزائر، -دار اهلدى للنشر والطباعة والتوزيع، عني مليلة

.2004، الرغاية، )املؤسسة الوطنية املطبعية(للنشر  
قراءة يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا اجلانب االجتماعي والفين، وحتليل قصائد وفق املقاربات النصية نسيمة زمايل،ينظر، -2

.101-100املعاصرة ، ص ص 
  .82ص  ،نقال عن الرماد. 351، ص 1984صاحل خريف، الشعر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، -3
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الذي اّتسم باهلدوء ،ذاتية تقتضي منه استعمال األسلوب املباشرعّرب الشاعر هنا عن معاناة 

  .ويزيد يف إثرائها واتساعها ،خيدم اللغة ،والفكرة العميقة، وهذا النوع من األسلوب،والرصانة

  :"حممد العيد آل خليفة"قول ك ،وهناك أسلوب آخر وهو األسلوب املتمثل يف النغمة اهلادئة

ودُ قدُ ه المَ بُ و ث فَ وسَ يُ كَدلِيلِ هُ ــــــــــمُّوا ِبه وَدلِيلي الِذي هَ ِـ وطَن

.1م وثُمودُ هُ نْـ أْعَتى مِ نَ وْ ــــــــــــــــعَ رْ فِ مُ ليهِ عَ العذابِ بَّ صَ وا ـنُ مَ أْ ال يَ 

يشكو  ،عنها بأسلوب هادئ ورصني اليت عّرب ،معاناة الشاعر الذاتّيةهذه األبيات تظهر لنا 

.فيها مأساة وطنه ومتزّقه الداخلي ألجله

، الذيوالتفتنا إىل اإلنتاج الّذايت،واحملافل اخلطابية ،ركنا املناسباتإذا ت'': "صاحل اخلريف"يقول 

فسرعان ما تفتقد السمات ، ...الذاتية أو اجلماعيةأحاسيسه الفرديّة و  ،خيلو فيه الشاعر ملناجاة نفسه

العاطفة األسلوب الرصني، والفكرة العميقة، و نقلها اليت تغدو مناجاة روحية، ي،اخلطابية يف القصيدة

.2''اهلادئة

،وهي النربة اخلطابية يف القصائد العمودية ،وكما جند أيضًا ظاهرة أخرى من الظواهر الفنية

�Ŀ� ¦ǂǠǌǳ¦�ƨȈƦǴǣ¢�ƲȀƬǻ¦�¦ǀŮÂ��ȆǬǴƬŭ¦Â�°ȂȀǸŪƢƥ�¾Ƣǐƫȏ¦Â�§ǂǬƬǴǳ�ƾȈƷȂǳ¦�ǲȈƦǈǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ

فقد كان الشعراء '' ،هذا األسلوب من القصائد كان أصدق جتاوبًا مع اجلمهور. قصائدهم الشعرية

كما كانت قصائدهم يغلب عليها الطابع   .3''لع قصائدهميتخذون اإلثارة والدعوة الصارخة يف مطا

ها يطبع ،تميزشكال ومضمونا، وذلك ألداء الرسالة وتوصيلها للمتلقي بأسلوب شعري م،اخلطايب

الئم احملافل وجمامع اجلماهري، ت وهذه النربة اخلطابية ،طابع خطايب، فقد كان الطابع اخلطايب مشحونا

.20، ص 1967اجلزائر،دار البحث، قسنطينة،ديوان حممد العيد آل خليفة،-1

.347احلديث،، ص صاحل خريف، الشعر اجلزائري -2
.612، ص 2006، 2حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية، دار الغرب اإلسالمية، بريوت، ط-3
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،من مقدمة ،إىل العناصر الرتكيبية للخطبة ،ائر األسلوب اخلطايبفقد جتاوزت القصيدة يف اجلز 

حممد العيد آل "أو آية قرآنية وهذا ما جنده عند  اً أو سالم كون إما دعاءً تواخلامتة  ،وخامتة ،وعرض

  :"خليفة

جد الرحيلِ مجدِ ـوبنا لل    قد رفْعنا راية الَمْجِد عالياً 

1.م الوكيلـــعْ بنا اهللا ونِ سْ حَ     لنار قُ دْ ن الغَ مَ أْ ال تَ لْ قُ ن يَـ مَ 

بريًا باخلوامت وذلك جلذب القارئ، أو  لقد كان الشاعر حممد العيد آل خليفة يويل اهتماما ك

  :"أبو اليقظان"كما ختم 

  ةـــــيزِ ذات مَ اً ــــــــــــفسنْ أَ )نادي الترقِّي(في  يَّ حَ 

  ةيَّ وِ الدَّ عبِ خُة الشَّ رْ صَ عالتْ ادي تَ ى النَّ مَ حِ في 

2.ةيّ ذِ ــــــــــــشَ اتٌ ـــــــــــــــحيّ وتَ مَ الَ ــَـ ي سادِ ى النَّ ـــــــــلَ عَ فَـ 

يف  اً ويرتك أثر  ،ذهن القارئقصيدته بالّسالم كي يكون قريبا من ) أبو اليقظان(لقد ختم 

  .وجيذبه إىل النص ،نفسيته

  :لبناء الموسيقيا- ث

والقافية، فقد ،والوزن ،على مستوى اإليقاعهناك نوع من التجديد يف التشكيل املوسيقي 

:"الزّاهري"املعّربة عن أحاسيس ذاتية، يقول ،اتسم الشعر اجلزائري بالنغمة املوسيقية اهلادئة

عن ديوان حممد العيد آل خليفة، ، نقال 618، صاحلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية حممد ناصر، الشعر اجلزائري-1

 .131ص
.1934أوت  10، م 9نقال عن جملة الشباب، جنفسه، املرجع  - 2
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ذابِ ـع مِ ــــــــــلَ زائِر من أَ ــــــــــــــــَـ ما بالج    يــاِطري َعمَّا بِ َوْيالُه أْذَهل خَ 

ابِ ـــــــــــــعتْ يا من األَ ـــــي الدُّنـقاُه فْـ لأَ لَّ ما الجزائِر كُ ؤسِ سيُت في بُ نَ فَـ 

1.في األحبابِ قُّ الحَ بُّ حِ ى المُ نَ فْ يَـ ماَ ـثلمِ ائرِ زَ بِّ الجَ ُت في حُ يْ نَـ وفَـ 

ة وطنه، مبجرد تعبريه عن مأساتالشت نها كللشاعر بصدق عن معاناته الذاتية، لقد عّرب ا

ألن هذا اإليقاع . 2الشاعر استعمال النغمة املوسيقية اهلادئة قتضي منوهذا النوع من املعاناة ي

ذا جند معظم هلاملوسيقي اهلادئ يتناسب مع املوضوعات اجلادة اليت كان خيتارها الشعراء اجلزائريون، 

يف قراءة الرغبة عنصر املوسيقى جيعل الالشعرية تستحوذ عليها النزعة املوسيقية، باعتبار أن قصائدهم 

.3يدةالشعر أك

وضوعات األخرى تتطلب يلة بينما بعض املثقوهناك بعض املوضوعات الشعرية تتطلب حبوراً 

ȂƸƦǳ¦�śƥ�ƨƳÂ¦Ǆŭ¦�ƢǻƢȈƷ¢Â�¦ƾƷ¦Â�¦ǂŞ�ƾǸƬǠƫ�̈ƢǨǬǷÂ�ƨǻÂ±ȂǷ�ƪ°��خفيفحبورًا  ǻƢǯ�ǶēƢȈƥ¢�À¢�ƢǸǯ��ƨ

  :"رمضان محود"يقول 

وة نارِ ذْ ِب جَ ــــفكأنَّما في القلْ       يحِ ارَ ُب جِ ـذييُ مِّ ن هَ وْيالُه مِ 

جارِ دِ لُّ جَ التَ مِ غْ ِعي على رُ مْ دَ رٍ ـــــــــــشاع ةِ ـمَّ عذبٌة بهِ نـَْفِسي مُ 

4...رِ ة األكداحطَّ مَ ي به لِ ـــــشِ مْ تَ بٌ ظِّي على مْتِن الّنوائِب راكِ حَ 

حممد السعيد الزاهري، املؤسسة صاحل خريف، ، نقال عن 1927-12-24حممد السعيد الزاهري، الشهاب األسبوعي، -1

.39، ص 1986الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

2
.348، ص 1984خريف، الشعر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، صاحل -

لألدب اجلزائري احلديث، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر،  ةالعريب دحو، إطالالت مقاربينظر،-3

.118، ص 2011
.200ص  ،لألدب اجلزائري احلديث ة، إطالالت مقاربالعريب دحو - 4
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ة ومقفاة، كانوكانت تأيت موزون ،ميزج يف القصيدة بني البحور "رمضان محود"كان الشاعر 

ديد يف شكل القصيدة، فمعظم قصائده تتسم بالنزعة التجديدية والتحرر من أشد ميًال إىل التج

  .الطابع التقليدي

��ƢËĔȋ��̧ȂǓȂŭ¦�ƨǠȈƦǘǳ�ƢǬǧÂ،والبحور والقوايف ،وزانلقد كان الشعراء اجلزائريون خيتارون األ

  :كانت الوسيلة الوحيدة للتعبري عن الواقع اجلزائري فمن قصائدهم الشعرية

  :"مفدي زكريا"يقول 

ْتِني ُذنُوِبيقد أَ فيا ربِّ  يوبِ ُـ ما في الغـــب مُ ــــــــيـوأنَت العلغَرقـَ

وِبيــــــل ُذنُ ـــــــــــــُر كـِّ ــــكفا تُ ـَعَساهياَذِتيـْـ بإل كِ ــــــــيـإل وبَ ـــــــــــــُـ أت

فهانْت ُخطوِبيينَ رِفِ ــــْـ سعلى المُ     وفُ عْ َـ ت كَ أنَّ لماً بِ َعَصْيُتك عِ 

اقْت عليَّ ُدروِبيـــــــــــــــــــــــرحيٌم لضُفورٌ ـغَ ، ربٌ ولوال صفاُتكَ 

1.يوبِ ُر العُ ـــــــــــــــتْ د فضَلَك سِ أكَّ ـف     ةُ اـصالعُ الصفاتِ لُ عِ وأكد فَ 

من خالل هذه األبيات الكلمات اليت تتضمن حرف الباء كثرية يف النص وهي يتضح 

تتناسب مع حالة التضرع هللا اخلالق، كما أن الشاعر أراده أن يكون روياً لقصيدته، أما بالنسبة للقافية 

وحبر القصيدة هو حبر  ،متاشيا مع حالة االنكسار اليت يعيشها الشاعر ،فجاءت مطلقة بالكسر

ذنوب، خطوب، دروب، ( :يف صيغة اجلمع مثلاملتقارب، وقد عملت تلك الكلمات اليت جاءت 

ذات أنغام هادئة  ،ةاليت كانت موسيقى حزينو  ،ارجية للنص، على حتقيق املوسيقى اخل...)عيوب

  .ورصينة

نسيمة زمايل، قراءة يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا اجلانب االجتماعي والفين وحتليل قصائد وفق املقاربات النصية املعاصرة، -1

.2004، دار موفم للنشر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر، مفدي زكريا، إلياذة اجلزائر: عن، نقال 108ص
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:الشعر الحرّ - ج

طة به يف مرحلة الثورة، كان متأثرا بالظروف اليت كانت حمامن املتعارف عليه أن الشعر احلر  

الشعر احلر أعطت نفسًا جديداً جتربة أن  مينعمل  هذالكن . فألفاظه كانت تعكس لنا مشاهد الثورة

  .لةحيث كانت ظاهرة جديدة حّررت القصيدة من أسلوب الشطرين إىل التفعيئري يف الشعر اجلزا

من السباقني على جتربة الشعر احلر، حيث استطاع أن مينح  "أبو القاسم سعد اهللا"وقد كان 

  :جديدة من حيث الشكل واملضمون يف قوله اً هذه التجربة روح

واْخِتمارْ اً ـان ُحْلمــكَ 

نِ ـينِ ـِّ ي السـناً فـان لحـك

عينْ الوادِ ، أرضُ اتِ الذَّ ا بِ نَ ضُ رْ أَ 

  رماءالكُ أرضُ ، نا بالذاتِ ضُ رْ أَ 

1.الءالوَ ونِ رى بأفيُ أرضنا الّسكْ 

فهي ذات  ،ته تتمتع بسمة من التماسكوصح ،يظهر لنا من خالل هذه القصيدة قوة املعىن

وتؤثر على البناء العام  ،بالذات تكررت ليؤكد لنا أصالة الفقرات فظةألفاظ موحية جند مثال ل

، وطغيان الطابع 2ستقاللحىت بعد االالشعراء  تالزماأللفاظ بقيت للقصيدة، بالرغم من أن بعض 

إال أّن سعد اهللا اكسبها روح اجلدة والطرافة، فاكتملت روعة التجديد من حيث كذلك،   التقليدي

  .الشكل واملضمون

.09، ص 1957مصر، أبو القاسم سعد اهللا، النصر للجزائر، دار الفكر، القاهرة، -1

2
.354اجلزائري احلديث، ص صاحل خريف، الشعر -
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:''ثائر وحب''يف قصيدة حتت عنوان  1956يف سنة  "أبو القاسم سعد اهللا"ويقول 

َرقُ ـوالعَ اءُ ـمدِّ ـوال أوراسُ ''

نقٍ َـ ح ُق المْحموُم، راعفُ واألفُ 

.لقِ ـقـي الودِ ـجأنّه وُ ـــك

قِ لَ ه إلى الفَ يونُ ـُـ ع تْ أـَ مِ ظَ قد 

قِ فَ ُم الشَّ دَ أطراِفهِ  منال وسَ 

تْحتِرقُ مالِ ٌة من الشِّ مَ ــجْ ونَ 

قِ بِ العَ كَ رِ كْ ذِ ، بِ كقْلِبي الذي يدقُ 

1.''...!يـــتـبـيـبـح

ويتخّللها اجلو الرومانسي، يظهر ذلك من خالل الصور ،الثوريةالشاعر هنا مشاعره  يصف

.ƾȇƾŪ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƲĔ�ȄǴǟ�ǾƫƾȈǐǫ�řƥÂ�ÄƾȈǴǬƬǳ¦�°ƢǗȍ¦�Ǻǟ�«ǂź�À¢�¾ÂƢƷ¨و  ،املستعملة واأللفاظ

  :توظيف الرمز الشعري- ح

��ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƾƟƢǐǬǳ¦�Ŀ�ƨȇǂǠǌǳ¦�±ȂǷǂǳ¦�ƪ ǟȂǼƫ�ƾǬǳ�ƨȈǼǨǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�Ƕǿ¢�ƾƷ¢�ŐƬǠƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ

ƾȇƾŪ¦�ǽƢšا ȏ¦�Ŀ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ.

ا ēƾȀǋ�Ŗǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦Â،لقد جتسدت ظاهرة توظيف الرموز الشعرية متاشيا مع الظروف

مما كان له تأثري   ،ثقافية اجتماعيةأو كانت سياسية، اقتصادية، تارخيية، اجلزائر بعد االستقالل سواًء  

، 2، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط)1975-1925(حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية -1

.48م سعد اهللا ثائر وحب، ص ، نقال عن أبو القاس339، ص 2006
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األدب اجلزائري انتعاشا، كما حظيت القصائد الشعرية باهتمام حيث عرف .كبري على الصعيد األديب

  .املستبد شاعر احلزن واألسى والضياع واملللاألدباء والشعراء، فجاءت الرموز تعبريا عن م

الّرمز يف انفتاح النصوص الشعرية، ألنه أّول دوافعه الكبت، واألديب اجلزائري كان لقد ساهم 

سيما يف فرتة االستعمار الفرنسي حيث كان يستخدمه ا األسلوب، الللجوء إىل هذأشّد الناس حاجة 

.1بدافع موضوعي

إىل أن الشعراء اجلدد رأوا بأن اللغة الشعرية جيب أن تبتعد قدر اإلمكان على باإلضافة 

والرمز هو السبيل الوحيد الذي يضفي على اللغة مسحة من العمق والغموض، ومينحها ،الوضوح

،يكون منطلقها املتلقيل ،حيث أصبح الزمن إسرتاتيجية تأويلية اختذها الشاعر. طابع اإلثارة واإلحياء

.2ةوذلك لفهم النصوص األدبية وفقا لداللتها األصلي ،وموقعها النص

كثافة يف الشعر اجلزائري ئريون يف أعماهلم األدبية والشعرية منها وجنده بلقد وظفه الشعراء اجلزا

للشاعر رمضان محود وظف عنصر الرمز كثريًا يف شعره اً يف الشعر احلديث جند منوذجو ، املعاصر

  :يقولفويظهر جلياً يف قصيدة احلرية، حيث يتغزل باحلرية 

  سواها تُ ييِّ حَ لْست أختاُر ما     واهاـها وهَ ـي في حبِّ ــــِـــ ال تـًُلْمن

  اهادَ ــِــ ه فـــــــا إليـي ومِـ بــــــلـإن ق    هي عيني وُمهجتي وضميري

3.هاالَ ُـ برج عــــــــــــعاً بكوكباً ساطِ     اـراهة ألَ ــــّـــ ضحي ــــــــريمعُ نَّ إِ 

جعفر يايوش، األدب اجلزائري اجلديد التجربة واآلمال، مركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، عاصمة ،ينظر - 1

.131، ص 2006اجلزائر، الثقافة العربية، وهران،
.57، ص 2003رب، فريد الزاهي، النص واجلسد والتأويل، إفريقيات الشرق، املغ،ينظر -2

رمضان : ، نقال عن303-302، ص ص 1984صاحل خريف، الشعر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، -3

  .22/07/1928يف  193محود، جريدة ميزان أليب يقظان، ع 
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يف صورة، هلذا وظف رمز املرأة ألنه إياه  امساف الشاعر من خالل قصيدته الوطن ر يستهد

واختار املرأة كرمز ليحيلنا هلذا املخلوق ألنه مصدر للدفء  ،الوطن فقد كان تعبريه صادقا يعشق

  .واحلنان

§�¦Äǀǳ¦�¥°ƢǬǳ،عن التكلف مفردات عادية بعيدة انتقىه كما أنّ  ǀš �ƢĔȋ  يعرف قيمة

.احلرية، فقد عرب عنها الشاعر بطريقة فنية رائعة

نزوعًا إىل املوت ،فهو يعرب عن احلب اإلنساين "ياسني بن عبيد"أما الشاعر املعاصر، جند 

  :والفناء يف احملبوب يف قوله

  سائر تُ لْ أسيرا وال زِ ...أسيرُ تُ ـــــــــُذبْ ...كِ ونِ ـيأنا في عُ 

ُيسافرْ ليكِ إِ ...تْيهِ فَ َـ لى شـع    لٍ فْ طِ ناك كَ اللي هُ ُت ظِ رْ شَ نَ 

1.رْ اجِ هَ ي أُ بِ حُ ـــــِـ ب يكِ ـبلتإلى قِ عدٍ وْ ــــــــلي بال مَ ـمْ ُت شَ مْ لَ مْ ولَ 

هي فيما يربز وصوًال إىل احلب اإلال،والعذري معا ،اإلنساينيتخذ الشاعر يف شعره لغة احلب 

شعرية  اً بالوجود اإلالهي  فنجد أنه استعمل رموز -الروحانية  -عالقتها  يفلنا واقع الذات اإلنسانية 

  .ذات أبعاد صوفية

.31عبيد، الوهج العذري، ص ياسني بن : لة، اجلزائر، نقال عنڤ، الرمز الصويف والتأويل، جامعة ورعبد احلميد هيمة - 1
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  جمالية النص الشعري: المبحث الثاني

لقد احتل الّنص الشعري حّيزاً واسعًا يف الدراسات النقديّة احلديثة، حيث اسُتعِملت مناهجه 

�¼ƢǘǼƬǇƢƥ�Ǯ ǳ̄Â��ǲȇÂƘƬǳ¦Â�ǶȀǨǴǳ�Ƣǻ®ȂǬƫ�ƨǴȈǇȂǯ�©ÊŐÉƬǟ¦�ƢËĔȋ��ǾƬǣȐƥÂ�ǎ ËǼǳ¦�©ƢȈǳƢŦ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǴǳ

  .إىل أبعاده اجلمالية مكامن النص للتوصل

، 1فالنص الشعري يف حد ذاته يعترب كملمح مجايل، فهو مبثابة لوحة فنية يصنعها الشاعر

ويقدمها للمتلقي يف قالب مجايل، وللقارئ دور مهم وفّعال يف صياغة املعىن اجلمايل للنص الذي 

النصوص الشعرية للكشف  حيث حياول القارئ التغلغل يف خفايا. يعترب بدوره جوهر اإلبداع الشعري

  .عن مجاليتها وبالغتها

 ذلك يعتربكل و ومتيزه الفكري، ،وخربته الثقافية ،ويتوقف ذلك على جتربة الشاعر اإلبداعية

  .مقومات ضرورية تساعد على التشكيل اجلمايل للنص الشعري

الشعري فتتمثل يف معايري أكثر مجالية أال وهي اللغة، اإليقاع،  النصأما بالنسبة جلماليات  

كلها مسات تطبع النص بطابع وهي   ،نظام الوزن والقافية املوحدين، مجالية الّتصوير والتعبري الشعري

،وتكتسب مجاهريية ،خاص وتساعد على بنائه من جديد، حىت تتمتع القصيدة جبمالية خاصة

وترقى  ،دميومةوتأويلي لدى القراء، وبالتايل تضمن لنفسها البقاء وال،ريوفك ،ويكون هلا أثر نفسي

.إىل مستوى فين عاٍل يتسم بالدقة واملوضوعية واإلقناع خاصة

والتعامل مع الّنص الشعري، ليس جمرد التعامل مع تشكالت لغوية داخل نظام موسيقي، 

وإمنا  ،لنص الشعري ليس جمّرد أفكار جمردة، ألّن انسجمةالتعامل مع نظام متكامل ككتلة م وإّمنا هو

االستعانة بعناصر فنية إىل ختتلج يف نفس املبدع يسعى من خالهلا  ،هو عبارة عن مشاعر وأحاسيس

حىت يتمكن من التوغل يف النص  ،مث بعد ذلك يرتك املهمة للقارئ ،حىت تتحقق غايته اجلمالية

.2013نشر يف ثقافة أدب، يونيو :محادة عبد اللطيف، مجاليات النص الشعري، جملة املنال،ينظر -1
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حىت  ،زنه من طاقة فتحدث حالة التماهي املطلقوذلك بامتصاص ما خيت ،بدينامية وحساسية عالية

.1وتسلم شفراته للتأويل ،يصرح النص بأسراره الداخلية

�ƨȈǨȈǯ�¥°ƢǬǳ¦�ǶȀǧ�¦̄¤�ȏ¤�ƢȀƬȇȂǿ�Ǻǟ�Ǧو  ǌǰƫ�ȏÂ�Ƣē¦̄�Ǻǟ�¬ǂǐƫ�ȏ�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�Àȋ

ǲǷƢǰƬǷ�¿ƢǜǼǯ�ƢĔȋ��ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨǴƬǯ�Ŀ�ǶƸƬǴƫ��ƨȈƟǄƳ�ƨǸǜǻ¢�̈ƾǟ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ  واحدة لتصبح

  .جاهزة للتحليل والتفسري

��ÄȂǤǴǳ¦� ƢǼƦǳ¦�ǺǷ�Å¦ ǄƳ�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ،لذلك يسعى الشاعر جاهدا الختيار مفرداته بدقة

ألن اللغة هي مبثابة العمود الفقري يف مجالية أي إبداع شعري، ،وعنصرًا مهمًا يف صيانة القصيدة

، ليعيد صياغتها صالذي يبحث عن مواطن النقاقد لذلك جند الشاعر نفسه ينظر إىل نصه بعني الن

، ألن اللغة هي احلجر األساس لنجاح أي عمل أديب، فهي تطبع األثر الفين بطابع 2بصورة مقنعة

.خاص كما هلا تأثري قوّي يف جذب انتباه القارئ واهتمامه

  :جماليات اللغة في الشعر الجزائري- أ

خاصة إذا كانت هذه اللغة  ،قصيدة الشعريةيف استقامة معىن ال اً لنظام اللغوي دور يلعب ا

�ǺǷ�ÅƢǼËȈǠǷ�ÅƢȇȂǤǳ�ÅƢǘŶ�ǀƻƘȇ�ǽ°Âƾƥ�Äǀǳ¦��ƨȈǧǂǠŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ǺǷ�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ƢēȂǫ�Ƥ ǈƬǰƫ�ƢĔȋ��ƨǼǰǸƬǷ

ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǲǰǌƫ�ƨȇ¦ƾƥ.

ن وتوقعه يف شباكها ليذوب معها، واملبدع بدوره يستطيع أ،فلغة النص هي اليت تأسر املتلقي

ليمنح الرتاكيب اللغوية زمخاً ،ويتعامل مع اللغة، ككائن ينمو ويتطّور،يوّظف مفرداته بشكل جيد

.10، ص 2010-1431، 1حممد صابر عبيد، تأويل النص الشعري، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، ط،ينظر - 1

-عبد اهللا حممد الغضييب، حتوالت النص الشعري بني الناقد والشاعر، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،ينظر - 2

.65، ص 2009، 1سورية، ط
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«�.1داللياً  °ƢǠƬǷ�Ȃǿ�ƢǸǯ�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�Àȋ عن شاعر آخر، اً نظام متكامل متّيز شاعر عليه

ي يشمل على باعتبارها املكون الرئيسي الذ ،وحتدد أسلوب كل شاعر، كما متنح القصيدة طاقتها

باإلضافة إىل الشعرية اليت تطبع  ،األلفاظ والرتاكيب، واخليال واملوسيقى، واإليقاع والتصوير الشعري

.وجتعل منه نصاً شعرياً يثري اإلبداع الشعري،النص بطابع خاص

،يسعى ألن يربز كفاءته من خالل توظيفه ملختلف الصور االستعارية ،كل شاعر من الشعراء

ومعانيها املؤثرة، �ƨǬȈǸǠǳ¦�Ƣēȏȏƾƥ�ǽƾȇÂǄƫÂ�ȆǬǴƬŭ¦�¾ƢȈƻ�Ŀ�ƢǿŚƯƘƫ�ÃƾǷÂ،والكنائية ،والتشبيهية

  .يصوغ من خالهلا جتربته الشعريةل

ومكامن املعىن اليت خيتلج  ،وبالتايل يتخذ من تلك الصور الشعرية وسيلة ليشخص انفعاالته

��Ƣų�ǲǷ¦Ȃǟ�ǺǷ�ȐǷƢǟ�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ¬�2ولذلك يسعى للتعبري عنها بكل صدق وعمق وفنية. فكره ونفسه

ƢēƢƦƯÂ�ƢȀƬȇ°¦ǂǸƬǇȏ�ƢǻƢǸǓÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦.

بالقدرات اإلبداعية لكل شاعر، ألن االستجابات -أساساً –جناح القصيدة نفسها يقرتن 

.تتباين بتباين املستويات اإلبداعية للنصوص الشعرية، ومستويات القراءة،اءاجلمالية لدى القرّ 

إبداع النص قدرات وملكات معّينة، فعملية التلقي هي األخرى تستلزم ومثلما يشرتط يف 

.3قدرات ومهارات استقبالية مماثلة هلا، ألن مقومات االستجابة الذوقية ختتلف لدى القراء

§،ينظر - 1 ®¢Â�ƨǧƢǬƯÂ�ǂǌǻ��̧ ¦Â�ǞǸƬĐ�ƨǴǷƢǋ�ƨȇ£°��¾ƢǼŭ¦�ƨǴů��ÄǂǠǌǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ƨȈǳƢŦ��Ǧ ȈǘǴǳ¦�ƾƦǟ�̈®Ƣŧ.

ق التصوير البياين يف القصيدة الشعبية اجلزائرية بني اجلمالية والتأثرية، استنطاق لديوان حممد عبد اللطيف جين، عمينظر، -2

.بلخري شاعر الشيخ بوعمامة، جامعة الطارف

، دار السياب للطباعة والنشر والتوزيع )دراسات يف البنية والداللة(مسلم حسن حسني، مجاليات النص األديب ،ينظر - 3

.56، ص 2007، 1، ط)لندن(
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�®Ƣȇ®±Ƣƥ�®¦®Ǆƫ�ƢĔȋ��ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨǠƬŭ¦�ÅƢǸƬƷ�ǪǬƸƬƬǇ��ƢǷ�ǎ Ǽǳ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�ƪ ǬǬŢ�¦̄Ɯǧ

يف الوظيفة  - أساساً –، فوظيفة اخلطاب الشعري تنحصر 1النص وعناصره الفنّيةفهمنا وإدراكنا جلودة 

  .اجلمالية ومدى حتققها

لذلك يسعى املبدع من خالل نصه  ،ولغة الشعر ختتلف عن اللغة النثرية العادية املألوفة لدينا

والصور الفنية، حىت يكتمل ،والتشبيه �ƢĐ¦Â±،كاالستعارة  ،الشعري إىل استعمال أساليب بالغية

اليت تعتمد بدورها على  ،البناء اللغوي للنص، ألن التشكيل اإلبداعي يستمد فاعليته من اللغة

±ƢĐ¦Â� ƢŹȍ¦Â�ǂȇȂǐƬǳ¦.

جزءا مهما وحيويا من بنية النص الشعري، وتعمل على إثارة ،وتشكل هذه العناصر الفنية

فقد اهتم الشعراء . ة وتأثري مجايل ختدم الداللة الكلية للقصيدةانفعال القارئ، ملا هلا من قدرة إحيائي

ƨȈƷȂǷÂ�ƨȈǫ¦°�ƨǤǳ�¾ƢǸǠƬǇȏ�ǂǟƢǌǳ¦�ȄǠǈȇ�¦ǀŮ��ȆǬǴƬŭ¦�̈°ƢƯ¤�» ƾđ��ŅƢǸŪ¦�ƢȀƦǻƢƳ�ǺǷ�ƨǤǴǳƢƥ�  تعرب

ƨȇǂȇȂǐƬǳ¦�ƢēƢǫƢǗ�ǲǯ�©ƢǸǴǰǳ¦�Ŀ�ǀǨǼƬǈȇÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ŐƬƼȈǳ��ƨȈƫ¦̄�ƨƥǂš �Ǻǟ� واملوسيقية، اليت جتعل

.2شعري احرتاقا للغة وطرحا لألسئلةالنص ال

وهلذا أصبحت عناية النقاد والشعراء احملدثني باللغة الشعرية ليس األلفاظ والرتاكيب فحسب 

،ومن الشعراء الذين اعتنوا بلغتهم. وإمنا كبنية تعبريية يدرسها القارئ من مجيع جوانبها اجلمالية

  :يقول "مفدي زكريا"الشاعر 

لودِ ن الخُ حْ لَ نى، كَ كالسنا، كالمُ       يشيدِ يا نَ يــا ِشعُر وارتِفعْ سمُ اُ 

الولـيدِ ، كابتسامِ جرِ ، كالفَ هامِ تْ     كاإل  كالشّجرِ تينِ وَ دْ في العَ رِ سْ وأَ 

.41، ص 2009، 1الشمايل، قراءة النص األديب مدخل ومنطلقات، دار وائل للنشر، ط'' حممد فتحي''نضال  ،ينظر - 1

، منشورات )حبث يف آليات تلقي الشعر احلداثي(عبد القادر عبو، فلسفة اجلمال يف فضاء الشعرية العربية املعاصرة ،ينظر -2

.123، ص 2007سوريا،احتاد الكتاب العرب، دمشق،
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البعيـدِ اءِ ــــــضفَ ــــــــ، للـايـاتِ ـــــَــ ـهللنِّ       ـيبِ رْ ـــــــُـ رب عـــــــــــــــــــمـغْ بِ عِ ـــــــــدلَّ وتَ 

1.دودِ الحُ قَ وْ ى، وفَـ دَ المَ وقَ فَ نتَ أَ دودٌ حُ كَ عْ رُ ال تَـ رِ سْ كالنِّ ضِ وامْ 

�ƢȀǰƦǇÂ�ƢēȂǬƥ�ǶǈƬƫ��̈®ÂƾŰ�Ƣēȏȏ®��µ،أن اللغة موحية يتجلى ȂǸǤǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƢȀǴǴƼƬȇ

ومجالية تسم التجربة بالتعميم  ،وسالمتها، كما استعمل الشاعر التكرار يف شعره لدوافع فكرية

  .واإلطالق

وحتليله يكون ابتداءًا من عناصره ،وأحيانا يكون املوضوع املختار للقصيدة موضوعا مجاليا

ر لنا املفاضلة بني البدو صوَّ عبد القادر يف قصيدته األمري فالشاعر . إىل عناصر اجلمالية ،الرتكيبية

  :واحلضر يف لوحة مجالية

رِ فَ ــــــــوالقِـ وِ دْ حب البَـ ــــــــــــــمُ لِ الً اذِ ـــــــــوعَ     ام في الحضرقد هَ رئٍ المْ اذراً عَ يا 

رِ جَ ـــــــــــــــــَـ والح الـطينِ يـوتَ بُ نَّ دحَ ــــوتـم    هـالُ مَ حْ مَ فَّ ــــــا خَ وتً يُ بُـ نَّ ــــــمَّ ذُ ال تَ 

2.رِ رَ من ضَ لِ وكم في الجهْ تَ لْ هِ لكن جَ     رنيذُ عْ ، تَـ وِ دْ ما في البَ مُ علَ تَ نتَ لو كُ 

يف  -مجاليا–تضفي مجالية على النص الشعري وهذا الفارق  ،هذه الفوارق بني البدو واحلضر

  .فرضه النسق اللغوييحد ذاته 

والدالالت التحمت يف نسق لغوي مجايل، ،كما أن القصيدة حافلة باالعتبارات والرموز

.3ضمن أطر زمانية ومكانية ،قدمها لنا الشاعر يف قالب شعري

، 2006، 2، ط1985، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، )اجتاهاته وخصائصه الفنية(حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث -1

.128، نقال عن حبث طالل الزيتون، ص 348 - 347ص ص 
عاصمة الثقافة  اجلزائرمنشورات تالة، ، 1883-1807العريب دحو : ق وشرحياألمري عبد القادر، مجع وحتقالشاعر ديوان - 2

.50، ص2007العربية، 
، دراسات أدبية ونقدية، كلية اآلداب )املكان موضوعا مجاليا(ينظر، حبيب مونسي، اللغة اجلمالية يف شعر األمري عبد القادر -3

.44، نقال عن ديوان األمري عبد القادر، ص 2008والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي بلعباس، 
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ومن هنا على املتذوق للشعر أن جيتهد يف أن ال يغيب عن ذهنه الوحدة املتالمحة لألثر، يعين 

وقف اجلمايل أن يتناول األثر الفين ككتلة مجالية متالمحة، حىت يعيش متعة التذوق الشعري، فامل

مشرتك بني املبدع واملتلقي لنجاح العملية اإلبداعية، خاصة إذا أبدع الشاعر يف تفجري طاقاته الفنية 

  .واستغالهلا يف صياغته اللغوية

ظاهرة ''هي  ،اليت ترفع من القيمة الفنية للنصوص الشعرية ،ولعل من أهم األدوات اللغوية

وتعمق الدالالت؛ كما يسهم يف  ،اليت تقوي املعاين ،التعبريية التكرار واليت تعد أسلوبا من األساليب

 "األمري عبد القادر"يف شعر  ه، وهذا ما جند1''وتعمق أثر الصورة يف ذهن القارئ ،عملية اإلحياء

  :يقدم صورا عن الصحراء يف قولهالذي 

رِ رَ اء كالدُّ ـصبَ به الحَ ـلِ ـــــــرمْ اطَ ـــــَـــ سبِ   قياتَ رْ مُ في الصحراءِ بحتَ صْ أَ نتَ لو كُ و 

رِ طِ ــــــــــــــــــــَـ عـ قٍ يّ ِـ شَ جميلٍ نِ وْ ـــــــلـ لِّ كُ بِ     اهَ رُ نظَـ اق مَ د رَ قَ ةِ ـــــَــ وضفي رَ تَ لْ أو جُ 

رِ ذَ لى قَ عَ رْ رُ مْ يَ ، لـم وحِ رُّ في ال دُ ــــــــــيزي    اــــــــــــــًــ قنشمَ ماً، طـابَ ـــــسيـق نَ شِ نْ تَـ سْ تَ 

ظرِ بالنَّ  تْ لَ أو جُ رقبِ فـي مَ وتُ ــــعـل    هِ نِ اتِ هَ اجَ ــــــ، هَ لِ يْ لَ بحِ في صُ نتَ كُ   أو

2.جرِ الشَّ بَ يطِ  عىرْ يَـ شِ حْ الوَ باَ رْ سِ     ـاــــــــهطِ سائِ بَ  من ــهٍ جْ ل وَ ــــــُــ في ك يتَ أَ رَ 

عبد األمري "وهلذا أخذ املوضوع اجلمايل عند  ،مناظر الصحراء كلها يف مجلة واحدةتلتحم 

) علوت) (مرتقبا(من خالل األلفاظ التالية  ،ىل التكرارإحركته التأثريية، لذلك يعمد الشاعر " القادر

  .تأكيدا للمعىن وتقويته) يف بسائطها ) (رأيت يف كل وجه) (جلت بالنظر) (مرقب(

.46، ص 1998، 1عبد احلميد هيمة، البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر، دار هومة، اجلزائر، ط-1

، نقال عن 134، ص 2001حبيب مونسي، فلسفة املكان يف الشعر العريب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، -2

.50ديوان األمري عبد القادر، ص ص 
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  :جمالية التكرار في الشعر الجزائري- ب

ن على عنصر التكرار، حيث أصبح حاضرا يف و واملعاصر  نو ن احملدثو لقد ارتكز الشعراء اجلزائري

يطبع النصوص الشعرية بطابع خاص، فبعض النقاد فملا له من قيمة فنية ومجالية  ،قصائدهم الشعرية

من قال بأن التكرار يف القصيدة هو صور فنية مجالية، والبعض اآلخر يقول بأن التكرار ينزل مبستوى 

.1والرتابة القصيدة إىل نوع من االبتذال

إال أن التكرار يف النص احلداثي أصبح ضرورة ال مفر منها، وقيمة مجالية تدخل ضمن 

.عناصر بناء القصيدة، ويف الوقت نفسه ختلق إيقاع النص وجوه النفسي

كلما أحسن الشاعر يف استغالله هذا العنصر اجلمايل وكيفية استخدامه كلما ارتفع عمله 

ميلك كثريا  "يوسف وغليسي"وهذا ما جند عند الشاعر اجلزائري . اجلمالية اإلبداعي إىل درجة القمة

  :حيث يربز لنا مجاليات التكرار يف قوله 2)الفنّية املتميزة(من الطاقات 

يِنيوِ كْ يَ ْرحَ وَصْمُت الجُ ُعـِنيذَ لْ َراُح الصَّْمِت تَـ جِ 

ينِ ـاجِ ـنَ فَ ـــــــــــــال ةِ ــــــــكقـارئ    أنوُح في صمتٍ ...أنوحُ 

راِكينـيْت بَ اضَ د فَ ـــــــــــوق    ْمتِــيـــــــاآلن من صَ فيقُ أَ 

  يـنييِ عْ تُـ اسِ النَّ  راحُ ــــــــــــــجِ     نـيـــــــــلُ تُـ قْ ي اآلن تَـ راحِـ جِ 

.3ينيــــــــــــــــــــرايِـ في شَ ةٌ ارَ ِقيت    هامُ سُ رْ ـي اآلن أَ ـــِــــــراحجِ 

أنوح يف ... أنوحُ (قوله ). توكيد لفظي(ه قوييملعىن و ليؤكد افالشاعر هنا يعمد إىل التكرار 

.أن يؤكد لفظة النواح ويقرر معناها، حبيث يصف لنا حالة من احلزن واألسىبه يريد ) صمت

.165، ص )حبث يف آليات تلقي الشعر احلداثي(القادر عبو، فلسفة اجلمال يف فضاء الشعرية العربية املعاصرة عبد  ،ينظر - 1
، مارس 5جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد ذندوقة فوزية، مجاليات التكرار يف الشعر اجلزائري املعاصر، جملة املخرب، -2

.47، ص 2009
.17، ص 1995، 1واسم اإلعصار، دار اإلبداع، اجلزائر، طأوجاع صفصافة  م ،يوسف وغليسي - 3
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على ليعرب لنا عن مأساته وآالمه حىت جيسد لنا املشهد، ويضفي مجالية ،)اجلرح(باإلضافة ذكر لفظة 

.1قصيدته

  :التكرار على مستوى التركيب واإليقاع- ت

يف حتديد هوية كل قصيدة، ألنه يضفي عليها دينامية تقوم اً جوهري اً عنصر التكرار يشكل 

على حركية الكلمات، لذلك يقال أن الشعر هو كالم موزون، مقفى، ألنه يعمل على خلق نوع من 

إن الشعر « : "أدونيس"يقول . التناغم املوسيقي داخل النص يسهم يف إثارة حاسة املتلقي التذوقية

دودة وإمنا يقوم على عناصر ترتابط إيقاعيا والقصيدة هي إيقاع  املوسيقي ال يقوم على فكرة حم

فلقد أصبح التكرار يف القصيدة احلديثة . 2»...كلمات، واإليقاع األصلي هو تكرار لعنصر أو أكثر

تكرر على مستوى الرتكيب  "األمري عبد القادر"واملعاصرة ضرورة ال مفر منها وهذا ما جنده يف شعر 

  :واإليقاع

عاعهُ ه وشُ ورُ نا نُ ــــــــــــضيُء عليـيُ خيِّماً ال مُ ـــــــالكـم جِ وْ أَ ال زاَل في ـــــــفَ 

  هاعُ فَ اع دِ ـــــــعوا ما استطمَ جَ ولو     زةٍ ــــــــــــــــــــعبِ ارُ مَ دَّ َمن يْحمي الزالَ وال 

َعالُُه وِطَباعُ ة ــــــــــوحدُ مْ ومَ     ل كعبةـــاضِ فَ األَ *وحجُ ـــــــــحْ مَ الَ وال زَ    هـــــــــــَأفـْ

3.هــــــــــراعُ شِ ـمُّ ضَ ما يُ لمٍ حُ و  مٍ لْ عِ بِ ياً ـــــــــاعِ دَ ى اهللا ــــــاراً إلـــــــــــيـوال زال سِ 

تكرر مفرده، والتكرار ورد على مستويني تركييب وإيقاعي، أي املستويني الشكلي واملعنوي، 

  .يف إضفاء مجالية على القصيدةلكن هذا التكرار ساهم 

1-ƨǴĐ¦ 73، ص السابقة.
، منشورات احتاد )حبث يف آليات تلقي الشعر احلداثي(عبد القادر عبو، فلسفة اجلمال يف فضاء الشعرية العربية املعاصرة -2

  .نقال عن أدونيس. 118، ص 2007الكتاب العرب، دمشق، 
 .حيج إليه خلضله: حمجوج - *
، نقال عن ديوان 20098-2008، يونيو 15بوقّصة عبد اهللا، تلقي الظواهر األسلوبية يف شعر األمري عبد القادر، ص -3

.78األمري عبد القادر، ص 
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:ويف قوله أيضاً 

  اانَ يرَ نِ بِ رْ ــــَــ الح المِ ي ظَ ــــــــــــــــا فـهَ الُ خَ تَ فـةً هَ رْ مُ ندِ الهِ يضِ بِ بون بِ ارِ والضّ 

  اــَــ انـت بَـ ــــَـ عرِ و رآها شُـ دُ ــــــــــــــــذا العَـ إِ ةً يّ الِ عَ طِ الخَ رِ مْ سُ بِ ونَ نُ اعِ والطَّ 

  اناوَ ضْ رِ لِ ضْ ا الفَ يا ذَ كَ نْ مِ مُ هُ وبَـ لُ طْ مَ لةً اعِ ب شَ رْ الحَ ارِ نَ بِ لون طَ صْ والمُ 

1.ـاانَ بَ قْ عُ بِ الحرْ الِ ـــــــــــــــــــجها في مَ الُ خَ تَ ـرةً امِ ضَ لِ يْ الخَ قَ نعُ بونَ اكِ والرَّ 

  .يعين تكرار نسق لغوي ،هو تكرار على مستوى اإليقاع والرتكيب ،وهذا النمط من التكرار

وهلذا يلجأ الشعر الستعمال التكرار ملا فيه من نغمة موسيقية تستقيم به العبارة، باإلضافة إىل 

سواء املوسيقى الداخلية أو  ،وجيعل القصيدة ذات منط موسيقي واحد ،أنه يعمق املعىن ويثريه

  .اخلارجية

، فقد لعب دورا دالليًا بارزًا يف "رياالشعر اإللياذي ملفدي زك"وكما جند أيضا التكرار يف 

:، يف قولهاإللياذة

اتِ ــــــــــــــنائِ ويـا ُحجـََّة اهللا في الكَ ـزاتِ عجِـ ُر يا مْطَلَع المُ زائِ جَ 

2.اتِ مَ سَ ِك القَ ُه الضاحِ هَ ويا وجْ     ــهضِ مَة الربِّ في أرْ سْ ويا بَ 

لتحديد نسق البنية الصوتية، ألن ،تكرر النداء يف البيتني وذلك من باب الصيغة اجلمالية

  .حىت يتمكن من إقناع القارئ ،وإضفاء مجالية عليه ،مهمة التكرار تنحصر يف قوة املعىن وتأكيده

.93-92ديوان األمري عبد القادر، ص -1
.15، ص 19، ص 1987اجلزائر، مفدي زكريا، إلياذة اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، -2
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  :يف قوله "مفدي زكريا"جند مثال صيغ االستفهام وجندها بكثرة يف شعر  ،أما بالنسبة للسوابق

  ؟ااعـــــوضَ أضاَع الضَّميرَ يدٌ لِ بَ بيٌّ ـالد غَ ـــــــــُس البو ـسُ وكيَف يَ 

  ا؟؟تطاعَ أخالقه ما اسْ ويمُ قْ وتَـ     ــهــــياتِ نْ بُــ ـومُ ـــــــــــــتق فَ ـــــــــــــــــوكيـ

1!ا؟اعَ فبها ــــــــموه علياوَ وقد سَ ءٌ األصالة نش صونُ يَ وكيفَ 

نغمة موسيقية من قد تكررت ليخلق لنا الشاعر '') كيف(جند هنا أن األداة االستفهامية 

..).هل، أين، متى(خالهلا إىل جانب أدوات أخرى 

  :وتكررت األصوات أيضا يف قوله

رِ ادِ القَ عِ ــِــ الّصانةَ ــــــَـ وعويــا رَ       رـاطِ ـــَـ الف ـةَ عَ دْ جزائُر يا بِ 

2.في الجزائرِ هِ هِ جْ عن وَ لُ هَ ذْ وتُ ائرٌ ك حَ رُ كْ اهللا فِ ةِ ي رؤيَ فِ أَ 

 هذهار الراء هنا للتأكيد على عظمة خالق الراء قد تكرر بكثرة يف البيتني، وتكر جند أن حرف 

،يبقى املعىن راسخاً يف ذهن املتلقي، فيتحول التكرار من أداة ربط لغوية،البالد، وبتكرار هذا الصوت

�Ƣđ�Ƥفاليت ختتلج يف نفسه، ،إىل بنية مجالية تكشف لنا عن مشاعر الشاعر الصادقة واجلياشة ǘǬƬǈȈ

.القارئ، حىت يتمكن من التأثري فيه

3له أبعاد لغوية ومجاليةو والتكرار جبميع أمناطه املختلفة، يقوم على بناء الصورة الكلية للشعر، 

الشاعر لتشكيل صورته الشعرية وتفعيلها وجتسيدها  اوتوظيفه ليس عفويا وإمنا هو ضرورة يلجأ إليه

  .قارئ بصورة مجاليةلرتسيخها يف ذهن ال ،يف الواقع

.93، ص 2007مفدي زكريا، إلياذة اجلزائر، إعداد حممد عيسى وموسى وآخرون، موفم للنشر، اجلزائر، -1

.19-16اإللياذة، ص ص -2
.2005ينظر، شارف عبد القادر، القيم اجلمالية يف شعر الثورة والنضال إلياذة اجلزائر مفدي زكريا منوذجاً، نوفمرب -3
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  :جمالية المكان في الشعر الجزائري- ث

وتشكيل املتعة اجلمالية  ،يعد املكان أحد أهم العناصر اليت تساهم يف بنية النص الشعري

  . ليحصل على لذة النص ،للقارئ

واجلزائريني خاصة، وأصبح ،وقد برز العنصر املكاين جلّيا لدى الكثري من الشعراء العرب عامة

فقد أضحى من األشياء . ارتكز عليه الشعراء يف التشكيل اجلمايل للنصوص ،اً أساسي اً مكوناملكان 

من شاعر إىل  -تفاوتت–املتميزة يف بنية النص الشعرية، ولذلك نلمح حضور األمكنة بصور متفاوتة 

أن  ،عن مجاليات النص الشعريأن يبحث بل عند الشاعر نفسه، وعلى الناقد أو الباحث ،آخر

ألن شعرية النص ال تقاس بطريقة التعامل معها  القصيدة،يكشف طريقة توظيف الشاعر للمكان يف 

يسهل له كيفية  رائع،وبوعي فين  ،ولذلك جند أن بعض الشعراء يوظفه بطريقة متميزة. 1داخل النص

توخاة من توظيفها والقيم اجلمالية اليت بغض النظر عن األهداف امل ،التعامل معه داخل النص

  .يتضمنها العنصر املكاين يف النص

لقد ارتبط العديد من الشعراء اجلزائريني بأمكنة جزائرية معينة، وذلك إلبراز العناصر اجلمالية 

الشعراء يف تشكيل مجال النص،  ا يعتمد عليهيتنظرًا ألنه من أهم العناصر ال،ينعلى املستوى املكا

باعتباره املكان الذي نشأ  ،ويربز انتماءه ،، ألن الوطن ميثل هويته2هلذا كثر عند الشعراء ذكر األوطان

سواء كان  ،جند أن الشاعر العريب قدميا تغىن به كثريا يف شعره ،إىل الوراء وعند العودةفيه وعاش فيه، 

.بعيدا عنه أو قريباً 

احلديث، فقد أصبح عنصرًا مهمًا يف تشكيل مجالية النصوص، وهذا جنده عند  أما يف الشعر

  .الشعراء اجلزائريني حيث وظف الشاعر اجلزائري األمكنة مبختلف أمناطها مبا فيها من أبعاد مجالية

م، 2008-1429، 1يوسف زروقة، دار جمدالوي، عمان، طاملكان الفلسطيين األّول، ناصرة، شاعراملعز الدين  ،ينظر - 1

  .155ص 
.163، ص ، املرجع نفسهينظر  - 2
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وقد برز البعد املكاين جلياً عند جيل الثورة، إذ حضرت أمكنة جغرافية كثرية يف املنت الشعري 

.1)اجلبل واألوراس، السجن، القرية، البحر، الصحراء(ي الثوري اجلزائر 

، حيث وظف العنصر املكاين كمكون أساسي ملوضوعه "مفدي زكريا"وهذا ما جنده عند 

  :اجلمايل كالصحراء اجلزائرية يقول

ا انِسيابَانَ تُـ وَ رْ اُب ثَـ ــــــــسنْ بها تَـ نٍ دْ عَ ا جنّــاتُ نَ رائِ حْ ي صَ وفِ 

ها الّسحابَاعَ واقِ ن مَ ارِد مِ طَ تُ وزٌ نُ ـرى كُ بْ الكُ  انَ رائِ حْ صَ وفي 

ها وطابَابِ اقَ ال الذهبين رَ جَ رٌ ـــــــــــٌر وتـمـبْـ ِـ ت انَ رائِ حْ صَ وفي 

2.اابَ بَ ــــــبه نــواِعُرها خَ حُ و ــــــــــفتَ لٌ ــــــليظَ و  ــلٌ نـا ظِ اتِ احَ وفي وَ 

اجلزائرية، كموقع جغرايف مجيل يف اجلزائر، حيث عرب الشاعر فقد تغىن الشاعر جبمال الصحراء 

ÀƢǿ̄،بإعجاب عن مشاهدها ȋ¦�Ŀ�ƨȈǴǸŪ¦�Ƣē°ȂǏ�ƺȈǇǂƫ�ǺǷ�ǺǰǸƬȈǳ� لتبقى خالدة عرب األجيال .

