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  :مقدمة

ا ، سلســلة مــن النظريــات واالجتاهــات الــيت تشــد بعضــها بعضــا ، اتعتــرب احلركــة النقديــة عــرب تطورهــا ومســار        

وكـل اجتـاه نقـدي وليـد ها ، تأنقاض نظرية أخرى إما مكملة هلا أو لتّسد ثغرة خلففكل نظرية تأيت على أعقاب أو 

 منية مالحمها الفكرية والفلسفية لكل فرتة ز ظروف وسياقات معرفية ليواكب املستجدات الثقافية واألدبية ، هلذا فإن 

جد أن كل إجتـاه يعمـل حبسـب ، فنوتومسه بطابعها اخلاص فإن هذه املالمح ستنعكس على األدب والنقد ال حمالة 

  .سمه دواعي منظومته الفكرية والفلسفية اليت بين عليها أسس ومرتكزات منهجه وتوجهه النقديتما تر 

وهو ما يفسر ظهور اجتاهات نقدية متعاقبة ، فكانت بـذلك اإلجتاهـات السـياقية وليـدة القـرن التاسـع عشـر         

مطلـع القـرن وكـان ) .... التـاريخ ، علـم االجتمـاع ، علـم الـنفس ( سانية بعد التطور احلاصل يف ميدان العلوم اإلن

 وليد االجتاهات النسقية ـــــــــ اليت اهتمت ببنية النصـوص ونسـقها مبعـدة بـذلك كـل املالبسـات اخلارجيـة ـــــــــ  العشرين

ــة الــيت عمــت  ــأثري النزعــة العلمي لدراســات اللغويــة ، أمــا النقــد تلــك الفــرتة والتطــور الــذي شــهدته اأوروبــا يف حتــت ت

إزالـة احلـدود هـا حركـة انفتـاح واسـعة كـان مـن جرائ ؛ يعتـرب وهو يف أوج مواكبته للظروف احلضارية والثقافيـةاملعاصر 

  .بني ماهو أديب وماهو نقدي وماهو فلسفي ، ورفع احلواجز بني األنواع األدبية

اول النقــد العــريب أن يلحــق بالركــب رغــم مــا يتخــبط فيــه مــن ويف خضـم هــذا التنــوع والتطــور الغــريب املســتمر حيــ     

ـــتج ـــاآلخر املن ـــق ب ـــيت ال ختـــرج عـــن حمـــددات التأســـيس واملـــنهج واألنـــا  مشـــاكل، تتعل املســـتهلك ، هـــذه املشـــاكل ال

  .واملصطلح

مـن  إىل درجـة املعضـلة الـيت ينبغـي أن تتجـاوزالذي يشهده النقد العريب املعاصر الـذي يصـل وضمن هذا التعثر     

انقســم النقــاد العــرب إىل اجتاهـات عــدة، بــني مؤيـد ومعــارض، أمــا االجتــاه  أجـل حتقيــق شــروط العلميةواملوضـوعية ،



   مقدمة

 ب 

 

ـوف مـن انعكاسـات  األول فقد انكب على هذه النظريات واملناهج الغربية تنظريا وتطبيقا، أما االجتاه الثـاين فقـد ختّ

تلقي ، وبني هذا االجتاه الباختالف سياق اإلنتاج عن سياقات هذه النظريات النقدية على النص العريب لوعي منه 

أمســك العصــا مــن وســطها ، اجتــاه تعامــل مــع هــذه النظريــات واملنــاهج حبــذر شــديد ، فقــّدم  وذاك بــرز اجتــاه ثالــث 

  .دراسات تستفيد من مكاسب هذه النظريات دون أن متس خبصوصية النص العريب

ري ينـدرج الناقـد عبـد الفتـاح كيليطـو الـذي آثـر أن يعـود إىل الـذاكرة السـردية وضمن هـذا االجتـاه النقـدي األخـ      

هــو موضــوع هــذا العربيــة القدميــة ويعيــد قراءــا مبنظــور حــداثي ومعاصــر ، مســتفيدا مــن املنجــز النقــدي الغــريب ، و 

  :إشكاليته حول البحث الذي تتمحور

هـذه اإلشـكالية القدميـة؟  العربيـة ناقد يف مقاربـة النصـوص السـرديةالهذا طبيعة االجتاه النقدي الذي سلكه ــــــــــ      