  :يف قوله "مفدي زكريا"وهذا ما نراه عند  ،ألن اجلمال هو الذي مينح للنص قيمته اجلمالية

  اعَ ووقَـ صاصُ ها الرّ نَ حَّ لَ ونِ في الكَ دسّيةٌ ــُــ ق ةٌ ــــــــعَ ـطْ قِـ زائــرَ ـــــــــــــالج إنَّ 

  العَ طْ مَ ''وفمبرُ نُ ''ا هَ لَ انَ كَ مراءُ حَ     اهَ اتُـ ــــــبــيٌة، أَ ـــــــــــــــّـــ زليـأَ دةٌ ـــــــــــــــــقصـــي

3.اقَ دفـَّ تَ فَـ  اهَ يـَّ وِ رَ جـيعُ ى النَّ ــــــــــــَـ قوسَ     ىغَ في الوَ مُ ماجِ يها الجَ وافِ ت قَ مَ ظَ نَ 

حممد صاحل خريف، مجاليات املكان يف الشعر اجلزائري املعاصر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم بالرباق، حيي ،ينظر -  1

.39، املقدمة، ص 2006-2005الشيخ صاحل، جامعة فسنطينة، السنة اجلامعية 

.34-33، ص ص 1983، 1، اجلزائر، ط.ت.ن.و.مفدي زكريا، اللهب املقدس، ش-2
.58، ص املصدر نفسهفدي زكريا، م - 3
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التعبري عن صورة اجلزائر، ملا فيها  من خالللقد سجل املكان هنا حضوره الفعلي واجلمايل 

اً أساسي اً مكون بوصفهميارس سلطته على الشعر  اً مجالي اً عنصر أمكنة خمتلفة، حيث أصبح املكان  من

  .يف تشكيل النص األديب

  :جمالية التصوير- ج

ألنه ميّيز الشعر عن غريه من األجناس األدبية ،التصوير جوهر النص الشعرييعترب عنصر 

ويكسبه صفته الفنية، بقدر توفره على الصور الرائعة بقدر ما يكون قريبًا من الفنون «،األخرى

وعنصر التصوير ليس غريباً . بكثرة يف أشعارهم لذلك يلجأ الشعراء إىل استعماله .1»اجلميلة األخرى

ǶēƢǬËǴǠǷÂ�ǶȀǼȇÂ¦Â®�Ŀ�̈ǂưǰƥ�ǽƾų�Ǯعن ال ǳǀǳ��¿ƾǬǳ¦�ǀǼǷ�§ǂǠǳ¦�Ãƾǳ�» ÂǂǠǷ�Ǿǻȋ��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌ.

هلذا يعترب عنصر الّتصوير مهّمًا يف الشعر سواًء كان قدميًا أو حديثاً، يظهر جلّيًا من خالل 

، 2الشعرية وغريها من الصور ،وصور السجع، والبناء املوسيقي،واالستعارة ،التشبيه بأنواعه املختلفة

ƢŮƢǰǋ¢�Ǧ ǴƬƼŠ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƢȀƬǨȈǛÂ�Ä®ƚƫ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�Ȑǔǧ��Ǻǿǀǳ¦��°Ȃǐƫ�ǺǷ�ƨǠƥƢËǼǳ¦�ƢēƢȈǘǠǷÂ

تسخري كل طاقاته اإلحيائية، حىت يتمّكن من نقل جتربته إىل  ،الذي يسعى الشاعر من خالله

،وخياله ،رغباتهالشعرية، وذلك باخلروج من الواقع وإعادة تشكيله، وفق ما متليه عليه عواطفه و 

،لذلك اعترب التصوير وسيلة وأداة من أدوات التعبري عن األحاسيس. 3والتحّرر من قيود العقل

  .والعواطف اليت ختتلج يف نفسية كل شاعر

، 2006، 2، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1975-1925حممد ناصر، الشعر احلداثي اجتاهاته وخصائصه الفنية -1

  .224ص 
نشر العريب دحو، األدب العريب يف املغرب العريب من النشأة إىل قيام الدولة الفاطمية، دار الكتاب العريب للطباعة وال،ينظر - 2

.125، ص 2007والتوزيع والرتمجة، 
.439ماهر ربال، الصورة الشعرية يف ديوان أنشودة املطر لبدر شاكر السيّاب، ص ،ينظر - 3
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وتقاس الصورة مبقدار ما حتمله من معاين خمتلفة تعمل على توليد املتعة واللذة لدى املتلقي، 

تها وخصوصيتها الفنية واجلمالية، هلذا ال ميكن للشاعر أن يستغين وبانعدامها تفقد القصيدة شاعري

ÄǂǠǌǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ǲȈǰǌƫ�Ŀ�ŚƦǯ� Ǆŝ�ǶǿƢǈƫ�ƢĔȋ�ƢȀǼǟ. تجسيد بحيث يقوم الّشاعر من خالهلا

يصّور " آل خليفةحملمد العيد "خمتلف املعاين العاطفية اليت تستند بدورها إىل اخليال، وهذه مقطوعة 

مدينة قسنطينة مستعينًا بأدوات التشبيه حىت تتضح الصورة أكثر يف ذهن القارئ، يف لنا من خالهلا 

  :قوله

وعلى العواِصِم فَاْسَحِبي األْذيَاَال واْفَخِري نةتِيِهي ِبُحْسِنك يا َقسْنِطي

ـالِ ــــــــــــــوذاَك مـجــلذا  كِ ـِي أراــــــــــإنّ َوىــــــــــبـََلُد الَهواِء َدُعوِك أم بلد الَهـ

مـاالَ و وادي علـيك ــــُف الــــــــــويْعطِ َصـْدرِهِ لود األشمُّ ــــــُـــ قْد َضمَِّك الط

تــِظالالَ ــــيُرِيُد ِبجْنِبِك اسافٍ ـــــــــــــــعَ اُؤُه، فَكأنـَّهُ ـــــــــــــرى ِبَجْنِبِك مـــــــــــــوج

1.تاالخْ ى مُ ـــــــــمش ْيُل طاووسٍ هو ذَ     اماَل كأنَّ ــــــــــوازداَن َسْفُحِك واستَـط

من لقد أبدع الشاعر وأجاد يف تصويره ملدينة قسنطينة، فنجد مثال البيت الثالث أنه كان قريبا 

حيث اعتمد أساساً على االستعارة ،أمامنا، مما أضفى مجالية على شعرهاملنظر املوصوف وكأنّه جمّسدٌ 

�Ǿȇƾǳ�ƾǳȂƫ�ƢĔȋ،واليت تطُرُب هلا نفسية القارئ،والتشبيه وهو جيّسد لنا تلك املعاين النابعة من القلب

  .اللذة واملتعة

.342عن ديوان حممد العيد آل خليفة، ص، نقال 440حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته خصائصه الفنية، ص -1
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  ):شاعر جزائري( "السائحي األخضر"ويقول أيضا 

  واء؟ة ورُ ـــــــــــــــــــأم فتـنـ الُ ــــــورمـ      أْنَت أم َسَنى وضَياء؟بٌ ــــــــُـ ثكُ 

  داء؟ــــــُـ وحـ عٌ ـــــــــــجَّ رَ اء مُ ــــنأم غِ ،ومٌ ـــــــــــــــ، ووجمٌ ـــِـ ون مخيّ ـــــــكوسُ 

  ؟اءُ ــــرى سمعلى الثَّ ضابُ هِ أمْ ريرٍ هد من حَ مَ ــــــــــــــمُ اطٌ ــــــــــــوبس

1ماء؟أنت يا رمال سَ اهللا، أم دحاكِ لْسُت ادري، أأنت أرضٌ 

لقد عرب الشاعر عن إعجابه الشديد جبمال الصحراء ممّا جعله يبدع يف توظيف الصور للتعبري 

  .عن مشاعره وأحاسيسه

.89نقال عن مهسات وصرخات، ص ري احلديث اجتاهاته خصائصه الفنية، حممد ناصر، الشعر اجلزائ-1
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:البعد التأويلي للّنص الشعري: المبحث الثالث

�ƪ،شكلت ظاهرة الغموض يف النصوص الّشعرية احلديثة ǴǤǋ�Ʈ ȈƷ��¿Ƣđȍ¦Â�ƨƥ¦ǂǤǳ¦�ǺǷ�ÅƢǟȂǻ

وطرحت جدًال كثرياً بني الدارسني والنقاد، مما أدخل الّنص الّشعري ،مساحة كبرية يف الوسط النقدي

  .وااللتباس والضبابية ،يف جمال من التعقيد

ة وتأويلية، هذا ما جعلها تضفي مجاليّ ،وتداولّية،داللّيةاً حيث أصبح حيمل يف ثناياه أبعاد

.1أكثر على الّنص، حيث غّريت من طبيعة الشعر ورتابته، وسامهت يف تكثيف داللته وتعميق معناه

ما جعل القرّاء جيدون صعوبة يف تلقيه والتعامل معه، فقد أصبح املتلقي اليوم مهه الوحيد هو 

بحث على خاصة الشعريّة منها، حماوًال ال،معاجلة ظاهرة الغموض املوجودة يف النصوص األدبية

الوضوح، مما يستدعي منه اللجوء إىل التأويل ليفتح أمامه آفاقا واسعة، منسجما بذلك مع طبيعة 

  .الشعر اإلحيائية وقيمته اجلمالية

على تعدد القراءات  اً مفتوح أَ ، ومنجز اً مجالي اً النص الشعري يف حد ذاته ملمح يعترب

ة وإحياءاته الداللية اليت تشكل منت النص، واليت تبقى نظرًا لبنيته اجلمالية وبالغته الكتابي،والتلقيات

التأويل قد  أنّ تلك مشروعية تأويل النص، وخاصة حىت مي ،املربر الوحيد الذي يتيح للقارئ احلريّة

ونظرية  ،وخاصة التفكيكية ،تغّذى مبزيد من املعاين واملضامني اليت جاءت يف النظريات النقدية احلديثة

جرأة وثقة أكثر للولوج إىل عامل الّنص، والتغلغل يف أعماقه وفك شفراته بكل  مما اكسبه ،التلقي

  .الستخالص عمق املعىن املخفي ،حريّة، مؤّوال بذلك دالالته واخرتاق معناه السطحي

واإلفاضة  ،واملعىن الشعري هو إبداع فّين يصنع اللغة الشعرية، وهلذا يلجأ الشاعر إىل تكثيفها

ومقدرته على استنباط اإلحياء يف  ،وذلك حسب قدرة كل شاعر على تركيب عباراته وتنسيقها ،فيها

بغاديد عبد القادر، الشعر بني التأويل والتلقي حنو آفاق جديدة للقارئ، جملة أصوات الشمال، جامعة وهران، نشر ،ينظر - 1

  .22/12/2013بتاريخ 
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باطن األلفاظ، بفضل هذا اإلبداع جند أن الشعر حيافظ على قيمته املتميزة يف توصيل رسالته النبيلة 

  .يةبصورة مجالية، وأمهية النص الشعري ليست يف مضمونه وإمنا فيما يستخدمه من تقنيات مجال

ويتطلب وعيًا مجاليًا من طرف املتلقني، يف مقاربة داللته وفك شفراته، حىت تتحقق 

االستجابة اجلمالية اليت يطمح إليها النص، مما يستدعي استعمال آليات جديدة ومتجددة، للوصول 

،إىل أبعاد النص الداللية واإلحيائية، ألن النص الشعري يف حد ذاته جمال واسع وخصب للتأويل

على ضرورة احرتام املقصدية اليت تتأسس عليها لغة كل نص، هي اليت حتّدد لنا  اوتأويله يعتمد أساسً 

œƟ¦ǂǣ�ǞƥƢǗ�©¦̄�̈ǂǨǌǷ�©ȏȏƾǳ�ǲȈŢ�ƢĔȋ��ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�̈°Âǂǔǳ¦� وجتعل املعىن  ،تربك القارئ وتشوشه

وتوّسع آفاقه ،ة ومرونةويدفعه للتفاعل معه بكل حري ،ملتبساً، هذا االلتباس هو الذي حيفز القارئ

.حىت يكون قارئا فّعاالً ال متلقياً سلبياً ،وتفتح أمامه نوافذ خمتلفة للتلقي والتأويل

، انطالقا من بالسكت الشعريهذا ما يسمى  ،يبدأ باستنطاق املسكوت عنه يف النص

مي كل نص للتحكم أكثر يف مقاصد ومرا اً تأويلي اً البياضات املوجودة فيه ويتطلب من ذلك جهد

  .شعري

  :العنوان- أ

هو العنوان الذي يعد العتبة األوىل لفهم  ،وأدّل ما حييلك للتأويل عند قراءة أي نص شعري

وحتديد جانب من مقاصده الداللية، كما يعترب مكّونًا نصّيًا أساسيًا من املكونات ،خصوصّية الّنص

.بعداً تأويلياً ويرتك له املبادرة التأويليةالنصية األخرى، الحتوائه على تفعيل دور املتلقي، يشكل لديه

يف بعديه  ،ميثل العنوان مرآة النسيج النّصي، ألنه يعد املفتاح األّول يف التعامل مع أي نص

، فهو 1الداليل والرمزي، ال ميكن ألي قارئ أن يلج إىل النص دون أن ميتلك مفتاحه أي العنوان

  .البالغة والنقد األديبمنتديات األقالم، أمهية العنوان يف العمل األديب، منتدى -1
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توى احملخاصة إذا كان مشفراً، وأحيانًا جند أن عنوان النص ال يدل على ،الذي يثري القارئ ويستفزه

  .ضمون النصمبليتوصل إىل عالقة العنوان  ،مما يصعب املهمة أمام القارئ ويدفعه إىل التأويل

يفرتض على القارئ  ،عنوان النص وموضوعه بشكل عام هي مؤشرات داللية وتأويلية

.ƨȈǐǻ�ƾǏƢǬǷ�ń¤�ǾǴȈŢ�ƢĔȋ،لة النظر فيهاوإطا ،تفحصها جيدا والتمعن فيها

وال يقوم بتهميشه وضربه  ،من املفرتض أن يقف عنده القارئ ،والعنوان يف حد ذاته إشكالية

ألنه  ،وأول عنصر يواجهه يف تعامله مع النص ،عرض احلائط، ألنه ميثل مدخال من مدخالت النص

ووسيلة إلثارة توقعات القارئ، يفتح أمامه باباً ، 1يقوم بدور مهم يف تشكيل داللته وتوسيع معناه

ألنه يعّد .واسعًا للتلقي والتأويل، وبالتايل يكون القارئ قد دخل إىل عامل النص من بوابة العنوان

ومكمًال لرسالته وموّسعًا لدالالته، وهلذا تعترب العناوين مبثابة مفاتيح ،جزءًا من النص ومتمما ملعناه

 ولوج أغوار الّنص العميقة، وكشف داللته املختزنة، ولعل هذا ما أبرزته الدراسات أساسّية تساعدنا يف

تقوم بوظيفة االحتواء ملدلول الّنص،  ،العناوين عبارة عن عالمات سيميوطيقية«: ترى أنّ اليت احلديثة 

ات كما تؤدي وظيفة تناصية، إذا كان العنوان حييل على نص خارجي، وميكن تشغيل العناوين عالم

ƢȀƳȂƬƫ�Ŗǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ÄȂƬŢ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ��ƨƳÂ®ǄǷ�  ويف الوقت نفسه حتيل على نص

.2»آخر

ويف الشعر بصورة خاصة، ،وقد برزت أمهية العنوان يف األدب احلديث بصورة عامة

.باخلصوص الشعر اجلزائري الذي سّجل حضوره املتمّيز يف الساحة الشعرية احلديثةو 

أليب القاسم سعد " ''عودة النسور''يف شعر الثورة اجلزائرية، مثال قصيدة  وهذا ما جنده

:، يف قوله"اهللا

، 1دار جرير للنشر والتوزيع، طالشعر والنثر، دار هدين يرهون، زاهر بن مرهون الداودي، الرتابط النظري بني، ينظر - 1

.160، ص 2010
.99-98، ص )1997مارس  3(، جملة عامل الفكر، الكويت، ع''السيموطيقا والعنونة''مجيل محداوي، -2
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  ســورعــاد النُّ 

هم، عاد الّنسورُ ضِ رْ ألَ 

دورِ علــى الصــُّ فَ 

ـورٍ نُــ ــاراتُ شَ 

ــّفاهِ وعـلـى الشِّ 

ورِ النّــذُ حــنُ لَـ 

ـباهِ ــلـى الجِ وعَ 

1غـــز يـثـورُ لُ 

...

طري، قوة، أعلى هجرة، فالعنوان :مفردة الّنسور على املستوى املعجمي دالالت عديدةمحلت 

  .هنا حييلنا إىل رموز داللية متعلقة مبضمون النص

ȆƸǘǈǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ƨƷ°ƢŪ¦�°ȂȈǘǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ȏ�°ȂǈǼǳ¦�̈®ǂǨǷÂ�  وإمنا املستوى

هي نسور إنسانية مهاجرة  ،النسور احليوانيةتؤشر لنا عن هوية النص، فهي حقيقة ال تعين ،العميق

،عادت من ديار الغربة إىل اجلزائر، أي عودة األبطال الشجعان الذين خططوا للثورة اجلزائرية

  .والتصميم لتحرير اجلزائر من خمالب االستعمار الفرنسي

قصيدة عودة النسور أليب القاسم سعد اهللا، نقال عن أبو –منقور، السيمياء والتأويل يف شعر الثورة اجلزائرية ميلود عبيد   -1

.201، ص 1985القاسم سعد اهللا، الزمن األخضر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
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ترب مغرياً يؤشر مبرجعية تارخيية جزائرية، فهذا العنوان يع،يعرب عن حدث عظيم ،هذا العنوان

واحلسم لن يكون إال بعد قراءة  ،ومستفزًا لقارئه، فإنه قد شكل لنا جزءًا هامًا لفهم معىن النص

.1النص

مضمون النص وحمتواه الداليل وهنا جند أن عناوين القصائد على  لافالعنوان هنا قد أح

  :''عروس الكآبة''ويف نفس الوقت تكشف عن مرجعيته، يقول الشاعر يف قصيدة ،حتتوي النص

  ادً رْ ها وِ أُ ـرَ ـــــقْ ــأَ ـــــــسَ اهُ ايَ ـــــــــقَـ دي بَ ـــــــــــِعيأَ      يدِ جْ ي الوَ تِ مَ لهِ ِس مُ مْ ِديَث األَ يِدي حَ عِ أَ 

  يدِ وْ ا أَ نَ تِ عَ روْ ري بِ زْ المَ لِ ـــــــــــضِ عْ ن المُ مِ مٍ سَ ـــــــلْ بَـ يثَ دِ حَ ... ـــيـــــــــــِــ نأْ ي وال تَ ِعيدِ أَ 

2.دارْ فال بَـ ... فئيودِ ... سيوفي سر كأْ      يعِ ــــــــــــجُّ وَ تَـ ـتُ عْ رَ ك األمني زَ رِ دْ ى صَ ــــــعل

ǎ Ǽǳ¦�ÄȂƬŹ�ƢĔ¦ȂǼǟ�À¢�ƾų�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ� ويكشف لنا عن مرجعيته الصوفية .

لتنتهي إىل احلب الروحي، فقد عّرب لنا العنوان هنا عن ،فقد بدأت القصيدة بذكر الصفات احلسّية

  .اليت كان يستلهمها الشاعر من لغة الغزل العذري ،لغة الشوق واحلنني

  :لغة الشعر- ب

�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ��śƯƾƄ¦�śǇ°¦ƾǳ¦Â،يت اللغة يف العمل األديب بأمهية كبرية لدى القدامىظح

ألنه من مميزات الشعر استثمار الرتاكيب اللغوية املناسبة له بوصفها . العنصر األّول يف أي عمل فين

قصيدة عودة النسور، كلية اآلداب  –جلزائرية ميلود عبيد منقور، قاسم سعد اهللا، السيمياء والتأويل يف شعر الثورة ا،ينظر - 1

  .13:44على الساعة  2013أبريل  17والفنون، جامعة مستغامن، نشر يف األربعاء 

علىمعلقات،ياسني بن عبيد: لة، اجلزائر، نقال عنڤ، الرمز الصويف يف الشعر اجلزائري وآليات التأويل، ورعبد احلميد هيمة - 2

.12ص،2003اجلزائر،الكتاب،دارمنشوراتالروح،أستار
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أو مؤلف املسرحية، وذلك ،أوثق من عالقة جتربة القاص ،فعالقة جتربة الشاعر بلغته« : مادة بنائه

.1» باملعاين يف لغته التصويرية بهألن الّشاعر يعتمد على ما يف قوة التعبري

حيرص فيها أن تكون املفردة قادرة  ،وهلذا يسعى الشاعر دومًا إىل أن خيتار لغته بعناية دقيقة

.ƨǳȏƾǳ¦�̈ȂǬƥ�ǾËǐǻ�ǶǈƬȇ�ŕƷ��ǾǳƢǠǨǻ¦�̈°ƢƯ¤�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ǞǷ،على توصيل الفكرة للمتلقي

، ألن لغة الشعر هي لغة إحيائية فنية 2ناواللغة الشعرية ختتلف عن اللغة العادية املألوفة لدي

.تشكل عنصراً مهما يف صياغة القصيدة،وراقية

نساق تركيبية وعاطفية أها ثانية يف ءاللغة العادية لكي تعيد بنااللغة الشعرية حتطم « 

.3»جديدة

حيمل يف ثناياه ما خيتلج يف نفسية الشاعر من  ،فالنص الشعري ليس جمرد أفكار جمردة دائما

بل يقوم أيضا بعملية جوهرية أال وهي نقل تلك اللغة  ،وأحاسيس ناجتة عن جتاربه فحسب ،عواطف

  .مما تستدعي منا تأويلها ،الشعرية من حالة الوضوح واالبتذال إىل حالة الغموض

 من عربيووسيلة  ،النص الشعرييف عملية  اً سيوبالتايل جند أن العنوان يشكل عنصرا أسا

  .يتمكن من إيصال فكرته إىل املتلقيف ،من أحاسيس ومشاعرا خيتلج يف نفسه مَّ خالهلا الشاعر ع

��ƨȈǴȇÂƘƫ�®ƢǠƥ¢�ȄǴǟ�ƢĔȂǸǔǷ�Ŀ�ÄȂƬŢ�ƢĔȋ��ǲȇÂƘƬǴǳ�ÅȐȈǷ�ǂưǯ¢Â�§ǂǫ¢�ƨǤǳ�Ȇǿ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â

من طرف القارئ للتمعن فيها جيداً، خاصة إذا كانت لغة النص اً كبري   ، وعقالً اً تأويلي اً تتطلب جهد

�¿ȂǬȈǧ��ÄǂǠǌǳ¦�ǾƥƢǘƻ�Ŀ�ǂưǯ¢�ÅƢǠǼǬǷ�ÀȂǰȇ�ŕƷ�±ƢĐ¦�ƨǤǳ�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�ƘƴǴȇ�ÅƢǻƢȈƷƘǧ��ƨȇ±Ƣů�ƨǤǳ

.415، ص 1964، 3حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، دار النهضة العربية، القاهرة، ط-1
-عبد اهللا حممد الغضييب، حتوالت النص الشعري بني الناقد والشاعر، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،ينظر - 2

.2009، 1سوريا، ط
.10، ص 1993، 3مد رضا مبارك، اللغة الشعرية يف اخلطاب النقدي العريب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طحم - 3
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ŚƦǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�̈°ƾǫ�ǺǷ�ƾȇǄȇ�±ƢĐ¦�Àȋ�ƢŮƢǸǠƬǇ¦�ƾǸǠƬȇÂ�ƢŮƢǠƬǧƢƥ . وكل نص حيمل داللتني صرحية

داللة الصرحية هي ما متثل معىن املفردات واجلمل وفق سياق الرتكيب اللغوي ونظامه وضمنية، فال

ǾƟ°ƢǬǳ�ǎ Ǽǳ¦�Ƣđ�ȆƷȂȇ�Ŗǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ȆȀǧ�ƨȈǼǸǔǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ƢǷ¢��ǾȈǴǟ�» °ƢǠƬŭ¦.

، ليتمكن من الوقوف عند أدق 1وحيتاج ذلك إىل ثقافة فنية وذوقية ولغوية لدى املتلقي

ألن اللغة الشعرية هي يف أصلها لغة جماز بامتياز، هلذا يسعى الشاعر ،تفاصيلها وأسرارها الضمنية

دائما النتقاء ألفاظه واستخدامها لغري ما وضعت له أصال، فقد جتعل املعىن ينصرف عن صورته 

  .احلقيقية مما ينتج لنا التعدد واالختالف

 تلقيه وتأويله، فتجعله ومن مث يفتح للقارئ جماًال واسعًا وخصباً، يوقعه يف شباكه ويدفعه إىل

يبحث عن إمكانات جديدة للغة الشعرية هذا ما يزيد من تنامي التأويل، الذي يتخذه املتلقي  

�ƨǤǴǳ�ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�ǪǬŢ�ƾǫ�ÀȂǰƬǧ��ǎ Ǽǳ¦�ǂǿȂƳ�ń¤�Ƣđ�¾ȂǏȂǴǳ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤Â�ÄƾǬǻ�§ŗǬǸǯ

ا على استيعاب الصورة املختلجة يف ¦ē°ƾǫ�Ŀ�®ǂǨǼƫ��ƢȀƦȈǯ¦ǂƫÂ�ƢȀƟƢǼƥ�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƨǤǳ�ƾǠƫ�Ŗǳ. النص

�ǺǷ�ňƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ƾȈǳȂƬƥ�ÀȂǰȈǧ��®Âƾū¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�Ƣđ�«ǂź�ȏƢǸǠƬǇ¦�ƨǤǴǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǾǳƢǸǠƬǇƢƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ǩǻ

ƨǤǴǳ¦�ƨȈǘŶ�ǂËǈǰȇ�À¢�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�¾ÂƢŹ�©¦±Ƣů�¾Ȑƻ
هنا تربز موهبة ، ، لكن يف حدود املعقول2

  .اللغوية بكل عفوية بعيدة كل البعد عن التكلف واالصطناعالشاعر يف تفجري طاقاته التعبريية وثروته 

�°Âƾƫ�Äǀǳ¦�ȆǇƢǇȋ¦�°ȂƄ¦�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ��́ Ƣƻ�ǞƥƢǘƥ�ǎ Ǽǳ¦�ǞƦǘƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǴǸŪ¦Â

�ȏ�ƶƦǐƬǇ�ƢĔƜǧ��ƨȇǂǟƢǌǳ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢƻ�ƪ ǻƢǯ�¦̄Ɯǧ��ƨȈǸƴǠŭ¦�ňƢǠŭ¦�ǲǯ�ȄǘƼƬƫ��ǎ Ǽǳ¦�ƨȇǂǟƢǋ�ǾȈǴǟ

��ƨȈǳƢŦ�Â¢�ƨȈǼǧ�ƨǈŭ�Ä¢�ǺǷ�ƨȈǳƢƻ�ÀȂǰƬǇ�ƢĔȋ��ȆǬǴƬŭ¦�Ãحمالة باهتة ال تبعث أي إحساس لد

-44م، ص ص2009، 1عمان، ط-ع، األردنضرغام الدرة، التطور الداليل يف لغة الشعر، دار أسامة للنشر والتوزي،ينظر -1

45.
.33، ص املرجع نفسه ،ينظر - 2
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وذلك هو املعىن احلقيقي الذي تؤديه اللفظة يف التعبري الشعري، تقوم بوظيفة فنية ومجالية يف نفس 

  .الوقت

وباألخص عند أهم الشعراء احملافظني الذين  ،فنجد مثال أن اللغة يف الشعر اجلزائري احلديث

�ǶēƢǻƢǰǷ¤�®ƾƷ�ƢŲ��ƨȇȂǤǴǳ¦�Ƥمتيزوا بنزعتهم ا Ȉǯ¦ŗǳ¦�ȄǴǟ�¦ÂǂǐƬǫ¦�ǶĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ��ƨȈƷȐǏȍ

�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƲĔ�¦ȂƴȀƬǻ¦�ǶĔȋ��ÅƢȈǼǧ�ÅƢȈǳƢŦ�¦°ƢǸưƬǇ¦�ƨǤǴǳ¦�°ƢǸưƬǇ¦�Ŀ�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ǶēƢǫƢǗÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦

¸ȂǓȂŭ¦Â�©¦ǀǳ¦�śƥ�«Ǆŭ¦�¦ȂǟƢǘƬǇ¦�ǶĔ¢�ȏ¤��ƨŻƾǬǳ¦1حممد "وهذا ما  يقوله  ،، فجاءت لغتهم شعرية

ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ƥ "األمني العمودي ȇ®ȋ¦�ƨǻƢǰǷ�Ǧ ǏÂ�śƷ�  الذي يقيس كل شيء باملادة يف

  :قوله

فُر الرَّنانُ صْ ي األَ نِّ غاَب عَ ُمْذ انُ ـرَ ــــقْ ني األَ اقَ ي اْسَتحاَل وفَ الِ حَ 

  واانُ وخَ ودَ هُ وا العُ ضُ قَ ي نَـ تِ بَّ وأحِ     ـيتِ قَ ـــــيقِ حَ نورَ *براءِ و غَ نُ ى بَـ فَ خْ أَ 

بــانُ عل الشُّ فْ ي ما يَـ نِ ـــــــَـ ِب وفات    الشبا خِ رْ في شَ ليَّ ماُن عَ الزَّ ارَ جَ 

انُ رَ وَ الدَّ ــهُ اقَ عَ بَ واكِ ـــــــــَـ الك مَّ أَ     امَ ينَ حِ ى نَ ـــــــيْ وَ ي الهُ مشِ يَ بُ كَ أنا كوْ 

نانُ فْ لي األَ ائِ مَ ا وشَ هَ ـورُ ـــــــــــــــــــهوزُ     ـهاـــــــُـ مي ورقلْ بي وعِ دَ ضة أَ هْ أو رَ 

.انُ حَ يْ والرَّ دُ رْ ا الوَ هَ ــنْـ مِ قَّ ـــــــــــتُ فاشْ     ـاـهَ ضِ رْ ّدى أَ ـــــَـ ن **ّتانُ الهَ فُ اكِ الوَ 

، 2، دار الغرب اإلسالمي، ط)1975-1925(ناصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية  حممد ،ينظر - 1

.283-277، ص 2006

.بنو األرض، الناس: بنو غرباء-*

 .املطر الغزير: الواكف اهلتان-**
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يصور لنا كل ما خيتلج يف نفسه، اً وتصوير  ،لغة شاعرية إحيائية ،لقد جاءت لغة الشاعر هنا

التعبري إىل  ،واليت كان يهدف الشاعر من خالهلا ،هذا ما زاد من تكييف اللغة املؤدية ملعناها احلقيقي

.ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǽƢšعن موقفه الذايت 

يف تطوير اللغة  تأّما بالنسبة للغة يف االجتاه الوجداين من الشعر اجلزائري احلديث، فقد سامه

ثراء اللغة وذلك بإدخال  يفري مفردات جديدة، هذا ما زاد على املعجم الشع تلشعرية، وأدخلا

حيائية، مما أعطت الشعر اجلزائري مسة خاصة به، وهذا هو اإلدالالت البعض الرتاكيب اللغوية ذات 

  .قمة الشاعرية

نقل  وااستطاع ديد يف األلفاظحالتبو  ،فقد اجتهد الشعراء بدورهم يف ابتكار معاين جديدة

الية حىت يلها للمتلقي بصورة إحيائية وخيوصتمجتها بكل صدق وعفوية من أجل الشعرية وتر  Ƕđ°Ƣجت

تغيري فيتحقق احلاجز املوجود بينه وبني النص بكسر  هذا األخريقوم يو أثرا شعريا لدى القارئ  واخيلق

  .النص وفقا الستجاباته التأويلية ومتاشيا مع متطلبات ،ما جيب تغيريه

عبد اهللا شريط، حممد األخضر " :وهذا ما جنده عند أهم الشعراء اجلزائريني الوجدانيني مثل

، حيث استطاع كل شاعر منهم بفضل ثروته اللغوية ..."وغريهم القاسم سعد اهللا السائحي، أبو

تخذ اللغة يف وصفه لليل وحياول أن ي "عبد اهللا شريط"يقول . وملكاته الشخصية أن يصل إىل املبتغى

  :وسيلة للتعبري عن مشاعره إزاء الليل

  يالمِ حْ أَ تْ ــــــــــبَ ـو كما خَ ـــــبُ خْ ويَ قِ فُ األُ نَ مِ ياءُ ي الضِ حِ مْ ذا يَ كَ هَ 

كامِ واآل بالِ وراء الجِ تِ ـــمالصَّ ـةِ ــــــضفـي قبْ اعُ ــــــــــعالشُّ موتُ ويَ 

امِ ــــــــــــمَ ارداً كالحِ ن، بَ الكوْ نـقَ عُ     هــــــــــيْ دَ ـيَ ضـا بِ ابِ قَ لُ يْ ـــــــــــوأرى اللَّ 

1.اميالدَّ طو في فؤاديَ ل الخُ قَ ثْـ مُ     ىتمشَّ ـنا يَ ـــــــــــــساك كـاليأسِ جاءَ 

.316ص ، )1975 - 1925(ته وخصائصه الفنية ناصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاها حممد - 1
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أمام أعيننا، فقدوكأنه جمّسد،من خالل هذه املقطوعة جند أن الشاعر قد صور لنا املشهد

جتاه هذا الليل، انتقى ألفاظا إحيائية تتخللها عاطفة جياشة كان أجاد يف تصوير مشاعره وأحاسيسه 

ƢǼǳ�ƢǿƾǈƳ�Ľ�ǾǴƻ¦®�ǂǟƢǌǳ¦�ƢĔǄƬź.

وقد استطاع الشعراء اجلزائريون أن يدخلوا اجلملة الشعرية يف أغلب قصائدهم، فهي حتمل يف 

ي الب شعري ذمث جيسدها لنا يف ق ،يستوحيها الشاعر من مشاعره وأحاسيسه اً لغوي مضامينها ثراءً 

  .طابع فين ومجايل

  :وهو يصف فتاة عمياء "حممد األخضر السائحي"يقول 

بِ دَ ِفها األهْ في َطرْ ِسْحرُ ثـََوى الوضاِحَكُة الَوْجِه كالَكــوَْكبِ 

نَـْيِك فــي َخـى ِمَن الَوْرِد ما قْد بَــَداـــــــبـْهَ وأَ  َها الُملْ ــــــــِلَعيـْ بِ ــــــــهَ دِّ

بِ ــــــــــــيِّ ِج الطَ ــــــــــــــرِيـُق باألَ ـــــــــوَتعـْبَ َكَزْهِر األْرِض َتِفيُض الُعطُـوُر، 

ْختبيـا مُ ـــاءت في الَقضْم جَ ــــــــــــــَـ وكَ ى غـرَّةـــــــــعـل اءُ ــــــــرََماَها الَقض

1.كشْمٍس إلى المْغـِربِ تْ ـــــــــَـ فَمالـاتِناتِ ـــــــــــــْوَدى بأْلحاِظـها الفـوأَ 

فقد أدخل هذا الشاعر مفردات عديدة ذات داللة موحية، وذلك عندما وظف مشاهد من 

، وقد قام بتوسيع ...ج الطيب، الشمسيالطبيعة كالكوكب، الورد، زهر، الرياض، العطور، األر 

. معجمه الشعري من خالل انتقائه أللفاظ ذات داللة وإحياء حىت جيسد لنا صورة الفتاة العمياء

�� ƢŹȍ¦Â�ǂȇȂǐƬǳ¦�Ŀ�ƢǼǿ�ǂǟƢǌǳ¦�̧ǂƥ�ƾǫÂ��ƢǼǼȈǟ¢�¿ƢǷ¢�̈ƾËǈů�ƢĔƘǯÂ هذا ما زاد يف مجالية اللغة و

، 2، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط)1975-1925(حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث، اجتاهاته وخصائصه الفنية -1

.338، ص 2006
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ؤالء الشعراء يف إثراء معجمهم الشعري وخلق تراكيب الشعرية ومعناها القوي اجلياش، وقد ساهم ه

.لغوية جديدة يتطلبها الشعر باعتباره فناً مجيالً 

  :اإليقاع- ت

تشغل فلسفة اإليقاع مساحة كبرية يف النص الشعري، لذلك يسعى الشاعر إىل اختيار 

�ƾǠƦǳ¦�ń¤�ȆǬȈǇȂŭ¦�ƾǠƦǳ¦�Śƻȋ¦�¦ǀǿ�±ÂƢš،مفرداته بدقة �ƾǬǧ��ȆǟƢǬȇȍ¦Â�ļȂǐǳ¦�ƢĔ±¦Ȃƫ�ȄǴǟ�́ ǂŞÂ

.، مما جعل اخلطاب الشعري احلديث متفتحاً على فضاءات إيقاعية جديدة1الداليل

وينحدر  ،، وأي خلل إيقاعي يعد مأخذًا على الشعراً معّينأً إيقاعي اً اتبع كل شاعر منط"فقد 

  .ألنه مييز الشعر عن النثر 2"وهلذا يعد اإليقاع أحد أهم عناصر القصيدة العربية. به إىل النثرية

باإلضافة إىل أنه يضفي مجالية  ،وظيفة اإليقاع يف كونه يزيد من تقوية املعىن وتأكيدهتتمثل 

.على النص، ويعمل على خلق انسجام صويت، وجرس موسيقي، وتعميق الداللة

وينقسم اإليقاع يف الشعر إىل نوعني اإليقاع اخلارجي ويتمثل يف الوزن والقافية والروي ومدى 

مل يف الذي يستدعي التأويل أكثر ألنه حيأما بالنسبة لإليقاع الداخلي وهو . خدمته للموضوع

سكت تكرار األصوات له داللة الصوامت، أو ما يسمى بال :مثالفمضمونه بعدًا دالليًا وتأويليًا 

.اإليقاعي، امللفوظات، العبارات، اجلمل، املقاطع، التطابق، التجانس، الرتادف والتضاد

وهلذا جند أنه يويل اهتمامًا كبرياً ،نوع من اإليقاع جيذب القارئ أكثر ويستفزهالوهذا 

يرّكز أكثر على نسجه الصويتاً شعري اً إن القارئ حني يقرأ نصفباملوسيقى الداخلية، وبشكل عام 

  .واإليقاعي

-العراق، عامل الكتب احلديث، عمان-حممد صابر عبيد، املغامرة الشعرية للنص الشعري، كلية الرتبية، جامعة تكريت، ينظر - 1

  .95ص  ،2008األردن، 

سورية، -عبد اهللا حممد الغضييب، حتوالت النص الشعري بني الناقد والشاعر، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق-2

.89، ص 2009، 1ط
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ة صوتية وإيقاعية، مما جيعله حيمل أكرب طاق ،والشاعر يسخر النص بكل تشكيالته اإليقاعية

.1فقد أصبح التشكيل املوسيقي هيكالً إيقاعياً يتخذه النص رداءاً لنفسه. زيد من مجاليته وطالوتهت

نه اختار اللفظ والكلمة ، أل"أبا يقظان"ولعّل أبرز الشعراء اجلزائريني الذين التزموا باإليقاع 

.والوزن والروي وفقا لطبيعة املوضوع ومتاشياً معه

وِنيعن قْلِبي ُشجُ محُ وأُ صـونِ ِن يا طْير الغُ غَ 

ي بـِيميِنياقِ ــــــــــــــــــفـن رِ عَـ ورِ رُ ــــــــــــاس سُ ـــك  رِ دْ وأَ 

يــونِ ـــــــــــــــــــــــــالـعُ اقِ فَـ ودِ وأنـهارٍ انٍ نَ ــــــــــــــــجِ ـنَ يْ بَـ 

  ينمِ ـاسَ اليَ رِ ــــــــــــــــْـ ـطعِ يحَ رِ       ـاـــــــــــهنْ مِ ـثُ عَ بْـ با يَـ والصِّ 

ـينِ نِ رَ يِد ذي ــــــــــــــــــــــــنشــبِ       وـدُ ـــــشْ يَ ضِ وْ الرَّ رُ از وهَ 

2.نـينِـيي أَ ـو لِـ ـــــــــــــــــــــحمْ يَ     راهــــــــــجْ ي مَ فِ اءِ المَ ريرُ وخَ 

والقافية املطردة، فقد انتقى ،معتمدًا على الوزن الرتيب،يعّرب عن مشاعره،فالشاعر هنا

لون نغمة فيها أضفى حرف الروي . ، والقصيدة من حبر الرملاً مناسب �čƢ، وروياً عذب اً عبارات دقيقة ووزن

ƢƷǂǷÂ�Ƣƴđ�ǆ ǨǼǳ¦�Ŀ�ǲƻƾƫ��ƨȈǬȈǇȂǷ�Å3خاصة وإنه جاء متماشياً مع طبيعة املوضوع�.

، ديوان املطبوعات اجلامعية، )''أشجان ميانية''دراسة تشرحيية لقصيدة (عبد امللك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري ينظر،-1

.139املركزية بن عكنون، اجلزائر، ص الساحة 
، 1، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط)1975-1925(حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث، اجتاهاته وخصائصه الفنية -2

  .23ص ، 2نقالً عن ديوان أيب يقظان، ج.193م، ص 2006، 2، وط1985
.194-193، ص ص )''أشجان ميانية''تشرحيية لقصيدة دراسة (، عبد امللك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري ينظر - 3
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ألنه كان حيمل كل  ،وفنه اجلميل ،يعرب بصدق عن روح الشاعر ،وهذا التشكيل املوسيقي

اً معربّ وقام بتفجريها يف قالب إيقاعي مجيل  ،اليت كان يدفنها الشاعر ،املشاعر واألحاسيس والعواطف

  .بصدق عن أصالة فنه

ويرتك أثرا  ،يف الشعر دورًا يف إضفاء مجالية على القصيدة الشعرية ويلعب التشكيل املوسيقي

وذلك ألّن موسيقى الشعر هي اليت ختلق اجلو، وهي اليت توحي «،موسيقيا يف نفسية القارئ

®ËǂĐ¦�ŘǠŭ¦�ǺǷ�ǆ ǨËǼǳ¦�Ŀ�ƨȈǳƢËǠǧ�ǂưǯ¢�¾Ȑǜǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ÀȂǰƫ�ƾǫÂ��ŘǠǷ�ǲǰǳ�ƨËȈǨǗƢǠǳ¦Â�ƨËȇǂǰǨǳ¦�¾ȐËǜǳƢƥ،

وهلذا ، 1»...رب ضعف املوسيقى يف الّشعر إنقاصًا شديدًا من قدرته على التعبري واإلحياءحبيث يعت

يعترب اإليقاع احلجر األساس يف كل قصيدة، من خالله يستطيع الشاعر التعبري عن عواطفه ومشاعره 

  . بصدق ويف قالب موسيقي مجيل

، )عة حارة على األمة والشرقدم( "رمضان محود"وهذا ما جنده يف الشعر الوجداين يف قصيدة 

مقطوعات، كل مقطوعة  10وقصيدته تتكون من  ،فقد أراد هذا الشاعر التجديد يف هذا االجتاه

  .الباء -امليم -تتضمن ثالث أبيات، كل بيت وله حرف روي الالم

للّنوازلِ ةٍ خــلوقَ ٍة مَ ـــــــــــــــــــــعلـى أمـ ءُ الُبكاهُ ُق لَ ـوِمثـْلي ال يحكيُت بَ 

اِدمِ كا غيُر نَ ى ذاك البُ ـــــــــــــلوإنــي عَ ةً ـــبابوصَ كيُت عليهــا رحمةً بَ 

2.يِل ضوَء الكواِكبِ اللَّ ولَ ر طُ ساهِ تُ رِ واظِ ـعاً من نَ مُ ُت عليها أدْ فْ رَ ذَ 

، نقال عن حممد 198 -197ص ص ، )''أشجان ميانية''دراسة تشرحيية لقصيدة (عبد امللك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري -1

.103مندور، الشعر املصري بعد شوقي، احللقة الثالثة، ص 

، 1926حممد اهلادي سنوسي، تونس، ، 1عن شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر، جرمضان محود، دمعة على األمة، نقال،-2

  .173ص 
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 اخلروج على اإلطار املوسيقي التقليدي وحماوال ،"رمضان محود"فقد أراد الشاعر اجلزائري 

.التجديد من خالل االجتاه الوجداين، فقد قام بإحداث نوع من التجديد املوسيقي يف قصيدته

، فقد اجته بعض الشعراء إىل )بالشعر احلر(أو ما يسمى  ،أّما بالنسبة لإليقاع يف شعر التفعيلة

ل هذا قدمية، فقد شكّ توظيف اإليقاع يف شعر التفعيلة حماولني اخلروج من الطريقة الكالسيكية ال

أيب القاسم سعد "موسيقيًا جديداً، يقوم على نظام التفعيلة، وهذا ما جنده يف شعر  ىالتحول منح

  :"اهللا

  فاعالتن          ـــِيقيفِ ا رَ يَ 

فاعالتن، فاعالتنوِقيني عـن ُمرُ مْ لُ ال تَـ 

  عالتنفاعالتن، ف        يقيرِ طَــ رتُ تَ أنا اخْ  إذ

  عالتنافعالتن، فالحـيــاةِ ـي كَـ يقِ رِ فطَـ 

، فاعالتعالتنافعالتن، اف    ماتِ السِّ ولُ هُ جْ ، مَ األهدافِ كُ ائِ شَ 

  .عالتافاعالتن، فاعالتن، فالِ ضَ ي النِّ شِ ، وحْ ياحِ رْ األَ فُ اصِ عَ 

.فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن..بيد الخيالِ وى، وعرْ كْ الشَّ بُ اخِ صَ 

بغية اخلروج عن الطريقة الكالسيكية  ،التغيري "أبو القاسم سعد اهللا"لقد تعمد الشاعر 

، حيث حترر الشاعر من قيود الشعر 1مع األسطر الشعرية االقدمية، لقد كان اإليقاع الصويت متوازي

  .مع األصوات الشعرية اً متوازي اً جديد اً إيقاعي اً العمودي، واتبع نظام

، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، )1975-1925(حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث، اجتاهاته وخصائصه الفنية -1

.218، ص 2006، 2،  ط1985ط
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  :الصورة الشعرية- ث

�ƨǯǂƸƬǷ�ƨȈǷƢǼȇ®�ȆǨǔƫ�ƢĔȋ��ǂǏƢǠŭ¦Â�Ʈللصورة الشعرية قيمة كبرية يف الشعر اجلزائري  ȇƾū¦

إحياءاً ،وتعترب الصورة األداة اليت يتخذ الشعر بواسطتها سبيله إىل التأثري يف املتلقي''على النص، 

فتعمل على تشتيت أفكار املتلقي، وتدخله يف متاهات الداللة ونفتح لالنزياح حّيزًا كبرياً، .1''ورمزاً 

تأويالت داللية متعّددة، فال جيد أمامه سوى التأويل الذي بىن من خالله تصوراته مما حييل القارئ إىل 

فيقوم القارئ استناداً . وسيلة للكشف عن ثنايا النص وغوامضهخليالية املسبقة، من مث يكون له ا

  . خلياله باسرتجاع صور مرتاكمة يف ذهنه حىت يعيش جتربة الشاعر

�ǎ وهلذا يتخذها الشاعر كعنصر أساسي Ǽǳ¦�©ƢǷȂǬǷ�ÃƾƷ¤�ƾǠƫ�ƢĔȋ��řǨǳ¦�ǲȈǰǌƬǳ¦�Ŀ

ƨȈǳƢǸŪ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦�ǾƬǨǏ�ÄǂǠǌǳ¦�ǲǸǠǳ¦�Ƣđ�Ƥ،الشعري ǈƬǰȇ.

وعنصر التصوير يعطي للقارئ خياًال واسعًا ويفتح أمامه عدة تصورات، من خالل الصور 

ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�̈ƾǈĐ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦تصور األويل املسبق ليبين املتلقي صورته اخليالية املسبقة، هذا ما يسمى بال�

  .حىت يتمكن من الوصول ملكامن النص ويكشف عن ثناياه الغامضة ،للمعىن

 جنده وكأنه جمسم ،وأحيانا جند الشاعر يستعمل صورة شعرية يف النص ليجسد لنا موقفا ما

.أمامنا وباخلصوص إذا صّوره بصدق، فالقارئ هنا يستطيع أن يتخيل املشهد وكأنه أمام عينيه

ملا هلا من تأثري نفسي وذهين لدى  ،من استعمال الصور يف أبياته الشعريةالشاعر يكثر هلذا 

ع خياله وتزيد من لذة الفكر عنده، وخيتلف يفهي تعمل على إطالة الذهن لدى القارئ وتوس. القرّاء

.421، ص املرجع السابق - 1
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ǶēȐȈţÂ� ¦ËǂǬǳ¦�©¦°ËȂǐƫ�» ȐƬƻƢƥ�Ǯ ǳ̄،»ته ألّن قيمة الشعر ليس فيما حوت أبياته وإمنا قيم

.1»خيتلج يف نفسك ويقوم يف ذهنك عند قراءته ام تكمن يف

،كل واحد حسب ثقافته الواسعة  ،ختتلف من شاعر إىل آخر ،وصياغة الصور وكيفية توظيفها

  . كل شاعر ذوقه اخلاص وجتربته اليت عاشها ووجهة نظرهفل ،واطالعاته املتنوعة، ومرجعياته املتعددة

توليد الصور، مبعىن أنه يتقن فن التصوير والتشكيل الفين،  فهنا بعض الشعراء من يبدع يف

تستطيع من . تدخل مباشرة يف وجدانك وعقلك �ƢǼǷƢǷ¢�̈ƾǈů�ƢĔƘǯÂ�ƨȈƷȂǷÂ�ƨȈƷاً جيسد لنا صور 

خالهلا الكشف عن أهم احلقائق الشعرية املكنونة يف النص، فكل صورة منه تستدعي من القارئ 

ألن الصورة متثل النتاج « ور ذهنية سابقة وربطها بالنص توظيف خياله، من خالل استحضار ص

املتمثلة يف التشبيه أو االستعارة أو  ،واليت يتم خلقها بواسطة الفنون البالغية ،النهائي لعملية التخييل

.2»النعت

¤�ǲưŻ�¾ƢȈŬ¦�Àȋ��ǲȈȈƼƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǲǸƬǰƫ�ƢĔ¢�ȏ،تعد الصورة جوهر النص الشعري

كالمها يكمل   ،يف خلق الصورة الشعرية، فهناك عالقة وطيدة بني الصورة واخليال اأساسي اعنصر 

اآلخر ويتمم معناه، فالصورة تستدعي اخليال وتقوم بعملية التخييل بدورها لتوليد الصور وذلك 

  .انطالقا من الصورة الشعرية املوجودة يف النص

يكثر من توظيف  ،"مفدي زكريا"ميتاز باستعمال الصور يف الشعر اجلزائري هو  نوأول م

الصور وذلك يعود إلطالعه الواسع وثقافته املتميزة، يغرق يف التصوير ويقف عند أهم أبعاده، ألن 

  .كلما كان هلا بعد داليل وتأويلي  ، الصورة كلما كانت موحية

، 2، ط1910، 1، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط)فايز ترحيين. د: حتقيق(الشعر غاياته ووسائطه عبد القادر املازين، -1

.57، ص 1990
.384، ص 1974ط، .جابر أمحد عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، دار الثقافة، القاهرة، د-2
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:''الذبيح الصاعد''وتظهر موهبة الشاعر يف توليد الصورة يف قصيدته 

و النشيَدالُ ـــــــتْ يَـ تهـادى نَـْشوانَ يَ ِح وئيداً ــــــــــيسِ لـمَ قاَم يْختــاُل كا

لوَداي الخُ ـــــاجِ ــــــــــــــنَ ُه يُـ رافــعاً رأسَ وتـيهاً الً الَ ه جَـ ـــــــــــــــــــــــفَ نْـ شامخاً أَ 

شى حديَداخْ لسُت أَ ي فَ ُبونِ لُ واصْ االَ بَـ شى حِ خْ أَ تُ سْ لَ ي فَـ نقونِ شْ أ

.1عيَداسَ  بيعْ شَ اشَ عَ إنْ اضٍ ا رَ نَ أَ قاضٍ تَ نْ يا موُت فيما أَ ضِ واقْ 

وبراعته يف توظيف الصورة الشعرية، فهي ليست جمرد ،وثراء إبداعه ،هنا تظهر كفاءة املبدع

ومؤثرا يف وجدان  ،وإّمنا يصور الشاعر لنا مشهدًا تصويريا حسيا راقيا،تشبيه لتقريب الصورة للمتلقي

  .ويف ذهنه ،القارئ

له بعد درامي وقدسي، يصور لنا ،وحياول الشاعر من خالل هذه الصورة ترسيخ معىن مضمر

، غري أن ما يعّمق هذه 2يف سجن بربروس على يد املستعمر "أمحد زبانة"إعدام الشهيد اجلزائري 

ضيح الفكرة وسيلة لتو  ،هو تشبيه الشهيد باملسيح عليه السالم، وقد اختذ الصورة الشعرية،الصورة

  .وتقريبها يف ذهن القارئ ،أكثر

�ǆ ǨǼǴǳ�ÃŐǰǳ¦�̈ƢƳƢǼŭ¦�Ƣđ�ǶǇǂȇ��̈ƾȈǠƦǳ¦�Ń¦ȂǠǳ¦�ń¤�ǲǐȈǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾȈǘƬŻ�ƢƦǯǂǷ�̈°Ȃǐǳ¦�ÂƾǤƫ

حني ترنو إىل املمكن واملستحيل، املمكن العامل الذي يعيشه السواد األعظم، واملستحيل عامل الشاعر 

!سة، فتعلو الصورة مثاال يضيء كل حالكالذي يؤلف فيه بني أخيلة غري متجان

.306، ص 1961التجاري، بريوت، آل الشيخ، مفدي زكريا، اللهب املقدس، منشورات املكتب-1
.01:56فيفري، الساعة 12خرية محر العني، مستويات التلقي يف الشعر اجلزائري، األدب اجلزائري املعاصر، ينظر، -2
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 واقع النقد األدبي الحديث والمعاصر في الجزائر:  الفصل الثالث

  .النقد األدبي في الجزائر: المبحث األول

  .الشعري من منظور النقد األكاديميالتأويل : المبحث الثاني

.منظور النقد الصحفي الجزائري التأويل الشعري من:لثالمبحث الثا
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من  اً النقد قد أخذ حقه يف العصور األخرية، حيث شهد تطّورًا كبريًا وتغريّ نص ال شك أّن 

األدباء و واختالف يف وجهات النظر، لكن ما يتفق عليه الدارسون والباحثون ،حيث املنهج والطّرح

.النقدية واألدبية عموماً أن للناقد فضل كبري يف تطوير مسار احلركة 

رسالة تؤدي خدمة حلركة النقد واألدب معاً، وعليه يرصد الناقد األديب ،والدور املوكل إليه« 

بأخطائه وحسناته وينبِّهه ويوّجهه الوجهة الصحيحة، من خالل إصدار احلكم على اإلبداعات 

.1»األدبية باجلودة والّرداءة

والذوق الرفيع، مث تبلورت تلك ،وىل يعتمد على اإلحساس العايلوقد كان النقد يف بداياته األ

فيما  ،وهذه الرؤية النقدية تعّمم على كل اآلثار الفنية،احلاسة النقدية إىل تقومي النصوص األدبية

.2على ضوء التجربة الفنية ،يندرج ضمن األنواع األدبية بتقوميها وتتبُّع تفسريها وحتليلها

Ƣē¦ƾƴƬǈǷÂ�Ƣē¦ŚǤƫÂ�ƢēƢǿƢšلقد غدا النقد  ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǯǂū¦�ǞƦƬƬȇ�ĺ®ȋ¦� اليت تتطّور

مستعملة بذلك املناهج  ،اهتمامها بسياق النص ،بتطّور األدب، حيث رّكزت الرؤية النقدية قدميا

إىل غري ذلك، لكن مع تطور النقد ظهرت رؤية،االجتماعي ،النقدية كاملنهج النفسي، التارخيي

جديدة ومغايرة لألدب وذلك من خالل رؤية النصوص األدبية من منظور آخر، وتكمن يف مدى 

حيث شّكلت ،استجابة القراء لتلك النصوص األدبية، وهذا ما جاءت به نظريات التلقي والتأويل

ارتكازها   تغّري مفهومها وحموريتال ،أثر بدوره يف مسار احلركة النقدية ،حمورًا أساسيًا وحتوًال حامساً 

أصبح يسمى يف  فقد .قتصر حول استجابة القارئ حىت تتحقق املتعة اجلماليةت تحيث أصبح

مستمتعًا مبواطن اجلمال يف األعمال الفنية عامة ويف  عل صاحبهجيبالنقد اجلمايل ألنه  الوقت املعاصر

.19، ص 1981، 1طاجلزائر، ، دراسات يف النقد واألدب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، حممد مصايف - 1

، 1981، 2لبنان، ط-العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتينظر، أمحد كمال زكي، النقد األديب احلديث، دار النهضة -2

 .24ص 
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اعتماداً ،يف األثر الفين األدب خاصة، ألّن التذوق يعد من القضايا النقديّة اليت تتناول احلسن والقبح

  .على أصول اجلمال

ǂǯ̄وللنقاد العرب  �ƢǸǯ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǪƦǈǳ¦�ǲǔǧ لقد كان موضوع النقد األديب  من قبل ،

«�ǶȀƬǧƢǬƯÂ�Ƕđ°ƢǌǷ،قد استحوذ على عدد كبري من النقاد والدارسني قدميا ȐƬƻ¦�ȄǴǟ��ǶēƢȀƳȂƫÂ

طبقا لثقافته األدبية وقيم عصره  ،د جماالته ومقاييسهاملختلفة، فكل ناقد حاول تعريف التذوق وحتدي

.1على سبيل املثال ابن سالم اجلمحي، اجلاحظ، ابن قتيبة

،وضوعية للتوصل إىل الغاية املرجوةاملوأصبحت مؤسسة على  تطور تلكن تلك الرؤية النقدية 

وأصبحت  ،خاصة بعد تطور مفهومها ،لكنها ختضع للدقة واملوضوعية ،تتخللها بعض امليول التذوقية

نظريات (هذا ما جاءت به النظريات املستحدثة و  .تقتصر على القارئ ومدى تفاعله مع النص

.)القراءة، التلقي والتأويل

،�ÅƢȈǬȈƦǘƫÂ�ÅƢȇǂǜǻ�ƢđƢǠȈƬǇ¦�ǺǷ�Ǻǰومع ذلك مت ،أصبح الناقد العريب خاضعًا لتوجهات الغرب

ودالالته السطحية والعميقة اليت بين عليها معناه احلقيقي  عالقاتهزا مرب تناول النص وبنياته الداخلية ف

وبساطة  ،وهنا يربز الدور الفعال للقارئ الذي يتمحور حول مدى تركيزه على حتليل تلك البنيات

 ئينشجيعله مما  ،هي معهوالتما ،باستنطاق النص ،التأويل الذي يرتكز حول معانيه الظاهرة واخلفية

،وفق املعطيات النصية ،2مث إعادة تركيبه وبنائه من جديد Żƾē�ȄǴǟ�Ǿ فيقدم النص، مع عالقة عميقة

.اً جديد اً مما يعين إعطاء النص ومنحه نفس ،وإتباع ما يسمى باإلسرتاتيجيات التأويلية

قياسه، دار الفكر، اململكة األردنية  -معايريه -مقوماته -نظرياته -ينظر، ماهر شعبان عبد الباري، التذوق األديب طبيعته-1

.83-82، ص ص 2009، 1اهلامشية، عمان، ط
.60، ص1998، 1عمان، ط-نقد األديب احلديث، كلية اآلداب والرتبية جمدالويينظر، شلتاغ عبود شراد، مدخل إىل ال-2
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األساليب  ومييز النقد األديب عن مواطن اجلمال والقبح يف األثر الفين، كما يدرسيكشف 

، مث يأيت 1»ما سواها عن طريق الشرح والتعليلعحث عن جوانب النضج فيها ومتيزها البب«األدبية 

موضحاً مقصدية النصوص اإلبداعية �ȆƟƢĔ�ǶǰƷ�ń¤�ǲǏȂƬǳ¦�ƨȈǤƥ،بعد ذلك إصدار األحكام عليها

  .ومجاليتها

صح إن -أو الطريق  ،هو السبيلو  ،املناهج واملنهج ،الدراسة النقدية لألثر األدبتستدعي 

ƢēƢǿƢš،الذي يسلكه الباحث لوصف الظاهرة األدبية وتفسريها - التعبري ¦Â�ƢȀǬƟƢǬƷ�ȆǐǬƫÂ�  وتتبع

ƨȇƾǬǼǳ¦Â�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨƷƢǈǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē¦ƾƴƬǈǷ.

بتفكيكه والبحث عن  ،املناهج على آليات ووسائل تساعد على سرب أغوار النصتعتمد 

لكشف النقاب عن خفاياه  ،اته وبياضاتهفراغ ءومل ،واستنطاق رموزه وشفراته ،معانيه ومقاصده

حيث ترتكز على أهم  ،ومكامنه وهي عبارة عن ممارسة نقدية مستوحاة من طبيعة العمل األديب

�ĺ®ȋ¦�śǳƢĐ¦�Ŀ�̈ƾȇƾƳ�ƢǫƢǧ¡�ǾǷƢǷ¢�ƶƬǨƫÂ�ÄƾǬǼǳ¦�ǽ°ƢǈǷ�Ŀ�ǽƾǟƢǈƫ�Ŗǳ¦�Ǿƫ¦ƾƴƬǈǷÂ،حقائقه

  .والنقدي

يف املفاهيم اليت صارت غري قادرة  حامسا عرف حتوالقد  ،واملعاصر ،ألن النقد األديب احلديث

كما  ،غريت من مفهومه النقدي ،عميقة ،طرأت عليه تغريات جذريةفقد  ،على مواكبة العصور

إىل جانب التفتح  ،عرفت تطورًا سريعًا أدى إىل تفتح املدرسة النقدية من اجلانبني النظري والتطبيقي

،أنه ال بد من التحرر من قيود التقليد ،ن األدباءو النقاد والدارس ىعلى بوابة الغرب، حيث رأ

من خالل معاجلته لآلثار األدبية بإبراز  ،للوصول بالنقد إىل مراتب عالية ،واالتصال بالثقافات الغربية

.ŅƢǟ�řǧ�ÃȂƬǈǷ�ń¤�Ƣđ� ƢǬƫ°ȏ¦Â،جوانبها املضيئة

.03، ص 1964، 3حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، دار ومطابع الشعب، القاهرة، ط-1
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Ƣē¦ǄǰƫǂǷ�Ƕǿ¢�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟ¤�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�  منطلقوēƢوالوقوف عند أدق  ،ا ودعائمها الفكرية

ƢēƢȈǨȈǯÂ�ƢȀǴȈǏƢǨƫ� ومعاجلتها من كل الشوائب واملالبسات اليت ال يعلمها القارئ، وحماولة تنميتها

.1بتطويرها يف ظل تأرجحها بني األصالة واملعاصرة

ورصد قيمها وأفكارها، فثقافته ،إىل جانب مهارة الناقد وذكائه يف معاجلته لآلثار الفنية

أن ميتلك ملكة الذوق انطالقا من احلس  عليه ال بدو الواسعة ضرورية ألداء الرسالة على أكمل وجه، 

وهذا الذوق ينمو ويتطور بتطور اخلربات الفكرية  ،يكشف لنا عن مواطن اجلمال يف األشياءلالذوقي 

هو الذي يوفق بني العقل  ،عمل النقدي الناجحوهي الوجه احلقيقي لعمل الناقد، وال،واجلمالية

.والقلب يف آٍن واحدٍ 

املتميز بصفاته وخصوصيته، ومعىن ذلك أن القيم ،والسليم ،للناقد موهبة الذوق اجليد

ومتثل  �ƢēƢǸǈǫ� ȐƴƬǇƢƥ،وما على الناقد إال أن يذكرها بقدرته ومتيزه ،اجلمالية كامنة يف املوضوع

Ƣēȏȏ®Â�Ƣē¦ ƢŹ¤وإمنا يكتشف قيما موجودة  ،فهو ال يفرتض قيمًا مجالية على النص من اخلارج�

.2بالفعل فيه حىت يتمكن من إصدار أحكام صائبة عليه

�ǶēƢǇ°ƢŲ�Ŀ�ƨǠǇ¦Â�ƨǧƢǬƯÂ�ƨȈǳƢǟ�̈Őş�ǶǿǄȈŤ�Ƥ،معظم النقاد ميتلكون ملكة التذوق ǻƢƳ�ń¤

أصبح من مهمته أن  ،النقد يف العصر احلديث اليت تتمثل يف تفسري العمل اإلبداعي، ألن،النقدية

وأن األدب أصبحت له  3من غايات مكنونة وخاصة ،يكشف ما حياول األديب أن خيفيه عن أنظارنا

وجتعله يبحث  ،اليت توسع نظرته واطالعه ،بناء على صلته بالعلوم واملعارف العلمية ،مذاهب متعددة

.07، ص 1990ينظر، عمار بن زايد، النقد األديب اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، -1
.45-41، ص ص املرجع نفسهينظر، -2

ينظر، حممد زغلول سالم، النقد األديب احلديث أصوله واجتاهات رواده، الناشر املعارف باإلسكندرية جالل حرب وشركاه، -3

 .156ص 
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ĿƢǬưǳ¦�ª ¦ŗǳƢƥ�ƢǫȐǘǻ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǪǸǠƥوصوًال إىل النص املنقود،واستنادًا إىل ثقافة الغرب وحضارته�

  .أو املراد نقده
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  النقد األدبي في الجزائر: المبحث األول

�Ǿƫ¦ŚǤƫÂ�ǾƫƢǿƢšس ،املتتبع للحركة النقدية يف اجلزائر Ƣƥ�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�̈ŚǇ¢�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƾƴȈ

بضبطها منهجياً، ألن النقد قدميا كان وتطوراته، وقد تناوهلا النقاد الدارسون يف العصر احلديث

وباخلصوص يف فرتة ما بعد  ،يتعامل مع النصوص األدبية بطريقة تقليدية منطّية،انطباعيًا ذوقياً 

�ǺǷ�®ƢǬǼǴǳ�¾ƢĐ¦�ÅƢƸǇƢǧ�Ǧ نعاىن النقد من أزمة وكان أول مفقد االستقالل  ȇƢǐǷ�ƾǸŰ�ǾȈǧ�ǎ Ëǐţ

.1احلركة النقديةشكل نقطة حتول حامسة يف مسار فقد  ،بعده

من خالل  ،ببذل جهد نقدي للحاق بركب األمم ،إال أنه متكن من اخلروج من تلك األزمة

إىل جانب أدواته اإلجرائية اليت يوظفها، ،والتساؤل على حدوده وآفاقه ،التعرف على مساره واجتاهاته

وحماولة  ،وال يف املفاهيمعرف حت فقد ،خاصة يف اآلونة األخرية ،شهد حماوالت التأصيل النقدي حيث

ظهر نقاد آخرون كما على مجيع املستويات،  ،وتغريات ،االقتداء مبا عرفه النقد املعاصر من تطورات

حىت  ،للبحث عن احملكم احلقيقي للنقد األديب 2على رأسهم عبد احلميد بورايو، عبد امللك مرتاض

شهد نفس التحوالت والتغريات اليت  ألنه ،وتظهر حقيقته اليت ختفى على القارئ ،تكتمل صورته

مبا حيمله من قيم  ،باإلضافة إىل أنه أصبح تابعًا ملعايري ومقاييس النقد الغريب،حدثت يف النقد العريب

إىل آفاق  ،مما جيعلهم ينحرفون عن واقع جمتمعهم الفكري ،ومستجدات خاضعة ملتطلبات العصر

�ƢēƢȇǂǜǻÂ�ƨǨǈǴǨǳƢǯ،ة وما حتتويه من علوم ومعارف فنيةưȇƾū¦�ǶēƢǧƢǬƯ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏƢƥ،بعيدة املدى

فاملوضوعية تعين جترد الناقد  .وعلم النفس، للوقوف عند أهم حماسنه باملزاوجة بني الذاتية واملوضوعية

، 01/05/2009، 1ينظر، بلوايف حممد، واقع النقد األديب يف اجلزائر مساره وإشكاالته، أدباء وشعراء ومطبوعات، ج-1

09:59.

أدباء وشعراء : ينظر، األستاذ مصطفى، األدب اجلزائري املعاصر وواقع النقد اجلديد، منتديات ستار تاميز، أرشيف-2

.01:51، 23/07/2012ومطبوعات، 
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ملقياس العقل يف تعامله مع النص، فيكشف عما فيه من حقائق وما  خضوعهو  ،عن ذاته وعواطفه

  ).إحكام العقل(أسرار  خفاياو ينطوي عليه من

مفعم  ،فيتعامل مع النص األديب على أنه أثر من آثار النفس اإلنسانية ،أما بالنسبة للذاتية

.1)طغيان اإلحساس الشخصي والعاطفة(باحليوية والعاطفة واخليال يعين 

نها، ألن الذوق ملكة فطرية ال ميكن التخلي ع ،هلذا جند الناقد يزاوج بني الذاتية واملوضوعية

��Ƣđ�ȆǴƸƬǳ¦�Ƥ Ÿ�ƨƦǈƬǰǷ�ƨǰǴǷ�ȆȀǧ�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�ƢǷ¢ ق بينهما، ألن ما يعلى الناقد أن حيسن التوفو

وضبطها يف حدود املنهجية  ،وتفكيك املفاهيم واملصطلحات ،مييزه هو قدرته على املقارنة واملوازنة

.2ةيوالوصف

،إىل ذاكرتنا ،أن يستكشف هذه القدرة الكبرية على النظر بعقل راجع ايضا ال بد للقارئ

للدفع به حنو آفاق أرحب وأوسع، اليت ،لبىن اجلديدة اليت تسم واقعنا الثقايف والنقديل املتضمن وإرثنا

بأبعاده  ،وفنياته بالوقوف عند أدق تفاصيله ،تستدعي بالضرورة النظر يف العمل اإلبداعي بنظرة ثاقبة

يعمل على ربط تلك القيم اجلمالية واألعمال الفنية، مبعىن اجلدة يف ،لداللية واجلمالية املشكلة لها

3تضيء اجلوانب املظلمة للنصحيث  ،رىخاجلة العلمية واملنهجية من جهة أواملع ،التفكري من جهة

إن  –اليت تكمن يف تلك الشبكة أو احلزمة  ،بدراسة بنياته وعالئقه ،له  بالرتكيز على اجلو الداخلي

هذه األخرية جتعل من العمل  .وتشمل البىن السطحية والبىن العميقة ،من العالقات - القولصح 

حيث  ،واملنظم ،ميكن الكشف عنها من خالل التحليل املنهجي السليم ،4اإلبداعي عمًال أدبياً 

.63ينظر، شلتاغ عبود شراد، مدخل إىل النقد األديب احلديث، ص -1
، 1اجلديد مقاربة يف نقد النقد، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، طينظر، عمر عيالن، النقد العريب -2

.07، ص 2010
-ينظر، خبيت بن عودة، ظاهرة الكتابة يف النقد اجلديد مقاربة تأويلية اخلطيي منوذجاً، دار األديب للنشر والتوزيع، وهران-3

.07، ص 2005اجلزائر، 
.15، ص 2008، 1ريي، يف الطريق إىل النص، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طينظر، عبد الواسع احلم-4
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سمه املمارسة النقدية، من خالل مناهج غربية الذي حت صحيح،ال يضبط احلركة األدبية وفق مسارها

ƨȈǧǂǠŭ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�Ƣē¦ǄǰƫǂǷ�Ƕǿ¢Â�ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǳ¦�¾ȂƷتقييمه من . للكشف عن خصوصيته��

وعالقتها  ،تتسم باجلدة واحلداثة ،منهجية علمية أسس علىالقائمة خالل املقاربة النقدية الدقيقة 

  .زائري خاصة الستيعاب أبعاد النص الذي يعترب موضوع النقدواجل ،بالرتاث الثقايف العريب عامة

انتهى  ،يستخدم مصطلحات نقدية قدمية ،فنجد على سبيل املثال أن النقد الشعري القدمي

حكم مسبق التواصل معها منذ أجيال عديدة، فكل االجتاهات واملناهج القدمية غري صاحلة إلبداء 

ملعاصرة، لسبب بسيط هو اختالف املناهج الغربية جذرياً، شكًال ومضمونًا يف األعمال األدبية ا

، ويف ذات الوقت استفاد من االنفتاح على ثقافة 1مصطلحا وحمتوى عن طبيعة جتربة الكاتب اجلزائري

نظرًا لتنوعها ،والتحّرر من قيود التقليد، ويظهر جلّيًا يف أعماهلم النقدية اليت لقت رواجاً ،الغرب

،التغّري اجلذري الذي طرأ على مفاهيمهامن خالل  ،احلاصل وجتّددها من خالل التطور

ŉƾǬǳ¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�¾ȂǏ¢�Ǻǟ�ȆǴƼƬǳ¦Â��ƢēƢƸǴǘǐǷÂ.  فقد متكن النقد من اإلفصاح عن نفسه من

غية الغوص يف ب ،وفق معايري وآليات إجرائية مستحدثة ،خالل مالمسته لإلبداعات األدبية املعاصرة

  .للكشف عن أبنيتها وأنساقها واستنباط معناها املخفي املختزن ،أعماق النصوص األدبية

الذي يعترب أساس احلركة النقدية، حىت يتمكن من ،إال أنه ال يزال يعاين من التأصيل النقدي

 يتجزأ من كان جزءا ال  ،مسايرة التطور احلاصل على مستوى الساحة النقدية، ألن النقد اجلزائري

اىل له فعاليته وتأثريه، ،بشكل مرٍض ومقنع،النقد العريب، يعرب عن األعمال األدبية بصورة عفوية

من خالل الدراسة  ،القناعات الفكرية والفنية اليت تشكل وجهة نظره ومينحها داللتها اخلاصةجانب 

تمكن من أداء رسالته على أكمل حىت ي ،وأساليبه الفنية ،والتحليل وإمعان النظر يف قضاياه الفكرية

.2وجه

.2012-12-07ينظر، إمساعيل غموقات، إشكالية النقد اجلزائري املعاصر، نشر يف اخلرب يوم -1
.35، ص 1990، ينظر، عمار بن زايد، النقد األديب اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر-2
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إلعادة النظر يف األسس واملرتكزات اليت تركز عليها احلركة النقدية  ،هلذا ظهرت احلاجة املاسة

للوقوف عند أهم النقائص والسلبيات اليت تعيق  �ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�©ȏƢĐ¦�ǲǯ�Ŀ�ƢēƢǬǴǘǼǷÂ .يف اجلزائر

  .ةمسار املمارسة النقدية يف األعمال األدبي

مكنه من مسايرة تطور النصوص األدبية ومواكبة احلركة  ،إال أن االتصال بالعامل اخلارجي

ميثل أصالة  ،حىت ينضج أكثر دون التحرر والتخلص من الرتاث، ألن الرتاث الثقايف املوروث،النقدية

للتطلع  ،وتصحيحها ،وإعادة النظر فيها ،النقد الذي ال خيلو من العيوب اليت ميكن له من مراجعتها

تعج بالقيم الفنية واجلمالية اليت تسم األدب مسة خاصة حىت يصل إىل ما  ،إىل آفاق جديدة أوسع

حىت يتمكن من استقطاب القراء و ، )مبعىن توازي املستوى النقدي واملستوى األديب(يسمى بالتوازي 

صوال إىل التغريات و و  ،نا الثقايفليصل بعقل راجح إىل األعمال األدبية انطالقا من موروث ،وتوعيتهم

   .ة ومستحدثةوتضفي عليه ملسة فنية مجالي ،النقدي واقعالاجلديدة اليت تسم 

أو  ،حياول الكاتب أو األديب أن خيفيه عّناّماأضحت مهمة الناقد احلديث الكشف ع

يصبح الناقد ال حىت فيتعقبها يف صمت، ،التعّرف على ما حياول إخفاءه من غايات املؤلف املكبوتة

فهو أقدر على فهمه من خالل  .بل صاحب دور إجيايب متمِّم لدور املؤلف،ألخطاءا لكشفجمرد 

لفريدة من اسًا على ثقافة الناقد وموهبته االيت تعتمد أس ،1التعمق والتحليل والدراسة واالكتشاف

على إنتاجات  املختلفة هاتوتنميتها من خالل إطالع ،وقناعاته الفكرية اليت يعمل على صقلهانوعها 

،دجمها مع واقعه الثقايف النقدي املتحضريو  ،وأعمال نقدية سابقة يستقي منها معارفه ،أخرى

  .املستنبط من الغرب واملواكب لقيم العصر ومتطلباته

.156-147ينظر، حممد زغلول سالم، النقد األديب احلديث أصوله واجتاهات رواده، ص ص -1
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إال إذا كان هو ذاته مقتنعاً مبا يقول، أما ،وليس بوسع الناقد أن يؤدي دوره بفعالية ووضوح"

يشرتك يف معرفتها  ،فكل مرحلة أدبية تتسم مبعايري فنية أساسية معينة ،بالنسبة للخصائص األدبية

.1"أدباء املرحلة يف أعماهلم اإلبداعية ،واستخدامها

لفهمه بإتباع  حماولةو  ،والتصدي ألبعاد النص ،والتفسري ،وتكمن أمهية الناقد هنا يف التحليل

  .املعايري اجلديدة اليت يقتضيها كل إبداع أديب

فاألول يغامر على  .والناقد احلقيقي ،فيشارك يف هذه املغامرة كل من املبدع احلقيقي« 

مستوى التجربة اإلبداعية شكًال ومضموناً، والثاين يغامر على مستوى العمل النقدي املرتبط باألثر 

يسعى الناقد يف هذه احلالة إىل حيث   .2»جديدة خارجة عن املألوف املنطوي على عناصر، الفين

،وتوافق ،من انسجام ،متعلقة بالقيم اجلمالية ،جديدة ،التعامل مع النصوص األدبية بأساليب فنية

سياق العصر الذي أبدعت فيه  ،وموسيقى وإيقاع، مع األخذ بعني االعتبار،وصور، وألفاظ،وأخيلة

، فهذا ناقد مهتم بقضايا اتبعا لصور التعامل معه االشعرية اليت تتعدد جوانبهوباخلصوص النصوص 

إىل جانب علماء النحو الذين  ،ومنهم من ينظر إىل املعاين ،وآخر بتتبع اجلوانب البالغية ،اللغة

والعمل مهمة الناقد تتمثل يف إقامة توازن مبا يكون جديدا بني القراء و  .يزامحون النقاد يف قضايا النحو

  .األديب

،من جهة يسهم يف توجيه املتلقي العاديف .ويعترب الدور الذي يؤديه الناقد غاية يف األمهية

، ومن جهة أخرى يسهم يف توجيه الشاعر ليعرف 3فيشرح وحيلل ويفّسر ويوجه ويعدل ويصوب

قا لكل ناقد وختتلف تلك األحكام طب .من خالل األحكام النقدية ،مواطن الضعف والقوة يف أشعاره

.35، ص  السابق املرجع، األديب اجلزائري احلديث ينظر، عمار بن زايد، النقد -1
.38، ص  نفسه املرجعينظر، -2

، ص 2008، 1ن للنشر والتوزيع، طالشعري، دار العلم واإلمياينظر، أبو زيد بيومي، التوازن يف عملية إبداع النص-3

 .190 - 189ص
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ورؤية نقدية دقيقة  ،خبربة عالية ،بتمييز اجليد والرديء منه ،وإسرتاتيجيته للكشف عن أبعاد النص

  .ومعمقة

بقى لكل ناقد يأم معقدة منهجية  ،تلقائية ،ولكن سواء أكانت هذه الرؤية النقدية بسيطة

أهم جماالت التوازن بني الناقد  أو ينظر من خالهلا، ومن،وجماالته اليت ألجلها خيتار النص ،معايريه

  :والنص

التوازن اللفظي.  

التوازن املوسيقي.  

1.التوازن الفين

وألفاظ  ،من أفكار، وعاطفة،وهذا كله يدخل يف اخلصائص الفنية واجلمالية للعمل األديب

حىت يهيئ نفسه الستقبال النص  ،وموسيقي مجيلة تطرب نفسية املتلقي ،موحية وتراكيب مناسبة

اليت تعمل على تنمية وصقل  ،حىت تتحقق االستجابة اجلمالية ،مبقوماته الفنية املتكاملة ،األديب

الذي له معايريه وقوافيه  ،وذلك يف إطار نص أديب وخصوصا الشعري ،موهبته يف التذوق األديب

وختتلف باختالف اخلربة  ،يف التعامل معها ،خاصةإسرتاتيجية  منه وأساليبه الفنية اليت تستدع ،املتميزة

  .التذوقية

يتعامل  ،تتعدد، فكل ناقد أو دارس -قولإن صح ال-لكن جند أن الرؤى التذوقية والنقدية 

ǾƬǇ¦°®�¾ƢĐ�ÅƢǠƦƫ�ǎ Ǽǳ¦�ǞǷ، أو وفقا الجتاهه الذي حتكمه أحيانًا اعتبارات شخصية، وهذه

ويرفضها البعض  ،يقبلها البعض ، عن قيم توازنية داخل النص¤�ËŐǠƫ�ƢËĔ¢�ȏ،االجتاهات وإن اختلفت

يف النقد األديب يشرتط  ،2)القبول أو الرفض(اآلخر، مع تقدمي األدلة واملربرات الكافية يف حاليت 

.191، ص ، املرجع السابق ينظر، أبو زيد بيومي، التوازن يف عملية إبداع النص الشعري-1
 .240ص  نفسه املرجع،ينظر، -2
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وإسرتاتيجياته يف  ،وتفسرياته ،احلجة واإلقناع حىت يتسم بالدقة واملنهجية واملوضوعية يف حتليالته

تتطلب من الناقد استحضار حيث  ،والشعرية بصورة خاصة ،التعامل مع النصوص األدبية عامة

ومرجعياته  شخصي،إىل جانب استعداده التذوقي ال ،وجتنيد إمكانياته الكامنة ،التجارب النقدية

  .واطالعاته الواسعة واملكثفة وحتفيز ذاكرته ،اخلاصة

:ىل عّدة أنواعويقسم النقاد الذوق إ

وهو نوع خيتلف من شخص إىل آخر، كل فرد وذوقه اخلاص خيتلف عن :الذوق الشخصي

.1واملشاعر واألحاسيس الذاتية ،اآلخرين، ويعترب النقد الذايت قائماً على هذا الذوق اخلاص

فحكم  ،أو مبجرد احلاسة لكنه حمدود نوعًا ما،يعتمد على امللكة الفطرية :الذوق العادي

.املتذوق للنص األديب سيكون ساذجاً يكتفي فيه باالستحسان أو االستهجان

وإمنا يسعى إىل تنميتها وصقلها بالثقافة  ،ال يعتمد على الفطرة أو امللكة :الذوق المثقف

ويتمكن املتذوق من خالله على إصدار أحكام خبصوص  ،حىت تكون ناضجة ،املعاصرة

.2األعمال األدبية

وهو وجداين خيتص  ،يسعى إىل انتقاء مواطن اجلمال يف النصوص األدبية :معنويالذوق ال

.بقوة االستعداد الستجالء اجلمال، ومتييزه من القبح للتمتع به

يكون فيه املتلقي مستقبًال للعمل األديب لتذوقه دون تفسريه أو حتليله أو :الذوق السلبي

املتذوق عناء البحث على املعاين الكامنة يف ذوق بسيط غري معلل ال يكلف وهو تعليله، 

  .النص األديب

قياسه، دار الفكر، اململكة األردنية  -معايريه -مقوماته -نظرياته –ماهر شعبان عبد الباري، التذوق األديب طبيعته ينظر، -1

.94، ص 2009، 1اهلامشية، عمان، ط
 .95ص ، قياسه -معايريه -مقوماته -نظرياته –ماهر شعبان عبد الباري، التذوق األديب طبيعته ينظر، -2
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حيث يدرك اجلمال ومييزه  ،يكون فيه املتلقي مستقبال للعمل األديب بنوعيه :الذوق اإليجابي

ǎ،مث يسعى لتعليله ،من القبح Ǽǳ¦�®ȂƳÂ�Ƣđ�ǪǬŹÂ�ǾȈǧ�Ǧ Ǡǔǳ¦Â�̈ȂǬǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ�ƢǘƦǼƬǈǷ1.

ى النقاد الذين خيتلفون ويتفاوتون من ناقد إىل آخر من هذا بالنسبة ألنواع التذوق األديب لد

�ȄǴǟ�ǶǿƾǟƢǈƫ�Ŗǳ¦�Ƕǿǂǐǟ�ǶȈǫÂ�ǶǿŚǰǨƫÂ�ǶēƢȈǠƳǂǷÂ�ǶȀƬǧƢǬƯÂ�Ǧ ǿǂŭ¦�ǆ ū¦Â�ƨƦǿȂŭ¦�Ʈ ȈƷ

على النصوص األدبية بتوجيهها وتعليلها وتصحيحها وإدراك مواطن قريبة للصواب إصدار أحكام 

  .اجلمال والقبح فيها

  :ق التذوق األديب عند النقادأّما بالنسبة لعوائ

،حىت يدرك العناصر الفنية الكامنة فيه ،من واجب كل ناقد أديب االندماج يف العمل األديب

ويستكشف أبعادا أخرى لفاعلية  ،ويضيف إليها قيمًا أخرى،حىت يضفي عليها إحياءات خاصةو 

  .التأويل

،ميلكها الناقد املتذوق ، ثقافة واسعةحيتاج التذوق إىل: باإلضافة إىل املستوى الثقايف للمتذوق

ويستدعي منه ذلك  ،بصرب وثبات ،ألداء مهامه الشاقة وإقباالً اً،وانتباه اً،تطلب منه اهتمامتواليت 

وعلى أكمل وجه، إىل ،هدًا لتثقيف نفسه ثقافة عميقة تؤهله ألداء رسالته بكفاءة عاليةالعمل ج

للمسامهة يف دفع مسرية النقد واإلبداع يف  ،جانب املمارسة الفعلية لإلمساك بزمام العملية النقدية

.2لتحقيق التطور املنشود ،نفس الوقت

،وصعوبته ،دور الناقد ومدى أمهيته -ال حمالة-واملتأمل يف عوائق التذوق الذي يستكشف 

يف وقت تعددت فيه املدارس النقدية، فهو معرض للزلل أكثر ،جيةوذلك كأن يعاين من مشكلة منه

جيد نفسه يف آخر املطاف يعرب عن مشاعره وأحاسيسه الشخصية  اً فإن اصطنع منهج .من أي وقت

.96، ص ياسهق - معايريه - مقوماته -نظرياته –ماهر شعبان عبد الباري، التذوق األديب طبيعته ينظر، -1
.36، ص ، املرجع نفسه ينظر -2



  واقع النقد األدبي الحديث والمعاصر في الجزائر  ..............................................: .الثالفصل الث

118

،لنظرة املوضوعية والتفكري العقالين الذي يتسم بالدقة والتمييزا يهّمشهذا يعوق عملية التذوق و و 

الشخصية ختفي ملكات الناقد قد  ،إىل الفكرة دون اإلحساس الوجداين والعكس صحيح، أي النظرة

الوجدان وجعل العواطف حبيسة  تبما يستدعي ك. ووجهة نظره ،وذوقه اخلاص ،واستعداده الفطري

واستعداده التذوقي الذي يعد عنصرا أساسيا يف إجناح العملية  ،لألفكار ليتجرد من ميوله وأفكاره

.1النقدية

،إرضاء العقل والقلب يف آن واحد بني  هو الذي يوفق ،العمل النقدي الناجحيبقى لكن 

ألن النقد واألدب ظهرا متزامنني، وإذا كان «.األدبية معاً و لتوجيه عمل الناقد من الناحيتني النقدية 

أشكال مبا جيد من  ،متأثرا يف منوه وتطوره ،األدب قد ولد مكتمًال، فإّن النقد ظل حيبو ويتطّور ببطء

يف ذوق  ،وتتعارض معه أحيانا، ومبا يظهر من عوامل ترتك أثرًا قويًا أو ضعيفاً ،أدبية ختالف املألوف

الفراغات والبياضات يف  ءل ما يعرف مبلمن خال ،الذي يقوم بعملية إنتاج ثابتة 2»القارئ أو املتلقي

  .ومعرفة معىن النص ،وإجالء الغموض ،النص

يرى يف النص ما ال يراه اآلخرون، ،طيقارئ نش ،احلديثة يف التلقيفاملتلقي وفقا للنظرية "

.3"ذلككويسمع ويلمس من النص ما يصعب عن اآلخرين  

باختاذه حمورًا للدرس النقدي عوضًا عن ،فقد أصبح النقد اجلديد يركز مفهومه حول النص

،لتيارات النقدية اجلديدةجلمهور عدد من ا ،األرضية اخلصبة هيث مهد هذحباالهتمام بأشياء أخرى، 

اليت سعت إىل الكشف عن القوانني الداخلية لألدب، تلك القوانني اليت جتعل من البحث يف األدب 

.حبثاً يف أدبّية النص

.45-39ينظر، عمار بن زايد، النقد األديب اجلزائري احلديث، ص ص -1
، 3إبراهيم حممود خليل، النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط-2

.13، ص 2010
.193قياسه، ص  -معايريه -مقوماته -نظرياته –ماهر شعبان عبد الباري، التذوق األديب طبيعته -3
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¦ǀǿ�ƢǼǷȂȇ�ń¤�ÄƾǬǼǳ¦�² °ƾǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�̈ƾȇƾŪ¦�©¦°ƢȈƬǳ¦�µ ǂǠǻ�» ȂǇÂ.