  : اليت تتولد عنها جمموعة من التساؤالت أبرزها 

ـــ        ــار ه كيليطــو عتمــدالــذي امــا هــو املــنهج ـــــــ يف مقاربتــه للــنص العــريب القــدمي ؟ الســيما إذا أخــذنا بعــني االعتب

  .ن حيث املرجعية والفرتة الزمنية ص املطبق عليه موالن املطبقالختالف املوجود بني املنهج ا

ــــ ماهـــذا      ـــع  ـــــــــ ـــنص النقـــدي إىل اخلرافـــة إىل نـــص اإلالنـــزوع مـــن طـــرف الباحـــث إىل تنوي قاعـــات البحثيـــة مـــن ال

  إخل ؟ وهل صاحب هذا التنوع تنوعا منهجيا ؟ ...املقامة

؟ وما هي القضايا اليت افرتض " احلكاية والتأويل"ناقد كيليطو يف كتابه ــــــــــــ ماهي القضايا النقدية اليت ناقشها ال    

  .وجودها يف سياق القراءة ؟

ــا مــن أمــا عــن أســباب ا       ــار املوضــوع فتعــود إىل الرغبــة يف البحــث واالســتزادة الــيت تعتــرب يف حــد ذاــا باعث ختي

فتـاح كيليطـو ـــــــــــ فكـان بغيـة تسـليط الضـوء علـى جتـارب بواعث البحث ، أمـا إختيـار هـذا الناقـد حتديـدا ــــــــــ عبـد ال
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، ناهيـك عــن مــن جهـة أخــرى إبداعيـة از بـه كتابتــه النقديـة مـن خصوصــية نقديـة عربيـة مغاربيــة مـن جهــة ، وملـا متتــ

  .آرائه النقدية املثرية للجدل

" األدب والغرابـة " كتـاب   معظمهـا حـول يف حول هـذا الناقـد تـدورأجريت دراسات سابقة لإلشارة أن هناك      

ــــــــ الزالت متون االت األكادميية حتفـل تطلعنـا اللحظة  هذه حىتواليزال ملا أثاره هذا الكتاب من نقاش يف حينه 

ـــ هـذه الدراســات الـيت تتمحـور حــول املفـاهيم اجلديــدة الـيت قــدمها كيليطـو املتعلقــة  بدراسـات حـول هــذا الكتـاب ـــــــ

  : مثل  ذلك القرائية املعتمدة يفواملنهجية  إخل....واملنهج والقارئ والنصعموما أباألدب 

  .لعبد الفتاح كيليطو جلميل محداوي " األدب والغرابة " احلداثة النقدية يف كتاب    

   )كتوراهأطروحة د (بات عبد الفتاح كيليطو تأويل السرد ، قراءة يف اخلصوصية النقدية يف كتا: عبد القادر نويرة    

  .قراءة عبد الفتاح كيليطو للمقامات ، النسق الثقايف ألمناط التلقي: كما له دراسة أخرى بعنوان      

  .السرد العريب القدمي وآفاق التأويل : حممد البشري مساليت     

أما خطة هذا البحث فقد اشتملت على فصلني ومـدخل ومقدمـة وخامتـة، حيـث خـّص املـدخل لتقـدمي رؤيـة       

القــراءة ، التأويــل ، الســرد ،  االجتــاه ، املــنهج ،: ة حــول املفــاهيم االصــطالحية الــيت دار حوهلــا البحــث وهــي شــامل

واقـع الدراسـات واالجتاهـات الـيت عرفتهــا قـد تناولنــا يف املبحـث األول ف الـذي قسـمناه إىل مبحثـني أماالفصـل األول

أو النصــية واالجتاهــات  لتــارخيي، االجتمــاعي ، النفســي ،ه ااالجتــا: الســاحة النقديــة ، بــدءا باالجتاهــات الســياقية 

ــة التلقــي ، : واالجتاهــات مابعــد البنيويــة مثــل ...) البنيويــة ، الســيميائية( النســقية  الســيميائية ،نظريــة القــراءة ومجالي