  : البنيوية والنقد األدبي- أ

�Å¦ƾȇƾƳ�Å¦°ƢȈƫ�ǲưŤ�ƢĔƘƥ�ÆŚưǯ�ǺǜȇÂ��Ʈ ȇƾū¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƨǠƟƢǌǳ¦�©¦ŚƦǠƬǳ¦�ǺǷ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƪ ƸƦǏ¢

، إال أن هذا األخري مل يستخدم هذه الكلمة وإمنا استخدم عوضًا عنها كلمة "دو سوسري"اخرتعه 

.systemنظام 

البنية تكتفي  من املسلمة القائلة بأن ،يف نقدها لألدبstructuralismتنطلق البنيوية 

�ÅƢȇǂǠǋ�Â¢�ÅƢȇǂưǻ�ÀƢǯ� ¦ȂǇ�ĺ®ȋ¦�ǎ Ǽǳ¦Â��Ƣē¦ǀƥ،  هو بنية تتكون من أجزاء أو عناصر ختضع لقوانني

،ومعلومات ،وأفكار ،وإشارات ،من عالمات ،حيتوي على خصائص ومميزات مغايرة ،تركيبية

رابط العمل تساهم يف اتساق النص وانسجامه للحفاظ على ت ،وعبارات مأخوذة من نصوص أخرى

مع نظام متكامل، هكذا يتعامل البنيويون يف ،مما يساعدنا على حتليل النص حتليًال مشولياً ،األديب

.1نقدهم للنصوص األدبية

وما بينها من تناقض  ،هو البحث فيما يوحد هذه العناصر ،وهاجس النقد البنيوي

  .لتحقيق اهلدف النقدي ،ميثله النص ،ويدجمها يف إطار فين منتظم ،واختالف

والسبيل إىل ذلك أن يتأمل الناقد عناصر  ،حتليل ينبثق من النص نفسه ،فالتحليل البنيوي

مبعىن أنه يكتفي بتحليل  .دون جتاوز النص ،وعالقات بعضها ببعض ،وطرق أدائها لوظائفها ،النص

.2وتأثره به أجزاء أخرى، ألن اجلزء له صلة بالكل تأثريه فيهإىل يوصله ل ،جزء منه

م إعادة تركيبها يف إطار التحليل الشمويل توبعد التعرف على هذه العالقات واألجزاء، ت

 .بتلمس ذلك اجلزء الضئيل من إنتاج الكاتب ،سرب أغوار هذا النص األديب ،للنص وعلى املتلقي

.96-95-92، ص ص ، املرجع السابق إبراهيم حممود خليل، النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيكينظر، -1
.97، ص نفسه املرجع ينظر،-2
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،1د النصوعلى الناقد أن ينظر يف مدى احنرافه، ألن حنكة املبدع تظهر يف مدى جتاوزه لقواع

وبذلك  ،ومدى انسجامها ،وائتالف أجزائه ،وانزياحه اإلجيايب الذي يساهم يف زيادة متاسك النص

.يكون البنيويون قد ّمهشوا املؤلف وقلصوا من دوره يف إنتاج النص

  :السيميائية والنقد األدبي- ب

باعتبارها علم اإلشارات والعالمات والرموز من  semiologyشاع استخدام السيميائية 

خالل التحام الدال واملدلول، يرجع الفضل يف صياغته لعامل اللسان األمريكي شارل ساندرس بريس، 

.2ألن اللغة هي نظام من العالمات والشيفرات قابلة للفهم والتأويل

وزها له، ولكن من حيث وهنا ختتلف السيميائية عن البنيوية من حيث إمهاهلا للشكل وجتا

مما تزداد قدرة  ،ينطوي على إمكانيات متعددة للتأويل ،عنايتها باملعىن وحرصها على أن كل نص أديب

ÂǀƬǳ¦Â�̧¦ƾƥȍ¦�ƨȈǸǼƬǳ�ƢēƢǫȐǟ�ǶȀǧÂ¼�،املتلقي على التعبري عن ذوقه من خالل تلك الدالالت واملعاين

القارئ، وهذان اللذان جيعالن من النص نّصاً إذ مجع بني حترير النص وحترير خميلة  .الذي يتحقق

، مما يساعد املتلقي على تأويل تلك املعاين والدالالت الستخالص املعىن 3تعدديًا قابًال لتوليد املعاين

  .املستنبط من عمق النص

  :التفكيكية والنقد األدبي- ت

التفكيكية ، جاءت Derridaلقد ارتبط النقد التفكيكي بالكاتب الفرنسي جاك دريدا 

أن التفكيكية قد  حظحيث أعطته دوره يف النصوص اليت يتلقاها، واملال،لتعلي من شأن القارئ

.98، ص النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيكإبراهيم حممود خليل، ينظر،-1

.105-104، ص ص املرجع نفسهينظر، -2
 .106ص ،  املرجع نفسهينظر، -3
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«�¦ƢĐ¦Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ƾǫƢǼǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�Ŗǳ¦�©ƢǻƢǰǷȍ¾�فتحت  ƢǌƬǯȏ�®ƢǬǼǳ¦�¿ƢǷ¢�  دون االهتمام بالتمييز

.بني كتابة نقدية إبداعية وأخرى نقدية فقط، فكل عمل أديب يتضمن أصوالً 

فما على الناقد إال اقتحام النصوص بادئًا خوض جتربة جديدة تقوم على قلب املعاين، وما 

وهذا ال يفسد يف  ،قد يتعارض مع املعىن الظاهر ،يرمي إليه التفكيكيون أن املعىن املخفي يف النص

�ƢĔȋ�Äƾ، لقد أخذت النظرية التفكيكية جدًال يف الوسط النق1نظرهم صواب التفسري وحسن التأويل

، هذا ما أدى ببعض النقاد إىل الوقوف عند حترير 2مستعصية على التعريف ،كانت شائكة ومعقدة

  .التفكيك وإسرتاتيجيته يف التحليل

سعياً ،شغفها باستخدام كلمات واصطالحات غري واضحة ،وأخذ على التفكيكية أيضاً «

¥°ƢǬǳ¦�°Ƣđȍ�ƢȀǼǷ� وإقناعه بأن ما يقال له استثنائي وغ�ǒ ǠƦǳ�©®Ƣǟ¢�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�̈ÂȐǟ��Ä®Ƣǟ�Ś

املقوالت الفلسفية املعاصرة، وال سيما الظاهراتية، وفلسفة التأويل، حتكمها بالدرس األديب، وهو 

.3»شيء لطاملا سعى النقد عموماً والبنيوية خاصة للتحرر منه

Receptionالنقد ونظرية التلقي - ث theory:

واللجوء  ،األرضية اخلصبة للمضي بعيداً لدور القارئ يف التحليل النقدي،لقد مهد التفكيكي

،ة كانت حتصر القارئ يف إطار مغلق من الفهمقا عن املعىن، ألن التيارات السابإىل التأويل حبث

ال يعتمد االهتمام باملؤلف أو  ،يقتصر على جانبه اإلبداعي، إال أنه ظهر نوع جديد من النقد األديب

.114-113، ص ص إبراهيم حممود خليل، النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيكينظر،-1

، منشورات 2003/2004السيمياءوي اإلشكالية واألصول واالمتداد، ينظر، موالي علي بوخامت، مصطلحات النقد العريب -2

.207، ص 2005دمشق،  -احتاد الكتاب العرب

، 2010، 3والتوزيع والطباعة، طإبراهيم حممود خليل، النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك، دار املشرية للنشر-3

 .116ص
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تغيري نوعي يف وهذا ، 1)استجابة اجلمهور القارئ(وإمنا يوّجه اهتمامه كله حنو استجابة القارئ ،النص

ويتمثل هذا التغيري يف حترير عملية اإلنتاج األديب، وتلقيه من خالل تفكيك . عالقة املؤلف بالقارئ

ص معناه وصول إىل عمقه من أجل استخاللشفرات النص ورموزه وحتليلها لتكون نقطة انطالق ل

واستعداده  ،وذوقه اجلمايل ،ثغراته وفراغاته اليت حتيلنا خلربات املتلقي وكفاءته ءاملتخيل عرب مل

،اليت يستطيع من خالل التعامل معها ،إىل جانب مرجعياته وثقافته املميزة ،الستقبال النص

  .والكشف عن معانيها املخفية ،واستجالء غوامضها

برز تيار نقدي آخر يدعو  أنإىل  ،حبضور مكثفمكانته ومتتع النوع من النقد  هذا حقق"

Textualفيما يعرف بالتحليل النصي  ،ومن مشاعر القارئ ،إىل اإلفادة من علوم اإلنسان

analysisومدى  ،2"، ودافع هذا التيار اجلديد عن موقف القارئ ودوره يف حتديد معىن النص

والطريقة اليت يتلقاها، وقد استعمل النقاد مصطلحات جديدة ،استجابته جلماليته والفاعلة معه

أصبحت متداولة بينهم، نظراً ملا هلا من ،''االستجابة الجمالية''و'' عملية القراءة''، ''القارئ''

�ǾƸǼŤ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ،دد أبعاد جودتهحتĔȋ�Â��ȆǐǼǳ¦�ŘǠŭ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ǶȀǈƫ�Ƣ،أمهية للقارئ والنص

  .فيما يضمن له اخللود واالستمرارية ،قيمة عالية

متخطيًا احلواجز اليت ،ينبين أساساً على استجابة القارئ،وعلى هذا النحو برز نوع من النقد

واعتربت مدرسة كونستانس األملانية أّول جتمع نقدي يلتفت . حاول النقد اجلديد إقامتها يف الطريق

Ƣē¦ǀƥ�ƨȈǨƬǰǷ�ƨǬǴǤǷ�ƨȈǼƥ�śȇȂȈǼƦǳ¦�ǂǜǻ�Ŀ�ƾǠȇ�Äǀǳ¦�ǎ،إىل القارئ Ǽǳ¦�Ǻǟ�ÅƢǓȂǟ،  بعيدة عن املبدع

.3والقارئ

.117، ص احلديث من احملاكاة إىل التفكيكإبراهيم حممود خليل، النقد األديب ينظر،-1

.120، ص ينظر، املرجع نفسه -2
.120، ص نفسهينظر، -3
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كنظرية نقدية أعادت االعتبار للقارئ ومكانته منطلقها   ،وقد جاءت نظرية القراءة أو التلقي

  .دراكومن مث تصبح عملية الفهم بناء املعىن وإنتاجه بواسطة الفهم واإل ،فهم العمل األديب

خيتزن يف ثناياه معاين عميقة تستدعي  ،والنص اجلديد نص مشفر أو غامض بالدرجة األوىل

وصقل  ،باإلضافة إىل تغذية عقله ،أفق توقعات القارئ اليت تقتضي بدورها اطالعاته على مرجعيات

تفسريه  لتمكنه من احلكم على النصوص اليت تُعرض للقراءة، وعلى القارئ،واتساع ثقافته ،موهبته

ضروري يف عملية  ،وحتليله وحضوره ،بكل الطرق باعتباره العنصر املستهدف يف أي عمل أديب

ǂǬǳ¦�ǽ®ƾǠƬƥ�ƶǸǈȇ�ƨȇ±ƢĐ¦�ǾƬǠȈƦǘƥ�ǎ¦ ¦© .القراءة Ǽǳ¦�ȆǬǴƫÂ� هو الذي خيصب النص  ،وهذا التعدد

لنص، ألن األثر وللقارئ كما ذكرنا آنفا مرجعياته اليت متكنه من تشكيل املعىن األديب ل .1ويغنيه

،تثري لدى القارئ ما ميكن أن يعد نشاطًا إبداعياً ،وإحياءات ،ودالالت ،األديب حيتوي على رموز

رحبة  ايفتح له آفاقو يوازي إبداع النص، ما يدفعه إىل إعادة صياغته من جديد وفق طريقته اخلاصة 

  .ثانية للقراءة األوىل املكتوبةللتلقي والتأويل وهذا التغيري يعترب عملية إنتاج جديدة وقراءة 

والقراءة هي كتابة ثانية على كتابة أوىل، ،فالقارئ هو الذي يعيد إنتاج النص من جديد«

.2»ومتثل الكتابة األوىل وجوداً فنيا لعامل النص األديب

وبالتايل يصبح كمنتج آخر للعمل األديب، ،وكينونته املتميزة ،مينح القارئ النص وجوده الفين

وأعطت للنص قيمة من خالل تعدد قراءاته، وقد وجدت ،حت للقارئ فرصة يف إنتاج النصوصمن

حيث لقيت رواجًا كبريًا وإقباًال واسعاً، فقد أصبح ،نظرية التلقي صداها يف النقد العريب احلديث

.حضورها مكثفاً يف األعمال األدبية والنقدية

.120، ص احلديث من احملاكاة إىل التفكيكإبراهيم حممود خليل، النقد األديب ينظر،1
.99، ص2008، 1ديب وأفق النظرية الشعرية، دار أرسالن، سوريا، طبشري تاوريت، الشعر واحلداثة بني أفق النقد األ-2



  واقع النقد األدبي الحديث والمعاصر في الجزائر  ..............................................: .الثالفصل الث

124

  :النقد والتأويل- ج

أن  ،شيوع ما يعرف بالنقد التأويلي، واملطلوب يف املؤول،األديب من أثر التفكيكية يف النقد

مقصد املؤلف، وثانيهما مقصد :يعتمد على الطابع اجلمايل للنص، فلكل نص ثالثة مقاصد أوهلا

والثالث هو مقاصد املؤّول أي القارئ، وهنا تتقاطع نظرية التلقي مبفهوم التأويل األديب، ،النص

.1وأفق التوقع ،وأفق االنتظار ،سمى بأفق القراءةفكالمها يستخدم ما ي

والركيزة األساسية يف  ،متعلقة باملتلقي الذي يعترب احملور الرئيسي ،ألن كل هذه املصطلحات

 ءومل ،وإشاراته ،باللجوء إىل التأويل يف حتليله لألثر من خالل تأويل رموزه ،بناء أي عمل أديب

وصوًال إىل معانيه ،انطالقا من املعاين السطحية ،فراغاته وبياضاته، وللكشف عن إحياءاته ودالالته

  .اخلفية

فهو يف الوقت  ،ذو طبيعة مزدوجة ،فإن النقد القائم على تأويل النصاالساس  وعلى هذا 

ىن اجلديد يقوم بإخفاء معىن آخر، مث يتحول املع،الذي يسعى فيه للكشف عن معىن جديد للنص

النصوص  ... وهكذا ،حمتاج إىل تأويل آخر ،إىل معىن حريف ،الذي اكتشفه النقد التأويلي مع الزمن

اليت  ،يرتبط باملفهوم اجلمايل من الناحية التأويلية بالتوقعات ،كيانات تتطور بالنسبة للنص الشعري

  .تثريها القراءة األوىل

ǂǬƥ�ÅȏÂ¢�¥°ƢǬǳ¦�¿ȂǬȈǧ��Ǫǧȋ¦�¦ǀđ�ÅȐǐƬǷ�ǲǜȈǧ¦ ̈�،أما التفسري احلريف اخلاص بالقراءة الثانية 

من خالل  ،الذي يساعد على توقع الدالالت ،مستخدمًا يف قراءته منظوره،القصيدة بيتًا بْيتاً 

، وذلك بربط فيدرك الشكل املكتمل للقصيدة ،اطالعاته على أعمال أدبية سابقة، يبين أفق توقعه

وهذا  ،الذي مت استيعابه ،مث بعد ذلك يتم توظيف املعىن املوضوعي ،الدالالت اجلزئية يف معىن كلي

.128-127، ص ص النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك ،ينظر،  إبراهيم حممد خليل -1



  واقع النقد األدبي الحديث والمعاصر في الجزائر  ..............................................: .الثالفصل الث

125

إذا مت  ،هو جوهر النص ،ألن املعىن اخلفي. 1هو الشيء الذي خيتص به التأويل على رأي إيزر

يتيح للقارئ املتعة كما   ،ستتحقق االستجابة اجلمالية للمعىن النصي ،استيعابه بطريقة موضوعية

  .اجلمالية

�Ń�ƢĔ¢�řǠȇ�ȏ�¦ǀǿ��ǶȀǼȈƥ�ƨǳÂ¦ƾƬǷ�ƪ ƸƦǏ¢Â��ĺǂǠǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�ǖǇȂǳ¦�Ŀ�ǲȇÂƘƬǳ¦�̈ǂǰǧ�©ǂǌƬǻ¦

وبعض األحاديث واألبيات  ،تكن معروفة عند القدماء، وإمنا شيوعها كان يقتصر على النص القرآين

ويف مقاصد  ،إعادة النظر يف مقاصد النصلكن يف العصر احلديث أخذ النقاد يف ... الشعرية املشكلة

عبد القادر فيدوح، عبد املالك مرتاض، : ومن النقاد اجلزائريني الذين تناولوا ظاهرة التأويل. 2القارئ

  .اخل...حبيب مونسي

ألن الشاعر يفهم  ،والشعري خاصة ،اشتغل الدارسون النقاد على مسألة التأويل األديب عامة

عصرهم، لذا فهو يستميلهم مبا حيّبون، ويبدأ نصه مبا جيذب إليه أمساعهم،  وطبيعة ،طبيعة املتلقني

ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ǀǨǼȇÂ3.

هذا يف نفسية املتلقي، ألن خاص  نظرًا ملا له من وقع ،ارتبط مصطلح التأويل أكثر بالشعر

�Ǻǟ�Ʈ األخري ƸƦȇ��ËȆǴƳÂ�ƶǓ¦Â�Ǿǻȋ�Ä®ƢǠǳ¦�¿Ȑǰǳ¦�ǾƥǀŸ�ȏ��Ä±ƢĐ¦�ŚƦǠƬǳ¦�ń¤�ǾǠƦǘƥ�ǲȈŻ

ويصّحح، فطبيعة فن الشعر أعقد بكثري من فن النثر، ألنه ،ويعّدل،ويشرح ،الغموض حىت يفسر

ن ر، وهلذا يعد مثتصويرية، قد ال تتوافر يف فن النحيتاج إىل مقومات خاّصة من وزن وقافية، وقدرة 

نظرا ملا يتضمنه من حتوالت وتغريات  ومعايري  ،أشهر الفنون األدبية وأقدمها، وأكثرها ذيوعًا وانتشاراً 

.4فهو حيتاج إىل نوع من الصنعة ،تضبطه على املستوى الفين

 .130 -129 -128ص ص ، النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك،إبراهيم حممد خليل  ينظر،-1
.132، ص  املرجع نفسهينظر، -2

.179، ص 2008، 1ينظر، أبو زيد بيومي، التوازن يف عملية إبداع النص الشعري، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، ط-3
.35-34، ص ص )قياسه - معايريه - مقوماته -نظرياته -طبيعته(ينظر، ماهر شعبان عبد الباري، التذوق األديب -4
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فمن النقاد من يرى أن  .لقد أثارت قضية التأويل الشعري جدًال يف الوسط النقدي األديب

ن الوزن أهم عنصر من عناصره، ويرى بعض النقاد أن الشعر فيما حيققه من الشعر وزن وقافية، وأ

ومقدرته على الكشف  ،وفتوحات خيالية، فيما يرى آخرون أن الشعر يف رسالته اإلنسانية،مكاسب

ولذلك اختلفت . 1عن الداخل اإلنساين، ومنهم من يرى الشعر يف التوتر الذي خيلقه يف القارئ

نقاد بعض الآراء  إىلعرض يتم التف و وتعددت الدالالت واملفاهيم، وس،راآلراء ووجهات النظ

وتصور مغاير، كل واحد منهم عّرب عن رأيه ،هلم نظرة خاصة تكانالذين  صحفيني والكادمييني، األ

 .ومفهومه الشخصي ،بطريقته اخلاصة

.13، ص 2008دمشق، -املوسى، مجاليات الشعرية، منشورات احتاد الكتاب العربينظر، خليل -1
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  :التأويل الشعري من منظور النقد األكاديمي: المبحث الثاني

  :األكاديميالنقد 

تعمل على تتبع احلركة األدبّية، وتساهم ،أصبحت العملية النقدية ضرورة ملحة ال مفّر منها

كما تربز مفاتنها وحماسنها . من خالل إظهار مواطن القبح واجلمال فيها ،يف تنمية اإلبداعات األدبية

  .يتخذها الناقد كإسرتاتيجية لتحليل النصوص األدبية ،انطالقاً من مرجعيات ثقافية وفكرية

يمارس العملّية اإلبداعية النقدية على لفبمجرد أن ينتهي املبدع من عمله، يأيت الناقد 

أن اإلبداع هو موضوع النقد، فإن هذا ال يقّل أمهية عن عمل األديب، و ، وألن عمل الناقد1إبداعه

.2ابعة لإلبداع نفسهاألخري يعترب عملية نقدية إبداعية ت

وسعة إطالعه ومرجعياته، حىت يتمكن ،يتوقف على اجتهاد الناقد ،وأي حتليل لنٍص أدّيب ما

من إجياد نقد يتسم بالدقة واملوضوعية يف أحكامه، وتأويل نص أديب ما يتطّلب منه إتباع منهج 

) الذاتية(الشخصية  هفهناك من النقاد من يفرض أحكام .علمي مناسب وفق ما تفرضه طبيعة الّنص

.على األعمال األدبّية

 .وهو نقد انطباعي خيضع للذاتية ،أبرزها النقد الصحفيلعّل ،لحركة النقدية عدة اجتاهاتل

Ǿǳ�śǬǴƬŭ¦Â�ǎ،3يتميز بانتشار واسع Ǽǳ¦�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƶƬǨǳ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�°¦Ȃū¦�ǪǴƻ�¾ÂƢŹ�  لتذوقه

  .وأبعاده الداللية والتأويلية ،والكشف عن مجاليته

هو نقد موضوعي يتميز باملنهجية والعلمية، فهو النقد األكادميي  ،أما االجتاه الثاين من النقد

.يعتمد أساساًت على تطبيق مناهج نقدية على نصوص أدبية

.57، ص 1998، 1ينظر، شلتاع عبود شراد، مدخل إىل النقد األديب احلديث، دار جمدالوي للنشر، عمان، ط-1

.07، ص 1990ينظر، عّمار بن زايد، النقد األديب اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، -2
  .07/06/2014وهران  -ينظر، جناة مزهود، حوار الشاعر والناقد األكادميي ناصر اسطنبول، صحيفة الفكر-3
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ضها طبيعة تفر  ،وقوانني نقدية ،وفق قواعد ،دقة النقاد األكادمييون ملزمون بتطبيقها بكل

، واستخالص مكامنه اخلفية ،عرب سرب أغواره ،النص، وذلك من خالل القيام بدراسة حتليلية تفكيكية

  .كنوزه الفنية واملعرفيةو 

مع إشراك املتلقي كفاعل  ،وثراءً ،كانت املمارسة النقدية أكثر عمقاً ،ً فكلما كان النص راقيا

.والنقدية معاً ،أساسي يف العملية اإلبداعية

جيد أن هناك تكامًال بني األعمال اإلبداعية واملمارسة ،للعملية النقدية يف اجلزائراملتتبع و 

ا كم  ،دخلت عليه مصطلحات مستحدثةو النقدية، خاصة وأن النقد قد اكتسب مفاهيم جديدة، 

احلاصل يف الساحة  ،من خالهلا أن يواكب التطّور اإلبداعيطرأت عليه عدة تغّريات، استطاع

  .النقدية

يف حتليل النصوص األدبية، وهذا ما جنده يف النصوص  أصبح هناك وعي نقدي أكادمييوقد 

دّل على أن هناك صلة وطيدة بني ي هذاو تطّورت نتيجة للنقد األكادميي، الشعرية اجلزائرية، حيث

يسعى املبدع دائما إىل خلق نص إبداعي جديد وهلذا ، والعمل األكادميي ،إلبداعي الشعريالنص ا

  .واليت هيأت مساحة واسعة للتلقي ،يتالءم واملعطيات النقدية للنص ،ومغاير

فقد هيأت لظهور دراسات نقدية حتفل  ،أما املساحة املتسعة من إنتاج النص اإلبداعي

�śƥ�ƨȈǳƾƳ�ƨǫȐǟ�½ƢǼǿ�À¢�śƦƬȇ�¦ǀđÂ��ÄƾǬǼǳ¦Â�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�«ƢƬǻȍ¦�Ŀ�̧ واستمر ،باجلديد Ƣǈƫȏ¦�Ǯ ǳ̄

.1تنشأ عن فعل نّصي مما فتح فضاءاً واسعاً للتلقي والتأويل،نصوحركية ال ،النقد

، 1عايل سرحان القرشي، حتوالت النقد وحركية النص، مؤسسة االنتشار العريب، النادي األديب، بريوت، لبنان، ط،ينظر - 1

.356-349-348، ص ص 2009
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هي قضية التأويل  ،ومن القضايا اليت أثارت جدًال كبريا بني النقاد اجلزائريني األكادمييني

«�Ƕđ°ƢǌǷ،الشعري، حيث تنافس فيه العديد من النقاد ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�śǇ°¦ƾǳ¦Â��ƨȈǧǂǠŭ¦�ǶēƢȈǨǴƻÂ

  .والثقافية

دراسات حتليلية حمضة، تستدعي املناهج  - يف جمملها-هي  ،النقدية األكادميية والدراسات

على معتمدة يف ذلك والشعرية خاصة، ختضع للمنهجية والعلمية، ،النقدية يف األعمال األدبية عامة

ص موازيًا للن،حىت يكون العمل النقدي عمال إبداعياً ،األساليب الفنية اليت تفرضها املؤشرات النصّية

  .نفسه اإلبداعي

املنهج السيميائي  ،من بني املناهج النقدية املعتمدة يف حتليل النصوص األدبّية والشعريّة

اليت حتمل يف ثناياها  ،األخري الذي يقوم النقاد بتطبيقه على النصوص الشعرية احلديثةهذا والتأويلي، 

وهذا الغموض يتطلب  ،املعىن اللغوي يف اً نسيجًا من الدالالت املتعددة املعىن، وأحيانًا جند غموض

ƢĐ¦�ƢȀǷ¦Ȃǫ�ƨȇǂǠǋ�ƨǤǳ�¿ƢǷ¢��¾ƢĐ¦�ƶƬǨƫ�ŕƷ�©ȏȏƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǲǸǌƬǳ�ǞǈƬƫ±اً وعناء اً جهد

وهذه أبرز مسات النصوص الشعرية اليت تبعث ، ويلية، لتوضيح مرامي األثر الفيناألوسع للممارسة التأ

  .عطيات لغوية وفنيةواستنطاق ما وراء النص من م ،على التأويل

ويساهم يف تكثيف داللته  ،ومتجددة ،التأويل على النص الشعري أبعادًا جديدةيضفي 

ال يقودنا إىل كل  ،وذلك وفقا لقوانني وإسرتاتيجيات نصّية، إال أن العقل التأويلي يبقى نسبياً 

  .الدالالت املمكنة يف النص

.يتقّيد مبقصدية املؤلف، ومقصدية النصأن ألن النص غينٌّ بالدالالت، وعلى الناقد األديب 

،حول قضية تأويل النص األديب عامة ،بعض آراء النقاد األكادمييني اجلزائريني سيتم الوقوف علىو 

.والشعري بصورة خاّصة
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حيمل الدكتوراه يف  ،جزائري األصل ،أستاذ جامعي وناقد أكادميي :عبد القادر فيدوح- أ

،''دالئلّية النص األديبّ ''النقد األديب احلديث، وله عدة مؤلفات، ولعّل من أبرزها كتابه 

، تناول فيهما إمكانات تأويل النصوص ''إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر''وكتاب 

  .مبا فيها الشعر اجلزائري ،والشعرية خاصة ،األدبية عامة

ديب حيمل عّدة دالالت متنّوعة بتنوّع التأويالت، ألّن النص يتقّوم حيث يرى بأن النّص األ

.، ويزرع فيه روح التجديد، ومينحه قدرة اخللق واإلبداعاً ومغاير  اً جديد اً بتأويله، كي يبعث فيه نفس

يعمل على نقل داللة ألفاظه من الّداللة األصلّية إىل الّداللة ''بالكشف عن مجالياته وغموض كينونته 

ƨȇ±ƢĐ¦''1 وذلك وفقًا للمعطيات النصية، واستنادًا إلسرتاتيجيات تأويلية، ختضع ألدوات إجرائّية ،

حىت ال يدخل النص كالصفحة البيضاء، وإمنا ،تقتضي من املؤّول أن يكون لديه رصيد معريف وثقايف

.يكون مزّوداً بقراءات نصية ونقدية سابقة

¦ƨȇ±ƢĐ¦�©ȏȏËƾǳ¦Â،�Àȋ�ǾǴǿƚƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ،حياءاتواإل ،الّنص الشعري باإلشاراتحيفل 

يكون أكثر قابلية لالنفتاح على عدة تأويالت، وهذا ما يراه الناقد األكادميي عبد القادر فيدوح 

�ƢĔƢȈǯ�Ŀ�̈،يعززه الشعر من خلق مالءمة إلمكانية التأويلولعل ما '' ËŚǼǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǾǬǴţ�ƢǷ�ǾǈǨǻ�Ȃǿ

.2''احليوي

أما القيمة الباطنية له يفرضها التأويل  ،نتة الظاهرة للنص الشعري يفرضها املليّ القيمة الفع

.حىت تكون هناك قيمة فعلية للمنجز األديب والنقدي معاً ،كالمها يكمل اآلخرو 

من حيث اللغة الشعرية اليت تعترب القلب النابض  ،والنص الشعري خيتلف عن النص النثري

 .مما ينتج التعدد ،تنفتح على أكثر من تأويل �ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳƢƥ�±Ƣů�ƨǤǳ�ƾǠƫ�ƢĔȋ للقصيدة الشعرية

.66، ص 2009فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن العشر، دار الزمان نيل وقران، كوم عاصمة الثقافة العربية، عبد القادر  - 1
.09، ص نفسه املرجع - 2
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ألن املعىن اخلفي  ،1''ليست ذات نتاج حمددة ،يف النتاج اإلبداعي هو مناقشة مفتوحةوفعل التأويل ''

، واحد منهم العنان ألفكاره اهبهم، حيث يطلق كلذǷÂ�Ƕđ°ƢǌǷÂ،يف النص خيتلف باختالف النقاد

، فتنشأ )الناقد(تعدد وجهات النظر إىل النتاج األديب، مما جيعل النص مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باملؤّول ب

  .متقاربة مع قصدية املبدع ،هناك عالقة جدلية مع النص، وتصبح تأويالت النقاد املتعددة

�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǶȈǜǼƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢĔƜǧ،ومبا أن اللغة الشعرية هي مهزة وصل بني الشاعر واملتلقي

مما يتم تفعيل النصوص  بني القارئ والنص الذي يتسع جماله وفق تعددية املعىن لدى القراء،،التواصلية

ƢēƢǻȂǼǯÂ�ƢȀǼȈǷƢǔǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ.

،أن النص والدة متجّددة'' الرؤيا والتأويل''هذا ما يراه الناقد عبد القادر فيدوح يف كتابه 

والكتابة هي اليت تضفي عليه معىن  ،اريةذات انتماءات حض ،يف ترسيخها مجاعات بشريةتسهم 

بوالدة جديدة، ألن ،من قارئ جديد ،يداعب ذائقة املتلقي فيما خيلقه ،له إىل فضاء أديب واسعوّ وحت

، وترك املهمة االستكشافية 2مما يؤدي إىل موت املؤلف ،منظوره يتجدد بتجدد الذات نالنص م

،بالغوص يف األسرار الداخلية الكامنة يف أعماق الذات املبدعة ،قارئ الذي حيشر نفسه يف النصلل

وذلك باستنطاق شفرات النص . لالقرتاب من مقصودها املخفي ،واستقرائها ،من خالل تفحصها

حىت  ،من طرف الناقد ،وتأويلها إلعادة صياغتها من جديد ،ورموزه الصطياد معانيه املسكوت عنها

  .تكتمل العملية اإلبداعية لديه

لعبد '' بكر بن محاد''ضمري الشعب اجلزائري ''وهذا ما جنده يف حتليل شفرات القصيدة 

  .القادر فيدوح

.25/05/2012هاشم عبود املوسوي، العالقة بني قصيدة املبدع وتأويالت املتلقي يف النتاج األديب، بتاريخ -1

دار الوصال، ،  التصفيف الضوئي واملخترب ،مدخل لقراءة القصيدة اجلزائرية املعاصرةرؤيا والتأويل، عبد القادر فيدوح، ال،ينظر - 2

  .09 -03ص ص ، مقدمة الكتاب، 1994، 1ط
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باإلضافة إىل قصيدة بغداد لعبد اهللا العشي، حيث قام من خالهلا بتحليل بنية النص ومدارج 

  .املعىن فيه

إرادة ''مجعها يف مؤّلف واحد بعنوان ،ليوسف بشري ،تجاينوتأويل العبارة الصوفية يف شعر ال

كانت عبارة عن دراسات نقدية يسعى الناقد من خالهلا بعث '' التأويل ومدارج معىن الشعر

وللبحث عن  ،وكشف العتمة، وبعث الرؤيا، وكسر الصمت، وجعل الثابت متحركا ،املسكوت عنه

من خالل مكوناته اجلمالية وتراكيبه . 1ءاته ومثانيهوكشف انثنا ،انفالت الشعر من وصايا املعىن

يقوم على عدة عناصر كالشكل، اإليقاع والداللة، ،املعقدة، ألن النص الشعري كمعطى مجايل

،تتحقق من خالله االستجابة التأويلية ،والقافية، تلتحم كلها يف كتلة واحدة لتكون كمرّكب مجايل

يتسع للعديد من التأويالت الالمتناهية، اً واسع الذي يعترب حقالً و  ،2اليت أرادها املبدع من وراء النص

من خالل قراءاته  ،أو ناقد ،واخلربات الثقافية اليت يكتسبها كل مؤّول،انطالقا من القدرات الفكرية

  .اليت تقوم عليها دعائم التأويل ،اليت متده بأدوات يستخدمها يف عملية التحليل ،اإلبداعية والنقدية

وناقد من النقاد األكادمييني  ،وأستاذ جامعي ،أديب جزائري :الملك مرتاض عبد-  ب

، ''نظرية النقد'': اجلزائريني، حتّصل على الدكتوراه يف األدب، وله عدة مؤلفات أبرزها

حتليل مركب لقصيدة ''، ''نظرية النص األديب''، ''بنية اخلطاب الشعري''، ''نظرية القراءة''

  .''يد آل خليفةأين ليالي حملمد الع

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǬËǸǠŭ¦Â�̈ǄȈǸƬŭ¦�ƨȈƴȀǼŭ¦�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�ÅƢƳ¾��،''نظرية النص األديب''وميثل كتاب  Ȃ̄Ŷ

فهو بنية  ،أن النص األديب أكرب وأوسع من حصره يف نظرية حمددة ،حيث يرى أغلب الدارسني

¤�¦ǀǿ�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�µ ƢƫǂǷ�¼ǂǘƫ�ƾǬǳ��Ƣđ�½ƢǈǷȍ¦�² °¦ƾǴǳ�ŘǈƬȇ�ȏ�ƨƷȂƬǨǷىل مجلة من املفاهيم،

، املرجع عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، مدخل لقراءة القصيدة اجلزائرية املعاصرة، التصفيف الضوئي واملخترب،ينظر  - 1

  .10ص  ،السابق 
.24، ص نفسه املرجع ،ينظر - 2



  واقع النقد األدبي الحديث والمعاصر في الجزائر  ..............................................: .الثالفصل الث

133

ويسعى إىل ربطها بالرتاث، ألنه يعترب أحد كبار النقاد العرب ،واإلشكاليات اليت تتصل بالنص األديب

.1يتميز بقراءاته العميقة والناقدة للرتاث العريب فهو جيمع بني األصالة واملعاصرةو املعاصرين 

ليلج بواسطتها أغوار  ،وإطالعات معمقة ،ويرى بأن الناقد جيب أن يتمّيز بثقافة واسعة

حىت  ،النصوص األدبية، استنادًا ألدوات إجرائية، وإتباع منهج نقدي صارم أثناء املمارسة التطبيقية

.يكون حتليله علميا ممنهجاً 

إىل مناهج نقدية معاصرة كاملنهج السيميائي، التفكيكي، ،النصوص األدبية احلديثةحتتاج 

اليت كانت  ،النقدية التطبيقية "مرتاضعبد امللك "، وهذا ما جنده يف دراسات البنيوي، التأويلي

على سبيل  ،والشعرية منها على وجه اخلصوص ،شمل كل النصوص األدبيةت ،معظمها سيميائية

،اليت قام بتحليلها حتليًال سيميائيًا مرّكبًا عميقاً ،حملمد العيد آل خليفة'' أين ليالي''املثال قصيدة 

  .ة راقية سامهت يف إثراء القصيدة الشعريةولغ

تنظرياً ،من القضايا النقدية اليت ختصص فيها الكثري من الباحثني ،ويعترب التأويل الشعري

واملناهج النقدية، ،جيب أن يكون متمّرسًا على خمتلف النصوص الشعرية،وتطبيقاً، والناقد للشعر

ن على النص و اليت مارسها النقاد والدارس ،يةنالنّصا النقديةفالتأويل بدوره يعد من بني املناهج 

الذي يعد كمحور مركزي ترتكز عليه العملية اإلبداعية  ،وباملشاركة الفعالة للمتلقي ،اإلبداعي الشعري

  .والنقدية

وفك رموزه  ،دالالتهمما يدفعه إىل تتبع  ،يغري متلقيه اً إبداعي يعترب النص الشعري عمالً 

وصوًال إىل بواطنه، ويتوّقف هذا على ،من التأويل انطالقًا من معناه الظاهرياليت تستدعي  ،وشفراته

دراسات الوحدة العربية، بريوت، حممد سيف اإلسالم بوفالقة، نظرية النص األديب، جملة املستقبل العريب، مركز ،ينظر -1

  .م29/09/2011، 358ع
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والشعرية على وجه  ،وبراعته املنهجّية يف حتليل النصوص األدبية،املؤّول ونضجه الفكري واملعريف

  .اخلصوص

النصوص  املبدع كثرياً إىل الغموض يف نصوصه الشعرية جلذب القارئ، حيث كانت جليلجأ 

نظراً ألنه مثري للجدل ومليٌء بالرموز .1املطروحة للتحليل من اجلنس الشعري يف القرون اهلجرية األوىل

.تفتح أمامه آفاقاً واسعة لتأويلهو اليت تثري لدى القارئ مجلة من األسئلة، ،واإلشارات اإلحيائية

فاظه، خصائصها، من حيث داللة أل ،يع نواحيهمج خاصة وأّن النص أصبح يُدَرس من

ƢēƢǻȂǰǷÂ�Ƣē¦ȂǏ¢�  والرتكيبية  ،والصوتية ،والعالقة الداللية ،اللغويما يندرج ضمن الرتكيب

.2واملورفولوجية

واعتربوه نسيجًا من الدالالت ،وجودة عالية ،عاجل األدباء والنقاد النص الشعري باحرتافية

،واحليز ،والصورة ،واإليقاع ،كاللغة،  ألنه حيمل يف ثناياه عدة عناصر ،والفنية الالمتناهية ،اجلمالية

  . فهي كلها مسات مجالية متيزه عن غريه من األجناس األدبية األخرى ،والرتكيب

هذا هو موضوع النقد األديب  .وتشّكلها،حتدد لنا بنية القصيدة ،لها معطيات فنيةك

ومضموناً، فهو يراعي اخلصائص الداخلية واخلارجية ويتناوله شكالً ،الذي يدرس النص ،3احلديث

من  ،من خالل حتليلها وتفكيكها ،للقصيدة، حيث يقوم بتسليط الضوء على القصيدة املراد دراستها

.77للنشر والتوزيع، ص، دار الغرب)تأسيس للنظرية العامة للقراءة األدبية(ينظر، عبد امللك مرتاض، نظرية القراءة -1

، جملة قراءات، خمرب وحدة )قراءة يف كتاب نظرية القراءة(إبراهيم عبد النور، جهود عبد امللك مرتاض يف تنظري القراءة ،ينظر - 2

.55، جامعة بشار، ص 2010التكوين والبحث يف نظريات القراءة ومناهجها، ع 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، وهران، )دراسة تشرحيية لقصيدة أشجان ميانية(ي عبد امللك مرتاض، بنية اخلطاب الشعر ،ينظر - 3

.04اجلزائر، ص 
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فالنص ، 1واستنفاذ ما فيها من طاقات فنّية ومجالية،أجل استخالص خصائصها وظواهرها وأبعادها

ه الفين واملعريف، وكلما كان النص راقيًا كانت املمارسة ئاليت تكمن يف ثرا ،يقاس مبدى تعّدد تأويالته

  .وأمشل ،وأعم ،النقدية أرقى

ومقاالت يف جمال  ،له عدة مؤلفات ،وناقد أكادميي ،أستاذ جامعي :حبيب مونسي-  ت

وقد حتدث يف كثري من املناسبات عن االلتباس املوجود حول قضية تأويل . األدب والنقد

والشعري بصورة خاصة، حيث أوضح أمهية النص، ودور القارئ ،النص األديب عامة

أو  ،تكوين حتليل كلي للشعر ،وحتاول القراءات التأويلية والسيميائية''بالنسبة للنص، 

وحتليل  ،واإلنسانية ،نتيجة تطّور العلوم اللغوية،مبنظور إجرائي متبلور ،دبأدبية األ

.2''اخلطاب

من خالل خلق تلك الفجوات  ،لنص األديب أن يرتك املبادرة التأويلية للمؤّولامبدع يريد 

  .مما يستدعي منه التأويل ،والثغرات اليت جتعله يف حرية من أمره ،والبياضات

، وذلك من خالل تلك األدوات الشعرية اليت حيتويها 3''دائمًا يف ذهن املبدعفالقارئ حيضر ''

حىت يتمكن من خالهلا التقرب من األثر  ،النص، هي مؤشرات نصية متهد األرضية اخلصبة للمؤول

،وأسراره الكامنة فيه ،لتوضيح مراميه املستهدفة، كما حيمله مسؤولية الكشف عن عوامله اخلفية،الفين

وحصيلة ملتقى  ،هي فعل مجايل" "حبيب مونسي"فالقراءة من منظور الناقد . قا من فعل القراءةانطال

فة، دار الغرب للنشر والتوزيع، حملمد العيد آل خلي) أين ليالي(ء حتليل مركب لقصيدة ياعبد امللك مرتاض، ألف ،ينظر - 1

  .40صوهران، اجلزائر، 

جملة شهرية أدبية تصدر عن احتاد الكتاب العرب، (وتلقي النص األديب، جملة املوقف األديب شرشار عبد القادر، نظرية القراءة-2

.2001، تشرين الثاين، 367، العدد )دمشق

حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن، من املعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، -3

.07، ص 2001
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ƨȈƟƢĔȐǳ¦�©ȐȇÂƘƬǳ¦�Ǯ،1"تأويالت اليت تندرج ضمن نسق فين ومجايلال Ǵƫ�Àȋ�  هي السبيل الوحيد

من  ،النصية متبلورة من املعطيات ،وهي نتاج قراءات فردية متعددة ،للوصول إىل املعين احلقيقي للنص

واستنادًا إلجراءات فنية ،واجتاهات نقدية تأويلية ،حسب رؤى ،أجل إعادة إنتاج النص من جديد

  .تفرضها طبيعة النصوص الشعرية احلداثية

أن هناك خصوصية حملية يف  -ال حمالة-واملتتبع للحركة الشعرية اجلزائرية احلديثة، سوف جيد 

من خالل طرحه، حيث يرى  "حبيب مونسي"وهذا ما ذهب للحديث عنه الناقد  ،النصوص الشعرية

مما يفتح الشهية للقارئ لتذوق النص  ،2عند ولوج عوامل الشعرية اجلزائرية اً واضح اً أن هناك انفتاح

.3''بصورة تضمن له املتعة واللذة''ومن مث ممارسة طرائقية التأويل عليه 

وتعدد دالالته وأبعاده الفنية واجلمالية، ،إىل اّتساع معناه،االشتغال التأويلي للنصيؤدي 

حتدد هوية  ،ووصوًال إىل بنيته العميقة، وذلك بعد قراءة متأنية معّمقة،انطالقًا من بنيته السطحية

كمنهج نقدي ويل، باعتباره  أمامه جماًال أوسع ملمارسة التأ لتفتح ،النص، كي حتاصره من مجيع نواحيه

  .على اخلطاب الشعري احلديثيفرض نفسه 

واستنطاق معطياته الفكرية  ،ال يفصح عن نفسه إال بعد تفحصه ،ألن اخلطاب الشعري

ألن  ،وتكون فيها القراءة ضربًا من النص-،اليت تكون كتأشرية للعبور منها إىل بوابة النص ،والّلغوية

�ǂǧ¦Ȃƫ�¦̄¤�ƾƷ¦Â�ǲǠǧ�ƢĔ¢�ÀƢǯ��Ǯ "حبيب مونسي"النص والقراءة من منظور  ǳ̄Â�¦ǀǿ�©¦ǂƫȂƫ�©

  .سر العمق والغياب -الكشف والتخلي وكانت اللغة

1-�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨǴĐ¦.
.2012-03-25ينظر، حبيب مونسي وآخرون، هل هناك من خصوصية للشعر اجلزائري احلديث، -2

سوريا،حبيب مونسي، القراءة واحلداثة مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،-3

.204، ص 2000
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فيما يصبو إليه من  ،وحماولة مالمسة الفكرة الغامضة اليت يسعى حتليل اخلطاب إىل تأسيسها

وانبجست منه فكرته املبدئية اليت  ،ق الشاعراهلاجس الذي أرّ "مقاربته للنص، وكأننا نريد إثبات أوًال 

للكشف عن  1"قيادة القارئ إليها عرب حركة اإلبداع كله ،راح يبحث عن ثوب يناسبها، تاركاً لرموزها

  .املعىن املختمر يف أعماق النص

للكشف عن معناها الذي يسري عرب '' ،والقارئ وحده من ميتلك مشروعية تأويل النصوص

الذي حتمله القصيدة  ،ت والرموز، وهو يف هذه احلالة مراد العمل األديببني ظالل الدالال ،العناصر

  .حيدد معناه وداللته 2''وينفتح عليه االحتمال، فهو موجود ضمن ثنايا عناصر األثر الفين

من خالل استعمال بعض األدوات  ،للمعىن الشعري اً مبدئي اً وكأن املبدع مينح للقارئ تصور 

وغريها من األساليب اليت تقع يف صلب  ،ةوتشبيه، واستعارة، وكنايور وأخيلة، من ص ،الشعرية

ǲȇÂƘƬǳ¦�ȄǴǟ�ƢđƢǘƻ�ƶƬǨǼȇ�ƢŲÂ��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦3منفتحاً ،واسعاً ،فضاءًا فنيا،، وتصبح القصيدة

الذي يتخذه القارئ كإسرتاتيجية نصية يف حتليل النصوص األدبية  ،على إمكانات التأويل

وحماولة بلورته  ،لالقرتاب من معناها املتخيل �ƢȀǫƢǸǟ¢�Ŀ�ǲǤǴǤƬǳ¦Â�ƢēƢǻȂǼǰǷ للغوص يف ،واستنطاقها

  .وفق رؤية نقدية تتناسب ومقصود النص

وناقدة أكادميية، وهي من جيل ،وأستاذة جامعية ،شاعرة جزائرية :حمر العين خيرة-  ث

 جمال ، وهلا رصيد معريف يف''أكوام اجلمر''احلداثة الشعرية، ومن أعماهلا الشعرية 

  .''احلداثة يف نقد الشعر العريب''بعنوان جدل  اً الدراسات النقدية، حيث ألفت كتاب

، ص 2009ية بن عكنون، اجلزائر، اإلبداع الشعري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركز حبيب مونسي، توترات-1

  .93 -92ص
.286حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن، ص -2

اجلزائر، حبيب مونسي، شعرية املشهد يف اإلبداع األديب، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية بن عكنون، ،ينظر - 3

.54، ص 2009
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طالعات على هلا إ ǂ̈ǟƢǋ�ƢĔȋ،وكان هلا رأي فيما خيص انفتاح النصوص األدبية والشعرية

التأويلية من فالنظرة . ǾȈǧ�ǲȇÂƘƬǳ¦�ƨȈƟƢĔ�ȏÂ،علها متمرسة على دالالته ومقاصدهمما جي ،املأثور الشعري

.1وفقا لرؤى واجتاهات نقدية خمتلفة ،تتحقق يف حتليل النصوص األدبّية،منظور الناقدة األكادميية

تتطلب قدرات وكفاءات تأويلية ونقدية  ،التأويل األديب رؤية نقدية موضوعية وممنهجةيقتضي 

ائية السابقة تسمح له واخلربات القر  .من طرف املؤّول، الذي يكون مزودًا بكم هائل من املعارف

الناقد أو  يستعمله ،نةكاألما  ،ألن نص املبدع. بتحليل النصوص األدبية بتقنيات متميزة ومهارة عالية

مث إعادة  ،وتصنيفها إىل جيد ورديء ،واستنطاق رموزه ودالالته رع يف حتليله وتفكيكهويش ،املؤول

ال ميكن للنص أن حييا إال يف أفق فاعلية إنتاجه إذ '' اً ومغاير  اً جديد اً إلعطائه نفس ،تركيبه وإنتاجه

أي أن املتلقي يعمل على إعادة إحيائه وبعثه من جديد، باالعتماد على إسرتاتيجيات 2''وتلقيه

  .تأويلية تتوافق وطبيعة النص

مقارنة مع غريه من الفنون األدبية األخرى، ،هو النص الشعري ،والنص األقرب إىل التأويل

ن معناها األصلي، وتتجلى لنا ضمن عحيث تنزاح . الشعرية فهي لغة جمازية بامتياز من حيث اللغة

حتفزه ... كي يلج من خالهلا أغوار النص  ،رموز وإشارات إحيائية، وتعترب السند الوحيد للقارئ

  .حىت مينحه اللذة والنشاط واملتعة ،وتشجعه على قراءة النص وتأمله جيداً 

قصد تقريب  ،ومجالية يف تصويره للوحات فنية ،ائية واالستعاريةباإلضافة إىل أبعاده الكن

،والذي يكشف عن مدى عمق جتربته الشعرية "مفدي زكريا"املشهد التصويري من املتلقي كشعر 

  .إلشباع مساحة التلقي لدى القارئ ،وكفاءته

.ǂƟ¦ǄŪ¦��À¦ǂǿÂ�ƨǠǷƢƳ��ǲȇÂƘƬǳ¦�ƨȈƟƢĔ�ȏÂ�ƨǳȏƾǳ¦�ƨȇ®ƾǠƫ-ينظر، خرية محر العني، الشعرية وانفتاح النصوص-1
.45، ص 1997، 1خرية محر العني، جدل احلداثة يف نقد الشعر العريب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، ط-2
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التفكري تساهم يف إثراء النص اإلبداعي الشعري، وتوسيع أفق ،هذه كلها معطيات فنية

النقدي لدى الناقد أو املؤّول، فكل نص شعري حيمل أكثر من تأويل، ولعل انفتاح النصوص األدبية 

أو ما  ،النص الشعري لونًا من اللعب بالكلمات جتعل�ƢĔȋ. على التأويل من أهم إجنازات الشعرية

حىت يكشف  ،ذكاءلكن على الناقد أن يتحّلى بالفطنة وال -قولإن صح ال- يسمى باللعب اللغوي 

،ومكّوناته الفنية واجلمالّية، عرب خبايا النص اليت تكمن يف غوامضه،عن العمق الداليل للمعىن اخلفي

.ويكشف أدق تفاصيله اليت متنحه اخلصوصية والتمّيز،ليصل إىل عمقه ،ومكنوناته

ومتخّصص يف جمال علم السيمياء وحتليل اخلطاب، وله  ،ناقد جزائري :أحمد يوسف-  ج

�À¢�ŐƬǠȇ�Ʈ ȈƷ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǳƢǟ�̈  ƢǨǯ النص األديب هو عبارة عن نسق لغوي

.مفتوح، كونه مليئاً بالفجوات والثغرات اليت تعد سّر مجاليته وأساس أدبيته

،ية ملقاربة النصوص األدبيةوحماوالت تأويل ،هي عبارة عن عتبات للتلقيفالقراءات النقدية أما 

الذي مينح لألعمال األدبية وجودها  ،والصرامة اإلبداعية أنتجت اخلطاب النقدي .مبا فيها الشعرية

.1وفعاليتها

فّعالية قرائية تستقرئ النصوص اإلبداعية، واملتمّرس يف ،هو قبل كل شيء ،فاخلطاب النقدي

ǎ،هو الذي ميتلك خمّيلة إبداعية،القراءة Ǽǳ¦�Ŀ�ǲȈƼƬŭ¦�ŘǠŭ¦�́ ȐƼƬǇȏ�ǾƠȈē�  بشرط أن يتمتع

كن وطرائقيته اخلاصة املميزة يف حتليل النصوص األدبية، ل،ألّن كل ناقد أو مؤّول. بأفق انتظار واسع

.موضوعياً وممنهجاً املهم أن يكون حتليلها علمياً 

فاللغة هي اليت ''وضه، نظرًا لغم،وباخلصوص النص الشعري الذي يتطلب الدقة يف التحليل

�ƢĔȋ،2''على طريقة األدباء والفنانني والنقاد ،أو حياول أن يراوغها ،متارس التضليل على من يتكلمها

  .2010مارس  30لنقد اجلزائري أفق حداثي عارق، منابع الفكر العاملي، سعاد العنرتي، إشراقات ا،ينظر - 1
أمحد يوسف، الداللة املفتوحة مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة، الدار العربية للعلوم منشورات االختالف، املركز الثقايف -2

.161الدار البيضاء، ص -العريب، بريوت
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اليت  ،وعمق معانيه ،وهلذا يتميز النص بكثافة دالالته ،والعالماتية ،غنية من حيث احملموالت الداللية

،ضامنيوامل ،ل التأويل الشعري يتغذى مبزيد من املعاينهذا ما جع .ومجالياً تضفي عليه بعدًا فنيًا 

ومناهج نقدية حداثية كالسيميائية، التفكيكية ،كتسبها من نظرياتواملصطلحات النقدية، اليت ا 

قد سجل حضوره يف اإلبداعات  ،ونظريات القراءة والتلقي، فنجد مثال أن اخلطاب السيميائي

   .إمكانات االنفتاح على التأويل الشعرية هذا ما يسهل

يشكل صعوبة  ،كان يرى بأن اخلطاب السيميائي  ،"سفأمحد يو "لباحث السيميائي ل أّما

واطالعه  ،ما كتب عن السيميائياتنظراً الفتقاده للخلفيات املعرفية يف قراءة ،بالنسبة للناقد اجلزائري

حيث  ،حتوال يف تعامله مع النصوص األدبية شهد ،الواسع عليها، إال أن اخلطاب النقدي يف اجلزائر

كاألسلوبية، (وظهر بوجه آخر ليتسلح مبناهج نقدية ونسقية مستحدثة  ،جتاوز تلك املناهج السياقية

من حيث تأويل ، 1اليت لعبت دوراً كبريا يف حتريك اخلطاب النقدي يف اجلزائر،)السيميائية، التفكيكية

وسرب أغواره من خالل  ،دون عقدة ،ومنحته نضجًا وأكسبته جرأة لولوج عامل النصالنصوص،

  .وشفراته النصية وعالماته الداللية والتداولية هتفكيك رموز 

حتصل على شهادة دكتوراه يف النقد األديب  ،شاعر أكادميي من اجلزائر :عبد اهللا العشي-  ح

منها ديوانه املوسوم  ،ال شعريةالث أعميتميز بعمق جتربته الشعرية، له ث. ونظرية األدب

بالغة '' ''أسئلة الشعرية''ها نيأصدر عددا من الكتب النقدية من ب، كما ''صحوة الغيم''

.، ألنه اخنرط يف جتربة إبداعية نقدية، وله مقاالت يف حداثة النص الشعري''النص اجلديد

، جامعة )مقاربة يف بعض أعمال يوسف أمحد(سيس السيميائي يف النقد اجلزائري املعاصر وذناين بوداود، خطاب التأ،ينظر - 1

.عمار ثليجي، األغواط، اجلزائر
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اإلبداعي إىل آفاق رحبة، عوض بقائه للخروج بالّنص ''اشتغل على بنية النص واللغة حيث 

لتحوالت اخلطاب  ،العاجز عن التحّكم يف املفاصل اإلنسانية،ضمن دائرة النقد املعياري التذوقي

.1''واملسامهة يف بلورة اختيارات نقدية لواقع ثقايف نصوصي ،اإلبداعي

من خالل توظيفه  ،للقصيدةعلى البناء الفين  ،يف أعماله الشعرية "شيعبد اهللا الع"ولقد ركز 

مثل قصيدة بغداد اليت أبدع فيها، ،ألسلوب التصوير الفين الذي يعترب من مقومات احلس اجلمايل

ودالالت منطوية على  ،متمثلة يف رموز وإشارات ذات إحياءات ،من خالل استعمال مؤشرات لغوية

صائص الفنية، بغية اقتناص املعىن عرب التحام داخلي لشبكة من اخل ،االستجابة والفعالية اجلمالية

هذا من منظور عبد  ،اخلفي وراء املعطى املباشر للّنص، الذي يتحول إىل مؤشر على مدلول باطين

.2القادر فيدوح

الذي يتضمن يف طياته  ،وال يفهم إال من خالل نسجه املتشابك ،فالنص ليس معطى جاهزاً 

مؤوًال مللفوظاته ،جهد وعناء للوصول إىل أعماقه وتدفعه إىل بذل ،حتفز القارئ ،مدلوالت باطنية

وباألخص  ،تلك الديناميكية اليت تربط املؤول أو الناقد بالنص. مما مينحه انفتاحه وتعدده ،ودالالته

  .إجيابيةو إذا تعامل معه بفعالية 

يسعى من خالل جتربته الشعرية أن يتحرر من املعطيات النصية  "عبد اهللا العشي"وقد كان 

اللغة والصور، واإليقاع والدالالت الروحية اإلنسانية، وقد انغمس يف بناء أسلوبية جديدة ،الروتينية

، ويرى بأن ''صحوة الغيم''وباخلصوص يف ديوانه اجلديد  ،يستعني فيها بالتصّوف، واحلداثة الشعرية

قلويل بن ساعد، إسرتاتيجيات القراءة املتخيل واهلوية واالختالف يف اإلبداع والنقد مقاربات نقدية، دار اهلدى للطباعة -1

.36-35زائر، ص ص والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجل

، 2009نيل وفران، كوم، عاصمة الثقافة العربية، -عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، دار الزمان،ينظر - 2

  .209ص 
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ظاهرة معرفية  ،واحلداثة ،قية هي اليت تؤسَّس على األصالة والرتاث، ألن ظاهرة الرتاثاحلداثة احلقي

.1ممتدة ال يفصل بينهما فاصل

وكان يركز انشغاله على نظام القصيدة يف كتابة خطابه اللغوي، حيث انصب اهتمامه على 

حيث يعترب اللغة الركيزة  .وهلذا كان له عمل نقدي بعنوان بالغة النص اجلديد ،اللغة بالغة العبارة

�²،خاصة وأن الشعر يتطلب لغة خاصة به ،األساسية يف نظام القصيدة الشعرية ƢǇ¢�ƾǠƫ�ƢĔȋ

.2اهليكل البنائي للقصيدة الشعرية

من الرموز  ،يف كيفية اصطياده للعبارة البليغة ،كفاءة املبدع وجتربته الشعرية  زترب  حيث

باعتبارها من القيم الفنية واجلمالية للقصائد الشعرية، ومن ،ذات املعاين الغامضة ،واإلشارات اإلحيائية

وإنتاجه من  ،وإعادة بناء األثر الفين ،مث يأيت التأويل كمفتاح ملغاليق تلك املعاين الكامنة يف النص

  .ق قواعد وقوانني خاصة بهفجديد و 

.02/04/2014ينظر، عبد اهللا العشي، الشعر رؤية معرفية، ثقافة وفنون، الرأي املؤسسة الصحفية األردنية، نشر بتاريخ -1
.31، ص 2011ينظر، العريب دحو، إطالالت مقاربة لألدب اجلزائري احلديث، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، -2
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:الصحفي الجزائريالتأويل الشعري من منظور النقد :لثالمبحث الثا

  :النقد الصحفي

شهد النقد الصحفي يف اآلونة األخرية رواجًا كبريًا يف الساحة األدبية والنقدية، حيث طغى 

©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ŀ�ƨǧƢưǰƥ�ƶƦǏ¢�ƾǬǧ��ȆŻ®Ƣǯȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ȄǴǟ�ǞǇ¦Â�ǲǰǌƥ� لتقومي اآلثار  وذلك

ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƶǈǧ¢�ƢŲ¿�،صحفيةالالةللمقالة األدبية ظهرت مواكبة املقوأن الفنية وتنميتها، خاصة 

ƨȇǂƷ�ǲǰƥ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǶēȐǷƘƫÂ�ƨȇǂǰǨǳ¦�ǶēƢǿƢš ¦Â�ǶȀƟ¦°¡�µ ǂǠǳ�§ ƢƬǰǳ¦�  من خالل أسلوب واضح

.1وعرض مجيل

حيث جند بعض النصوص واملقاالت  ،أصبحت الصحافة النقدية حاجة ملحة ال مناص منها

وقف عندها، فهي تلفت أنظار النقاد بالدرجة األوىل، جتاوزها دون التاألدبية مهمة كثرياً، ال ينبغي 

باعتبارها املصدر الوحيد  - قولإن صح ال-ادة والعميقة واجلريئة أعماله التحليلية اجلالناقد يبين عليها 

.�ÅƢǠǷ�ÄƾǬǼǳ¦Â�ĺ®ȋ¦�śǳƢĐ¦�Ŀ،واإلصدارات املستجدة ،الذي توفر له املعلومات القيمة

ألنه خيتلف كثريًا عن النقد ،األكادمييني مييلون إىل النقد الصحفيوهلذا جند جل النقاد 

واحلس الذوقي اجلمايل، باإلضافة إىل أنه يفتح باباً ،األكادميي من حيث أنه يعتمد على االنطباعية

يستمد قوته من ''واسعًا للحوار والنقاش، ال يقيد حرية الناقد يف إطالق العنان ألفكاره، حيث 

،ورغبته امللحة يف القراءة واملتابعة ،وموهبته األساسية ،وخمزونه القرائي ،لفطري للناقد املبدعاالستعداد ا

دون أن يتكئ على . ƾǠƬŭ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ȄǴǟ�Ƣē¦ǂǸǔǷ�̈ ƢǓ¤Â''2®¨،واستكمال ملف الكتابة اإلبداعية

اجة ماسة إىل النقد الصحفي الذي احلعصر التكنولوجيا والسرعة، ف وخاصة يفمعايري نقدية حمددة، 

 - 38 -37 ص م، ص2008ينظر، عبد الرمحن عبد احلميد علي، معامل املقال األديب والصحفي، دار الكتاب احلديث، -1

81.
ل واهلوية واالختالف يف اإلبداع والنقد مقاربات نقدية، دار اهلدى للطباعة قلويل بن ساعد، إسرتاتيجيات القراءة املتخي-2

.55، ص 2013والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، 
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خاصة وأن '' ثيالنقد احلدا''يتميز بسرعة إصداراته وانتشاره الواسع، هذا ما اصطلح على تسميته بـ 

ƢǓ¤�ȄǴǟ�ǲǸǟ�Äǀǳ¦��ƾȇƾŪ¦�ÄƾǬǼǳ¦�ȆǟȂǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢƷƢƬǨǻ¦Â�Ƣē¦°¦ƾǏ¤�©ǂưǯ ̈����اإلبداعات األدبية

Ƹǐǳ¦Â�©ȐĐ¦�Ŀ�̈°ȂǌǼŭ¦�©ȏƢǬŭ¦Â�́ ȂǐǼǳ¦ƾȈȈǬƫ�Ä¢�ÀÂ®��ƨȈƥ®ȋ¦�Ǧ� أو  ،أو حتديد منهجي

رائي يف حتليل األعمال اإلبداعية، ألن الصحافة نشأت وترعرعت يف حضن األدب، وللمقال إج

عترب دراسات نقدية ذات طابع صحايف، ت داعاتهوإب ،1الصحفي أسلوبه الذي ميّيزه عن املقال األديب

Đ¦�Ŀ�Őǯȋ¦�ƨǐū¦�¾ƢǼȇ�À¢�ȆǠȈƦǘǳ¦�ǺǷÂحقل داليل واضح الذيوع ألنه  ،الني األديب والنقدي

بالكشف عن اخلصوصية الفنية وذلك  ،بين طرفني املرسل واملتلقي ،واألخبار واإليصال ،واالنتشار

.2والشعور باللذة واملتعة ،للوصول باملتلقي إىل درجة من الوعي والنضج ،واجلمالية لألعمال األدبية

كادميية، بالرغم من استحوذت على األعمال النقدية األ ،إعالميةوظيفة النقد الصحفي أدى 

أي منهج، وال خيضع ألي موضوعية أو علمية، وإمنا يتعاطى مع اإلبداعات األدبية بكل  أنه مل يتنب

انتقال الدراسات النقدية ''وحرية مطلقة، وانتشار واسع وتداول بني القراء، مما أسهم يف ،حركية

،إىل أعماق اإلبداعات األدبية لتفكيكها ،إىل آفاق أرحب ،اعية املبسطةاحلديثة من االنطب

Ƣē ƢǓ¤Â���ǂǐǼǟ�̈،وتشرحيها  ¦ǂǬǳ¦�ƶƦǐƫ�Ʈ ȈƷ��ŅƢǸŪ¦Â�ÄǂǰǨǳ¦Â�řǨǳ¦�ƢĔÂǄű�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǴǳ

إىل  ،مما حيول تلك اإلسرتاتيجيات القرائية .3''وإعادة إنتاج إبداعي أديب ،كشف واخرتاق وإبداع

  .حماوالت تأويلية إلبداعات أدبية ونقدية

هو الذي  فقلكن الناقد املثكوسيط بني املرسل واملتلقي أو القارئ، ،الناقد الصحفييبقى 

يعرف كيفية توظيفها من أجل إثراء النص اإلبداعي، قصد تفعيل احلركة النقدية، ،ميلك قدرات فنية

.175-171 ص عبد الرمحن عبد احلميد علي، معامل املقال األديب والصحفي،  صينظر،-1
حممد حتريشي، اخلطاب النقدي الدرامي يف اجلزائر سؤال يف املكان، أشغال امللتقى الدويل الثالث يف حتليل اخلطاب، ،ينظر -2

.144ـلة، اجلزائر، ص ڤجامعة قاصدي مرباح، ور

ربد مؤسسة محادة ��ȂǷŚǳ¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ½�¦)التأصيل واإلجراء النقدي(بّسام قطوس، إسرتاتيجيات القراءة -3

.09، ص 1998ودار الكندي، 
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، ألّن الصحفي مثله مثل الشاعر الذي يعرب عن املرسل واملتلقي ،والعملية التواصلية بني الطرفني

   .فهو ميتاز بالذاتية ،خواطره وآرائه وتأمالته ومشاعره وآماله وآالمه

©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ŀ�̈°ȂǌǼŭ¦�©ȏƢǬǸǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǷ¢�  ترتكز أساسا على ذاتية الكاتب

مث يتوسع يف شرحها من  ،مسجل خواطره وتأمالته من خالل انتقاده لفكره عامة يبين عليها موضوعه

يفهمها عامة القراء على اختالف  ،بعيدة عن اجلمود والتعقيد ،خالل ألفاظ سهلة وعبارات مجيلة

ǶȀƬǧƢǬƯÂ�ǶēƢƠȈƥÂ�ǶȀǫ¦Â̄¢1.

ومشولية، ألنه يستند اً مما جعله أكثر عمق ،جيه اإلنتاجات األدبيةالنقد الصحفي يف تو ساهم 

إىل االنطباعية الذاتية يف حتليل األعمال األدبية، اليت يسعى من خالهلا االرتقاء باإلبداعات األدبية 

.إىل مستوى عاٍل وراقٍ 

إسهام يف فك و  ،يف حماولة لتسويغ مجاليته ،النقد اليوم مساويًا لعمل املبدعبات عمل ''لقد 

.2''شفرته ورموزه، يف حني تنحو القراءات منحى تأويلياً من معطيات نقدية

ويعترب التأويل من املستويات التحليلية اليت يستدعيها اخلطاب النقدي والصحفي، وتأويل 

�ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēȏȂǸŰ�ǲǰƥ��ƢȀƬȈǳƢŦÂ�ƢȀƬȇƾǐǫ�ǺǷ�§ ¦ŗǫȏ¦�řǠȇ�ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǺǷ�ǎ ǻ

 ¦ǂǬǳ¦�̧ ȂǼƬƥ�̧ ȂǼƬƫ�ƢĔ¢�Ä¢��ƨǟȂǼƬŭ¦�ƨȈƟ¦ǂǬǳ¦�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�» ȐƬƻƢƥ�©ȐȇÂƘƬǳ¦�Ǧ ǴƬţÂ��ƨȈǳƢǸŪ¦Â�

ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦Â�ǶēƢǿƢš ¦Â .وال تبوح  ،خاصة وأن النصوص الشعرية ال تفصح عن نفسها

ƢēƢǻȂǼǰŠ�  ليصل إىل معان ،)الناقد(إال بعد جهد وعناء من طرف املتلقي�Àȋ�ƨȈǳƢǸŪ¦�Ƣēȏȏ®Â�ƢȀȈ

 .175-172-81 ص صعبد الرمحن عبد احلميد علي، معامل املقال األديب والصحفي، ينظر، -1
.11، ص )التأصيل واإلجراء النقدي(قراءة بّسام قطوس، إسرتاتيجيات ال-2
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وسوف نعرض ، 1عوضًا عن الشرح والتصريح واإلبالغ،عامة يتوسل بالرمز واللمح واإلحياءالشعر 

  .حول قضية تأويل النص الشعري ،بعض آراء النقاد الصحفيني اجلزائريني

من أهم الروائيني الشباب، يعمل يف الصحافة ،هو قاص وروائي جزائري :الخير شوار -أ

، ''زمن املكاء''اليت أصدرها  ومن أعماله. اجلزائرية، وينشر مقاالت بصحيفة الشرق األوسط اللندنية

، ويتميز بعمق جتربته السردية، مث صدر له مؤخرًا كتاب ''حروف الضباب''، ''العشق وبعده تام''

  .''أمجل النصوص هي اليت مل نكتبها'' لة أن ومؤمن مبقو '' عالمات''أديب بعنوان 

فقد يأيت شاعر عبقري يعيد  ،الشعر تراجع كموضة، لكن تراجعه ال يعين اختفاءه''ويرى بأن 

، ألّن النصوص الشعرية تفرتض مشاركة القارئ يف إنتاج املعىن، فقد 2''للقصيدة مجهورها من القراء

  .بشكلها الفين واجلمايل ،ا إىل القراءسامهت الصحافة األدبية يف تطويرها وتوصيله

من قراءات وحتليالت للنصوص اإلبداعية، جيد أن ،واملتتبع ملا تعّج به الساحة النقدية اجلزائرية

أوسعها انتشاراً يف الصحافة األدبية، ألن العملية اإلبداعية بدورها حتفز ،اخلصوصية اجلمالية للنصوص

وبأسلوب جتديدي يضيف  ،أجل الكشف عن عوامل جديدة الناقد ألن جيتهد قدر املستطاع من

ويف الوقت ذاته يضيف  ،تفسريه للقصيدة وتأويلها''وذلك من خالل  ،للنص اإلبداعي ملسته اخلاصة

ƢȀǐǫ¦Ȃǻ�ǶƬȇÂ�Ƣē¦ǂǤƯ�ǲǯ�Ëƾǈȇ�Ʈ ȈƷ��ǂǟƢǌǳ¦�ǾǴǨǣ¢�ƢǷ�ƢȀȈǳ¤''3 هذا هو الناقد احلقيقي الذي يصنع ،

وخاصة وأن الناقد الصحفي له كل احلرية يف نقد األعمال األدبية . "اخلّري شوار"املعجزات يف نظر 

  .وتقدميها للجمهور القارئ يف أحسن ما يكون ،لتقوميها

.53، ص )النقديالتأصيل واإلجراء (بّسام قطوس، إسرتاتيجيات القراءة ،ينظر  - 1
، 29/03/2010تراجع الشعر كموضة ال يعين اختفاءه، اجلزائر نيوز '' األثر''مسري قسيمي، حماورة مع الروائي اخلري شوار لـ -2

18:26.
.42، ص2001حسني مخري، الظاهرة الشعرية العربية احلضور والغياب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، -3
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Ȇēاليت  ،انطالقًا من عناوين النصوص،تلك القراءات األرضية اخلصبة لتعدد التأويالت ء

بالثقوب والثغرات، مما يؤدي إىل خاصة إذا كانت مليئة  ،متثل العتبة األوىل للولوج إىل عامل النص

.1"اخلّري شوار"وضياع القارئ من منظور  ،تشتت الذاكرة، واختالط املدركات

ي منه التأويل، ويفتح له أفق قراءة جديدة، والرتكيز القرائي يكون حول عدذلك التشتت يست

�¾ƢĐ¦�Ǿǳ�ƶƬǨȇ�ƢŲ��ƨËȈǐǼǳ¦�ÀȂƬŭ¦�Ŀ�ǲǣȂƬǳƢƥ�ƾǟƢǈƫ�Ŗǳ¦�©ƢƦƬǠǳ¦�Ƣē¦ǂǨǋ�Ǯ ȈǰǨƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ��ǲȇÂƘƬǴǳ

ƢȀƦȈǯ¦ǂƫÂ�ƢēƢǻȂǼǰǷ�ǲȈǴŢÂ.

وإمنا يتعداه إىل  ،)الدال(املؤول أو الناقد ال يكتفي بقراءة الشعر يف مستواه الظاهري ''ألن 

.2''ليصل إىل داللة النص ،)املدلول(البحث عن مستواه العميق 

رئ أن يتخذ من العالقات اللغوية يساعد القا ،امجاليشعريا  اخلطاب الشعري فضاءً يعترب 

ينطلق  ،، وذلك بعد جهد تأويلي3سبيًال للكشف عن املعىن الشعر للشعر،والرموز واألساليب الفنية

  .يبين عليها إسرتاتيجيته يف التحليل ،ومعطيات نقدية ،فيه املؤول من مؤشرات نصية

نوافذ ''صدر هلا ديوان شعري بعنوان  ،وكاتبة صحفية جزائرية ،شاعرة :نوارة لحرش -ب

وحماورات صحفية  ،، وهلا عدة تعليقات''درب أوقات حمجوزة لل''ة أخرى بعنوان ، وجمموعة شعري''الوجع

 .مع كبار الشعراء والكتاب العرب

تكتب شعرها يف صمت، وترى بأن ،وتشتغل على نصوصها الشعرية باحرتافية ومجالية عالية

.4''مهما كانت املعوقات وإن طالت السنوات ،سيصل إىل نقطة النور املفرتضة ،املبدع احلقيقي''

Ȃǋ�ŚƼǴǳ�ǽƾǠƥ�Ǧ¦°�،ينظر -1 ǈǠǳ¦�ƢǷ�ƨȈǐǐǬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�©ƢƦƬǠǳ¦�°¦ȂƷ��ƨǇȂǯ�̈ÂȐǟ) التطور يف معمارية هذا اجلنس األديب

12/02/2010.
.53، ص لقراءة التأصيل واإلجراء النقديبّسام قطوس، إسرتاتيجيات ا-2
.130، ص )ت.د(القاهرة، حممود الربيعي، قراءة الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،،ينظر - 3
، أكادميية الفينيق لألدب العربية، رابطة )ندرج هذا احلوار املائر مع شاعرة مائزة(عقيلة راحبي، حوار مع الشاعرة نوارة حلرش -4

  .األردن/ الفينيق
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أن احلراك اإلبداعي األديب على مستوى الشعر والرواية  ،"نوارة حلرش"وكما جتد الشاعرة 

هي نادرة  ،موجود، لكن احلركة النقدية اليت متنح للشعر انتشاراً واسعاً على مستوى القاعدة اجلمهورية

  .رك إال يف حني إصدار رواية أو جمموعة شعريةوال تتح

وهي غارقة يف  ،لكن احلركة النقدية تكاد تنعدم ،فبالنسبة هلا أن األعمال األدبية حاضرة

  .أو غريها ،أو الرواية ،سواء على مستوى الشعر ،سبات عميق وال تتحرك إال بعد نشر إصدارات

وباتت قصيدة بوح  ،لقت على نفسهاأن القصيدة اجلديدة انغ"أو كما يرى حبيب مونسي 

،وتتحّسس أفكار أوهامها،اليت تلتمس تضاريس جسدها ،داخليًا يف حلوات الذات احلاملةتتعّرى

.1"وقد رفضت أن تتحمل مسؤولية واقعها

�ǞƦƬƫÂ�ƢēƢǯǂŢ�ǲǯ�ƢǼǳ�ƾǏŗǳÂ،ملواكبة اإلبداعات األدبية ،فال بد للعملية النقدية من االستفاقة

¸ƾƦŭ¦�Àȋ��¬ƢƬǨǻȐǳ�ƨǴƥƢǫ�ƢȀǴǠš �ŕƷ��ƨȈǼǨǳ¦�Ƣē¦°ƢǈǷ� يكتب ويبدع فقط، أما التقييم ،أو الشاعر

.فُيرتك ألهل االختصاص من النقاد والدارسني

�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�©ƾȀǋ�ƾǫÂ)حتّوًال جديدًا ومغايرًا يف ،للشاعر نوارة حلرش) نوافذ الوجع

  .والرؤية اإلبداعية ،على مستوى املفردات والصور ،كتابة الشعريةال

فيه نوع من  اً إبداعي فتعترب عمالً '' أوقات حمجوزة للربد''أما بالنسبة للمجموعة الشعرية الثانية 

ƨǬǸǠǷ�̈،املالمسة الذاتية لوجدان الشاعرة  ¦ǂǫ�Ƣē ¦ǂǫ�¥°ƢǬǳ¦�ȄǴǟ�ǶƬŹ�ƢŲ�  ة سطحيوليس قراءة

،وإحيائية ،طنها، ألن قصائدها حتمل ملفوظات ذات دالالت رمزيةاأجل الغوص يف بعابرة، من 

.ينبغي للقارئ التمعن فيها جيداً 

.23/06/2011، اجلمهورية يف )تعرية الذات وفضاء البوح(حبيب مونسي، الشعر النسوي -1
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لإلمساك  اً ضروري وتعترب مدخالً ،قصائدها الشعرية باستهالالت "نوارة حلرش"الشاعرة  حُ تِ تَ فْ تَـ 

ان بول سارتر، عبد جاستحضار ألقوال عدد من الكتاب كباملفاصل األساسية للنص، وذلك ب

.1وغريهم ،اللطيف اللعيب، سعدية مفرح

تعّزز مصداقية انفتاح النصوص الشعرية، باإلضافة إىل ،وهي عبارة عن أقوال نقدية متهيدية

جنده من خالل جمموعتها الشعرية  ال وجتذب القراء إليها، وهذا ما،العناوين اليت تضيف هلا بريقاً 

وليس  اً تها نوافذالذي حيمل يف طياته كثافة داللية ذات أبعاد رمزية، فقد مسّ ،''نوافذ الوجع''بعنوان 

، مما يسهل على القارئ مهمة ƨȈƟƢŹȍ¦�ƢēƢƸȈǸǴƬƥ�ǄȈǸƬƫ2،ألن النوافذ يف نظرها أكثر شاعرية اً أبواب

©ȏȏƾǳ¦Â�ňƢǠŭ¦�ƾȈǳȂƬǳ�ȄǠǈƫ�ƢĔȋ��ǲȇÂƘƬǳ¦ن النص وتفتح جماًال لتعدد التأويالت املستوحاة م�

أما املدلوالت فتتوزع على النحو املفردايت يف النص، فكل مفردة هلا '' الوجع''والدال فيها هو  ،نفسه

.ƢǿŚƯƘƫÂ�ƢēȂǫ�ƨȇǂǌǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƶǼŭ،مدلول من نوع خاص

، )نافذة الريح(، )نافذة الثلج(تتمثل يف  ،وجند املدلوالت النصية من خالل جمموعتها الشعرية

تمأل فتتكئ عليها البنية املفرداتية والدالئلية  ،مبثابة عصا شعرية ،، كلها مدلوالت)نافذة أشجار(

هلا دالالت إحيائية تطفو على السطح، وختتفي لغة ،القصائد الشعرية، ألن هذه املدلوالت الشعرية

  .لتحل حملها صور رمزية داللية ،الوجع يف صورها احلسية

وهو عنصر داليل  ،"نوارة حلرش"الذي وظفته الشاعرة  ،وهذا هو عنصر اإلزاحة واإلحالل

.3شكل مكّوناً من مكّونات الرؤية اجلوهرية للمنجز اإلبداعي،جوهري

،  مقاربات نقدية، دار اهلدى )املتخيل واهلوية واالختالف يف اإلبداع والنقد(لويل بن ساعد، إسرتاتيجيات القراءة ق ،ينظر -  1

.45-43، ص ص 2013للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، وهران، 
  .)ا احلوار املائر مع شاعرة مائزةندرج هذ(عقيلة راحبي، حوار مع الشاعرة نوارة حلرش ، ينظر  -2

-43،  مقاربات نقدية، ص ص )والنقد املتخيل واهلوية واالختالف يف اإلبداع(قلويل بن ساعد، إسرتاتيجيات القراءة ،ينظر -3

44.
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©¦°¦ǂǰƬǳ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇ�ƪ ǨËǛÂ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ، اليت جاءت على شكل متواليات نصية،

وأضفى عليها مجالية وفنية  ،مما مثن بنية القصيدة الشعرية ،ن خالهلا تعميق بنية النص الفنيةتقصد م

.ƨȈƟƢǼƦǳ¦Â�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƢēƢǯȐǸƬǇ¦Â1،وصورها املتوهجة ،من جراء لغتها املتفجرة

بوجودها الفين املتميز يف اإلبداع األديب عامة  ،وقد حققت الشاعرة فعال حضورًا الفتاً 

  .وباألخص الشعر اجلزائري ،ةوالشعري خاص

له العديد من  ،وناقد إعالمي ،شاعر جزائري أكادميي :محمد األمين سعيدي -ت

 .واملواقع اإللكرتونية ،القراءات النقدية لشعراء جزائريني، ونشر العديد من القصائد الشعرية يف اجلزائر

ماء هلذا ''، ''ضجيج يف اجلسد املنسي''، ''أنا يا أنت''وصدرت له ثالث جمموعات شعرية وهي 

شعرية املفارقة يف القصيدة اجلزائرية ''كما صدر له مؤخرًا كتاب جديد بعنوان .''القلق الّرملي

تجلى شعرياً كالتضاد والتناقض، واليت ت،، ويدرس من خالله املفارقة بأشكاهلا املختلفة''املعاصرة

ƨȇǂǠǌǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢēȐȈǴƸƬƥ� ّة يواألسلوبية املعروفة، مما أضاف لبعض النماذج الشعرية اجلد

  .واحلداثة

إىل ) الناقد(مما يدفع باملتلقي  ،وحضور املفارقة يف القصائد الشعرية، قد يكّسر دوائر التلقي

انطالقًا من خلفياته الثقافية والفكرية، واجتهاده الفّين املتمّيز من أجل ،حتديد آليات جديدة للقراءة

.2والدالالت الكامنة يف النصوص الشعرية ،توليد املعاين

�ƨȈƟ¦ǂǫ�©ƢȈǳ¡�°ƢǰƬƥ¦�ǾǼǷ�ȆǟƾƬǈȇ�ƢŲ��ǂƻ¡�ń¤�ǂǟƢǋ�ǺǷ�Ƣēȏȏ®�ǪǸǟ�Ŀ�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ǧ ǴƬţ

أجل الوصول إىل معناها املخفي املبثوث  وتسخري كل اإلمكانيات الفكرية واملعرفية، من،جديدة

.47، ص ،  مقاربات نقدية)والنقد املتخيل واهلوية واالختالف يف اإلبداع(قلويل بن ساعد، إسرتاتيجيات القراءة ،ينظر - 1
، اجلزائر نيوز، )شعرية املفارقة يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة(حممد األمني سعيدي، عمله اجلديد شنوف، . ز.ينظر، ح-2

03/11/2013 ،17:41.
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¦�ǺǸǔȇ�ǲǰǌƥ��ƨȈƟƢĔȏ�©ȐȇÂƘƫ�Ƣǿ°Âƾƥ�ȆǔƬǬƫ�Ŗǳو فيها، انطالقا من تعّدد القراءات وتنّوعها 

  .للقصائد الشعرية بقاءها واستمراريتها

نتيجة تبّنيها ،تغريات وحتوالت جديدة ،واجلزائرية خاصة ،على القصائد الشعرية عامة تطرأ

مما يربك ذائقة  .لشعرية، وذلك من خالل ظهورها بالشكل الذي مينحها فاعليتها وكينونتهاللحداثة ا

  .ليس كما يراها املتلقيو كما يراها الشاعر ،  ويساهم يف تطوير عملية التلقي ،املتلقي املعتاد

قبل الولوج إىل  ،ومسة خاصة ،وأّوهلا االشتغال على عناوين القصائد اليت متنحها حضوراً متميزاً 

´ Ƣƻ�ǞƥƢǘƥ�́ ȂǐǼǳ¦�ǞƦǘƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨËȈŷȋ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨƳ°ƾƥ�ȄǜŢ�Ʈ ȈƷ��ƢȀŭƢǟ . ويرى الشاعر

،وقد ال تأخذ حقها من القراءة والنقد ،أن النصوص قد تفقد وهجها'' : حممد األمني السعيدي

ƢĔ¦ȂǼǟ�ǲǿǂƫ�Ƥ Ʀǈƥ�ƻ¦Â�ƢǿǄȈŤ�ƨËȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǴǳ�ƶǼŤ�ƢĔȋ��ǾƬǣƢȈǏ�Ǧ ǠǓÂ1''تالفها.

ÄǂǠǌǳ¦�ŘǠǸǴǳ�̈ŚƦǯ�©ȏƢǸƬƷ¦�¥°ƢǬǴǳ�ƶȈƬƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�  اً وتفكريي اً نفسي اً مما يرتك فيه أثر

ألن النصوص الشعرية تتطلب قراءات معمقة من طرف القراء، واالقرتاب من . ويدعوه لقراءة النص

.نص ما، يعين اختيار منهج يتناسب مع بنيته اللغوية واجلمالية

ام مقصديته، وإمنا جيب احرت  ،ؤّوله كما يشاء هوليس لعبة يف يد القارئ، ال يوالنص األديب 

املهم أن يكون حبسب ما تقتضيه طبيعة  ،أو بالقراءة والتأويل ،يعين أن يتعاطى معه بالدراسة والتحليل

ǾƬȈǿƢǷ�ƾȇƾƸƬǳ�Ǯالنص املدروس ǳ̄Â��ǎ Ǽǳ¦�§ȂǏ�ƾǬǼǳ¦�ƢǿȂǘź�̈®ƢƳ�̈Ȃǘƻ�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ���  وتشكله

حىت حيافظ  ،من حق الناقد أن يكسر إمكانات التأويل يف النصوص األدبية، وليس 2الفين واجلمايل

ويف نفس الوقت ال حيمله ما ال  ،3''عديًا يتعدى ذاتهالنص عادة يكون مت''ألن  ،على بقائها بالتعدد

ريات متعالية تعمى عليه طاقة له، وينسب إليه ما ليس فيه أو انطباعه إىل ما ال يستجيب له من نظ

  .09:37جانفي على الساعة  14، املغرب )ثنائية الرمل واملاء(عزيزة رمحوين، حوار مع الشاعر حممد األمني سعيدي -1
 .22/03/2013بتاريخ ) األديب يف الواقع والرهانالنقد (ينظر، حممد األمني سعيدي، -2
.03، ص 1994وليد اخلشاب، دراسة يف تعدي النص، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، -3



  واقع النقد األدبي الحديث والمعاصر في الجزائر  ..............................................: .الثالفصل الث

152

حىت يعيش متعة النص  ،عني الناقد، فمن املفرتض أن يعاجل العمل الفين كحركة إبداعية جديدة

،وتراكيبه اخلفية ،ومعانيه الظاهرة، والتوغل يف خصائصه،احلقيقية، باالنطالق من حتليل ملفوظاته

حيث يأخذ بعني االعتبار مقصدية  ،فرطةبدون أن يغرق يف الذاتية واالنطباعية امل ،وصوال إىل أعماقه

  .يعين إتباع النهج الذي يفتحه هذا النص إليصال التجربة ،نص إبداعي تأويلالنص، ألن 

�ǾǴǠŸ�ƢŲ��ƾǫƢǼǳ¦�Ƣđ�ǲǸǠȇ�ƢǸƟ¦®�Ƣđ�ƾȈǬƬȇ�ȏ��̈®ƾŰ�©¦ ¦ǂƳ¤�Ǿǳ،ير مبعىن أن النص الشع

.1وإشارات ودالالت إحيائية اً حيمل مسؤولية على عاتقه من خالل معطياته اليت تتضمن رموز 

�Ǧ،متنحه توليد املعاين والدالالت ،وتعترب كمربرات يستدعيها التأويل ǟƢǔƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦

انطالقا من  ،لتلقي النصوص اإلبداعية ،آفاقا واسعة) الناقد(ويفتح للمتلقي  ،فهمنا للنصوصإمكانية 

للتواصل مع النصوص باستنطاقها من زوايا  ،أضحت مطلبًا مجاليا يشكل عنصراً أساسيا،قراءة نصية

إىل نقد موضوعي خيضع للمنهجية والعلمية املتبلورة من  ،من نقد ذايت يتسم باالنطباعية ،خمتلفة

للوصول إىل  ،والتأويل كمحّفز،والقارئ كمتمّرس،اليت تفرضها طبيعة النص كمنجز ،القراءة النصية

  .واستخالص معناها اجلوهري ،عمق النصوص الشعرية

له يف صائد وناقد من اجلزائر، نشر عدة ق،وأستاذ جامعي ،شاعر :عبد القادر رابحي -ث

ƨËȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ȐĐ¦Â�ƾƟ¦ǂŪ¦.�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ȐĐ¦�Ŀ�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǂǌǻ�ƢǸǯ

  .اجلزائر

النص والتقعيد دراسة يف البنية الشكلية (وقد صدر له يف جمال الدراسات النقدية كتاب 

حاالت (وديوان ) ساب الوقتعلى ح(، وله دواوين شعرية أبرزها ديوان )للشعر اجلزائر املعاصر

.2)فيزياء(، ديوان )االستثناء القصوى

.19/05/2010ينظر، حممد األمني سعيدي، الشاعر املبدع يف القصيدة العمودية، جزايرس نشر يف احلوار -1
، 1القامسي، املوسوعة الكربى لشعراء العرب فاطمة بوهراكة، دار التوحيدي للنشر والتوزيع، فاس، جينظر، أمساء بنت صقر -2

.2009حرف العني، 



  واقع النقد األدبي الحديث والمعاصر في الجزائر  ..............................................: .الثالفصل الث

153

اليت طاملا  ،اليت يبحث فيها عن فضاء للبوح مبكنوناته ،هي سلطة الشاعر ،ويرى بأن الكلمة

خللق تراكيب جديدة  ،هي السالح الفعال ،وعبد القادر راحبي مؤمن بأن الكلمة. اكتوى بنارها

مما يسهل عليه عملية التواصل  ،، حىت يتمكن من التأثري يف املتلقي1قابلة للتجديد والتعديل ،مدهشة

ومتنحه عدة احتماالت  ،تساهم يف إثراء النص ،فتلك الرتاكيب والعبارات. بينه وبني النص األديب

بح النص منجزاً والدالالت اليت تسعى إىل إنشاء مجهور من القراء، ويف هذه احلالة يص،لتوليد املعاين

  .ميارس سلطته على القراء ،فنياً ومجالياً 

،الذي مينحه ماهيته وكينونته ،2'')الناقد(ميالد النص يقتضي بالضرورة ميالد القارئ '' ألن 

واستكشاف عوامله  ،واستنطاق رموزه وشفراته ،وفعاليته الفنية واجلمالية، من خالل سرب أغواره

وبإتباع إسرتاتيجيات تأويلية تفرضها  ،خللق عمل فين جديد ،انطالقاليت يتخذها كنقطة  ،وأسراره

بعيدًا عن األحكام ،مبنتهى املوضوعية والنزاهة ،واملعطيات ملمارسة العملية النقدية ،املؤشرات النصية

.اليت تكون أحيانا جمحفة يف حق النص وحكراً عليه،الذاتية واالنطباعية

القارئ بكل ما حتمله يف وجه إىل ية تألن القصيدة استفزاز  ،ص الشعريوباخلصوص الن

وتساعد على إنتاج فهم جّيد للنص، ومتنح ،تتعالق مع بنية التجاوب ،وإشارات ،أعماقها من رموز

�Äǀǳ¦��µ ȂǸǤǳ¦�ƢȀǴǴƼƬȇ�ÀƢȈƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ƢĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ��ŘǠŭ¦�ǞǼǏ�Ŀ�ƨǯ°ƢǌǸǴǳ�ƨǏǂǧ�¥°ƢǬǴǳ

من الشاعر على التبيان واإلعراب عن املعاين، ولكنه يف اً شعراء، أو عجز يعتربه بعض القراء منقصة لل

.3احلقيقة يشكل عنصراً فنّياً ومجاليا يساهم يف تزيني النصوص الشعرية

ينظر، صباح اخلضاري، الشاعر اجلزائري عبد القادر راحبي والكلمة، أصوات الشمال، جملة عربية ثقافية اجتماعية شاملة، -1

  .02/07/2009نشر يف املوقع بتاريخ 
، دار )إيديولوجية النص الشعري(، دراسة يف البنية الشكلية للشعر اجلزائري املعاصر )النص والتقعيد(عبد القادر راحبي، -2

.141، ص 1الغرب للنشر والتوزيع، ج
.ينظر، حممد األمني سعيدي، املسكوت عنه يف قصيدة فيزياء للشاعر عبد القادر راحبي-3
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وال تفشي أسرارها بسهولة، تكتفي بالتلميح واإلشارة ،القصيدة الشعرية عن نفسها ال تصرح

ريها من الفنون األدبية األخرى، وهذا ما جنده يف قصيدة وتبتعد عن التصريح واإلخبار، ختتلف عن غ

واملسكوت عنه يف املتون الشعرية، يفتح للقارئ فضاءًا واسعاً ،"عبد القادر راحبي"للشاعر  "فيزياء"

   .عرب تلك االنزياحات اللغوية اليت حتمل صفة التعدد والتجدد ،للتأويل داخل املنت

حىت يتمكن من االقرتاب إىل  ،وقراءات نقدية سابقة ،ثقافيةتتطلب من الناقد امتالك خربات 

،بشرط أن ال حيمل النص ما ال يطيق من التأويالت املتعدية. يقينية املعىن املخفي يف النص

مقصود النص، فتأويل الناقد ويتحرف عن  ،مما جيعله يغرق يف الذاتية ،واملتعاليات الفكرية على النص

خبالف املبدع الذي له احلرية يف التمرد على  ،ال يتجاوز حدود النص ،عقوليبقى دائمًا يف حدود امل

ارئ، فيجعله يف حرية أمام مما جيعله مشاكساً ميارس سلطته اإلبداعية على الق،ومراوغة القارئ ،النص

�ń¤�¥°ƢǬǳ¦�Ƣđ�ǞÊǔ،وفائض املعىن اليت يتخذها املبدع كإسرتاتيجية. تلك االنزياحات والغوامض Éź

  .نطق البحث وجيربه على التقيد مبراميه ومقاصدهم

من أجل إثارته  ،بني النص والقارئ ،يسعى دائمًا إىل ترك تلك املسافات اجلمالية،فالشاعر

مما يستدعي منه رؤية  ،من خالل تلك الفجوات والثغرات اليت يسعى املتلقي إىل ملئها ،وإغوائه

  .ومعرفة نقدية لفهم لغة النص

إىل بؤرة  ،وحكرًا عليه،وهو النص الذي لطاملا كان ملكًا للمبدع،املركز األساسيويتحول ''

.1''يف تسطري املنحى العام لدالالت النص ،تتباهى بنرجسية القارئ النموذجي ،معرفية أخرى

وهذا ما جنده يف ديوان عبد القادر  ،انطالقا من العنوان الذي يشكل العتبة األوىل لفهم النص

نظرًا ملا ،الذي يبدو يف ظاهره واضحًا للوهلة األوىل،''حاالت االستثناء القصوى''راحبي بعنوان 

سكوت عنه يف قصيدة فيزياء لعبد القادر راحبي، أصوات الشمال، جملة عربية ثقافية، سعيدة حممد األمني سعيدي، امل-1

05/03/2009.
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الت االستثناء الشديدة، غري أنه يرتك القارئ عرضة للحرية املعرفية، إذ ال ميكننا أن يوحي به من دال

جمازية ميكن تأويلها  اً حه بريقه الفين واجلمايل، ال مينحنا صور نفهم النص مبعزل عن العنوان الذي مين

يتناسب والرؤية اليت يعرب عنها  ،خلطاب جديد ،فحسب، وإمنا يعرض علينا الشاعر عنوانه هذا

.1الديوان بكامله

ألنه يدل على  ،فضاءًا مفتوحًا على كل االحتماالت املمكنة،ويبقى النص الشعري اجلزائري

¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ،ةعمق التجربة، إىل جانب اخلربة الثقافية والقرائية، واتساع الرؤية اإلبداعية والنقدي

  .وتضمن استمراريتها ،حىت تتحقق فاعليتها ،اإلبداعيةتطوير اإلنتاجات 

شارك يف العديد من  ،وأستاذ جامعي ،وناقد جزائري ،قاص متمّيز:السعيد بوطاجين -ج

�̈°¦ƾǏ�Ŀ�ÀȂǰȇ�Àȋ�©Ȑǿƚŭ¦�ǲǯ�ǾȇƾǳÂ��Ǧ Ƹǐǳ¦Â�©ȐĐ¦�Ŀ�̈°ȂǌǼǷ�©ȏƢǬǷ�̈ƾǟ�ǾǳÂ��©ƢȈǬƬǴŭ¦

وفضاء الكتابة يضمن لقارئه  ،أو شعرية األسلوب ،املبدعني اجلزائريني، سواء من حيث مجال اللغة

.2متعة االكتشاف والرغبة يف خوض املغامرة

ǀǳ�ÀȂǰƫ�ƾǫÂ��ƨƥǂƴƬǳ¦�°ƢǸǣ�µ̈�يفتح ا ،فضاء الكتابة Ȃź�Ȇǯ�ȆǬǴƬǸǴǳ�¾ƢĐ االكتشاف

حافزًا لديه ليواصل القراءة، والنص يف هذه احلالة، مرغم باالنفتاح على التلقي والتأويل الذي يتخذه 

للتوصل إىل استخالص معناها  ،كإجراء إسرتاتيجي ميارسه على اإلبداعات األدبية) الناقد(القارئ 

�ȂȀĐ¦�ȆǬȈǬū¦ ̈¦ǂǬǳ¦�ƾǼǟ�ƨȈǧƢǌǰƬǇȏ¦�ƨǴƠǇȋ¦�̈°ƢƯ¤�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�Ǯ ǳ̄Â��¾� ًواليت جتعل من النص حيّا

ÀȂǸǔŭ¦Â�ǲǰǌǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ÅȐƥƢǫ.