نتمـي إليـه التفكيك ومن مث تقدمي مناذج لدراسات عربية معاصرة اهتمت بالسرد العريب القدمي كونه املضـمار الـذي ي
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أمـا املبحـث الثـاين فقـد خّصـص للبحـث يف آليـات القـراءة والتأويـل والتفكيـك يف بعـض كتابـات عبـد الفتــاح  . حبثنـا

  .كيليطو كمسار متهيدي ملضمون البحث

تقدمي نبذة عن حيـاة الناقـد : من خالل " احلكاية والتأويل " الفصل الثاين فهو عبارة عن قراءة يف كتاب  أما      

ة شــكلية للكتـاب وعــرض ملضـامينه ، مث إبــراز أهـم القضــايا الـيت ناقشــها الناقـد والــيت تعكـس توجهــه النقــدي ودراسـ

أحرزهـا الكتـاب يف احلقـل النقـدي  الوقوف عند جتليات املنهج النقدي والقيمة العلمية اليت  ةبشكل جلي ، ومن مث

  .وصل إليه البحث من نتائج أما اخلامتة فكانت حمصلة ألهم ما

لفاته ، فقـد كـان وملا كان هدف البحث هو استخالص التوجه النقدي لعبد الفتاح كيليطو من خالل أحد مؤ      

ــه  االســتقراء الســبيل األجنــع ملثــل هــذه الدراســة الــيت تقــوم علــى وصــف وحتليــل الدراســات الــيت قــدمها الناقــد يف كتاب

  .واستنباط توجهه ومنهجه يف القراءة والتأويل

صعوبات وعوائق ، تتمثل يف طبيعة هذا اال املوسوم بنقد النقد الذي يتسـم اعرتضت هذا البحث ولقد          

ــان التوحيــديباالتســاع والتعقيــد والزئبقيــة  ــه قــول أيب حي ال  " بــأن الكــالم علــى الكــالم صــعب :  " قــد يصــدق في

، األمر الذي تطلـب منـا جهـدا  ليطو رؤية متسعة ومرجعية متعددة ومتنوعة مثل  كي سيما إذا تعلق األمر بناقد ذي

ضـافة إىل املدونـة حمـل نفسه ، فباإل على طول البحث ، الذي مت االعتماد فيه بشكل كبري على مراجع للناقد كبريا

الـيت سـاعدت " ...مسـار " وكتـاب " األدب والغرابـة " كتـاب   مت االعتمـاد علـى" والتأويـلاحلكايـة "كتاب البحث  

ــا مــا تعلــق باجلانــب ، وتطلعاتــه  ل أفكــاره وتصــوراتهصــورة أوضــح حــو  علــى تقــدمي ورســم مالمــح اجتاهــه النقــدي، أمّ

هـا ، فمـن أهـم تتنـاول االجتاهـات النقديـة بأنواععنهـا  مل يكن باإلمكـان االسـتغناء مراجعهناك النظري فقد كانت 

   : لك نذكرذ الكتب اليت ساعدت على
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 مناهج النقد األديب: يوسف وغليسي •

 النقد اجلزائري املعاصر من األلسونية إىل األلسنية: يوسف وغليسي •

 مناهج النقد املعاصر : صالح فضل •

 املرايا احملدبة ، من البنيوية إىل التفكيكية : عبد العزيز محودة •

  البنيوية وما بعدها : جون سرتوك •

 معاصراخلطيئة والتكفري ، من البنيوية إىل التشرحيية قراءة نقدية لنموذج : عبد اهللا الغدامي •

علـى اجلديـة يف العمـل  "بولعسل السعيد " : وال يفوتنا يف األخري أن نتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ املشرف  

   .البحث على قوامه صحيح والتصويب والتشجيع حىت استقاموسعة الصرب والت

                                                                                

 "ونسأل اهللا السداد والتوفيق "                                                                               

  

     

  

  



 

 

 

  

  

 ضبط المصطلحات  :مدخل

Ø 1  في مفهوم المنهجــــــــ 

Ø 2 ــــــــ في مفهوم االتجاه  

Ø 3  ــــــــ في مفهوم القراءة  

Ø 4  ــــــــ في مفهوم التأويل 

Ø 5 ــــــــ في مفهوم السرد  



 ضبط المصطلحات........................................................................مدخل

2 

 

  :مدخل

إن املتتبع للمسار النقدي احلـديث واملعاصـر سـيالحظ أن حمـور العمليـة اإلبداعيـة وبـؤرة االهتمـام تنتقـل بـني 

التـارخيي (، فـإذا كانـت املنـاهج السـياقية ) القـارئ / اخلطـاب ، املتلقـي /الـنص  املؤلـف ،/ املبدع (األقطاب الثالثة 

قد عملت على ربط النص األديب بصاحبه وخمتلف العوامل والسياقات اخلارجيـة املسـاعدة ) النفسي ، االجتماعي 

ية قــد أتـــت لـــتفض فـــإن املنــاهج احلداثيـــة  أو النصـــ.واملــؤثرة يف والدتـــه ، وفســرت النصـــوص يف ضـــوء هــذه العالقـــة 

العالقة بني النص ومبدعه أو أي مالبسات خارجية أخرى ، واشتغلت على األبنية الداخلية للنصوص رافعة شـعار 

  .العلمية ومستلهمة طروحات الدرس اللساين السوسريي مدشنة  بذلك عهد جديد للدراسات اآلنية احملايثة

سـفي والنقـدي برمتـه حتـت مسـمى مـا بعـد احلداثـة   لتأيت مرحلة الحقة شـهدت نقلـة نوعيـة هـزت الفكـر الفل

، فأصـبحت الوجهـة الـيت فتحـت األفـق للقـارئ املـؤول ، حيـث انفـتح النقـد كاصـطالح نقـدي أو مـا بعـد النصـانية  

، وإعطــاء الســلطة مــن جديــد لكــن بصــورة مغــايرة والســياقات اخلارجيــة  ى اخلــارج لريمتــي يف أحضــان الفلســفاتعلــ

  .نص ومشاركته يف انتاج املعىن باعتباره املعىن األول باخلطاب للقارئ يف استنطاق ال

اءت ردا علـى املنـاهج الـيت جـ  Post Medrnisme  وهـو االجتـاه الـذي تبنتـه نظريـات مـا بعـد احلداثـة     

عنهـا بسـجن اللغـة  وإخفاقاـا يف مقاربـة املعـىن مـن خـالل مبادئهـا وإجراءاـا الصـارمة املعـربـــــــ  البنيويـةالنصـانية ـــــــــ 

هذه الرؤية اجلديـدة يف القـراءة الـيت ظهـرت يف سـتينيات القـرن العشـرين وانطلقـت شـرارا مـن أملانيـا لتتبلـور وتقـدم (

هــــذه النظريــــات الــــيت صــــاغت إجراءاــــا .... نظريــــة القــــراءة ومجاليــــة التلقــــي والتفكيكيــــة والســــيميولوجيا والتأويــــل 

  )1() اهلريمينوطيقا والظاهرياتية : فلسفية حمضة مثل ومفاهيمها ومصطلحاا من طروحات 

                                                
 )43ـــ  41(م ، ص 2001،  1ط  مرجعيات ، املركز الثقايف العريب ، املغرب ، ... نظرية التلقي ، أصول: بشرى موسى صاحل:ينظر )1(
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وإذا ما ولينا وجوهنا شطر الساحة النقدية العربية فإننا جنـد أن املثاقفـة قـد لعبـت دور كبـري يف انتقـال هـذه   

 النظريـــات واملنـــاهج إىل مدونـــة النقـــد العـــريب ، وقـــد تلقفهـــا واســـتوعبها الكثـــري مـــن النقـــاد ، وحـــاولوا تطبيقهـــا علـــى

النصوص العربية ، والنظر يف الكثري مـن املفـاهيم واملقـوالت النقديـة ، ومـنهم مـن اجتـه صـوب املـوروث العـريب سـواء 

الســـردي أو الشـــعري يف حماولـــة إلعـــادة بعثـــه وإحيائـــه بتبـــين إجـــراءات ومرتكـــزات النظريـــات املعاصـــرة مـــن تفكيـــك 

ادة قراءة املوروث السردي العريب بعدما تعاقبت املنـاهج وهو األمر الذي يدور حوله حمور حبثنا هذا ؛ إع... وتأويل

النقديـــة املختلفـــة علـــى دراســـته وتبادلـــت األدوار عليـــه ، وكيـــف ميكـــن للنظريـــات املعاصـــرة أن تســـلط الضـــوء علـــى 