ويف  ،الذي يستدعي القارئ يف أعماله األدبية ،"السعيد بوطاجني"هذه من مميزات كتابات 

للكشف عن اجلوانب الغامضة يف العمل األديب  ،واليت تعترب كأداة إجرائية ،مقدمتها اللغة املميزة

  .19:32على الساعة  2014مايو  19ينظر، عبد القادر راحبي، شعرية املفارقة، -1
.2002، منشورات االختالف، )القصص(السعيد بوطاجني، ما حدث يل غدا ينظر،-2
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متسمة  �Ƣđ�¾Âȋ¦�ǾƟƢǬǳ�¾Ȑƻ�ǺǷ،وتأسره ،وتستهويه ،خاصة وأن القارئ تثريه لغة املبدع بقوة

اليت حتدث بني القارئ  ،اليت تساهم يف تفعيل العملية التواصلية 1نابضة بالرموز واإلحياءات ،باحلركة

  .حىت تكتمل احلركة اإلبداعية والنقدية ،ص، فكالمها يكمل اآلخروالن

احلافز األّول الذي يدفع القارئ للتأويل، وخصوصاً ،إثارة األسئلة يف النصوص اإلبداعيةتعترب 

مقارنة ببنية القراءة  ،ألن بنية الكتابة عميقة ،ومتّكنه اللغوي،إذا أظهر املبدع قدراته الذهنية واملعرفية

،والرتاكيب ،ليتفاعل بعناصر تلك األنساق ،حياول أن خيرق احلواجز الظاهرية ،صحيح تلقّ وكل 

ǄǨƬǈƫ�ƢĔ¢�Ʈ،اليت هلا قابلية لتعدد القراءات ،والدالالت املعمقة ȈƷ مما يشتت 2القارئ وتثري انفعاله ،

.ووصوالً إىل نسقه الفين،بداية من سياق النص ،فهمه لدالالت النص

أن الدراسات النقدية املعاصرة مل تعد تقتصر على املنت وحده، بل ،بوطاجنيويف نظر سعيد 

يكون ويف مقدمتها رمزية العنوان الذي خيتزل النص، وقد ،صارت تويل عناية كبرية مبا حييط باملنت

ومغالقه الفنية  ،حمتاجًا ملغاليقه، من حيث أنه مفتاح تأويلي يساعد القارئ على فك شفرات النص

.3وفق معايري حتددها املعامل النصية ،ليةواجلما

هو إجياد طرائق ممكنة لتفكيك شفرات اخلطابات  ،وما يبحث عنه الناقد سعيد بوطاجني

حيث تنقله  ،واإلسهام يف ترقية القراءة واإلبداع، باإلضافة إىل الكتابة اجلادة اليت تتخطى حدود النص

اسعة لتلقي مما يفتح آفاقا و  4من مستواه املباشر إىل مستوى أكثر تعقيدًا واملتعدد باألبعاد والدالالت

تيحها املبدع ألنه وحده القادر على إنتاجها وفق آليات وإجراءات تلغي حدود النصوص األدبية اليت ي

 حورية وحممد حممد، السخرية والتوتر دراسة مجالية يف أعمال القاص السعيد بوطاجني، جملة الدراسات األدبية ينظر، طاهري-1

.37-33، ص ص 2013والفكرية جملة علمية دولية تصدر عن مركز جيل البحث العلمي، العدد األول ديسمرب 
.78، ص 2011، 2طبوعات اجلامعية، طينظر، عبد اجلليل مرتاض، يف عامل النص والقراءة، ديوان امل-2
 10:34يف  2013سبتمرب  28السعيد بوطاجني، خملوف عامر، حداثة الكتابة الروائية، مشارب حفريات بتاريخ ،نظري - 3

.مساءاً 
، 2013مارس  23، حكيمة صباحيي، مشارب بتاريخ ''اللعنة عليكم مجيعاً ''السعيد بوطاجني، شعرية اإلحالة ينظر،-4

09:00.
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ده من خالل قراءة جمموعاته وهذا ما جن ،النص لكنها ال تنحرف عن معناه اجلوهري املقصود

  .القصصية

له أعماله الشعرية كديوان شعري بعنوان  ،شاعر وناقد جزائري :يوسف وغليسي -ح

، وله أعمال نقدية ''تغريبة جعفر الطيار''وديوان آخر بعنوان '' أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار''

  .ملعاصر وغريهامنها اخلطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض، النقد اجلزائري ا

وله عدة مقاالت منشورة يف الصحف  ،كما يعمل صحفيًا متعاونا يف جريديت النور واحلياة

©ȐĐ¦Â .وحتصل على عدة جوائز جامعية يف جمال الشعر والنقد.  

ملا مل يعد يسمح للمتلقي أن يلعب دوراً ،الفضاء الشعري قد اتسع وتعّقدحيث يرى بأن 

ǾǴȈǴƸƬǳ�¾ƢĐ¦�Ǿǳ�ƶƬǨȇ�ŃÂ��ǾȈǧ� يء ليدخل عامل هذا الّنص املل،فهو حباجة إىل من يفتح له األبواب

مما يعكس أفق توقعه وجيعله يف  ،رتكه يتخيل كل شيءت يتف الونقاط احلد ،واألقواس ،بالعالمات

القرائية، أي القراءة درجة الشعرية يف النص الشعري، والقدرة  وكل هذا بغرض الرفع من ،أمرهحرية من 

من ) الناقد(يلجأ القارئ  ،لتتحول يف األخري إىل قراءة منتجة ،1املعمقة اليت تتغلغل يف أعماق النص

  .وفق أسس ومعايري تفرضها طبيعة النصوص األدبية ،خالهلا إىل تأويل النص بإعادة إنتاجه من جديد

ختتلف فيما بينها من حيث الرؤى  �Śưǯ�¨ƾǬǠǷ�ƢĔȋ¦،النصوص الشعرية ،وباخلصوص

اليت  ،واملرجعيات وخمتلف األساليب املستعملة يف املتون الشعرية ،واخللفيات ،واملوضوعات ،اإلبداعية

عملية ''تشكل عناصر أساسية وضرورية لقيام النص الشعري، كما حتدد مسار القارئ يف التلقي، ألن 

.26/03/2010حممد الصاحل اخلريف، حوار مع الشاعر والناقد يوسف وغليسي، جملة أصوات الشمال، نشر بتاريخ ،ينظر - 1
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، واألدوات اإلجرائية اليت تساعده 1''حتتاج إىل قارئ حاذق مزود بأسلحة الفن ،شاقة ة أصبحتالقراء

  .للوصول إىل أبعاده الداللية واجلمالية ،على استنطاق النص من خالل فك رموزه وشفراته

ُيشرتط أن ميتلك القارئ ما يؤهله لتحليل نص شعري ما، أما بالنسبة للشاعر، فنحتاج إىل 

وحيفزه يف دهاليز النص، لسرب أغواره، واكتشاف ما فيه من ،ƢǬǳ¦�Ƣđ�ËǄǨƬǈȇ�Ȇǯ�ƨȇǂǠ°¥أدوات ش

ونشاطات ذهنية  ،وخلفيات ثقافية ومعرفية ،ومقدرة تعبريية متبلورة من قراءات نقديّة،مجال فّين 

  .تنصهر يف النص األديب بطريقة واعية

من حيث ) شعريّة العنونة(هو العنوان  ،كمتلقوأّول ما يفتح الباب أمام القارئ ويلفت انتباهه  

.أنه يعترب مفتاحاً سيميائياً مهّماً يقّرب البعيد ويفتح املستغلق

�ń¤�ÅƢǻƢȈƷ¢�Ƣǻ®ȂǬƫ�ƢĔȋ،2وخرق وانتهاك ملبدأ العنونة ،العنونة الشعريّة هي انزياح واحنراف

  .قيدبالغة التع ،باخلصوص إذا كانت غامضة ،االنزالق عن مدلول النصوص

الذي جيعل منها أثرًا مفتوحاً '' يوسف وغليسي''وهذا ما جنده يف العنونة الشعرية للشاعر 

.ألنه حيتوي على رموز ذات أبعاد داللّية بعيدة،3قابالً للتفجري الداليل والتأويلي

مث بعد ذلك تأيت االستهالالت  ،تساهم يف إثراء النص من خارجه ،للعنوان مسة مجالية خاّصة

.وتلّخص رؤاه الشعريّة،حتدد توجه الشاعر ،مقدمة النصيف 

تضيف إليها  ،أما بالنسبة للغة الشعريّة، فيلجأ الشاعر من خالهلا إىل ابتكار أدوات تعبريية

وذلك بغرض التوّسع يف اللغة لتكون أكثر إثارة ،وشحنة جديدة لفضاء النص الداليل ،طاقة إحيائية

أقالم / عبد احلميد هيمة، النص الشعري بني النقد السياسي والنقد النسقي قراءة يف إشكالية املنهج يف النقد العريب املعاصر-1

  .لةڤواللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورجزائرية، كلية اآلداب 
، ''السيمياء والنص األديب'' : يوسف وغليسي، سيميائية األوراس يف القصيدة العربية املعاصرة، امللتقى الدويل اخلامس،ينظر - 2

.99-98جامعة قسنطينة، ص ص 
.19-18، ص ص 2009أبريل  08الثقافية، يوسف وغليسي، شعرية العنونة يف تغريبة جعفر الطّيار، جملة األقالم ،ينظر - 3
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وإعادة  ،من أجل إثراء النص ،جيتهد يف تأويلها ملنحها اتساعًا ملعانيها، حىت 1واستفزاز لدى املتلقي

.وتنشيط املمارسة النقدية يف النصوص اإلبداعّية،بعثه من جديد

حممد العريب األسد، إشراف الدكتور العيد جّلويل، بنيات األسلوب يف ديوان تغريبة جعفر الطّيار ليوسف وغليسي، ،ينظر - 1

.113، ص 2009/2010، 2010-12-13مذكرة من متطلبات شهادة املاجستري بتاريخ 
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التأويل الشعري في النقد التطبيقي الجزائري: الفصل الرابع

لمحمد العيد آل '' أين ليالي''عبد الملك مرتاض تحليل مركب لقصيدة : المبحث األول

  .خليفة

  .''الشعب الجزائريضمير ''بن حماد تحليل قصيدة بكر : المبحث الثاني

  .للشاعر عبد اهللا العشي'' بغداد''قصيدة : المبحث الثالث
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كممارسة ميدانية فيها  يعّد النقد التطبيقي من القضايا اليت ختّصص الدارسون والنقاد 

  .وذلك إلبراز مجاليته ومدى صحته ،موضوعها النص

ينطلق من خالهلا الّناقد من معطيات ،ومقاييس نقديّة،وختضع تلك املمارسة لقواعد منهجية

ƨǫ®Â�ǪǸǠƥ�ǎ ËǼǳ¦�¼ËÂǀƫ�Ǿǳ�ǺǸǔƫÂ��ƨËȈǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǇ°ƢǸǸǴǳ�¾ƢĐ¦�Ǿǳ�ƶǈǨƫ�ƨËȇǂǜǻ،  للكشف عن مدى

  .فعاليته وجديته

الّنصوص انطالقا من مرجعيات ثقافّية  تأويليلجأ الّناقد إىل ،ولتعميق الّدراسة التطبيقّية

وفكريّة ومعرفّية، واستنادًا ملعايري نصّية مفروضة عليه، ألّن اجلانب التطبيقي من البحث الّنقدي 

وذا ثقافة أدبّية واسعة، ولديه حس ذوقي ،يتطّلب من الّناقد أن يكون كثري اإلطالع على النصوص

ص يف أعماقها، استنادًا ملعايري احلكم على النص احلكم على النصوص والغو  بهيتمكن  ،مجايل

.1األديب

وباخلصوص الّنص الّشعري ألنّه يتمّيز عن الّنثر يف عّدة خصائص ومميزات وعناصر يقوم 

من حيث داللة الصور  ،عليها البحث الّنقدي، من خالل الكشف عن مكوناته ومضامينه األدبّية

كبنية فنّية وبأسلوب خاص يف صياغة األفكار عّية، دراسة الّنصوالكلمات والتكوينات الّلغويّة واإليقا

الذي بذوره يوّضح لنا املعايري اليت اتّبعت يف البناء الفّين ،)الّناقد(2يقوم على إثارة انفعال القارئ

Ƣǿ±ȂǷ°Â�Ƣē¦ǂǨǋ�Ǯ،من خالل البحث عن اخلصائص الكامنة فيها ،للقصيدة ȈǰǨƬƥ��ƢēƢȈǼƥ�ǲȈǴŢÂ

.حىت يعيش اللحظة اإلبداعية والنقديّة معاً �ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢēȐǰǌƫÂالداللّية 

، 2009لبنان، -للكتاب، طرابلسينظر، سجيع اجلميلي، مهارات القراءة والفهم والتذوق األديب، املؤسسة احلديثة-1

  .169ص

2-��ƪ ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��°ȂǐǠǳ¦�Őǟ�ǂȇȂǐƬǳ¦Â�ǂǠǌǳ¦��̈°ȂǏÂ�̈ƾȈǐǫ��ÄÂƢǰǷ�°ƢǨǤǳ¦�ƾƦǟ��ǂǜǼȇ

.30-22،  ص ص 1978يناير 
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مها املرسل  ،والّنقديّة وجود طرفني أساسيني يف العملّية التواصلّيةتفرتض احلركة اإلبداعّية 

واملتلقي، فاملبدع يساهم يف متهيد األرضية اخلصبة للتلقي والتأويل، من خالل خلق تلك الفجوات 

من شأنه أن  ،إىل عطاء إجيايب فاعل ،لتتحّول القراءة من تلٍق سكوّين انفعايل« والفراغات والبياضات 

لتفعيل دور القارئ وتعميق البحث النقدي  ،1»جيعل النص األديب أهًال أن يقرأ ويؤّول بطرق خمتلفة

  .لئ فراغاته وبياضاتهوإثارة االجتهاد التأويلي لديه من خالل توليد دالالته واستنطاق صوامته وم

ال تقوم على حماولة الفهم السليم  ،ما هي إالّ جمرد انطباعات،والقراءة اليت يصل إليها القارئ

نسبية ال ختضع  اǷƢǰƷ¢�ȄǬƦƫ�ƢĔȋ،عليه اȈƟƢĔ الكنها ال تصدر حكم ،تقرتب من معناه ،2للّنص

  .لليقني

والشعرية  ،اؤالت النصوص األدبيةتسعى للكشف عن تس ،لكّن الدراسات النقديّة املعاصرة

ودورها داخل النص، ألن تلك التساؤالت ،من خالل البحث عن مدى قيمتها يف أداء املعىن ،منها

اليت تسهم يف اّتساع ،اليت يثريها الناقد يف النص تقرّبه إليه، باإلضافة إىل األدوات التعبريية واجلمالية

.3فضاءاته الداللية واالنفعالية

́�¦ƨËȇǂǠǌǳلقد  ȂǐǼǴǳ�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�®ƢǬËǼǳ¦�ǞƦËƫ¦، ومستويات  ،حتليالت نقدية خمتلفة

Ƣē®ȂƳÂ�ƢȀƬƸǏ�ÃƾǷÂ�ƢȀƬȈǳƢŦ�±¦ǂƥȍ�ƢȀƬƥ°ƢǬǷ�ǲƳ¢�ǺǷ�̈®ËƾǠƬǷ.

ومن بينها التحليل السيميائي، التفكيكي، التأويلي من أجل تصحيح احلركة الشعرية واالرتقاء 

�Ç¾Ƣǟ�Ëřǧ�ÃȂƬǈǷ�ń¤�Ƣđ.

والقراءة، مذكرة مقدمة لنيل درجة عبد القادر عباسي، إشراف عبد اهللا العشي، انفتاح النص الشعري احلديث يف الكتابة-1

.03، ص 2007-2006املاجستري يف األدب احلديث، 
.177فيصل األمحر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم، منشورات االختالف، ص ،ينظر - 2

سلسلة الدراسات (المية حممد إمساعيل حسونة، تساؤالت النص الشعري دراسة حتليلية أسلوبية، جملة اجلامعة اإلس،ينظر - 3

.116، ص 2006يناير  13، 01، ع14، كلية اآلداب، جامعة األقصى، غزة، م)اللسانية
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حملمد العيد '' أين ليالي''يف حتليله املرّكب لقصيدة  "عبد امللك مرتاض"هذا ما قام به الناقد و 

.آل خليفة، بلغة راقية وحتليل منطقي ممنهج يقوم على أسس ومعايري نقدية



  الشعري في النقد التطبيقي الجزائريالتأويل  ..............................................: ........رابعالفصل ال

164

لمحمد العيد آل '' أين ليالي''عبد الملك مرتاض تحليل مركب لقصيدة : المبحث األول

  :خليفة

وقام بتحليلها حتليًال أدبيًا بإجراءاته '' أين ليالي''قصيدة  الناقد عبد امللك مرتاضلقد عاجل 

املستوياتية، فتوقف لدى بنية اللغة الشعرية، مث احليز والزمن الشعري كما تطّرق إىل مجالية اإليقاع وفق 

  .ويات خمتلفةحتليل منهجي خالص، فقد قام بتسليط الضوء على القصيدة الشعرية اجلزائرية من مست

أّن النصوص الشعريّة احلديثة مبقدار ما تتكثف البىن العميقة «  "عبد امللك مرتاض"كما يرى 

.1»تتكّثف املستويات وتتعّدد وتتنوع تبعا لطبيعة النص وقدرته على العطاء

بكل ما حيمله من متظهرات وتشّكالت داخلّية ،فكل نص أديب يفرض مستوياته اخلاّصة به

وخارجية من حيث الشكل واملضمون، يتخذها الناقد كأدوات إجرائّية لتحليل النص األديب حتليالً 

.جاّداً برؤية منهجية من خالل إصدار أحكام مجالّية أكثر دقة وموضوعية

،ما سينتهي إليه فإنّ يكتشف من أبعاد النص وعناصره ومكامنه وجماهله،والقارئ مهما « 

يظّل جمّرد صورة من صور القراءة املتعّددة، فال جيوز أن يتخذ صفة احلقيقة النقدية اليت من العسري 

Ƣđ�ǶȈǴǈƬǳ¦«2.

¤�ȄǬƦƬǇ�ƢĔ¢�Ëȏ،واختلفت وجهات النظر ،وتنوعت التأويالت ،ألنه مهما تعّددت القراءات

ها ال تصل إليه، ألن املعىن احلقيقي واجلوهري ال تقرتب من معىن الّنص لكن،نسبية وليست يقينية

يعلم به إّال املبدع من وراء النص، وهلذا كثريا ما يكون قصد النص خمّيبًا ألفق انتظار القارئ الذي 

.مينحه فقط صفة التعّدد والتجدد، وتبقى العالقة بني القارئ والنص هي عالقة استكشاف فقط

حملمد العيد آل خليفة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، '' أين ليالي''ياء حتليل مركب لقصيدة  -عبد امللك مرتاض، ألف-1

.30، ص 2004
.35-34، ص ص نفسه املرجع  - 2
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التحليل، وعندما يلج القارئ إىل عامل النص يكون لديه وكل نصٍّ ولديه منهجية خاّصة يف

يل رؤية حىت يتسىن له تشك ،ال أدبّية سابقةتصّور أّويل مسبق عنه قد اكتسبه من قراءات ألعم

ومنهج حمدد للنص املراد حتليله وتفكيكه، ألن اختيار املنهج هو السبيل األنسب للتطبيق مسبقة 

  .النقدي يف النصوص الشعرية

مل حيظ بدراسات نقديّة تتخذ ،أّن الشعر اجلزائري قدميه وحديثه "عبد امللك مرتاض"ويرى 

الذي أراد أن يلقي الضياء  "مرتاضعبد املالك "وكانت هذه نقطة انطالق هلا منهجاً تطبيقيّاً حداثياً، 

ة، وقد رّكز ورؤاه اإلبداعيّ ،وقيمه ،وأبعاده ،وظواهره ،ودراسته من حيث خصائصه ،على هذا الشعر

واألديب وحده من مينحها الداللة والتجّدد ،اللغة ذات دالالت ميتة جامدةأن مفهومه على 

يوازي اإلبداع األّول، فيجتهد ،فإنه يسعى إىل خلق وإبداع جديد ،، أما بالنسبة للمحلل1ويصطنعها

زه وعناصره ومراميه وتفسري رمو  ،حياول فك شفرات لغتهو  ،ل التقرب من معىن النص اإلبداعيمن اج

.2الداللية، وكتابته اإلبداعية جيب أن ترقى إىل مستوى اإلبداع األّول

الذي لطاملا متيز بلغته '' أين ليالي''وهذا ما قام به عبد امللك مرتاض يف حتليله لقصيدة 

يف إبداع الشاعر ، مشاركة وقراءة قصيدة ما معناه ،ومؤلفاته املتنوعة ،الراقية ودراساته النقدية املتميزة

،حيث تتسع آفاقها اً متجدد اً لكن برؤية جديدة، مينحها نفس،ها يعين امتداد لتجربته اإلبداعيةوحتليل

ƢēȐȇÂƘƫ�®ËƾǠƬƫÂ،ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�̧ȂǼƬƫÂمما جيعلها حقالً خصباً قابالً للتحليل والتفكيك�.

.59، ص املرجع السابق  ،حملمد العيد آل خليفة'' أين ليالي''ياء حتليل مركب لقصيدة  -عبد امللك مرتاض، ألف، ينظر - 1

عبد امللك مرتاض، شعرية القصيدة قصيدة القراءة، حتليل مركب لقصيدة أشجان ميانية، دار املنتخب العريب للدراسات ينظر،-2

.17-16م، ص ص 1994، 1، طوالنشر والتوزيع، بريوت، لبنان
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  :لمحمد العيد آل خليفة'' أين ليالي''نص قصيدة 

نَ ــــــــــَيَل بـَيْ ــــــــحِ َهاـنَ ْـ َي أيالـــــــــيْ َـ َن لـــــــــــــــــــــــأيْ -1 َهاـِني وبـَيـْ

َهاـنَ يْـ ِحبِّيَن دَ ــــــــــــــــــــِفي المُ َهْل َقَضْت َديَن َمْن َقَضى-2

َهاَـ ــــــــــْينَـ ــــح هُ ْـ ــــــــــــــتَـ َوأَذاقارَُهاـَب نَ ْـ َلت الَقلـــــــــــــــــأصْ -3

َهاـــــــــــــنَ ْـ زَيتُ ْـ قــــــــَوتـََعشَّ رََّهاـــــــــُت سِ ْـ رَّفـــــــــــــــــــْذ تعَ ـمُ -4

نَ ـــــــــــــــــــال رَعَ َهاـــــــــــــــــــــْينِ َـ بِـ ِني بْـ ــــــــــــــــتـَروَّعَ -5 !َهاـى اهللاُ بـَيـْ

َهاـنَ ْـ َكيـــــــــــــِف اللََّواِتي حَ طُّيُـوــــــــــــــــــــــــُت بِالــــــــقْ ـَّ تَـَعلـفَ -6

تَ نَـىـــــــــــــــمُ ـالْ ِـ ُت بْـ لـَّ َعلـــــــــــــــــَوتَ -7 نَ ـــــــــــــــُت مَ ـــــــــــــنـْ بَـيَّ ـفـَ َهاـيـْ

َهاـنَ ْـ َديــــــفَ اتٍ ـــــــــــــُمَهجلْ ـــــــــصِ ـْم تَ ـــــــــــــَلْيَالَي لـَما لِ -8

نَ ـــــــــوناَ َبكَ ـــــــــــــــيـُ َوعُ َهاــــــــــــــــــــنَ ْـ ِلقــــــوباً عَ ـــــــــــــُــ لُـ َوق-9 َها؟ـيـْ

َهاــــنَ ْـ َعيْعدُ بَـ َريْ ــــــــــَلْن تَ       يـني أْذرُفِ ــــــــــــيـْ ه يَا عَ ــــــــــــــــــــإي-10

نَ َـ يعاً َحكــــــــــــِضي َجمِ َواُت واألرَاــــــــــــــــــمــــــــــــــــــالسَّ -11 َهاـيـْ

نَـَهاَـ ا حَـ جاً مــــــــــــــــــــأنُهكاً ِـ ُت سالْـ اءلـْم َتسَ ـــــــــــــــــــــكَ -12 َويـْ

1!َها؟ـنَ ــــــــــَالَي، أيْ ـَن لَيْ ْــ أي      الصََّدىَوى ــــــــــــــــَلْم ُيِجْبِني سِ -13

جملة : حملمد العيد، دار الغرب للنشر والتوزيع؛ نقًال عن) أين ليالي(ياء حتليل مركب لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف-1

�ƾǴĐ¦��ǞƥƢǈǳ¦� ǄŪ¦��ƨǼȈǘǼǈǫ��§ ƢƦǌǳ¦14 42-41ديوان حممد العيد، ص ص 1938، يف سبتمرب.
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  :بنية القصيدة في شعر محمد العيد آل خليفة- أ

لقد كان البناء العام للقصيدة حافًال بالرموز واإلشارات والدالالت اإلحيائية، واحملاسن 

قام  ،ولكن الناقد عبد امللك مرتاض ،باإلضافة إىل تلك املكنونات اليت ختتبئ وراء الّنص،واملفاتن

من حيث الشكل  ،بتحليل النص األديب ابتغاء الكشف عّما ميكن أن يكون فيه من اخلفايا والكوامن

.1واملضمون

على مستوى  ،وتشكالته الداخلية واخلارجية ،فقد قام بتفكيك دالالته الظاهرة واخلفية

  .صر مشاركة يف البناء الفين للقصيدةالتصوير واإليقاع، اليت تعد عنا،اللغة ،الشكل

̈�¦ƨȇ®ȂǸǠǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ "حممد العيد آل خليفة"لقد اتّبع  ƾȈǐǬǳ¦�ƲĔ�  حيث كانت قصيدته

استمرارا هلا من حيث طول النفس إىل قصره، من اصطناع اإليقاعات الفخمة الشهرية هلذا النفس 

الشعري الطويل، باإلضافة إىل اختيار الّرويات املألوفة يف الشعر العريب، واختيار اللفظ وانتقاء العبارة، 

  .تقليديواصطياد الصورة الشعرية املألوفة لدى القارئ العريب ال

هذا ما جعله حيافظ على التقاليد و بالشعراء العرب القدامى  "حممد العيد آل خليفة"تأثر 

.2لكنه بقي ثابتا يف مساره الشعريويرها، طالشعرية العربية العمودية بالرغم من أنه مل يسهم يف ت

المح التقليدية ، فقد قام بتوظيف بعض امل''أين ليالي''وهذا ما نلمحه من خالل قصيدته الشعرية 

وأول شاعر يوظف الرمز الشعري   ،للقصيدة العربية وسيظل آخر شاعر حافظ على التقاليد العربية

يف ليلى وهذا سنجده  مزر ، فقد استعمل ال"آل خليفة حممد العيد"نعها كتجربة شعرية جديدة اصط

  .يف بنية اللغة لدى النص

  .65ص  ، حملمد العيد) أين ليالي(ياء حتليل مركب لقصيدة -ألفعبد امللك مرتاض، ، ينظر - 1
.94-93، ص ص املرجع نفسه ينظر، -2
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:سميائّية اللغة- ب

من ري فمن خالل اللغة يتمكن الشاعر يف بناء النص الشع فعاالً اً املكون اللغوي أثر ميلك 

ما خيتلج يف نفسه من مشاعر وأحاسيس، يكّون من خالهلا نسيجًا من الدالالت اللغوية التعبري ع

  .املرتاكمة يف خمزونه الفكري

من أجل إثارة انفعاالته وجذبه إىل لغة  ،ر تواصل بني الشاعر واملتلقيمبثابة جساللغة تعترب 

��ƢēƢǻȂǼǰǷÂ�Ƣǿ°¦ǂǇ¢�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨȈǨȈǯÂ،الكشف عن معناها اجلوهريالنص، حىت يتمكن القارئ من 

ترتبط بثقافته  ،يأيت الشاعر ويقوم بدوره يف منحها دالالت جديدة ،ألّن اللغة تكون جامدة مّيتة

حيث حيّوهلا ،الالت تقتضيها املعطيات اإلنتاجّية للنصمن اللغة حتمل د علجي 1ومرجعياته الفكرية

مما حيفز القارئ أكثر  �Ƣēȏȏ®Â،بغرض التوسع يف معانيها ،إىل رموز وإشارات وتعابري انزياحية

.2وفق تأويل مفتوح على عامل الّنص الداخلي،للكشف عن دينامية لغة النص

من خالل صياغته للتعابري  ،ومتيزاته الفكرية والثقافية ،وتكشف عن جتربة الشاعر الشعرية

للبحث عن البىن الداخلية للنص من حيث الشكل واملضمون، ،وتوليد املعاين والدالالت ،والصور

والشاعر يف هذه القصيدة مل . والرتكيب اللغوي مرورًا باأللفاظ واملفردات املؤسسة لنشاط حتليل اللغة

وال إىل ألفاظ غريبة عن املتلقي، لكنه اصطنع ألفاظا ومفردات ،لغوية يعمد إىل اصطناع خمرجات

إيصاهلا للمتلقي من تبدو مصطنعة ومتكلفة، حىت يتمكن حىت ال  ،بسيطة مفهومة لدى مجيع املتلقني

يتخللها بعض املواد و  ،وأجاد يف توظيفها ،وأتقن تركيبها ،وقد أحسن بناءها ،دون جهد وعناء

الداللة على سبيل املثال ليلى، احليلولة، البني، قضاء الدين، احملّبون، احلني، القلب،  املعجمية اجلامدة

  .اخل...معرفة السّر، عشق الزّين

.59حملمد العيد آل خليفة، ص '' أين ليالي''ياء حتليل مركب لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف،ينظر - 1

ة والتأويل العريب اإلسالمي، الدار العربية للعلوم ناشرون، دار عمارة ناصر، اللغة والتأويل مقاربات يف اهلرمينوطيقا العربي،ينظر -  2

.205، ص 2007، 1الفارايب، منشورات االختالف، ط
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فهذه كلها مواد لغوية جامدة الداللة، فقد شبه الناقد عبد امللك مرتاض وضعها بوضع 

ƢđƢǠƳ�Ŀ�ƨƷÂǂǘŭ¦�À¦Ȃǳȋ¦� من أبيض وأسود وأصفر، فالشاعر املفلق كما مساه مرتاض يستطيع أن

والدالالت والرموز املوحية واملعاين النبيلة، ، املبتكرةيبين من هذه املادة اخلام عمالً شعرياً يبهرنا بالصور 

، ألنه1يجعلنا نتلقى القصيدة بشيء من العجب واإلعجابف ،والرتاكيب األنيقة ،والّنسوج البديعة

استطاع أن يفعل من الشيء شيئا باهرا وذلك بأن ينسج من تلك املادة اللغوية املعجمية يف أصلها 

.عمالً أدبياً مجيالً وباهراً 

فنجد أن  ،فإن املادة اللغوية تقوم على بناء واحد ،تعددت اآلراء واختلفت العقول ومهما

جديدة، كما ميكن للشاعر أن مينحها  املفردة مثال تنزاح عن داللتها األصلية وتنصرف إىل دالالت

2.للتأويل مثريةمما جيعلها  ،أبعاداً رمزية

اسم (حتمل عدة رموز وإحياءات ودالالت فمنهم من يرتبط باسم علم  "ليلى"فمثال لفظة 

،، أو صفة لليلة شديدة الظلمة، فالغاية الداللية يف أصل الوضع هي إثبات العالقة وحتديدها)صبية

'' ليلى''مث إثبات العالمة، حيث استعمل الشاعر حممد العيد آل خليفة الرمز من خالل توظيفه للفظ 

  .مة لتمجيد احلرية اليت افتقدها الشعب اجلزائري من جراء االستعمار الفرنسييقيمة عظ

الرمز  "حممد العيد آل خليفة"وتعترب أّول قصيدة يف الشعر اجلزائري وظف فيها الشاعر 

وأفكار ينقلها من االستعمال  ،وبراعته يف صوغ تراكيبه ،لغته ،ووسيلة الشاعر يف ذلك. وياللغ

، وهذا ما جنده من خالل ربط لفظ ليلى بالداللة األسطورية، حيث 3النفعي إىل األثر اجلمايل

  .إىل عامل األسطورة هأخرجت اسم ليلى من اللفظ العادي الواقعي وأدخلت

.109، ص ، املرجع السابق عمارة ناصر، اللغة والتأويل مقاربات يف اهلرمينوطيقا العربية والتأويل العريب اإلسالمي، ينظر - 1

.املرجع نفسه، نقس الصفحة،ينظر - 2
.32، ص 2009، 1ضرغام الدرّة، التطور الداليل يف لغة الشعر، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ط-3
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وهو إحدى املواد اللغوية املصطنعة يف النص  ،عن لفظ القلب "اضعبد امللك مرت"مث حتدث 

ى يشفالشعري، وله عدة دالالت، مثال القلب وكيف يعشق، القلب وكيف حيقد، القلب وكيف 

  .ليتسع لعدة معاين ودالالت ال تعد وال حتصى

واخللق،  ووسيلة للتعبري �ȏȏƾǳƢƥ�ƨǻȂƸǌǷ�ƨǫƢǗ�ƢĔȋ©،وأشد اللغات مادية هي لغة الرموز

لكل جتربة لغة، فيف أساسها  ةالشعري للكشف عن لغة جديدة، ألن التجربةهي جتسيم حّي للوجود

1.ةخاصة بتطور الصورة الذهنية للداللة مبا يتناسب وواقع احلياة املتغري ة جتربة هلا لغ

هذا جعل النص قابًال أكثر ،وقد استعمل الشاعر أيضا االستفهام بكثرة يف القصيدة

يستهلها الشاعر باستفهام صريح، ووحدة رابعة باستفهام ضمين،  .وجنده يف ثالثة عشر بيتا ،للتحليل

وإمنا وضعها بغرض تأويلها واصطنعها يف ثالث  ،مل يكن استعماهلا اعتباطيا من طرف الشاعر

  :أضرب

  )أين؟(السؤال عن املكان -

  )؟...لـ ما(السؤال عن العلة واحلال -

  )هل؟(ة يّ السؤال عن النسبة اإلجياب-

والذي يبين  2وطريق املعرفة باب اللغز ،ولعل السؤال عن املكان هو مفتاح كل التساؤالت

  .ليصل حتما إىل مدلول النص من خالهلاحتليله 

.أين، ما، كم:لقد أكثر الشاعر من استعمال أمساء االستفهام يف النص الشعري، مثالً 

��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǔȀǼǳ¦�°¦®��ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ�Ʈ،ينظر - 1 ȇƾū¦�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ƨǤǳ��Ȇǫ°Ȃǳ¦�ƾȈǠǈǳ¦

.64-63، ص ص 1984، 3لبنان، طبريوت، 
.114، ص حملمد العيد آل خليفة) أين ليالي(ياء حتليل لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف،ينظر  - 2
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أصلت، رّوعتين، فتعّلقت، : كما جند أن مطالع هذا النص قائمة على مخسة أفعال وهي  

وتعللت، إيه، وهذا ما جنده يف مخس وحدات شعرية يف هذا النص تبتدئ بفعل دال على الزمن 

  .املاضي

.أين، ما، وقلوباً، السموات، كم، تؤدي: ومخسة أمساء أيضا وهي

.هل، من، كمْ : حروف وهي ةمث ثالث

ويبدو أن النص قائم على التطلع إىل  ،1وكلها تؤدي وظيفة داللية مجالية يف النص الشعري

وهي حالة من الثبوت واالستقرار، احلركة تدل ،واألمساء ،وهي حركة حدثّية،إقامة التوازن بني األفعال

تغيري ألن الشعب على الثورة والتغيري، أما السكون فيقوم على الثبوت، ال حيدث الثورة وال يقوم ال

.هّيأ للثورة ومل يرض عن ذلك الوضع املزري يف نفس الوقتماجلزائري مل يكن 

، احلريةألن بداية النص تبدأ بشيء من  ،يف النص يوجد تأويل آخر لرتكيبة هذه البنية الثبوتية

  :لكن فيه شيء من اجلنوح إىل التساؤل املتفائل يف قوله

نَـَهايْـ ِفي الُمِحبِّيَن دَ َمْن َقَضىَهْل َقَضْت َدينَ 

والوصول إليه، البداية فيها نوع من التفاؤل واألمل، ،مثة نوع من التطلع إىل حتقيق شيء ما

2.أما النهاية ففيها نوع من التشاؤم واليأس القاتل

يستدعي ضرورة مما  ،اليأسألننا نالحظ عليه  ،ي الطاغية على النص كلهالبنية السكونية ه

  .والتطلع إىل استكشاف مكامن النص وخفاياه ،والتساؤلالبحث 

.116-115، ص ص حملمد العيد آل خليفة) أين ليالي(ياء حتليل لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف، ينظر - 1
.119، ص املرجع نفسه  ، ينظر - 2
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متوازية  ƢĔ¢�ƢŮحتليله  من خاللأما البنية الرتكيبية للغة الشعرية للشاعر، فقد وجدها مرتاض 

ƨȈũȏ¦Â�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƢēƢǻȂǰǷ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ� قضت، : يف قوله من خالل النظام الفعلي لبنية اللغة يف النص

مهجات، : أما النظام االمسي لبنية اللغة يف هذا النص يف قوله. قتأصلت، تعرّفت، رّوعين، فتعل

�ÅƢƦĔ¢��ȆǓ¦°ȋ¦��ÅƢǻȂȈǟ��ÅƢȇȂǴǟ.

زيد من مجالية لغة النص عند الشاعر ت ،1أثرى إيقاعاً ىن نظامًا و تعترب هذه التشكيالت أغو 

من خالل املعجم الشعري الذي وظفه  ،ومدى خصوصيتها واندماجها يف اللغة الشعرية السائدة

. ودوره يف تشكيل النص الكتشاف البنيات واألنساق اليت حتكمه ،ومن خالل قراءة دالالته ،الشاعر

.يقومان على التوازن بينهما والتوازي معاَ 2وكما جيد مرتاض أن النظامني الرتكيبيني هلذا النص

من أجل البلوغ بنظام  ،ضافر مثريوت ،فعال يف انسجام عجيبوقد ظهرت األمساء واأل

ضمان لشرطان أساسيان  ،اخلطاب يف هذا الّنص الشعري إىل أقصى غاياته ألن االنسجام واالتساق

بني  ،والتناسق والتوازي ،ما جند أن الشاعر قد وفق يف خلق نوع من االنسجام، ك3مجالية النص

  .النص اكتمالبدوره يف  عناصر النص مما حيقق متعة مجالية لدى القارئ الذي يساهم

:المعجم الفّني للغة هذا الّنص- ت

جيب أن و  ،معجم فين خاص به مييزه عن غريه من النصوص األدبية األخرى ،لكل نص أديب

  .حىت ال يفقد اخلطاب األديب خصائصه الفنية ،يرقى إىل مستوى أديب رفيع

.124-123-122، ص ص  حملمد العيد آل خليفة) أين ليالي(ياء حتليل لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف،  ينظر - 1
.126املرجع نفسه، ص ،ينظر - 2

، دار جمدالوي للنشر )مقارنات يف الشعر والشعراء، واحلداثة والفاعلية(عز الدين املناصرة، مجرة النص الشعري ،ينظر - 3

.32، ص 2007، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط
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من خالل إدراك بعض أسراره  ،جيب تقّصي النص،املعجم الفين للغةومن أجل استخالص 

.والبحث عن هويته للكشف عّما يف طياته من مكامن،الكامنة وراء اللغة

وإذا توقفنا عند املعجم الفين لدى اللغة يف هذا النص، جنده يقوم على حمورين أساسني، 

البُني :احملبني، القلب، الزين، التعلق، وآخرمها -أوهلما احلب والعشق والصبابة وتتمثل يف ليالي

.احليلولة، البني، الّدين، بكاء العيون: والعذاب وتتمثل يف

تتكرر ثالث مرات يف النص، أّما '' ليلى''املعجم الفين للنص نستخلص أن ومن خالل 

.تتكرر أربع مرّات من أجل السؤال عنها وتتبع أخبارها وآثارها'' أين''

 أماكاء على ليلى املفقودة واملوجودة، فتتكرر ثالث مرات من أجل الب'' العني''أّما لفظة 

Ƣđ�ǾǬǴǠƬǳ�śƫǂǷ�°ËǂǰƬǧ�Ƥ ǴǬǳ¦.

أما البني فيرتدد إلمتام  ،يف النص ليثبت عالقة الشخصية الشعرية باملوضوع'' بني''ويرتدد 

1.تفاؤهاواملآسي اليت سببها بعد ليلى واخ األحداث واخليبات

ودالالت بفضل صنع منها الشاعر عدة معاين  ،وليلى هي املتحكمة يف كل عالقة داللية

،واملوضوع ،باعتبارها األسطورة ،وجتربته الشعرية، منحها قيمة وبىن عليها معجمه الفين،براعته الفنية

وجعلها تتحكم يف كل  ،والقيمة، فقد أجاد فعال يف كيفية توظيفها وتوزيعها على النص،واحلقيقة

  .ملركزي يف النصحبكم موقعها ا ،عالقاته الداللية

  :''أين ليالي''تأويل الّرمز في قصيدة - ث

من طرف املتلقي أو الناقد  ،يطرح هذا النص نفسه للتحليل الذي يستدعي بدوره التأويل

فكل نص سواًء كان دينياً أو سياسياً أم فلسفياً أو ،ورؤيته النقدية ،ووجهة نظره ،حسب رأيه ،املؤول

.130-129، ص ص  حملمد العيد آل خليفة) أين ليالي(ياء حتليل لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف،  ينظر - 1
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حيتاج إىل رؤية تأويلية إلثرائه، فاألديب حباجة إىل لغة فنّية يلجأ من خالهلا إىل التلميح ،أدبّيا

بغرض  ،من أجل توليد املعاين وتكثيفها ،خيتزله يف لفظ صغريباملشاعر واإلشارة، فيصطنع رمزًا و 

يتمكن من ىت ح اً وخصب اً واسع وخياألً ،1تعميقها للمتلقي، فيحتاج من الشاعر قوة ابتكارية فذة

  .كما ينبغي توصيله للمتلقني يف أحسن ما يكون،  توطيد الرمز وجتسيده

ألن التأويل يظل مشروعاً بالقياس إىل كل نص، وتأويلية القصيدة يف هذا النص هي مشروعة 

ومل يعاجل املوضوع بكيفية مباشرة، وأول ما يتناوله يف موضوعه هو ،من حيث أّن الشاعر اصطنع رمزا

�ÂƾƦƫ�ǂǿƢǜǳ¦�Ŀ�ƢĔȋ،واملثل العليا ،رمزًا للعديد من القيم واملعاين النبيلة ثلمتامرأة لكنها هي  ،ليلى

�ǺǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǽƾǐǬȇ�Äǀǳ¦�ȆǬȈǬū¦�̧ ȂǓȂŭ¦�¦ǀǿ�ƨȇǂƸǴǳ�² ƢǇ¢�Ȇǿ�ƢȀǼǗƢƥ�Ŀ�Ǻǰǳ�ȄǴȈǳ�ƢĔ¢ وراء

  .النص

والتعلق بقيمها اليت ظل يسعى  ،وإمنا هو التغين باحلرية ،ولذلك فإن حب الشاعر ليس ليلى

'' عيون'' ''قلوب'' ''مهجات'' : مثل الشاعر مسات لفظيةوقد اصطنع . يضحي من أجلهالاجلزائري 

خلفية وراء تلك الصورة األمامية للنص وهي  اً يبين الشاعر من خالل هذه الرموز صور . 2''احملبني''ويف 

حبثا عن احلقيقة الشعرية اليت ختتفي خلف  ،تساؤلوهذا ما يدفع املتلقني إىل ال. الشعب ووطنه ككل

  .شعب بصفة عامةواليت يبحث عنها الشاعر بصفة خاصة وال ،النص

جند أن الشاعر يقوم بتوظيف األسطورة  أوالً ،من الرؤية التأويلية على أربع دعائميقوم النص 

فقد اختذ  ،بكل ما حتمله هذه الشخصية من أبعاد مجالية وأسطورية ،جتسيد للفظ ليلىمن خالل 

املفاهيم واملعاين  تعميقمن أجل  ،جعل منها رمزاً لغاية فنيةو  ،هاحتادثه وحيادثمنها شخصية أسطورية 

ة زمايل، قراءة يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا اجلانب االجتماعي والفين وحتليل قصائد وفق املقاربات النصّية نسيم ،ينظر - 1

.66، ص 2012املعاصرة، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، 

توزيع، وهران، ص حملمد العيد، دار الغرب للنشر وال'' أين ليالي''ياء حتليل مركب لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف،ينظر - 2

  .139 -138ص 
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كما اختذت هلا صفة أسطورية   ،للجمال واحلب واحلقيقةكذلك رمزا  و  ،الرمزية لدى الشعراء املتصوفني

توى األسطورية من منظور عبد إىل مس قيس وليلى، إال أن الشاعر مل يرقالعريب من خالل  الفكر يف

.1مرتاض امللك

وتكثيف داللة  ،لقد جلأ الشاعر حممد العيد آل خليفة إىل لغة الرتميز من أجل تعميق املعىن

، فقد )األسطورة(أو من خالل استعماله للرمز األسطوري نظرًا لديناميتها وفعاليتها اخلاصة ،األلفاظ

2.منحت النص بعداً داللياً ومجالياً 

شبهها هذا من الناحية األسطورية، أما من الناحية الروحية، فتتجلى يف املعاناة الروحية اليت 

وب ويتعذب يف حب ذات اهللا، وينصهر بنار الذي يذ ،مرتاض مبعاناة املتصوف الناقد عبد امللك

عنها الشخصية  تبحثيبحث عن احلقيقة اإلهلية، وال تكون هذه احلقيقة إال ليلى اليت ،احلب اإلهلي

3.واليت قام الشاعر مبنحها قيمة روحية تتغذى منها النفس حىت تكتمل لذة احلياة ،الشعرية يف النص

العثور عليها، أجل بحث عنها من ت ،وخملصة لليلى كما جند أن هذه الشخصية الشعرية وفية

  .لكن سرعان ما تفقد األمل وتصاب خبيبة كبرية وحرمان شديد ويأس قاتل

إن - أما من الناحية الثالثة وهي الناحية السياسية، فقد تناولت القصيدة موضوعا أو قضية 

�ǺǷ�ȆǬǴƬǸǴǳ�ƢđËǂǫÂ�ƢǿƾǈƳÂ�ƢȀŪƢǟ�ƾǬǧ��Ƥ - صح التعبري Ǡǌǳ¦�ǲǯ�ƢȀȈǳ¤�ƶǸǘȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȇǂū¦�ȆǿÂ

وقوته  ،اخلصب خيالهخالل تشخيص قيمتها العظيمة يف قلوب كل الشعب، وأضفى عليها من 

عاطفته الدافقة اليت تتجلى يف حبه للحرية والتضحية من أجل العثور عليها والوصول  ،االبتكارية

  .إليها

.141-140حملمد العيد، ص ص '' أين ليالي''ياء حتليل مركب لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف،ينظر - 1
ينظر عبد اهلادي عبد الرمحن، لعبة الرتميز، دراسات يف الرموز واللغة واألسطورة، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت، لبنان، -2

.167، ص 2008، 1ط
  .142 -141ص ص  حملمد العيد،'' أين ليالي''صيدة ياء حتليل مركب لق-عبد امللك مرتاض، ألف، ينظر - 3
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حيث ربط موضوعه هذا بالواقع التارخيي من خالل  ،الشاعر املنحى التارخييعاً، مل يغفل راب

من أجل احلصول على احلرية اليت سلبها االستعمار منه، فقد جتسدت ،تضحيات الشعب اجلزائري

ǾǴǯ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƢĔƘǯÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�  وكأن ليلى هي احلرية يف نظر الشاعر وهي نفسها اليت يتغىن

đا كل الشعب.  