  جوانب مظلمة يف هذه النصوص وتزيل النقاب عن خباياها ؟

حت تشـد عنـد املصـطلحات املفـاتيح الـيت أصـب حرّي بنا قبل أن نلج يف مناقشة قضايا حبثنا هـذا أن نقـف  

بس يكتنف عمليـة القـراءة ووضـع القـارئ يف صـميم سـبل املعرفـة كمـا يقـول اجلرجـاين يف  أواصره من أجل إزالة أي ل

  ) .إن مفاتيح العلوم مصطلحاا (كتابه التعريفات 

  : في مفهوم المنهج  ـــــــ 1      

فقـد جـاء يف لسـان  الواضـح، وال ختـرج عـن معـىن الطريـق البـّني  املـنهججتمع جل املعاجم العربية بأن لفظة  

ٌ واضــٌح وهــو الـنَهُج :  ٌج َــ ≪) : ن ه ج (يف مـادة العـرب البــن منظــور  طريــٌق ــٌج   ≪وكــذلك  )1( ≫طريــق بـنيِّ

ــاج الطَّريــق الواِضــُح (...) واســٌع واضــٌح  نهَ ِ   معجــم الوســيط   ولــيس بعيــدا عــن هــذا املعــىن جنــده يف )2( ≫(... ) وامل

َج الطَّريق ًجا وُوًجا  ≪ هَ اَن : فنـَ َ ب  )3( ≫(...) وَضَح و استَ

                                                
                                               983م ، ص 1993،  3، دار بريوت ، لبنان ، ط  2، الد ) ن ه ج (لسان العرب ، مادة : أبو الفضل مجال الدين ابن منظور )1(

م ، 2003، 1،ط لبنــان ، ،بــريوت دار الكتــاب العلميــة ، عبــد احلميــد هنــداوي:، تــر،تح4،ج  كتــاب العــني:اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي )2(          
 ) 271/ 270(ص

)3(
   957ص  ،م 2004، 4، مصر ،ط ، مكتبة الشروق الدوليةالرتاث ة العامة للمجمعات وإحياءاإلدار عجم الوسيط، م :اللغة العربية معجم 
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  . فهي تكاد جتمع على أن املنهج هو الطريق املستقيم الواضح والبّني     

واإلجنليزيــة   Méthode اللفظــة الفرنســية: العــريب يف اللغــات األجنبيــة " املــنهج " ويقابــل مصــطلح    

Methed انيةواإلســـــــبMetodo  الكلمـــــــة اإلغريقيـــــــة / وكلهـــــــا كمـــــــا هـــــــو ظـــــــاهر مـــــــن مشـــــــتقات اللفظـــــــة

Methodos   أو الالتينيـــةMethodus   فكمــا هــو مالحــظ أن هـــذه  .الــيت تعــين البحــث عــن الطريـــق

  . واالستقامةاملصطلحات على اختالف منابعها تكاد جتمع على أن املنهج يدل على الطريق البني 

هــوم املـنهج باحلقـل النقــدي فإننـا جنـد مفــاهيم وتعـاريف متعـددة منهــا مـا قدمـه ســعيد أمـا إذا مـا ربطنـا مف   

بـــاملنهج ، سلســـلة مـــن العمليـــات املربجمـــة ، والـــيت ـــدف إىل احلصـــول علـــى نتيجـــة ، مطابقـــة قصـــد ي≪: علـــوش 

  )1( ≫ ملقتضيات النظرية ، ويقابل املنهج من املنظور السابق ، الطريقة

نسق من الرؤى والتقنيـات اإلجرائيـة ، مسـتمد مـن رؤيـة نظريـة مهيمنـة علـى  ≪: يسي وهو عند يوسف وغل     

 ≫النص 
)2(

  

مـن خـالل هــذه التعـاريف ميكــن أن نستشـف طبيعــة املـنهج ، فهـو لــيس باملوضـوع  أو مــادة البحـث ، وإمنــا           

أدوات وإجــراءات  لــك باالســتناد إىلوذ هــو الكيفيــة أو الطريقــة الــيت يتنــاول ــا الــدارس املوضــوع الــذي بــني يديــه ،

مستوحاة من طبيعة النظرية اليت يستند إليها والـيت جتعـل هـذه املنـاهج ختتلـف حبسـب رؤى هـذه النظريـات ومبادئهـا 

  .وأهدافها 

                                                
)1(

 224،  223م ، ص  1985،  1معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ، سوشربس ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط : سعيد علوش  

)2(
 .11م ، ص  2002اع الثقافية ، اجلزائر ، النقد اجلزائري املعاصر ، من األلسونية إىل األلسنية ، إصدارات رابطة إبد: يوسف وغليسي  
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ارتــبط ظهــور املنــاهج بأشــكاهلا املختلفــة ، بازدهــار احلركــة العلميــة والعقليــة وبتشــعب العلــوم وكثرــا وبتعــدد        

اء واألفكـار والتصــورات ، وملــا كــان لكـل فــرتة مالحمهــا اخلاصــة الـيت متيزهــا عــن غريهــا ، فـإن النقــد كــان يصــطبغ اآلر 

مبعطيات كل مرحلة ، فتارة يستفيد من النزعة اإلنسانية ، وتارة أخرى يتقمص النزعة العلمية ، وتـارة أخـرى يـدخل 

  .وهكذا دواليك.... حتت عباءة الفلسفة 

طريقـة التعامـل مـع الـنص األديب تعـامال يقـوم علـى أسـس ( ط مفهـوم نقدمـه للمـنهج النقـدي بأنـه ولعل أبس       

ــــة  ــــك مــــن خــــالل أدوات إجرائيــــة دقيقــــة متوافقــــة مــــع األســــس الفكري ــــة ، وذل نظريــــة ذات أبعــــاد فلســــفية أو فكري

     (1))املذكورة

  :في مفهوم االتجاه  ـــــــ 2             

يف اللغة كما أفردته املعجمات الفرنسية ال خيرج عن كونه ذلك   ) Tendance( أو  مفهوم  االجتاه    

و هو إىل ذلك مجلة . أو هو نزوع ما حنو هدف. املبدأ احلركي الذي حيمل فردا ما على التعبري أو متثل طريقة ما

   )2(إخل...من امليادين الفنية أو السياسية اآلراء اليت تطبع ميدان

يعد االجتاه النقدي أحد املشتقات املصطلحية للمنهج، و هو ال خيرج عن   راسات النقديةميدان الد أما يف 

نه و اليت جيمعها منطلقا موحدا كونه جمموعة من األفكار و التصورات و اآلراء اليت تنتمي إىل اجتاه أصيل بعي

دي به إىل الوصول يف النهاية إىل غاية موحدة فاالجتاه ال يلزم املنضوي حتت لواءه باسرتاتيجيات حمددة، لكنه يؤ و 

جمموعة من األفكار واآلراء املتقاربة اليت "بأن االجتاه هو  "حممد خرماش"هلذا يرى الباحث املغريب . اهلدف املوحد

تسري يف اجتاه واحد أو موحد بنفس املنطلقات ونفس األهداف، وقد يعمل ضمن حركة النقد العامة ويؤثر يف 

                                                
(1)

   17ص م  ، 2007، 1مناهج النقد األديب احلديث، رؤية إسالمية، دار الفكر آفاق معرفة متجددة، دمشق ،سوريا ،ط : وليد قصاب  
)2( Dictionnaire encyclopédique AUZOU, Edition Auzou, Paris, 2014, p 1975 
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و يضيف هذا الباحث بأن رصد االجتاه يف النقد األديب عملية مواكبة للنقد األديب تأيت يف  )1( ".سريها وتطورها

املرحلة الالحقة، و اليت ينبغي هلا إال أن تكون عملية حمايدة تتوخى الدقة العلمية ما أمكن، هلذا يقرتح مجلة من 

  :)2(ملها فيما يلياخلطوات القادرة على حتديد و رصد اجتاه، أو اجتاهات نقدية بعينها جي

ـــــ ــ  .حتديد منطلقات الناقد ولو مل يصرح ا، ومن مث حتديد منهجه ومقاصده   ـ

 . حتديد اختيار املنت ونوعية التحليل والدراسة  -

 .حتديد األهداف اليت رمسها الناقد وكيف عمل على حتقيقها -

   .حتديد مدى االنسجام احلاصل بني املنهج والنتيجة  -

يقصـد بـه النـزوع حنـو، و "أن االجتـاه  "عدنان بن ذريل"بعيدا عن هذا املفهوم يرى الباحث السوري و ليس 