ظهرت من خالل البنية الشعرية هلذه القصيدة عدة مصطلحات سيميائية قام بتوظيفها وقد 

  :ض النماذج التاليةوتظهر يف بع'' باإليقونة''الشاعر أو ما يسمى 

لكنها تدل على داللة غائبة وهي الوطنية  ،، وهي مسة حاضرة يف النص''ليلى'' السمة األوىل)1

ƨȇǂū¦Â�¾ƢǔǼǳ¦Â�ƾĐ¦Â1  بغرض تقريب الصورة هلذا يلجأ الشاعر إىل توظيف مثل هذه

ǂ̈ǰǨǳ¦�ƾȈǈš،املصطلحات �Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ƢĔȋ�  هي اليت دلّتنا على املظهر ) ليلى(والسمة احلاضرة

2.الغائب وهو األهم

 :ويف قوله أيضا)2

الـطُّيُـوِف اللََّواِتي َحَكيـْنَـَها

بكيفية مباشرة وحماكاة األطياف لليلى هي املماثلة  ،الطيوف كاملرآة العاكسة لوجه غري مرئي

فالطيوف . ال تكون معادلة إال بانعكاسها، والصورة األيقونية هنا هي بصرية مركبةفاحملاكاة  ،الصرحية

لعامل غري  ،ة حقيقية مرئية لصور تتمثلها الشخصية الشعريةوإمنا هي صور  ،ليست جمرد أفكار ومهية

  .حىت تتضح أكثر يف ذهن املتلقي ،فالصورة هنا تقرب لنا الصورة أكثر ،بصري

.146، ص املرجع السابق  حملمد العيد،'' أين ليالي''صيدة ياء حتليل مركب لق-عبد امللك مرتاض، ألف، ينظر - 1

عبد امللك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة حتليل مركب لقصيدة أشجان ميانية، دار املنتخب العريب للدراسات ،ينظر - 2

.234، ص 1994والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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نَـْيها)3 َلْن تـََرى بعد عيـْ

¨ƾǈĐ¦�ƨȇǂǐƦǳƢƥ�ƢǼǿ�ƨȈǻȂǬȇȋ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ƶǔƬƫ�  وذلك من خالل اصطناع العضو املمتاز إلفراز

وجيّسد ،ƢđËǂǬȇÂ�̈°Ȃǐǳ¦�ƶǓȂȇ باعتباره ،العضو البصري يشكل عضوًا مميزاً ، ألن 1األشعة وهو العني

  .لنا الفكرة

:الحّيز الشعري- ج

احليز الشعري يف النص، وذلك ملا له من دور،لقد وّظف الشاعر حممد العيد آل خليفة

  .شعري منذ الوهلة األوىليتحقق من خالله القصد ال ،إحيائي

، جّواً أو فراغا أو فضاءً ،أو جماالً ،أو بعداً ،هاً تشكالت اخليال وميكن أن يكون اجتا ينشأ من

وهو عامل ال حدود له، يلجأ فيها الشاعر إىل خياله ،حتدث للشخصية الشعرية يشمل كل حركة

اإلبداعي من خالله توظيفه للحيز الشعري الذي يؤدي بدوره الوظيفة السيميائية، وهذه الوظيفة يف

2.جيب أن ختتلف عن الوظائف التعبريية والتفسريية ،رأي الناقد عبد امللك مرتاض

لكن الفضاء أوسع من احليز والنص الذي  ،ميكننا أن نقول احلّيز الشعري أو الفضاء الشعري

  :بني أيدينا حيمل عدة عبارات دالة على احليز الشعري يف قوله

نَـَها ِحَيَل بـَْيِني وبـَيـْ

أو االمتداد، فالشاعر خيربنا أن مثة ،أو من احلركة ،احليز العبارات فيها شيٌء من جند أن هذه

قوة خارجية حالت بينه وبني شيء ما، هذه العبارة حتمل عدة دالالت يف باطنها، ويف تلك احليلولة 

.148-147، ص ص عبد امللك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة حتليل مركب لقصيدة أشجان ميانية، ينظر  - 1
.181، ص، املرجع نفسهينظر - 2
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ال حدود الذي وكأن هذا البعد  ،بني الشخصية الشعريّة وموضوعها وهي شديدة وقاسية متلك البعد

1.بالتحديدشاعر من خالله العثور على مكان ليلى يريد ال ،له يقوم على حتييز مفتوح

وقد صنف مرتاض احليز إىل عدة أضرب خمتلفة منه احليز التائه، احليز احلائل، احليز الكاذب، 

حملمد وهذا ما سنجده يف حتليلنا حليز القصيدة الشعرية . احليز املتحرك، احليز املمنوع، احليز احلامل

  .العيد آل خليفة

املرسلة واملستقبلة يف نفس الوقت، واحلائرة ،ويتمثل يف تلك الشخصية الشعرية: الحّيز التائه

.ال جتد من يتلقاها من املتلقني

نَـَها؟َلْم ُيِجْبِني ِسَوى الصََّدى !أيــَْن لَْيـَالَي، أيـْ

  ؟أيــَْن لَْيـَاليَ 

نَـَها؟ أيـْ
2

،وداللتهما احليزيّة لدى الطرح الثاين،الشاعر من املتلقني من جييبه عن سؤاله املطروح فلم جيد

  .له فيه نوع من احلرية واليأس ،هي نفسها لدى الطرح األول

.احليز األول يومهنا بأنه مفتوح كما يرى مرتاض، فال يزال النص حياوره وخياطبه

.وجعله حائراً ومتسائالً  !صوتك؟ْجع صدى ن هذه عن طريق رَ حيزه اتسع مفإن 

  .ألن حيزها يف حقيقته أسطوري من نسيج األخيلة ،فالشخصية الشعرية ال تعثر على ليلى

، ص السابق املرجع  ، عبد امللك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة حتليل مركب لقصيدة أشجان ميانية، ينظر - 1

  .179 - 178ص
.182-180، ص ص املرجع نفسه  - 2
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الحتواء  اً والرحابة ليست شرط ،وهو ذلك احليز الثابت الواسع: الحيز القاصد على االحتواء

  :املوضوع يف قوله

ــمــَواُت واألرَا نَـَهاِضي َجِميعاً السَّ َحكـَيـْ

نَـَها 1أنُهــجاً مـَا حـََويـْ

إال األراضي وما بينهما فال تعين السموات  ،وال يتقيد مبكان ،هذا احليز شاسع يتمّيز بالّرحابة

يبدين عن ليلى، فهذا احليز واسع ال يعين بالضرورة وجودها ألنه ال يتقيد مبكان فهو إال ما حوهلّن أن 

  .فعل قاصر عن االحتواء

مثال  -إن صح التعبري-أي يستحيل حتققه  ،وكأن هذا احليز ممنوع التحقق: ّيز الممنوعالح

  :  يف قوله

ِحَيَل بـَْيِني وبَيــْنَـَها

2ُمَهجـاٍت  فَـَديـْنَـَهاَما لِـَلْيَالَي لـْم تَـِصلْ 

أو الفرتاض ضمن ما  ،فاحليلولة مل تقع إّال لوجود،جند هذا احليز فيه نوع من االضطراب

̧�¦ȂǫȂǳ¸،يتدرج يف البعد األسطوري ȂǼŲ�ȂȀǧ��ƨǳȂȀů�ȄǬƦƫ�ǾƬȇƢĔÂ�ËƾƬŲ�ǄȈū¦�¦ǀȀǧ،  ألنه يستحيل

  .والوصول إليها ،العثور على ليلى

:ǾǳȂǫ�Ŀ�©¦±ƢĐ¦�ǺǷ�ǲŦ�ǺǸǓ�ƨǯǂūƢƥ�ǄȈǸƬȇ�§ǂǘǔǷ�ǄȈū¦�¦ǀǿ:الحّيز المتحرك

نَـَها؟ َوُعـيُـوناَ َبَكـيـْ

يَا َعـْيني أْذرُِفـي

.194، ص ميانية عبد امللك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة حتليل مركب لقصيدة أشجان، ينظر - 1
.184حملمد العيد آل خليفة، ص ) أين ليالي(ياء حتليل مركب لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف-2
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َروََّعـتــِْني بـِبـَْيِنَها

1.أنُهــجاً سالـِكاً 

وذلك البيت الذي يتمثل يف  ،والدموع اليت تنهمر ،احليز يكمن يف تلك العيون اليت تبكي

يتسم حبيزيّته متجسدة يف أحناء ،فراق احلبيب، وكأنه يسلك طريقًا ما، هذا الطريق يف أبسط أطواره

�ǄËȈū¦�ǄËȈǸƬȇÂ��ȄǴȈǳ�Ǻǟ�ÅƢưŞ�ƨȇȂƬǴŭ¦�©Ƣǫǂǘǳ¦Â�ƲĔȋ¦�ǲǯ�ǲǰǌȇ،خمتلفة، واحلّيز هنا طويل ومتشعب

2.هنا باحلركة رغبة يف التخلص من الثبات، وهو حافل بالعواطف واملشاعر لكن يتخلله احلزن واليأس

ألنه ليس حقيقة وهذا جلأ إليه  ،فهو حّيز ومهي ال يتجسد يف الواقع،أما الحّيز الحالم

  .ومتنفسا سوى هذا احليز ،الشاعر ألنه مل جيد خمرجاً له

  :الزمن الشعري- ح

وهلذا فاملكّون الزمين يعّد من املكّونات األساسية ألي ،هذا النص الشعري يتأّسس على زمن

، وبالتايل فإن الشخصية 3ألنه ذو حّس مرهف،نص أديب، والشاعر هو أكثر إحساسًا بالّزمن

  .الشعرية حتسن التعامل مع زمن النص

وزمن التلقي، فالتشكيل الزمين ضروري لقيام أي نص ،وزمن الكتابة ،ألن هناك زمن احلدث

حبكم جتربته  ،كان شعريا أو نثرياً، وهذا ما الحظناه يف قصيدة حممد العيد آل خليفةأديب سواءً 

وعدم قناعته بالواقع املزري الذي كان يعيشه الشعب اجلزائري، كل هذا كان له تأثريه على ،الشعرية

  .النص الشعري من أجل التطلع إىل آفاق جديدة ومستحدثة

  .188ص املرجع السابق ، حملمد العيد آل خليفة، ) أين ليالي(ياء حتليل مركب لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف-1
.192-189املرجع نفسه، ص ص -2

حمجوب فاطمة، :ار اهلمايل، الصورة الرمزية يف الشعر العريب احلديث، شعر خليفة التليسي منوذجا، نقال عنجناة عم ،ينظر - 3

.08ت، ص .ط، د.الزمن، دار املعارف مبصر، دقضية 
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وكان من نتائج ذلك انفجار النص الشعري اجلزائري وخروجه عن الكثري من القوانني اليت  

، وقد اكتملت القصيدة 1ع خروقاته وانزياحاتهكانت حتكمه وذلك بابتكار نص شعري جديد جبمي

�Ŀ�́ ƢŬ¦�ǾǠǫÂ�Ǿǳ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ÄǂǠǌǳ¦�ǺǷǄǳ¦�Ƣǿ±ǂƥ¢�ǺǷ�ǲǠǳÂ�ƢēƢǻȂǰǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©°ȂǴƦƫÂ�ƨưȇƾū¦

  .القصيدة الشعرية

وقد اصطنع ومن منظور عبد امللك مرتاض أن الزمن الطاغي يف النص هو الزمن التقليدي، 

.2حلدث الزمين يف عهد مضى وانقضىالشاعر الزمن املاضي الدال على ا

وفعالن يف صورة احلاضر، ومن األفعال ،فقد استعمل الشاعر تسعة عشر فعال يف املاضي

أصلت، أذاقت، تعشقت، روعتين، تعلقت؛ وزمنني تقليديني يف قضت، : املاضية الواردة يف النص

نالحظ أن الشاعر . لْن تريْ  إيه مقابل فعل واحد يف الزمن املستقبل يف قوله -أذرف: احلاضر مها

حاضر ومستقبل، لكن الزمن الطاغي يف النص هو الزمن املاضي  -استعمل األزمنة الثالث ماضي

أكثر استحواذا دليل على حدث مات يدل على زمن كانت فيه ليلى موجودة سعيدة تدل على فرحة 

  .الشعب اجلزائري مث فجأة اختفت وضاعت من الشعب اجلزائري

  :رتاض الزمن إىل أربعة أضربوقد صنف م

:ممنوع التحقق والوقوع، يف قول الشاعراً يعين زمن :الزمن الممنوع: أوالً 

نَـَها ِحَيَل بـَْيِني وبـَيـْ

َها؟نَـيْـ ِفي الُمِحبِّيَن دَ َمْن َقَضىَهْل َقَضْت َدينَ 

.62، ص 2007ينظر، عبد احلميد هيمة، عالمات يف اإلبداع اجلزائري، اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، -1
.207امللك مرتاض، ألف ياء حتليل مركب لقصيدة أين ليالي حملمد العيد، ص  عبد ،ينظر - 2
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اليت حدثت بني احليلولة و  ،أن عبارات اليأس تتخلل هذه األبيات ،متام الوضوح يتضح

'' دين''وقعت وتوقف الزمن وضاع احليز، والزمن الكامن يف كل من ،1الشخصية الشعرية وموضوعها

وهذا '' هل''سؤال ب يبتدئهاغري حمدد يف اللحظة اليت ستتجلى فيها ليلى لعشاقها وهلذا '' دينها''و

  .ألنه مرتبط حبصول حال ممنوع وقوعه ،الزمن ممنوع

  :أي خميف وفظيع يف قوله ،وهذا الزمن الذي استعمله الشاعر هو مريع :المريعالزمن : ثانياً 

نَـَهاَروََّعـتــِْني بـِبـَْيِنَها 2!ال رََعـى اهللاُ بـَيـْ

الذي كان يعيشه  هذا البَـْني !، فال رعاك اهللا يا زمن البنيوتتمثل يف مفارقة احلبيب العاشق

  .فال رعاك اهللا عابسا تأقبل ،البنيهذا لقد رّوعه زمن ، الشاعر

هذا الزمن يطغى عليه طابع احلزن ألن حلم الشاعر يف العثور على ليلى  :الزمن الحالم: ثالثا

  :من الصعب حتققه يف الواقع يف قوله

َوتـََعشَّقـُْت  زَيـْنَـَها

3ِف اللََّواِتي َحَكيـْنَـَهافَـتَـَعلـَّْقـُت بِالـطُّيُـو

يأمل يف العثور عليها، فقد ذكر أن ،مجيل وذلك التعشق هو حلم احلريةر هنا يتعشق عفالشا

يريد الشاعر تبليغها إىل  ،وهذه عبارة عن رسالة حاملة ،ودالهلا ال يشبهه دالل ،مجاهلا فريد من نوعه

فهو جيسد لنا حلم اجلماعة الذين حياولون التماس ليلى يف  ،متلقيه، الذين هم يف األصل حاملوه أيضا

4.األطياف اليت حيكيها، لكنه يظل حلماً ال يتحقق

.212، ص ، املرجع السابق عبد امللك مرتاض، ألف ياء حتليل مركب لقصيدة أين ليالي حملمد العيد-1
.225، ص نفسه املرجع - 2

.233، ص نفسه  املرجع - 3
.234، ص  نفسه املرجع، ينظر  - 4



  الشعري في النقد التطبيقي الجزائريالتأويل  ..............................................: ........رابعالفصل ال

183

ألنه معين  ،ه توعية شعبه باالحتالل الشريرئكان الشاعر يهدف من ورا  ،إال أن هذا التبليغ

.أيضاً 

  يف قوله: أما الزمن األخير والزمن اليائس

ـَهاَعيـْنَ ْعدُ َلْن تـََرْي بَـ أْذرُِفـيـْيني إيـه يَا عَ 

َلْم ُيِجْبِني ِسَوى الصََّدى

القاسية وتتمثل يف أن ليلى من احليلولة  "أذريف الدموع"هذا الزمن يتخلله اليأس يف قوله 

.1بعيدة، وحياول الشاعر توسيع مداه إىل أقصى احلدود املمكنة

اليت كانت تتساءل عن أمر ليلى هذا  ،للشخصية الشعريةأما اليأس فيتجلى يف إجابة الصدى 

حياة لقد ظل يبحث لكن ال أحد يستجيب لندائه، ال من جراء الظلم واالضطهاد، الصوت املقهور 

  .ملن تنادي

  :اإليقاع الشعري في قصيدة أين ليالي- خ

اإليقاع خاصية من اخلواص األساسية للنص الشعري، جيعله يتمتع خبصائص صوتية موسيقّية 

، ويشمل اإليقاع يف النص بنيتني، بنية 2»يعطي للقراءة الشعرية بعدها اجلمايل يف تذوق الشعر« 

  .داخلية وبنية خارجية

ة للموسيقى الداخلية املوسيقى اخلارجية ينحصر فيها اإليقاع يف الوزن والقافية، أما بالنسب

هناك . ومالءمة موضوع القصيدة لإليقاع املوسيقية ،وتعاشر حروفها ،تنبع من انسجام ألفاظهفهي 

.223-220، ص ص ، املرجع السابق امللك مرتاض، ألف ياء حتليل مركب لقصيدة أين ليالي حملمد العيدعبد  - 1

عبد القادر عبو، فلسفة اجلمال فضاء الشعرية العربية املعاصرة، حبث يف آليات تكون الشعر احلداثي من منشورات احتاد -2

.143، ص 2007الكتاب العرب، دمشق، 
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يتمركز على سطح الذي اإليقاع الرتكييب  باإلضافة إىلالنص، يف  1صياغتان صياغة داخلية وخارجية

  .اخلطاب الشعري

أثر فعال يف مجالية من ملا له  ،املوسيقي اإلحيائيالشاعر املميز إىل العناية باجلرس يلجأ ذا وهل

يكشف عن  أثره اإليقاعي الفين، والناقد من خالل اإليقاع الصويت للنصو  ،وأبعاده الداللية ،النص

2.اجلوانب النفسية والشعورية واالجتماعية للشاعر

  :أوجه وهي 3وقد قّسم عبد امللك مرتاض اإليقاع املوسيقي إىل 

  :وهو شديد التماسك ويتقارب يف التشابه يف قوله :يبياإليقاع الترك)1

  )البيت الرابع(مذ تعرّفت، وتعشقت -

  )البيت السابع(وتعّللت، فتبينت -

  )البيت الثاين عشر(تساءلت -

3).البيت التاسع(وقلوبا، وعيونا -

ƨƦǇƢǼƬǷÂ�ƨđƢǌƬǷ�©ƢǟƢǬȇȍ¦�ǽǀǿ� جيعل األبيات يف ترابط  ،صويت واحد تنتظم وفق نسق

  .على مدار إيقاعي مجيل ،ومتاسك

الواضح أن بناء هذه  والشاعر املتميز هو الذي يساير اإليقاع الشعري مع القصيدة، ومن

  .على انسجام إيقاعي وباخلصوص يف مطالع الوحدات الشعرية القصيدة قام

.123اش، النص الشعري النسوي العريب يف اجلزائر، دراسة يف بنية اخلطاب، دار التبيني حبلب، ص ناصر معم ،ينظر - 1
مراد عبد الرمحن مربوك، من الصوت إىل النص حنو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء لدنيا الطباعة ،ينظر -2

.69-67والنشر، اإلسكندرية، ص ص 
.258-257حملمد العيد، ص ص ) أين ليالي(اء حتليل مركب لقصيدة ي-عبد امللك مرتاض، ألف-3



  الشعري في النقد التطبيقي الجزائريالتأويل  ..............................................: ........رابعالفصل ال

185

  :اإليقاع الداخلي)2

�Ƣđ�ȆȀƬǼƫ�Ŗǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�Ŀ�Ʈويتمركز يف الصياغة الداخلية لسطح النص  ƸƦȇÂ��ÄǂǠǌǳ¦

ǒ ȇ°Ƣǟȋ¦�Â¢�©¦ƾƷȂǳ¦�°ÂƾǏ�©ƢȇƢĔ�  يف البيت األوليصرّع وجند أن النص.  

التأثري يف و  ،من جهة بكينها بغرض جتديد نفس اإليقاع وأثر موسيقاه -أينها، بينها، علقنها

جو يف  ه حريتهفيوميارس  ،يهإال فضاء القصيدة يتنفس فالقارئ ال جيد ، ألن من جهة أخرى املتلقي

عد جمرد اليت تو  ،اعتأويلية هلذا اإليقانطالقا من قراءة  ،وفق نسق إيقاعي منتظمو  ،مالئمموسيقي 

  .وسيلة ال غاية شعرية

وهو مكون من صوتني  ،وكما جند أن النص قد صرّع أيضا مبفهوم إيقاعي بسيط مخس مرات

  :اثنني يف قوله

  )البيت األول(ها  ها -

  )البيت الثالث(ها  ها -

  )البيت الرابع(ها  ها -

  )البيت اخلامس(ها  ها -

1)البيت التاسع(ها  ها -

بل اهلاء هو حرف حلقي عميق  ،جوفاء دون داللةأصوات جمرد وهذه األصوات ليست 

تعكس لنا  ،وشقاء ،وأمل ،حيمل يف طياته عدة دالالت، هي التعبري عما يكمن يف النفس من حزن

ƢēƢǻƢǠǷ�ÃƾǷÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�¾ƢƷ.

.261، ص املرجع السابق  حملمد العيد،) أين ليالي(ياء حتليل مركب لقصيدة -عبد امللك مرتاض، ألف-1
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:اإليقاع الخارجي)3

ليست يف مظهرها اإلحيائي جمرد صوت منغم تنتهي  ،الوظيفة اجلوهرية اليت تؤديها األصوات

ǾǴǯ�Ǯ ǳ̄�©±ÂƢƳ�ƢĔ¢�ǲƥ��©ƢȈƥȋ¦�Ǿƥ�  فهو�ƨǼǷƢǯ�ȆǿÂ�ƪ Ȉƥ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�ǲưŻ�śȈƫȂǏ�śǠǘǬǷ�Ŀ�ƾƷȂǷ

وتتوافق مع احلالة الشعورية اليت يريد  ،وتشكل بدورها قيمة مجالية يف نطق النصيف تشكيل اإليقاع، 

  :وتتمثل يف قوله ،الشاعر توصيلها للمتلقي

  بينها-

  دينها-

  حينها-

1.زينها-

تعّرب عن نفس الشاعر ،وداللية خالصة ،اإليقاعية يف هذا النص هي وظيفة مجاليةوالوظيفة 

.من همٍّ وحزن ولوعة وشقاء،ومعاناته

مقطع إيقاعي واحد، وهنا يكمن الثراء يف ال  ،وتتمثل يف وجود مقطعني إيقاعيني اثنني

اإليقاعي للقصيدة من منظور عبد امللك مرتاض، باإلضافة إىل أن الشاعر مل يصطنع إيقاعا طويال أو 

،يؤول وفق الذوق اخلاص لكل قارئوالذي الوسيط بني الطويل والقصري  تار اإليقاعخوإمنا ا ،قصرياً 

  .ال بناء على نظرية نقدية

وليس كما يرى الشاعر  ،ى هوة يف أن يؤول هذه القصيدة كما ير وله احلريوكل قارئ 

واهلاء اليت تكررت  ،وقد اصطنع الشاعر احلروف احللقية ألف املد ،2ومقاصده الشعرية اليت يرمي إليها

إيقاعية على نغمة  يضفيوأن املد  ،مرة، واحلاء مخس مرات ةاثنتني وعشرين مرة، والعني اثنيت عشر 

.269-268، ص ص حملمد العيد) أين ليالي(لقصيدة  ياء حتليل مركب-عبد امللك مرتاض، ألف، ينظر - 1
.274، ص املرجع نفسه  ،ينظر - 2
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تد إىل أبعد مدى ويطبع النص بطابع النغم املفتح متللحنجرة أن هذه النغمة اإليقاعية تتيح و  ،النص

  .املمتد

  :فضاء النص- د

وحركية تندمج فيها  ،تنشأ من خالله عالقات انفعاليةو  ،عبارة عن بنية لغوية وفق نسق معريف

وتنقل املتلقي كشريك أساسي  ،حلركة النص وانسجامهاليت تعترب احملرك األساسي  ،الذات املبدعة

بعد وذلك  ،من خالل حماولته لفك رموز النص وشيفراته ،وفعال يف العملية التفاعلية والتواصلية

تمع جت ،خمتلفة يةئوخربات قرا ،وفكري ،رصيد معريف تستند إىل ،ةتفكيكه وترسيخه وفق أدوات إجرائي

يتوافق مع قابلية املتلقي يف تذوق النص وتلقيه، خاصة وأّن قارئ الشعر جيب ،يف قالب تأويلي حمض

أن ميتلك كل املقومات واملؤهالت اليت تعترب معيارا أساسيا يف عملية التلقي، حىت يتمكن من البحث 

وذوق خاص  ،بعد تأويلها تأويًال يستند إىل معايري نقدية،عن مكامن اجلمال يف النصوص الشعرية

ألن التذوق  .1حىت يتحقق التواصل بينهما ،متطلبات النص وإنتاجه وفق ،غة املعىن من جديدبصيا

،مث يسعى للفهم ،وخلصائص العمل الفين ،واالنتباه لعناصر اجلمال ،يفرتض القدرة على االختيار

،واللذة ووفق تصوره الذهين، فيشعر حينها بالنشوة،بدقةوحماولة إعادة بناء جتربة الفنان اخليالية 

يف  اً ، ألن له دور اً إجيابي اً أن يكون تلقي املتلقني تلقي من املفروضوهلذا  .2ويستمتع بتذوق النص

  .صناعة اجلديد من جديد كعضو فاعل يف عملية التواصل مع النص الشعري

عبد القادر عبو، فلسفة اجلمال يف فضاء الشعرية العربية املعاصرة حبث يف آليات تلقي الشعر احلداثي، منشورات احتاد ،ينظر - 1

.48، ص 2007الكتاب العرب، دمشق، 

، )، دار الفكر ناشرون وموزعون)قياسه -معايريه -مقوماته -نظرياته -طبيعته(ماهر شعبان عبد الباري، التذّوق األديب ينظر، -2

.93-90، ص ص 2009، 1ط
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وال جييب عنها سوى  ،هي اليت تنثر عدة تساؤالت حول النص ،ومشروع القراءة السيميائية

هذا ما و  ،لالقرتاب من معناه احلقيقي ،عينيةومقارنة النص يف ضوء أدوات إجرائية  ،التأويل والتفسري

.اجلزائري لبكر بن محّاد سنجده يف قصيدة ضمري الشعب
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  :''ضمير الشعب الجزائري''تحليل قصيدة بكر بن حماد : المبحث الثاني

:بكر بن حّماد'' الجزائري الشعبضمير ''قصيدة 

  اأركانَ المِ ـــــسلإلِ -لكَ ْـ وي–َهَدمت       ـةـــــبالِ ـغ دارُ ــــــم واألقــملج نِ ــــــــُقْل الب-1

ماناً ـاً وإيـالمــــــــــــــــــاس إســـــــالنَّ  لَ وأوَّ دمِ ِشي على قَ ـن يمْ ــَـــ ـل مــــــــلت أْفضَ تَ قَـ -2

  ابيانَ ْرعاً وتِ ـــــــــــول لََنا شــــــــــــالرَّسنّ سَ       ـماـــــــــــــرآن ثّم بـــُـ بالق اسِ ــــــالنّ مَ ــــــــــَـ لْـ وأع-3

اناً ـوراً وبـُْرهـه نـــــــــــــبت مناقِ ــــــــــــــأْضحَ       هـرُ ــــــوناصِ والهُ ــــــــي ومَ ــــــــــــبالنَّ  رَ ــــــــــهْ ـصِ -4

  رانامْ عِ نِ وسى بْ ن مُ مِ ارونَ هَ انَ مكَ ود لهُ سُ م الحَ ـــــــــــغْ لى رَ ـه عـــــــــوكان من-5

  ارانَ ـأقْ رانَ ــــــــــــــــاألق يَ ـــــــــــِـ قَـ ثاً إذا لـيْ َـ ل    اَ ذّكراــــاً صارمـيفــــان في الَحْرِب ســــوك-6

  احانَ ـُسباسِ نَّ ــال ان ربَّ ـــــسبح تُ فُقلْ     ردِ ــــــــــحَ نْ ُـ م عُ ـــــــموالدَّ هُ ـــــــــلـاتقَ تَ رْ ـــــــــــكذَ -7

اَن َشْيطَانَاـك  نـــــــــــــــِـ ولك عادَ ــــــــــــــــــالمُ     شى خْ يَ   رـبش نْ كاَن مَ ا  ـه مبُ سِ ـحْ ي ألَ ـإنّ -8

  ايزانَ ـد اهللا مـــنـع اسِ ّـ الن رُ ــــــــــــــسـخْ وأَ       لهاــبائِ َدت قَ ـــــــــراد إذا عَ ــــــــى مُ ـــــــــأْشقَ -9

  سراناجر خُ ــــمود بِأْرِض الحى ثَ ـــــعل      تــــــبَـ ى َجلــــــولاألُ ةِ ــــــاقّـ ر الناقِ ــــــــــــَـ عـك-10

اناً ـــــــــــمأزْ ــاناً فـــــــمة أزْ ــــــنيّ ـل المبْ ــــــــــــــَـ ق      ْوفـَـ ـــــــم أن ســـــــــــُرهِـ بْـ ان ُيخـــــــــــــد كــــــق-11

  اانَ ـَـ طمرانا بن حَ َـ ر عبْ ى قَـ ــــــــــــــوال سق      هُ ـــــلَ ـــــــــمَّ حَ ـا تَ ـه مـــــــــــْـ نـا اهللاُ عَ ــــــــفَ ـفال عَ -12

اـً واندْ الماً وعُ ه ظَ الـــــــــــــَــ اَل ما نـــــــــــــَــ ون      اـً رمتـَ مجْ لّ ـــــــــــــــي ظــــــــــقَـ ي شفــــــــــــله وْ قَ لِ -13

اـً نضواش رِ رْ عَ ـــــــــــــمن ذي ال غَ يبلُ لِ إالَّ       بها ادَ ا أرَ ــي مــــــــــــــــن تقـــــم ةَ ــــــــــــبَ رْ ـيا ضَ -14

  اَـ ضبانن غَ ــــــــــــحمى الرَّ ــأتلداً قد ْـ خمُ ظىَ ـــــــــته لثَ رَ ي أوْ ـة من شقــــــــــــــبرْ ـبل ضَ -15

1.اـانيرَ نِ دِ لْ ـالخُ ابَ ذَ َـ ى عـــــــلَ صْ يَ إال لِ       هـــــبترْ ـــدا بضَ ـــــــــــــــصْ رد قَ ــــــــــــــم يـكأنه ل-16

.126، ص 2009عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، دار الزمان، نيل وفرات، كوم -1
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  التحليل

وجند أن الشاعر افتتح  ،من خالل تفكيك النص وتشرحيه، نستدل على معناه احلقيقي

دم يف قلوب وهي صيغة استنكار وتنديد للقاتل الذي أسال ال ''قل''قصيدته واستهلها بفعل أمر 

  .- رضي اهللا عنه– ''إلمام عليل''املسلمني باغتياله 

'' اجلاين'') ابن ملجم(والقاصد هو القاتل  ، ومها القاصد واملقصودني أساسينيتمثل يف طرفتو 

والقرب  ،كما مسامها عبد القادر فيدوح'' ¦ǾȈǴǟ�řĐ''يتمثل يف شخص اإلمام علّي فأما املقصود 

śǸǴǈŭ¦�ǽ®ƢƦǟ�Ƣđ�ǂǷ¢�Ŗǳ¦�ƅ¦�®Âƾū�±ÂƢš �ŘǠŠ�¿ƾŮ¦�Ȃǿ�ƢǸȀǼȈƥ�Ņȏƾǳ¦1.

من البيت الثاين إىل البيت السادس، يفصح فيه الشاعر عن أما المقطع الثاني من القصيدة

'' لإلمام علي'' وقد رمز الشاعر  ،''القتل''واملعىن الداليل هو  ،''اإلمام''الضحّية هو ليظل  ،فعل اهلدم

.ومنحه عدة صفات هي الشجاعة، العفو عند املقدرة، اإلميان وهو أحد رموز اإلسالم،بعدة رموز

   .ويتمثل يف البيت السابع: أما بالنسبة للمقطع الثالث

2"احانَ ـــــــــــــُسباسِ الــنَّ  ان ربَّ ــــــــــــسبح   تَ فُقلْ رٌ ـدِ حَ نْ مُـ مـعُ والدَّ ـلهُ اتِ قَ تُ كـرْ ذَ "

ألنه مل  ،رموز اإلسالم والدموع اليت ذرفها على فقدان أحد ،يتحدث الشاعر هنا عن ذاته

،عليه ذكر مسوه موحتّ ،وكل هذا استدعى منه البكاء ،وإمنا كانت نتيجة الغتياله ،ميت موتة عادية

  .ورثاءه

من البيت الثامن إىل البيت احلادي عشر، جيسد لنا الشاعر المقطع الرابع من القصيدة

أما ). قدار بن سالف(رميته مع عاقر الناقة ويشرتك يف ج ،الشيطانيةشخصية القاتل بوصف صفاته 

.127، ص املرجع السابق  عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر،،ينظر - 1
.129املرجع نفسه، ص-2
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ويف دعوته  -عليه السالم–فيشرتك يف صفاته النبيلة مع النيب صاحل  -رضي اهللا عنه–'' علي''اإلمام 

1.إىل اإلميان واإلصالح واهلداية

من البيت الثاين عشر إىل البيت السادس عشر، ففي هذه أّما المقطع الخامس األخير

،من جراء فعلته اليت ال تغتفر ،األبيات األخرية حيسم الشاعر يف املصري اجلهنمي الذي سيلقاه القاتل

ويظهر ذلك من خالل هجائه للقاتل والنقمة عليه، وهي جرمية شنيعة ارتكبها يف حق الضحية من 

2.تهم وسفك الدماء بني صفوفهميأجل القضاء على اإلسالم وتفريق املسلمني وتشت

وميدح الطرف ) ابن ملجم(القاتل  والطرف األول وه وفالشاعر من خالل هذه القصيدة يهج

، ومها طرفان أساسيان يشكالن نسيج )''علي''اإلمام (زًا من رموز اإلسالم وهو الثاين الذي يعد رم

  .النص الشعري

.130، ص ينظر، املرجع نفسه -1
.133-132، ص ص املرجع السابق عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر،،  ينظر- 2
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  :توزيع المعجم الشعري- أ

  :لقد استعمل الشاعر أمساء اهللا احلسىن يف قصيدته يف قوله :المعجم المفرداتي

  احانَ ــُسباسِ الــنَّ  ان ربَّ ــسبح تُ فُقلْ      رـدِ حَ نْ مُـ عُ ــــــــــمـوالدَّ هُ ــــــــــــــــاتـلقَ تُ كـرْ ذَ 

  اد اهللا مـيزانَ ـــعـن النـّاسِ رُ ـــــــــــــــسخْ وأَ بائِــلهاقَ تِ دَّ ـــــــــإذا عُ اً رادــــــــى مُ ــــــأْشقَ 

ضوانـاً ش رِ رْ عَ ــــــــــــمن ذي الـ غَ يبلُ لِ إالَّ     بها ادَ ي مــا أرَ ـــــــــــــــــن تقــــم ةً ــــــــــــبَ ـرْ يا ضَ 

1اضبانَـ ن غَ ــــــــــــحملداً قد أتــى الرَّ خْـ مُ ظىَ ــــــــته لـثَ رَ ة من شقـي أوْ ــــــــــــــبـرْ بل ضَ 

 -عذاب اخللد -يصلي -امليزان - من العذاب يف قوله أشقى اً كما أنه وظف أيضًا ألفاظ

  .هذه األلفاظ ترهيبية استعملها يف قصيدته ألن القاتل مصريه جهنم خالدا فيها. النريان

  :كما أنه وظف شخصيات من القرآن الكرمي يف قوله

  اـرانَ أقْ رانَ ـــــــــــــــاألقـ يَ ـِـــــــــــقلـَْيـثاً إذا لَـ اَ ذّكراــــيفـاً صارمــــان في الَحْرِب ســــوك

  سراناجر خُ ــــمود بِأْرِض الحى ثَ ــــعلـ    ـتـــــى َجلـَبـــــولـاألُ ةِ ــــــر النـّاقاقِ ــــــــــــكـعَـ 

2اـانَ طَـ مرانا بن حَ ر عَـ بْ ى قَـ ــــــــــــــوال سق    هُ ـــــلَ ـــــــــمِ ه مـا تـحْ ـْــــــــــــنا اهللاُ عَ ـــــــــفَ فال عَ 

عاقر الناقة، مثود، موسى، عمران، وللقرآن الكرمي دور يف صقل : وهذه الشخصيات هي

من العذاب وكذا الشخصيات منه  اً ألفاظو حيث استقى منه بعض أمساء اهللا احلسىن، ،موهبته الشعرية

،النافعة له يف جمال اختصاصه األديب عامة ،واطالعاته املعمقة ،وهذا دليل على ثقافته الواسعة

  .خاصة ةوالشعري بصف

.126، ص إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر  ،عبد القادر فيدوح  - 1
  .الصفحة نفسها    ،املرجع نفسه - 2
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  :التركيب النحوي-1

  .نفهم من خالله الدالالت اللغوية ويعترب الرتكيب النحوي كركيزة أساسية ميكن أن

والدليل على ذلك أنه افتتح  ،واالمسية املالئمة ملوضوعه ،لقد اختار الشاعر اجلمل الفعلية

، وهذا الفعل يعرب عن احلالة االضطرابية -كما ذكرنا آنفا- ،قصيدته بفعل أمر للتنديد واالستنكار

  .اليت كان يعيشها الشاعر

والتشاكل الذي يعد أحد املفاهيم السيميائية اجلديدة اليت  ،من بعض التقابل والنص ال خيلو

فهي تعمل على حتقيق أبعاد مجالية وداللية مع املعىن وفق  ،دخلت على النص بغرض توسيع الفهم

:، وهذا ما نراه على مستوى األلفاظ واجلمل يف قوله1القراءة التأويلية

  .من اتقى/ الغضب، من غوى/شيطان، الرضوان/ بشر

،)ابن ملجم(د هناك ما يسمى بالعالئق التضادية واليت تتجسد يف شخصية القاتل جن

  .أي بني اخلري والشر إىل غري ذلك'' اإلمام علي''وشخصية 

  .أخسر -أشكى/ أّول -أفضل: يف قوله تشاكل األلفاظ-

األوىل داللة على . ناله ظلما -ظل جمرتما/ ال سقا -ال عفا: يف قوله وتشاكل الجمل-

هناك التقابل و باإلضافة إىل التقابل يف األلفاظ واجلمل  ،والثانية داللة على اإلثبات ،النفي

  :بني بيتني يف قوله

ضوانـاً ش رِ رْ عَ ــــــــــــمن ذي الـ غَ يبلُ لِ إالَّ   بها ادَ ي مــا أرَ ـــــــــــــــــن تقــــم ةً ــــــــــــبَ ـرْ يا ضَ 

2اضبانَـ ن غَ ــــــــــــحمداً قد أتــى الرَّ لَّ خَـ مُ ظىَ ــــــــته لـثَ رَ أوْ ة من شقـي ــــــــــــــبـرْ بل ضَ 

، 2003/2004، )اإلشكالية واألصول واالمتداد(مصطلحات النقد العريب السيميائوي ينظر، موالي علي بوخامت، -1

.179، ص 2005منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 
.140، ، ص عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر-2
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هو تقي جزاؤه الرضوان من عند اهللا، أما يف نظر الشاعر فهو جمرم  القاتل يف نظر ابن حطان

  .سيلقى غضب اهللا وجزاؤه جهنم خالدا فيها

:التركيب البالغي-2

وخلو النص من اخليال معناه . العمق اخليايل للشاعرلقد خال النص من التعابري اليت تتضمن 

لكن هذا ال مينع من  ،وجيعله متميزا عن باقي النصوص ،خلّوه من الرمز الذي يسمه بسمة خاصة

:وجود بعض األساليب البالغية كالتشبيه واالستعارة، فنجد يف البيت األول استعارة يف قوله

  اأركانَ المِ ـــــسلإلِ -لكَ ويْـ –َهَدمت     ـةـــــبغـالِ دارُ ــــــواألق ــمِ جَ لْ مُ ــــــــنِ ُقْل الب

وهو  1''اإلمام علي''لقد استعار الشاعر أركان اإلسالم ليجسد لنا شخصية املشّبه احملذوف 

  .اخل...املقصود الذي يصفه باملثل العظيمة، من شجاعة وتضحية وعلم بالقرآن والسنة

  :أما البيت السادس يف قوله

  اـرانَ أقْ رانَ ـــــــــــــــاألقـ يَ ـِـــــــــــقلـَْيـثاً إذا لَـ اَ ذّكراــــيفـاً صارمــــان في الَحْرِب ســــوك

مث دعم الشاعر   ،والبطولة أمام األعداء ،للداللة على اجلرأة'' السيف''فقد استعار الشاعر 

''صارماً ''كلمة سيفا بصفيت  �ǾǨǫ¦ȂǷÂ�¿ȐǇȍ¦�ǄǷ°�Ƣđ�Ǧ''ذكراً '' ǐƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�©ƢǨǐǳ¦�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǴǳ

وكلمة  ،للشطر الثاين فقد وظف كلمة ليث لريفع من شأن املمدوح أما بالنسبة. البطولية يف احلرب

.2حتيلنا إىل دالالت جمازية متخيلة'' ليث''

  :العاشر البيتأّما بالنسبة إىل التشبيه الذي جنده يف 

  سراناجر خُ ــــمود بِأْرِض الحى ثَ ــــعلـ    ـتـــــى َجلـَبـــــولـاألُ ةِ ــــــر النـّاقاقِ ــــــــــــكـعَـ 

.142-141، ص ص ق ، املرجع السابالقادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، ينظر - 1
.143املرجع نفسه، ص ، ينظر - 2
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،)الكاف(وحضور أداة التشبيه  ،''عاقر الناقة''يف هذا البيت حضور املشبه به والذي هو 

من  1لتوسيع الداللة وتأكيد اجلرمية ،صاحلبعاقر ناقة النيب  ،''ابن ملجم''ǂĐ¦�ǂǟƢ¿�حيث يشبه الش

.''صالح'' يبوالن ''اإلمام علي''خالل نفس االعتداء واالغتيال الذي وقع هلما أي 

  :إيقاع النص- ب

على أّن عنصر اإليقاع يعد من املكونات األساسية للنص ،لقد اتفق أغلب الّنقاد والدارسني

من حيث أن ألفاظه تتالحم يف  ،حتّقق املتعة لدى القارئ،الشعري، ملا له من أبعاٍد داللية ومجالية

ليجد قابلية يف استضافة  ،ويؤجِّج عاطفته،تطرب له أذن سامعه ،يكّون موزونا ومقفى،نسيج منتظم

ƨËȈƥ®ȋ¦�²،النص، فاملوسيقى الشعرية هي جوهر العملية الشعرية ƢǼƳȋ¦�ȆǫƢƥ�Ǻǟ�ǽǄȈŤ�ƢËĔȋ.2

،حىت يتسىن له الكشف عن إيقاعاته املوسيقية ،فالقارئ للنص الشعري ينبغي له التمعن فيه

ها يف النص األديب من خالل ومدى تأثري  ،من خالل املقومات الصوتية اليت ختلقها تلك األلفاظ

.3التشكيل الداليل واإليقاعي يف النص الشعري

 تطبعان النص بطابع خاص، وباخلصوص إذا التزم الشاعر نيلتباإلضافة إىل الوزن والقافية ال

ألّن النص يسعى إىل إجبار قرائه «كل هذا خيضع النص الشعري للتأويل، ،قافية واحدة يف القصيدة

من خالل تلك املمارسة التأويلية اليت تعد جوهر القراءة  4»فعل وفق طريقة بعينهاعلى النظر وال

.145عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، ص ،ينظر - 1

، عاصمة الثقافة العربية حبلب، ينظر، ناصر معماش، النص الشعري النسوي العريب يف اجلزائر دراسة يف بنية اخلطاب-2

  .121ص

، دار الوفاء لدنيا الطباعة )حنو نسق منهجي لدراسة النص الشعري(مربوك، من الصوت إىل النص ينظر، مراد عبد الرمحن-3

.66، ص 2002، 1والنشر، ط

فالح رحيم، دار الكتب اجلديد املتحدة، :آرِمْسرتوْنغ، القراءات املتصارعة التنوع واملصداقية يف التأويل، ترمجة وتقدم. بول ب - 4

.193، ص 2009، 1ط
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والقصيدة من حبر البسيط ويأيت بعدها البحر . اليت تفرز نوعاً من التواصل بني النص وقارئه السيميائية

  .الطويل

مستفعلن فاعلن، وتؤدي الغرض / فاعلن/ مستفعلن: تفعيالت البحر البسيط هي كالتايل

: ضمن التفعيالت التاليةشعرية يف حبر البسيط الوازات اجلاملطلوب يف القصيدة، وقد وردت مجيع 

.1فعلن وهذا التنوع العروضي ما هو إالّ امتداد لتنوع العالئق النصية/ فعلن/ فاعل/ متفعلن

:األّول من القصيدةقطيع للبيتوهذا ت

َراَن أقْـَراناوََكاَن في الَحـْرِب َسْيفاً َصارِماً ِذْكراً  لَْيثاً إَذا َلِقَي األقـْ

  راناـــــــــــــــأْقراَن أقــَلِقَي لْ إَذا ـْن لَْيثَ وََكاَن ِفْلَحْرِب سيَفْن صارَمْن ذِْكـَرنْ 

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

  فاعل  مستفعلن  َفِعُلن  مستفعلن    فاعل   مستفعلن  فَاِعُلن ُمتَـْفِعُلن

  :اإليقاع الخارجي-1

يّها، ويبدو من خالل القصيدة أن الشاعر اختار حرف و ر حرف ويتمثل يف قافية القصيدة و 

وهلذا  املستمعوكان هذا االختيار نتيجة النغمة املوسيقية اليت يفرزها من احلزن تطرب له أذن  ،النون

يثري البهجة يف النفوس حيث على حتريك عواطفه وإثارة مشاعره  ةيف نفسية املتلقي وقدر  وقعٌ  احلرف

اجلو النفسي  وجيعل املتلقي يتفاعل مع النص وهذا احلرف خيلق، 2وحيقق االستجابة الذوقية للشعر

واملوسيقي املالئم للموضوع، وهذا نابع عن براعة الشاعر يف اختيار حرف الروي املناسب لقصيدته 

  .وحالته النفسية والشعورية ،وطبيعة موضوعه

.147عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، ص ،ينظر - 1
.147، ص املرجع نفسه  ، ينظر - 2
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  :اإليقاع الداخلي-2

وانتقاء  ،واليت تقوم على تناغم احلروف وائتالفها ،تمثل يف املوسيقى اخلارجية للقصيدةيو 

لو على الوزن يكاد يع ،رسا موسيقيًا ونفسيا خاصايهيئ جمما  ،وتقدمي بعضها على بعض ،الكلمات

  .فوقهوالقافية والعروض وي

،1ومدى مالءمتها لإليقاع املوسيقي ،ألفاظ القصيدة وحروفها املنتقاةوتتمثل يف استخدام 

اليت تبعث املتعة يف  ،كما يشمل أيضا جمموع العالئق فيما بني الوزن والشحنات اإليقاعية املوسيقية

  .نفسيه املتلقي

ها التأثري يف السامع وإشباع وظيفتفنية  اً وقيم ةمجاليقيمًا وهناك بعض التماثالت اليت تتضمن 

  .حىت حتقق استجابة داللية ومجالية يف نفس املتلقي ،وإثارة عواطفه وانفعاالته ،حاجته الذوقية

  :من منظور عبد القادر فيدوح البعد الداللي للتماثل اإليقاعي- ت

لتوافره على عناصر  ،اإليقاعي لتحقيق اإلشباع واإلمتاع اإليقاعيلقد وّظف الشاعر التماثل 

  .يف القصيدة اً جوهري اً بعد، كما أّن له احلس املرهف للتذوق

�Ʈوقد - ǳƢưǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�°ƾǏ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾǴǸǠƬǇ¦)مبا(  

  )ما(، )اجمرتم(البيت الثالث عشر يف قوله  ويف-

  )هلا(ويف البيت التاسع يف قوله قبائلها، -

  .وغريها من األبيات). اđ( رابع عشر يف قولهويف البيت ال-

قياسه، دار الفكر ناشرون وموزعون،  -معايريه -مقوماته -ماهر شعبان عبد الباري، التذوق األديب طبيعته، نظرياتهينظر،-1

.170-169، ص ص 2009، 1ط
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Ĕȋ��ǾǬǸǟÂ�²تعملوقد اس ƢǈƷȍ¦�ǆ Ƴ¦Ȃǿ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�µ ǂǤƥ�ƢȀكثافة حمملة بكانت   ا

ومدى تأثريها يف حالته النفسية  ،)''اغتيال علي بن أيب طالب(يف التعبري عن حادثة وتظهر وجدانية 

مما جعل موضوع القصيدة الشعرية مالئما لإليقاع املوسيقي وجدانيا بالدرجة األوىل،  موقفهوهلذا كان 

  .للقصيدة الشعرية
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  *اهللا العشيللشاعر عبد '' بغداد''قصيدة : المبحث الثالث

رْ طَ مَ ...رْ طَ مَ 

بَـرْ الخَ دأُ تَ بْ مُ ادُ دَ غْ بَـ 

َوْصِلناةُ زَ مْ بـَْغَداد هَ 

َنا الُمفيده وُجملتـُ

  رضَ ارة والحَ ضَ الحَ يدُ وكِ بـَْغداد تَ 

.....رْ طَ مَ ...رْ طَ مَ 

روفِ ة الحُ دَ بـَْغَداُد سيِّ 

...بـَْغَداد

  لابِ ح، بَ البوْ اءُ بَ 

  ةايَ دَ البِ ءُ بدْ 

يبِ و البَ حُ بلَ 

  لبِ الَ البَ لةُ بَ لْ بَـ ...شياءِ في األَ وح الّروحِ رُ دبيبُ 

  غنيةاألُ تمالُ ، واكْ سجِ فْ نَـ البَـ حرُ بَ 

ةِ يَّ وِ الهَ رُ ذْ غداد جِ بَ 

.شاعر وأكادميي من اجلزائر: عبد اهللا العشي-*
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...غدادُ بَ 

قينِ اليَ حُ تِ تَ فْ المُ الُ الدَّ 

ةُ مَ دَ مْ ، دَ راقُ ا المُ هَ مُ وحة، دَ ، دُ ةَ لَ جَ دْ لَ الٌ دَ 

  ...ةيَّ دِ جَ بْ د األَ رْ وَ الِ والدَّ 

...لماتِ الكَ ةُ ولَ دَ 

...رِ الشعْ حُ وْ دَ 

1غةِ اللُّ يالدُ مِ 

هةِ بْ مشي إلى الجَ تَ إذْ غدادُ بَ 

رْ ابِ كَ المَ نَ الّلحْ لُ تِّ رَ وتُـ 

  هافَ لْ ك خَ ترُ تَ ضي وَ مْ تَ 

رْ اعِ وشَ ةً ظَ عِ وْ ا ومَ رَ مَ قَ 

امُ رًا، يمَّ مَ قَ 

مِ والّسالَ وايةِ الرِّ حٌ تِ تَ فْ مُ بغدادُ 

  اممَ والحَ ى، نِّ غَ المُ لِ جْ من الحَ بُ رْ سِ 

  هارَ عْ ل شَ سِ رْ تُـ ينَ كانت حِ دادُ غْ بَـ 

.198-197كوم، ص ص -عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، دار الزمان، نيل وفرات-1
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...فينِ تِ على الكَ 