يعـين وجهـة مذهبيـة ذات تبيـان ) اجتاه(ليس األخذ مبذهب أو الوقوف موقفا تنظرييا أو فلسفيا، ذلك أن مصطلح 

  )3( ...)منهجي، تشكل بالعادة تيارا قائما بذاته

واإلجتـاه النقـدي  .هو تفرع منهجي داخـل مـنهج مـا يعـرب عـن رؤيـة طائفـة خمصوصـة ميكن القول أن االجتاه 

ــة أو فلســفية مــا، متيــزه عــن غــريه مــن  ــة أو ايديولوجي يكــون أقــرب إىل النظريــة مــن حيــث االســتناد إىل مرجعيــة فكري

كـون قـراءة مـا ، ي يات املسـتخدمة يف قـراءة نـصجراءات واآللوإذا كان املنهج جمموعة من اإل. االجتاهات األخرى 

  .حتليلية تتكئ على أسس ومبادئ نظرية نقدية ما ، األمر الذي يستدعي الوقوف عند مفهوم القراءة

  : في مفهوم القراءة   ـــــــ 3 

                                                
)1(

 http://manahijnaqdia.yoo7.com/t18-topicينظر  

 املوقع نفسه )2(

 .23، ص 2002اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، اجلزائر، : عن يوسف وغليسي نقال )3(
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  ):           ق ر أ (القراءة يف اللغة مبعىن اجلمع والتفقه والتنسك ، فقـد جـاء يف لسـان العـرب يف مـادة   

أ:  لقراءةا ≪ ه قـَرَ َقيتُ وًعا أي أَْل ًة (... ) ت القرآن لفظت به جممُ َ راء ِ ْقرأ ق َ ُ (...) قرأ يـ أه ْقرَ ُ ، : واْستـَ أَه ـب إليـه أن يْقـرَ َل َط

َقرَّأ  نَسَّك : وتـَ َفقَّه وتـَ نَّ  ﴿ : وقوله تعاىل(...) تـَ ُ  ِإ ـه آنَ قـُرْ ُ وَ ه عَ ا َمجْ نَ يـْ ـه ﴾َعَل تُ َ راء ِ ـ أي ق ـعُ السَّ مَ ـيَ الُقـرآن ألنـه َجيْ ر ، وُمسِ وَ

ا  هَ َُضمُ   )1(. ≫وي

أَ  ≪كما ورد يف معجم العني للفراهيدي بأن  َقال، : قـَرَ ُ يه ، َهكذا يـ ِ رُت ف ْهِر قَلب أو نََظ أت الُقرآن عن َظ قـَرَ

َقــال  ُ ــا: وَال يـ وء ، أَنَ ْقــرُ ةً ، فــالُقرآن مَ ًة َحَســنَ َ اء ــرَ ِ ــَالن ق أ فُ ــرَ ر أو َحــِديث ، قـَ يــه مــن ِشــعْ ِ ــرت ف ــا نََظ الَّ مَ أت ِإ ــرَ ــارِئ  قـَ . قَ

ة  َ اء رَ ه التـََّقرِي والقِ عُل ِ ف رَُجل قَارِئ َعابِد نَاِسك وَ   )2( ≫(....) وَ

إن املعــىن املــراد بــالقراءة هنــا لــيس حتويــل الرســم اإلمالئــي املنقــوش علــى ســطور الصــفحة إىل كلمــات ومجــل         

وزه، مـع عـدم القناعـة بـالوقوف عنـد قراءة أخرى تتفاعل مع النص وحتلل أبنيته وصـوره ورمـ( ميكن فهمها وإمنا هي 

  )3() الداللة احلرفية 

كونســـــتانس "والقـــــراءة باعتبارهـــــا نظريـــــة هـــــي إحـــــدى إفـــــرازات مـــــا بعـــــد احلداثـــــة وقـــــد ارتبطـــــت مبدرســـــة  

Constance   " تعترب أول جتمع نقدي يلتفت اليت األملانية اليت ظهرت يف بداية السبعينيات من القرن العشرين

  . عن النص إىل القارئ عوضا 

فنظريـة القــراءة ومجاليــة التلقــي أو االســتقبال أو التقبــل وهـي كلهــا مســميات تــدور يف فلــك واحــد ، وتتخــذ  