  اهاتَ يلَ دِ جَ راتُ والفُ ةُ لَ جْ دَ 

امُ وَ هو القِ يلُ خِ والنَّ 

مامُ يَ رُ مَ قَ 

  ةبَ رَ عْ مُ ادُ دَ غْ بَـ 

...ةً لَ بِ قْ ومُ يةً اضِ مَ غدادُ بَ 

مِ الَ الكَ دِ سَ في جَ يمِ المِ قاءِ بَ يةٌ اقِ وبَ 

  ...انَ تُـ الَ حَ غدادُ بَ 

  ...نامِ زائِ نى هَ ثْ تَ سْ ومُ 

مِ يْ الغَ قولِ في حُ مِ واسِ ؤة المَ لُ ؤْ لُ غدادُ بَ 

  ...اميَ د الخِ رْ أو بَـ 

مامِ يَ رُ مَ قَ 

...ادُ دَ غْ بَـ 

1ةٌ فَ لِ تَ ؤْ ومُ فٍ لْ على أَ فٌ لْ أَ 

فةٌ لِ تَ خْ مُ ادُ دَ غْ بَـ 

.199-198عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، ص ص -1
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...ودةٌ دُ مْ فاُتها مَ لِ أَ 

  ايهَ فِ اهللا كَ اءِ ضَ إلى فَ دُّ مُ تَ ةِ نَ ذَ مئْ كَ 

  ةعَ لْ طَ ها كَ تِ ايَ رَ ها، كَ تِ امَ هَ ها، كَ تِ لَ خْ نَ كَ 

ينَ قِ اشِ عَ 

دةٌ رَ فْ مُ ادُ دَ غْ بَـ 

  ...انَ امِ في أيَّ اتِ فَ لِ األَ ةِ لَ الَ ل سُ كُ فَ 

اءُ جَ رْ ، عَ ةُ نيَّ حْ مَ 

ةٌ دَ نَّ سَ مُ بٌ شُ خُ 

،ةٌ وفَ ذُ حْ مَ ةٌ ولَ لُ عْ مَ ورةٌ سُ كْ اتُنا مَ فَ لْ أَ 

ورةٌ صُ قْ مَ 

يةٌ قِ لْ تَـ سْ فاتُنا مُ لْ أَ 

  ...ةرَ ذِ عْ مَ ادُ دَ غْ بَـ 

وصِ صُ إلى اللُّ الدُ البِ تَ مَ تَ ا انْـ إذَ 

يةً ذِ حْ نا أَ تْ رَ يْـ وصَ 

امَ نَ ر وَ جْ حَ 

  ناقْ فْـ فما أَ امُ مَ ع اليَ لَ طَ 
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امُ مَ الغَ عَ لَ طَ 

  ...وننافُ جُ وقُ فُ رْ ، ومَ صاصُ ع الرَّ طلَ 

  امنَ يا، وَ ؤْ الرُّ دَ سَّ وَ وتَـ 

امْ عاماً، وعَ 

  ...لنا، وكُ صاصُ الرَّ رَّ مَ 

امْ يَ نِ ثٌ ثَ جُ 

1اهَ لَّ دي كُ عَ التـَّ فعالِ بأَ لةً اعِ فَ ادُ دَ غْ بَـ 

ةٌ ضَ افِ وخَ عةٌ افِ ورَ بةٌ اصِ نَ ادُ دَ غْ بَـ 

  نيْ دَ اليَ طةُ اسِ وبَ 

  اهَ مَ سْ جِ لُ سِ غْ ين تَـ انت حِ كَ ادُ دَ غْ بَـ 

...ةِ لَ جْ ودَ راتِ بين الفُ 

...راتِ الفُ يرُ افِ صَ كانت عَ 

الً سَ مها عَ سْ جِ طُ قُ نْـ تَـ 

  ينمِ اسَ طر اليَ وعِ 

  هالِّ س كُ ائِ رَ العَ ردةُ فْ مُ ادُ دَ غْ بَـ 

.200-199ن، ص ص عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، دار الزما-1
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لينْ اعِ فَ لةُ مْ جُ ادُ دَ غْ بَـ 

...افِ ضَ المُ يزُ ميِ تَ ادُ دَ غْ بَـ 

...وصِ صُ إلى اللُّ 

...ضافِ من المُ 

  نطَ إلى الوَ 

  ...نارائِ عَ فُ وصْ ادُ دَ غْ بَـ 

  حناائِ ضَ ن فَ بأ عَ خْ المَ فَ شَ كَ 

  يلمِ عن جَ ةُ نَ يْـ ثَـ بُـ تْ ظَ فِ ما حَ ادُ دَ غْ بَـ 

ادُ دَ غْ بَـ 

هُ يبَ بِ حَ يبُ بِ دى الحَ هْ ما أَ 

يلِ مِ الجَ سِ مْ ئ الهَ افِ من دَ 

ادُ دَ غْ بَـ 

قينَ اشِ العَ ردةُ وَ 

1ادُ دَ غْ بَـ 

يسِ رِ العَ عِ ضْ على وَ 

.201-200، ص ص عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر-1
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هِ وسِ رُ عَ فاهِ على شِ 

خيلِ ع والنَّ مَ سْ اء يَ والمَ 

ادُ دَ غْ بَـ 

صيلِ األَ باباتِ الصَّ ديوانُ 

...ادُ دَ غْ بَـ ...ادُ دَ غْ بَـ 

...اءِ مَ بالدِّ رِ فَ عْ المُ فِ لْ األَ نَ مِ 

تِ مْ الصَّ راحِ إلى جِ 

يلِ حِ الرَّ رِ في مَ 

ادُ دَ غْ بَـ ادُ دَ غْ بَـ 

1يلُ لِ الدَّ اهَ وإن تَ 

:بنية الّنص- أ

النقاد على  الذي أمجعوهي من الشعر احلر  ،يتحدث الشاعر من خالل قصيدته عن بغداد

الشاعر املاضي  يف هذه القصيدة يستعرض، 2تسميته الشعر املعاصر، الشعر احلديث، الشعر اجلديد

̧�أل ،اجلميل لبغداد ƢǬȇ¤Â��śǬǋƢǟ�ƨǴƦǫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔǂǟƢǋ�©ƢƥƢƦǏÂ��ǂǠǋ� ،وفضاءات ملونة باألعراس

فهذا الواقع الواقع املر الذي يعيشه الشاعر  من جرّاء،ليست هي بغداد األمس ،لكن بغداد اليوم

.202عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر ، ص -1
.122، ص ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ƨǸǏƢǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦��ƨȈǐǼǳ¦�Ƣēȏ¦ƾƥ¤Â�ƢēƢȈǠƳǂǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨËȇǂǠǌǳ¦��ƨǨȈǴƻ�Ǻƥ�ÄǂǌǷ2007،ينظر - 2
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جلميل لُيجسد لنا احلس املشحون بالقذائف واجلثث، وهلذا يذهب الشاعر إىل استحضار ماضيها ا

1.تعد ضرباً من الرؤيا الفنية كما مسّاها الناقد عبد القادر فيدوح،الرتاثي وتلك الصورة

واخلصوبة، وقد جّسد لنا الشاعر صور اخلصب والنماء من  حيث كانت بغداد مهد احلضارة

  :الذي يعد أحد عناصر الطبيعة وقد تكررت كلمة مطر أربع مرات يف قوله ،خالل وصفه للمطر

رْ طَ مَ ...رْ طَ مَ 

بَـرْ الخَ دأُ تَ بْ مُ ادُ دَ غْ بَـ 

َوْصِلناةُ زَ مْ بـَْغَداد هَ 

َنا الُمفيده وُجملتـُ

  رضَ ارة والحَ ضَ الحَ يدُ وكِ بـَْغداد تَ 

2.......رْ طَ مَ ...رْ طَ مَ 

يدل على مدى داللتها وأبعادها األسطورية كما يرى الناقد، كما يعترب  وتكرار هذه اللفظة

.عنصراً مستوحى من الطبيعة جتسيداً حلضارة بغداد ومدى خصوبتها

ويتجلى هذا ¦�Ƣđ�ǂƼƬǨǻ�ǲǜǼǇ�Ŗǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�̈ǂǯ¦ǀǳ النحن بوصفه ضمريوقد وّظف الشاعر 

  :يف قوله

َوْصِلناةُ زَ مْ بـَْغَداد هَ 

َنا  الُمفيدهوُجملتـُ

.204، ص رادة التأويل ومدارج معىن الشعرعبد القادر فيدوح، إٍ ،ينظر - 1
.204املرجع نفسه ، ص ينظر، -2
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روفِ ة الحُ دَ بـَْغَداُد سيِّ 

...بـَْغَداد

  لابِ ح، بَ اء البوْ بَ 

  ةايَ دَ البِ ءُ بدْ 

ويبِ البَ حُ لَ بَـ 

  لبِ الَ البَ لةُ بَ لْ بَـ ...شياءِ في األَ وح الّروحِ دبيب رُ 

1.غنيةِ األُ تمالُ ، واكْ سجِ فْ نَـ البَـ حرُ بَ 

وتأكيد على ارتباط اإلنسان باألرض، ،االنسجام احلضاريولعّل اكتمال األغنية دليل على 

واكتمال الذات اإلنسانية، فأّول ما سَخر اإلنسان الطبيعة سخرها ،ألن العناء رمز التواصل البشري

Ƣđ�ËŘǤƫÂ�ǾǻƢǈǴƥ.

وهو صورة املرأة باعتبارها من مقومات احلس  ،آخر للطبيعة اً وقد أضاف الشاعر عنصر 

  :لنماء يف قولهوا ،من حيث اخلصب ،اجلمايل للطبيعة

...فينِ تِ على الكَ  هارَ عْ ل شَ سِ رْ تُـ ينَ كانت حِ دادُ غْ بَـ 

  اهاتَ يلَ دِ جَ راتُ والفُ ةُ لَ جْ دَ 

2امُ وَ هو القِ يلُ خِ والنَّ 

.206معىن الشعر ، ص عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج ،  ينظر -1
.207، ص ينظر، املرجع نفسه -2
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وكما يرى الناقد أن ارتباط صورة بغداد بصورة املرأة داللة على العالقة الوجدانية، ألن كالمها 

�̄ Ȑŭ¦Â� » ƾǴǳ�°ƾǐǷ�ƢǸĔ¢�Ŀ�ÀƢǠǸƬŸني يفتقدمها اللتوالبحث عن الطمأنينة والسكينة  واجلمال

  .اإلنسان

  :بغداد الذاكرة اإلبداعية- ب

جتتمع فيها خصائص الشمول والبقاء، ،وعمق التاريخ والرتاث ،بغداد متثل مهد احلضارات

  :إىل األصالة اإلبداعية املوسومة بالشعر يف الكلمات يف قولهباإلضافة 

...بـَْغَداد

...لماتِ الكَ ةُ ولَ دَ 

...رِ الشعْ حُ وْ دَ 

1غةِ اللُّ يالدُ مِ 

اب القلب والوجدان الذي ألنه خط ،فالشاعر من خالل هذه األبيات يؤكد على الشعر

واستعمل الصور التعبريية املمتزجة  ،وباخلصوص إذا تفنن الشاعر يف أسلوبه الفين ،نسانحيتاجه اإل

  :بأبعاد الذات املفكرة يف قوله

هةِ بْ مشي إلى الجَ تَ إذْ غدادُ بَ 

رْ ابِ كَ المُ نَ الّلحْ لُ تِّ رَ وتُـ 

  هافَ لْ ك خَ ترُ تَ ضي وَ مْ تَ 

  راعِ وشَ ةً ظَ عِ وْ ا ومَ رَ مَ قَ 

.209، ص رادة التأويل ومدارج معىن الشعرعبد القادر فيدوح، إٍ ،ينظر - 1
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مؤشر على مدلول  يف هذا املقطع الدال الظاهري يف شكلضمون النصي املرى من خالل ويُ 

¦ƢǷȂǬǷ�ǺǷ�ƢĔ¢�ÂƾƦƫ�ǂǿƢǜǳ¦�Ŀ��ǂǠǌǳ¦��ƨǜǟȂŭ¦��ǺƸǴǳ©�: باطين خفي للمعىن املوجود يف العبارات

احلضارة اإلبداعية لبغداد ويف الباطن حتيل إىل أزلية الذاكرة اإلبداعية املاقبلية من منظور عبد القادر 

ارة عن مؤشرات حتيلنا إىل قدم احلضارة فهي عب'' ترتك''و'' متضي''، وقد استعمل الفعل 1فيدوح

ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǷȂǬǷÂ�ƨȇ®¦ƾǤƦǳ¦.

 االختفاء، بعدما كانت مثبدأت بالتالشي  ،وتلك الذاكرة اإلبداعية أصبحت ذاكرة أسطورية

حتولت إىل كومة رماد وبدأت تغرق يف نزيف من الدم واملوت يالحقها يف كل مكان  ،ملحمة الشعراء

  :يف قوله

امَ نَ ر وَ جْ حَ 

  ناقُ فُـ فما أُ امُ مَ ع اليَ لَ طَ 

2.امِ مَ حَ ال عَ لَ طَ 

دخلت بغداد يف ظالم أ كل مكان وسحابات دخان القذائف صوت الرصاص يدوي يف وبدأ

  : احلرب يف قوله

امُ مَ الغَ عَ لَ طَ 

  ...وننافُ جُ وقُ فُ رْ ، ومَ صاصُ ع الرَّ طلَ 

  امنَ يا، وَ ؤْ الرُّ دَ وسَّ وتَ 

  امعاماً، وعَ 

.210-209، ص ص املرجع السابق  ، عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، ينظر - 1
  .210ص  املرجع نفسه،-2
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  ناقْ فَـ فما أَ صاصُ الرَّ رَّ مَ 

  ...لنا، وكُ صاصُ الرَّ رَّ مَ 

1اميَ نِ ثٌ ثَ جُ 

ǂǠǳ¦�ǲǯ�ǎ§� ويؤكد الشاعر أن قضية الشعب العراقي ţ�ƢĔȋ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦�ƨȈǔǫ�Ȇǿ

:برمتهم، يف قوله

  ...نارائِ عَ فُ وصْ ادُ دَ غْ بَـ 

  حناائِ ضَ ن فَ بأ عَ خْ المَ فَ شَ كَ 

2.نحَ المِ حةُ اتِ فَ ادُ دَ غْ بَـ 

عرينا اليت ال جدوى من سرتها، هذا بؤرة التوتر، وتكشف عن فضائحفقد أصبحت بغداد 

  .املقطع حيمل عدة دالالت

يف كل حلظة موت، يفقد فيها الشاعر اإلحساس ،وبدأت احلرب تتسرب إىل كيان البشر

Ƣ̈Ȉū¦�ǽǀđلكنها ما زالت صامدة أمام القذائف والرصاص من أجل البقاء واالستمرارية، يف قوله�:

...ادُ دَ غْ بَـ ...ادُ دَ غْ بَـ 

...اءِ مَ بالدِّ رِ فَ عْ المُ فِ لْ األَ نَ مِ 

تِ مْ الصَّ راحِ إلى جِ 

يلِ حِ الرَّ رِ في مَ 

.211، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر ، ص عبد القادر فيدوح - 1
.، الصفحة نفسهانفسه املرجع - 2
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ادُ دَ غْ بَـ ادُ دَ غْ بَـ 

.1يلُ لِ الدَّ اهَ وإن تَ 

للعمق الداليل املتضمن  تفجريو تأكيد ملدلول الكلمة '' بغداد''نالحظ أن تكرار كلمة 

:ألن النص يقاس مبدى إحياءاته الداللية ومؤشراته الرتميزية، يف قوله،للكلمة

...بـَْغَداد

  لابِ ح، بَ اء البوْ بَ 

  ةايَ دَ البِ ءُ بدْ 

....

ةِ يَّ وِ الهَ رُ ذْ غداد جِ بَ 

كما أنه داللة على القدم من   ،هو مؤشر على تغلغل املدنية يف األزمنة السحيقة'' بدء البداية''

والعراقة فهو تأكيد على االنتماء األصيل '' جذر اهلوية''منظور الناقد عبد القادر فيدوح، أما بالنسبة لـ

.وجذر اهلوية، اهلوية البدئية واالنتماء،، هناك نوع من التشاكل بدء البداية2هلا

ين، وبغداد هي الشاعر من الدالالت يف تالحم وجدا اً جند من خالل الكلمات فيض

  :والنشيد يف قوله والكلمات واللحن

هةِ بْ مشي إلى الجَ تَ إذْ غدادُ بَ 

رْ ابِ كَ المُ نَ حْ اللَّ لُ تِّ رَ وتُـ 

.213، ص رادة التأويل ومدارج معىن الشعرعبد القادر فيدوح، إٍ -1
.216-215، ص ص ، املرجع نفسه ينظر  - 2
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  هافَ لْ ك خَ ترُ تَ ضي وَ مْ تَ 

  .راعِ وشَ ةً ظَ عِ وْ ا ومَ رَ مَ قَ 

ومها فعالن يدالن على احلركية، وتدل على ماضوية '' ترتك''و'' متضي'الشاعر لقد وظف 

ناء وترتك خلفها ضياء الكلمة، ومضي احلدث يعد فدمه، وبغداد إذ متضي إىل سبيل الاحلدث وق

.حّيزاً سلبياً يتمثل يف التالشي واالندثار واالختفاء

اليت تضمن ملبدعيها  ،البغدادية 1فيتمثل يف انبعاث خلود تلك احلضارة ،أما احليز اإلجيايب

  .البقاء والدوام واالستمرارية

وقد يكون بني صورتني أو  ،فيتمثل يف التقابل بني مفردتني أو عبارتني :فضاء التقابلأما 

بغداد (أو بني فضائني، والتقابل يف الفضاء الشعري ميثل بغداد مباضيها املشرق املتميز ،موقفني

اضي ، بغداد امل2وبغداد اليوم حباضرها املمزق واملتالشي كالرماد اخلامد وواقعها املخّرب،)األمس

 .األمس واليوم إن صح التعبريبغداد واحلاضر مبعىن آخر 

  .الصوت والمعنى: البنية الصوتية- ت

من املقومات الشعرية اليت هلا وقعها اإلجيايب يف نفسية  ،يعّد الصوت اإليقاعي يف القصيدة

.القارئ، بناًء على التجربة الشعرية للشاعر وحالته الشعورية

وذلك من خالل دالالت  ،كبرية يف الكشف عن املعىن الشعريوال شّك أّن للصوت أمهية  

.داللية عميقة يف الّنص لتحقيق اإلشباع املوسيقيأً النص اإلحيائية، ألن للمؤثرات الصوتية أبعاد

.217عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، ص ينظر، -1
.218، ص نفسه املرجع ينظر، -2
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حىت يتجنب اإلخالل املوسيقي، ،والقافية العذبة ،وهلذا يلجأ الشاعر الختيار البحر املناسب

هاء، كما أّن النسق الصويت حيقق اإلشباع على مستوى املوسيقى واملعىن وأن حيّسن االبتداء واالنت

،متناهية ، مما ينتج عنه دالالت إحيائية ال1والكشف عن طبيعة اإلنشاد نفسه ،للتأثري يف املتلقي

من خالل استقراء معانيها اليت تبعث يف  ،وتتمثل فيما تفرزه أذواق املتلقني من عالئق بني مدلوالته

من  ،وختلق انسجامًا بني النص ومتلقيه،تتالءم مع الذات املتلقية ،ووجدانية ،النص شحنًة عاطفّية

  .خالل ما ينطوي عليه من دالالت ومعاين وإحياءات

  :وجند التجانس الصويت يف قول الشاعر من منظور عبد القادر فيدوح

رْ طَ مَ ...رْ طَ مَ 

بَـرْ الخَ دأُ تَ بْ مُ ...ادُ دَ غْ بَـ 

إيقاعًا موسيقيًا مجيالً  يضفي 2جند أن هناك جتانسًا صوتياً '' خرب''والقافية'' مطر''القافية 

ملا له  ،ألنه خيدم معناه ،ومن هنا جند أن الصوت هو القلب النابض للنص. تطرب له األذن وتأنس

.حتدث إشباعاً موسيقياً ومعنوياً يف النص،من أبعاد داللية وفنّية ومجالية

اليت أضفت بدورها إيقاعاً و  ،استعمل الشاعر بعض الوقفات الصوتية والداللية يف الّنص دوق

:موسيقّياً مجيالً وجندها يف قوله

  وقفة صوتية قمر ميام -

  وقفة داللية وصوتية بغداد مفتتح الّرواية والسالم -

  وقفة صوتية بغداد كانت حني ترسل شعرها -

3.وقفة داللية دجلة والفرات جديلتاها -

1-�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ƨǸǏƢǟ��ƨȈǐǼǳ¦�Ƣēȏ¦ƾƥ¤Â�ƢēƢȈǠƳǂǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦��ƨǨȈǴƻ�Ǻƥ�ÄǂǌǷ��ǂǜǼȇ2007 48-47، ص ص.

.221-220ينظر، عبد القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر، ص ص -2
.221، ص املرجع نفسه ينظر، -3
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سامهت يف انسجام نسيج النص  وهذه الوقفات الصوتية شكلت إيقاعًا داخليًا متوازناً 

  .اإليقاعي

:اإليقاع الداخلي-  ث

وذلك بأسلوب فين يضفي جرسًا موسيقيًا على ،تستمد الوحدة الصوتية إيقاعها من اللغة

نتيجة  ،مما جيعلها حتدث تناغمًا حمسوسًا يصل إىل وجدان املتلقي،املتغريات الداخلية للنص

،ومجالية ،وداللية ،ملا له من أيعاد إيقاعية ،اإلحساس الناعم الذي يداعب مشاعره بنغمات سحرية

الشاعر إىل  تلك اإليقاعات االحنرافية اليت يلجأ باإلضافة إىل ،1تنبعث من تناغم داخلي للنص

وقصيدة . تفتح أمام النص فضاءات متعددة ، البحور ضمن القصيدة الواحدةاستعماهلا والتنويع يف

  :عبد اهللا العشي هي منوذج للشعر املعاصر يف قوله

رْ طَ مَ ...رْ طَ مَ 

بَـرْ الخَ دأُ تَ بْ مُ ادُ دَ غْ بَـ 

َوْصِلناةُ زَ مْ بـَْغَداد هَ 

َنا الُمفيده وُجملتـُ

  رضَ ارة والحَ ضَ الحَ يدُ وكِ بـَْغداد تَ 

2.......رْ طَ مَ ...رْ طَ مَ 

يف  اً تناغمي اً إّال أنه حقق انسجام،والبحور ،وبالرغم من تنويع الشاعر اإليقاعات الصوتية

  .اإليقاع الداخلي للنص

.222القادر فيدوح، إرادة التأويل ومدارج معىن الشعر ، ص ينظر، عبد -1
.223، ص املرجع نفسه  - 2
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  ةـــــخاتم

 لقد ظهر التأويل يف الدراسات النقدية احلديثة كمرحلة متأخرة مقارنة باملناهج النقدية القدمية

أخرى ركزت على القارئ، إىل أن جاء التأويل لريبط العالقة بني  اليت اهتمت باملبدع والنص ونظريات

لقي رواجاً كبريا يف الوسط النقدي ويف  نهأ  كماالقارئ والنص، فقد استطاع أن حيجز لنفسه مكاناً،  

مدة قصرية أصبح يستحوذ على معظم األعمال النقدية، ألنه موضوع مثري لالهتمام والنقاش من 

ومتشعب يصعب احلكم عليه بني عشية وضحاها نظرا لتعدد اآلراء وبروز حيث أنه متشابك 

متعددة ومعاٍن  اتاليت تؤدي إىل إفراز قراء األدبية اجتاهات نقدية خمتلفة حول كيفية مقاربته للنصوص

جديدة وتأويالت خمتلفة قصد تسهيل عملية فهم النصوص وتقريبها أكثر إىل أذهان املتلقني بالفهم 

  .والتفسريوالتحليل 

�Ǻǟ�ƨš Ƣǻ�ƨǨǴƬűÂ�ƨȈƟƢĔȏ�©ȐȇÂƘƫ�ȄǴǟ�ƨƸƬǨǼǷ�ƨưȇƾū¦�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ƪ ƸƦǏ¢�ƾǬǳ

ده الداللية خيوض غمار النص ليكشف عن أبعا اجتهاد القارئ الذي يصبح بدوره مؤِوال حني

للخروج  هءناوإغية حىت تتسم باملوضوعية بغية إثراء النص لمتباع إجراءات عابإصدار أحكام ذوقية و 

بفهم أوسع وأعمق وأمشل، بعد رحلة طويلة من األخذ والعطاء ليتوصل إىل حتديد معناه وإعادة 

إنتاجه من جديد بطريقة احرتافية ومتجددة متنح له حتققه الفعلي بالرغم من أنه يعترب أخطر طريقة 

من خالل خلقه  ملواجهة النصوص والتصدي هلا والتعاطي معها إال أنه يوصلنا إىل نتائج وقناعات

للحوار بني القارئ والنص بتطوير عملية القراءة لتتحول فيما بعد إىل تأويل، ألن كل قارئ للنص هو 

مؤوِّل له بطريقة أو بأخرى، فقد أصبح تأويل النصوص ضرورة ال مفر منها وقد خيتلف باختالف 

الواحدة تولد عدة تأويالت، طبيعة النصوص وطبيعة القراء، فالنص الواحد يولد عدة قراءات والقراءة

والتأويالت تولد عدة دالالت ال ميكن حدها، مما مينح النصوص احلياة واحليوية ويتيح الفرصة 

للمتلقي كي ميارس تأويله بوعي وحيتضن النص ويتعامل معه بفعالية فيتتبع حركة انفتاحه وكيفية تلقيه 
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واياه والكشف عن خفاياه وما ينطوي عليه مع احلرص الشديد على اإلحاطة جبميع جوانبه بإبراز ن

من أبعاد وأسرار وفقا ملتطلباته، مما يضفي عليه حركية بقراءة بعيدة املدى وبلغة جديدة وبطريقة 

   .مغايرة

ال تعد  عدة قراءات لتتولد منها عدة معانألن املعىن ال يتجسد مبجرد قراءة واحدة وإمنا من 

�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȇ�ƢŲ��ǾȈǳËÂƚǷ�Ãƾǳ�ŅƢǸŪ¦Â�řǨǳ¦�ǽǂƯ¢�½ŗȇ�ŕƷ�ƨǫƾƥ�ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�ŚǈǨƬǳÂ��ȄǐŢ�ȏÂ

إلمكانية تلقيه وتأويله باخلصوص وأّن النصوص الشعرية قابلة للتأويل يف استنطاق صوامتها والكشف 

Ƿ�Ŀ�́ ȂǤǳ¦Â�Ƣē¦ǂǨǋÂ�Ƣǿ±ȂǷ°�Ǯ ǧÂ�ƨȈǨŬ¦Â�̈ǂǿƢǜǳ¦�Ƣēȏȏ®�ǶȈǫ�Ǻǟ كانزها بداية من العنوان الذي

يعترب العتبة األوىل للنصوص الشعرية مرورًا باللغة من ألفاظ وأساليب وصور شعرية وأخيلة وإيقاع 

موسيقي من وزن وقافية وحتليلها خبربة عالية ومتميزة باللجوء إىل التأويل الذي يساهم بدرجة فّعالة يف 

ǰƸƬǳ¦Â�ƢȀǸȀǧ�¾Ƣů�ǞȈǇȂƫÂ�Ƣēȏȏ®�ǂȇȂǘƫ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ǎ Ǽǳ¦�¿ƾţ�Ŗǳ¦�ƢēƢȈǳ¡Â�ƢȀǘƥ¦ȂǓ�Ŀ�ǂưǯ¢�Ƕ

  .والقارئ بوجه خاص

النظرية والتطبيقية لبعض النماذج الشعرية إىل أن النص  اسةدر المن خالل  صل التو وقد مت

الشعري حيتوي على شبكة داخلية حتمل يف ثناياها معاين ودالالت ختتفي خلف تلك الرموز 

كّم هائل من املقاصد النصّية اليت تقتضي من القارئ تفحصها وإدراكها واإلشارات، كما حتتوي على  

�ǺǷ�ǾƳǂƼȈǳ�ǾǘƦǔƫ�Ŗǳ¦�®ȂȈǬǳ¦�ǲǯ�ǺǷ�®ǂƴƬǳ¦Â�ǎ Ǽǳ¦�®ÂƾƷ�ÃƾǠƬƫ�Ŗǳ¦�ƢēƢƷƢȇǄǻ¦Â�ƢȀǓȂǸǣ�ƨǳ¦±¤Â

  .قوقعته ويكشف عن مغزاه الذي يعترب غاية التأويل

لواقع وناجتة عن جتارب املتلقني أن األعمال الفنية للمبدعني نابعة من ا جا ستنتالاكان كما  

�ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǞǷ�ǶȀǴǟƢǨƫ�Ŀ�ƨȈǟƢƦǘǻ¦�¿ƢǰƷȍ�Ƕǿ°¦ƾǏ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶēȏȂȈǷÂ�ǶēƢƦǣǂǳ�ƢǬƦǗ

ēȐȇÂƘƫÂامل م�ƾȈǬƬǳ¦�¥°ƢǬǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƳȂƬȇ�¥®ƢƦǷÂ�ƾǟ¦Ȃǫ�ń¤�ƾǼƬǈƫ�Ŗǳ¦�ǶēƢǧƢǬƯÂ�ǶēƢȈǠƳǂŭ�ƢǬǧÂ�ƨǨǴƬƼ

ƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǴǳ�ǾƬƥ°ƢǬǷ� ¦°Â�ǺǷ�ƢȀǷ¦ŗƷ¦Â�Ƣđية.  
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دوراً مهما يف   افقد أصبح تأويل النصوص األدبية بالنسبة للناقد شغله الشاغل ألنه يلعب فيه

واستنباط معانيها باإلضافة إىل تطوير مفاهيمها اجلوهرية اليت  هلا كيفية التعامل معها واالستجابة

ǰǸƬȇ�ŕƷ��ƢēƢƦǴǘƬǷÂ�ƢēƢȈǔƬǬǷ�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬȇ�ĺƢŸ¤�ǲǰǌƥ�ƢđƢǠȈƬǇ¦�ȄǴǟ�ǽƾǟƢǈƫ ن من متّلك النص

   .واحتواءه

خاصة وأّن عملية التأويل قد بلغت أوج نضجها للتعامل معها بكل عفوية وتلقائية دون 

من وقع خاص يف النص  امما هل اē°ȂǴƥÂ اتكلف وباخلصوص ذوي االختصاص الذين قاموا بتطويره

تأثر ويؤثر ياألديب عامة والشعري خاصة، ويف القارئ كمتلق للنص ومؤوِّل له الذي يعيش جتربة النص 

كما يضفي عليه هويته الفنية  مما جيعله متلق للنص ومنتجا له يف نفس الوقت، فالقارئ مينح النص 

.أبعاداً داللية ومجالية

جتربة القارئ فكل له منحى خاص به يتبعه لكن هدفهما  والتجربة النصية بدورها ختتلف عن

�®ƢǸƬǟȏƢƥ�ƢȀƟ¦°Â�ǺǷ�ǾȈǨţ�ƢǷ�Ǧ ǌǯÂ�Ƣđ�ǺȀǰƬǳ¦�Ƥ Ǡǐȇ�̈ƾȇƾƳ�ǪǴƫ�¼Ƣǧȉ�¾ƢĐ¦�ƶƬǧ�ȂǿÂ�ƾƷ¦Â

على علوم كاللغة وعوامل أخرى ثقافية تارخيية ونصية للخروج بالنص إىل عوامل أخرى حيث يصنع 

خالل انفتاحه على خمتلف االجتاهات النقدية املعاصرة من العمل اإلبداعي العجب العجاب من 

والتأثريات اخلارجية مما جيعل منه موضوعًا مجاليًا قابًال للتأويل بالرتكيز على القارئ باعتباره عنصر 

رئيسي يف العملية اإلبداعية، ألن األثر الفين يتوقف على أساس املؤّول انطالقًا من مفاهيمه وتصوراته 

  . داعية لبناء معىن النص ورسم معامل التأويلوطاقاته اإلب

العمل األديب يعترب موضوع الدرس النقدي الذي أحدث مؤخرًا قفزة نوعية من خالل تأديته 

لوظيفة إسرتاتيجية يف معاجلة النصوص األدبية اليت مينحها وجودها وفعاليتها كما تربطها بسياقات 

ƢȀǴȇÂƘƫÂ�ƢđƢǠȈƬǇ¦�ƨƳ°®�ǺǷ�ƾȇǄƫ�Ŗǳ¦�Ãǂƻ¢  بتطبيق آليات إجرائية للبحث عن خفاياه واستنباط

ǂů�ȄǬƦƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�ǎ®�وجود معانيه بالرغم من  Ǽǳ¦�ǺǷ�ƨƴƬǼƬǈŭ¦�©ȐȇÂƘƬǳ¦Â�Ǧ ǳƚŭ¦�ƨȇƾǐǫ�Ŀ�µ ȂǸǣ
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ƴƬǼȇ�Äǀǳ¦�µ ŗǨŭ¦�ŘǠŭ¦�Àȋ��ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǴǳ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨƥ°ƢǬŭ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƬƫ�©ƢǼȀǰƫÂ�©ƢǠǫȂƫ ه

  .املعىن احلقيقي يبقى بيد املبدع الذي حيتكم للموضوعية والعلمية، و القارئ يبقى نسبياً غري يقيين

وعلى القارئ أن يهيئ نفسه ملثل هذه النصوص املخيبة ألفق التوقعات ويضع يف حسبانه أنه 

يبقى مؤول للنص كما أنه ال يتقيد بالنظريات القدمية والغربية، يتجرد من التقليد وحياول إثبات نفسه  

له حىت ال ينزاح عن كيانه وخيرج عن معناه األصلي، كما حياول إدراكه على كمتلق للنص ومؤول 

  .ه ملقاربته وحتديد معناه طبيعت

ويتعلم معاجلة األمور من كوامنها من خالل توسيع خميلته ومدركاته وإعمال فكره باستناده إىل 

  .وعيةمرجعيات ثقافية خمتلفة ليتمكن من إصدار أحكام تتسم باجلدة والدقة واملوض

للنصوص األدبية ألنه موضوع جدي يستحق البحث فيه  يبقى التأويل احملرك األساس

بالرغم من بعض العراقيل والصعوبات اليت  .اليت يتوافق معهاومعاجلته إىل جانب النصوص الشعرية 

�Ä¢�ǲǸĔواجهتنا يف إجنازه، لكن نرجو من اهللا عز وجل أننا مل نقّصر فيه وقمنا باإلملام جبواهره مل 

�Ƣđ�ÀƢȀƬǈȇ�ȏ�Ŗǳ¦�ǾƬȈŷ¢Â�ǾƬƸǏ�ÃƾǷ�©ƢƦƯ¤�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƢǼǳÂƢƷ�ƲƟƢƬǻ�ń¤�ǎ عنصر ǴƼǼǳ�ǾȈǧ

¦®ƢǬƬǻ¦Â�ǶēƢǜƷȐǷ�°ƢǜƬǻ¦�Ŀ�ƢȀǼǟ�¾Ȃǘŭ¦�ƢǼưȇƾƷ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�ƢȀǬƷ�ƢȀȈǧȂǻ�À¢�ǲȈƸƬǈȇÂ�̈ ƢǼƦǳ¦�Ƕē

  .صدر رحبب اليت سوف نتقبلها 

ي عمل بشري ال يتصف بالكمال ألن ويف األخري ال يسعنا القول إال أن هذا العمل كأ

  .الكمال هللا وحده نسأله أن يوفقنا فيه
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    2010 1عمان ط - والتوزيع

مليكة دجامنية، هرمينوطيقا النص األديب يف الفكر العريب املعاصر، منشورات احتاد الكتاب .93

.2008العرب، دمشق، 

موالي علي بوخامت، مصطلحات النقد العريب السيمياءوي، اإلشكالية واألصول واالمتداد، .94

.2005احتاد الكتاب العرب، دمشق، ، منشورات 2003/2004
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ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، .95

.2000، 1ط

ناصر معماش، النص الشعري النسوي العريب يف اجلزائر، دراسة يف بنية اخلطاب، دار التبيني .96

  .حبلب

فدي زكريا اجلانب االجتماعي والفين وحتليل قصائد نسيمة زمايل، قراءة يف إلياذة اجلزائر مل.97

.وفق املقاربات النصّية املعاصرة، دار اهلدى للنشر والطباعة والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر

نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، .98

.1992املغرب، 

، دار )دراسة تأويل القرآن عند حمي الدين بن عريب(، فلسفة التأويل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.99

.1983، 1الوحدة، ط

.1994، 2، نقد اخلطاب الديين، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.100

.1995، النص والسلطة واحلقيقة، املركز الثقايف العريب، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.101

للنشر نضال حممد فتحي الشمايل، قراءة النص األديب مدخل ومنطلقات، دار وائل .102

.2009، 1عمان، ط-والتوزيع، األردن

باسل املساملة، دار التكوين للتأليف والرتمجة :هارولد بلوم، فن قراءة الشعر، ترمجة.103

.2009والنشر، دمشق، 

.1994وليد اخلشاب، دراسة يف تعدي النص، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، .104

 .2007 -1اجلزائرط -يوسف وغليسي، مناهج النقد االديب، جسور.105
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  :جنبيةباللغة األ: ثانيا

106. Kristiva Julia, Recherches pour une sémanalyse, édition Seuil,

1969.

107. Hans Georges Gadamer, Vérité et méthode : les grandes lignes

d’une herméneutique philosophique, Seuil, paris, 1976.

108. Hans Robert Jaus, Pour une herméneutique littéraire, traduit

par Maurice Jacob, édition Gallimard, 1988.

  ):مقاالت وحوارات(المجالت والصحف : ثالثا

 قراءة يف كتاب نظرية القراءة(إبراهيم عبد النور، جهود عبد امللك مرتاض يف تنظري القراءة( ،

، جامعة 2010القراءة ومناهجها، ع جملة قراءات، خمرب وحدة التكوين والبحث يف نظريات 

  .بشار

أمحد مداس، مفهوم التأويل عند احملدثني، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة خيضر-

.2009، جانفي )اجلزائر(بسكرة 

 2012-12-07إمساعيل غموقات، إشكالية النقد اجلزائري املعاصر، نشر يف اخلرب يوم.

لقي حنو آفاق جديدة للقارئ، جملة أصوات الشمال، وهران بغاديد، الشعر بني التأويل والت

22/12/2013.

1بلوايف حممد، واقع النقد األديب يف اجلزائر مساراته وإشكاالته، أدباء وشعراء ومطبوعات، ج ،

01/05/2009 ،09:59.
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 2003بورس، السيميائيات، نظرية تأويلية، موقع سعيد بنكراد، نوفمرب.

2008يونيو  15ي الظواهر األسلوبية يف شعر األمري عبد القادر، بوقّصة عبد اهللا، تلق.  

1997مارس  3(مجيل محداوي، السيموطيقا والعنونة، جملة عامل الفكر، الكويت، ع.(  

على املوقع 2012، نظريات القراءة أو التلقي، يناير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : 

http://www.doroob.com

11سعيد بنكراد، جملة عالمات، العدد :جوناتان كالر، دفاعًا عن التأويل املضاعف، ترمجة ،

1999.

شنوف، حممد األمني سعيدي، عمله اجلديد الشعرية املفارقة يف القصيدة اجلزائرية . ز.ح

.17:41، 03/11/2013، اجلزائر نيوز، )املعاصرة

 25/03/2012خصوصية للشعر اجلزائري احلديث، حبيب مونسي وآخرون، هل هناك من.

تعرية الذات وفضاء البوح، اجلمهورية يف )الشعر النسوي(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

23/06/2011.

املكان موضوعا مجاليا(، اللغة اجلمالية يف شعر األمري عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ،

.دراسات أدبية ونقدية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي بلعباس

،إشكاليات التأويل ومرجعياته يف اخلطاب العريب املعاصر، أرشيف وشعراء حفناوي بعلي

.10/10/2011، بتاريخ 440ومطبوعات، جملة املوقف، ع

2013نشر وثقافة وأدب، يونيو :محادة عبد اللطيف، مجاليات النص الشعري، جملة املنال.

جامعة وهران، اجلزائرخرية محر العني، الشعرية وانفتاح النصوص، جملة املصري الثقافية ،.
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،خرية محر العنيǂƟ¦ǄŪ¦��À¦ǂǿÂ�ƨǠǷƢƳ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ǂǈŪ¦�ƨǴů��ǲȇÂƘƬǳ¦�ƨȇƢĔȏÂ�ƨǳȏƾǳ¦�ƨȇ®ƾǠƫ.

12، األدب اجلزائري املعاصر، ، مستويات التلقي يف الشعر اجلزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.01:56فيفري، الساعة 

 ،جامعة حممد خيضر، دندوقة فوزية، مجاليات التكرار يف الشعر اجلزائري املعاصر، جملة املخرب

.2009، مارس 5بسكرة، العدد 

 ،مارس  30سعاد العنرتي، إشراقات النقد اجلزائري أفق حداثي عارف، منابع الفكر العاملي

2010.

29بنكراد، التأويل بني إكراهات التناظر وانفتاح التدالل، عالمات  سعيد.

 23، حكيمة صباحيي، مشارب بتاريخ ''اللعنة عليكم مجيعاً ''السعيد بوطاجني، شعرية اإلحالة

.09:00، 2013مارس 

2002، منشورات االختالف، )القصص(، ما حدث يل غدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

28، خملوف عامر، حداثة الكتابة الروائية، مشارب حفريات بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2013سبتمرب 

تراجع الشعر كموضة ال يعين اختفاءه، '' األثر''روائي اخلري شوار لـ مسري قسيمي، حماورة مع ال

.18:26، 29/03/2010اجلزائر نيوز 

 ،ًشارف عبد القادر، القيم اجلمالية يف شعر الثورة والنضال إلياذة اجلزائر مفدي زكريا منوذجا

 .2005نوفمرب 
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صوات الشمال، جملة عربية صباح اخلضاري، الشاعر اجلزائري عبد القادر راحبي والكلمة، أ

.02/07/2009ثقافية، نشر يف املوقع بتاريخ 

 طاهري حورية حممد، السخرية والتوتر دراسة مجالية يف أعمال القاص السعيد بوطاجني، جملة

الدراسات األدبية والفكرية، جملة علمية دولية تصدر عن مركز جيل البحث العلمي، العدد 

  .2013األول ديسمرب 

 عبد°Â�ƨǠǷƢƳ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��ǲȇÂƘƬǳ¦Â�ĿȂǐǳ¦�ǄǷǂǳ¦���ƨǸȈǿ�ƾȈǸū¦لة، اجلزائرڤ.

امعة ، القراءة التأويلية، اآلليات واحلدود، قسم اللغة واألدب العريب، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.لة، اجلزائرڤور

النص الشعري بني النقد السياسي والنقد النسقي، قراءة يف إشكالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

ات، جامعة قاصدي مرباح، املنهج يف النقد العريب املعاصر، أقالم جزائرية، كلية اآلداب واللغ

  .لةڤور

 ،19:32على الساعة  2014مايو  19عبد القادر راحبي، شعرية املفارقة.  

 عبد القادر شرشار، نظرية القراءة وتلقي النص األديب الثاين، جملة املوقف األديب، احتاد الكتاب

.2001، تشرين الثاين، 367العرب، دمشق، العدد 

البياين يف القصيدة الشعبية اجلزائرية بني اجلمالية والتأثريية، عبد اللطيف عني، عمق النصوص

.استنطاق لديوان حممد بلخري شاعر الشيخ بوعمامة، جامعة الطارف

 عبد اهللا العشي، الشعر رؤية معرفية، ثقافة وفنون، املؤسسة الصحفية األردنية، نشر بتاريخ

02/04/2014.
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جانفي  14، املغرب )ثنائية الرمل واملاء(مني سعيدي عزيزة رمحوين، حوار مع الشاعر حممد األ

  .09:37على الساعة 

 أكادميية الفينيق لألدب العربية، )مع شاعرة حائزة(عقيلة راحبي، حوار مع الشاعرة نوارة حلرش ،

  .األردن/ رابطة الفينيق

ǿ�ƨȇ°ƢǸǠǷ�Ŀ�°ȂǘƬǳ¦�°¦Ȃǋ�ŚƼǴǳ�ƨȈǐǐǬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�©ƢƦƬǠǳ¦�°¦ȂƷ��ƨǋȂǯ�̈ÂȐǟ ذا اجلنس

  .12/02/2010األديب 

 عمارة زعبل الزريقي، من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة، النقد التطبيقي والدراسات

.19/05/2011النقدية، ملتقى رابطة الواحة الثقافية 

اسي صبرية، النص األديب بني اإلنتاجية الذاتية وإنتاجية القارئ، جملة املخرب، خمرب وحدة ڤ

لبحث يف نظريات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، معهد اللغات واألدب العريب، التكوين وا

  . املركز اجلامعي بالبويرة

 كعوان حممد، سلطة الرمز بني رغبة املؤول وممكنات النص، امللتقى الدويل اخلامس السيمياء

 .والنص األديب

ّيابماهر ربال، الصورة الشعرية، ديوان أنشودة املطر لبدر شاكر الس.

 حممد إمساعيل حسونة، تساؤالت النص الشعري دراسة حتليلية أسلوبية، جملة اجلامعة اإلسالمية

يناير  13، 01، ع14، كلية اآلداب، جامعة األقصى، غزة، م)سلسلة الدراسات اللسانية(

2005.

 حممد األمني سعيدي، الشاعر املبدع يف القصيدة العمودية، جزايرس نشر يف احلوار

19/05/2010.
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املسكوت عنه يف قصيدة فيزياء لعبد القادر راحبي، أصوات الشمال، حممد األمني سعيدي ،

.05/03/2009جملة عربية ثقافية، سعيدة 

22/03/2013والربهان، بتاريخ ، النقد األديب يف الواقع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 حممد الصاحل اخلريف، حوار مع الشاعر والناقد يوسف وغليسي، جملة أصوات الشمال، نشر

  .26/03/2010بتاريخ 

 حممد حتريشي، اخلطاب النقدي الدرامي يف اجلزائر سؤال يف املكان، أشغال امللتقى الدويل

.ـلة، اجلزائرڤالثالث يف حتليل اخلطاب، جامعة قاصدي مرباح، ور

 ،حممد سيف بوفالقة، نظرية النص األديب، جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية

.29/09/2011، 358بريوت، ع 

 ،حممد شوقي الزين، قراءة يف كتابه إسرتاتيجية التأويل من النصية إىل التفكيكية حملمد بوعزة

.2011منشورات االختالف، دار األمان، الرباط، 

 حممد صاحل اخلريف، مجاليات املكان يف الشعر اجلزائري املعاصر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة
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:الملخص

يعتبر التأويل األدبي من المواضيع التي لقيت رواجا كبيرا في الساحة األدبية والنقدية، لما له من 

أهمية بالغة بالنسبة للقارئ كمتلق والنص كبنية مفتوحة للتلقي، ويتجسد دور القارئ باعتباره العنصر 

بدمجها بتجربته الخاصة مع احترام األساسي في العملية اإلبداعية ألنه يعيش تجربة المبدع ويساهم 

مقتضيات النصوص األدبية وبالخصوص الشعرية التي تعتبر مجازية بامتياز وغموضها يستدعي منه جهد 

 .فكري ومعرفي للكشف عن أسرارها وإبراز مكامنها للتوصل إلى معناها الحقيقي المفترض

Résumé :

Interprétables littéraire est l'un des sujets qui a été très populaire

dans l'arène littéraire et critique en raison de son extrême importance pour

le destinataire du lecteur et le texte comme une structure ouvert pour

recevoir et incarne le rôle du lecteur comme élément de base dans le

processus de création parce qu'il vit l'expérience de création et combinés

entre eux contribue ses propres expériences tout en respectant les exigences

des textes littéraires particulièrement poétiques quelle est la métaphore par

excellence et l'ambiguïté appelle de l'effort intellectuel et cognitif pour

révéler ses secrets et de mettre en évidence sa position pour atteindre son

véritable sens est censé.