وجهة واحدة وهي االهتمام بالقارئ ودوره يف إنتاج املعىن ، على غرار مـا كـان سـائدا يف النظريـات السـابقة مـن أن 

                                                
  135،  134ص  ،  2مج  ،) ق ر أ(لسان العرب ، مادة : ابن منظور  )1(

)2(
 369، ص  3ني ، ج اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، كتاب الع 

 13ومرجعيات ، ص ... نظرية التلقي ، أصول : بشرى موسى صاحل  )3(
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طــة الـيت يلتـف حوهلـا كـل مـن ينتسـب إىل هـذه النظريــة أو املعـىن مسـتبطن يف الـنص وجـب البحـث عنـه ، وهـي النق

 ....النظريات األخرى كالتفكيكية  والتأويل والسيميائيات 

       لقد سلكت هذه النظريات منحى مغايرا متاما يف تفسري النصـوص والوقـوف عنـد أبعادهـا اجلماليـة   

النصـوص، فكـان حمـور اهتمـام هـؤالء مـن هـو القـارئ فانفتح نقد التلقـي علـى السـياقات املسـامهة يف إنتـاج وبلـورة (

  )1() وكيف يستقبل النص ويتلقاه 

واحلديث عن نظرية القراءة يستدعي بالضرورة احلديث عن مدرسة كونستانس واألمساء األملانية الفاعلة فيها         

 هـانز روبـرت يـاوس"و"   W. Iserفولفغـانغ آيـزر "واليت اتسمت دراستها بالتعمق يف هذا اـال وعلـى رأسـهم 

H. R. Jauss " رومان إنغاردن  "هذه األمساء اليت استلهمت مقوالت الفيلسوفR. Engardan  " الذي

 . Rرومــان هولنــد "أمــا علــى اجلنــاح األمريكــي فنجــد )2() الــدور املركــزي للقــارئ يف حتديــد املعــىن(يركــز علــى 

Holand  " جريالد برنس"و "G.Prince   

ة القراءة ومجالية التلقي مل تقم على أنقاض البنيوية بل جاءت مسايرة هلا ، إال أن التغري الذي إن نظري      

طرأ هو حتـرر الوضـعية املعرفيـة مـع املـرياث البنيـوي باإلضـافة إىل إدراج فعـل الفهـم يف اسـتخراج املعـىن مـن النصـوص   

نظريـــة مقـــوالم ومفـــاهيمهم ومصـــطلحام كمــا أـــا مل تـــأت طفـــرة بـــل بفعـــل مـــؤثرات اســتلهم منهـــا رواد هـــذه ال

مالحظـة مخسـة تـأثريات  ≪مـن خـالل " R. S. Houlروبـرت سـي هـول "وقد عّدها . وإجراءام يف التحليل 

                                                
دليـل الناقـد األديب، إضـاءة ألكثـر مـن سـبعني تيـارا ومصـطلحا نقـديا معاصـرا ، املركـز الثقـايف العـريب ، الـدار : ميجان الرويلي ، سعد البازعي  )1(

  .282م ، ص  2002،  3البيضاء ، املغرب ، ط 

)2(
 . 79م ، ص  1999نظرية التوصيل وقراءة النص األديب ،املكتب املصري لتوزيع املطبوعات ، القاهرة ، : الناصر حسن حممد  عبد 
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الشكالنية الروسـية ، بنيويـة بـراغ ، ظاهراتيـة رومـان إنغـاردن ، تأويليـة هـانز : بالنسبة للرواد على هذا األساس  هي 

  )1( ≫ية األدب جورج غادامري وسوسيولوج

فنظرية القراءة ترمي إىل دراسة ميكانيزمات التلقي عن طريق االستفادة من مقـوالت الفلسـفة الذاتيـة         

سـبقا واستعاضـت عنهـا بعالقـة دواحلقول اإلجرائية اجلدي ة املؤسسة لعلم النص ، كما أـا رفضـت القوالـب املعـدة مُ

قراء مــا حيــدث للمتلقــي أثنــاء تعاطيــه مــع الــنص وكيفيــة بلوغــه طبقــات حواريـة بــني الــنص والقــارئ ، ــدف إىل اســت

  .املعرفة 

تتجه نظرية القراءة صوب املتلقـي وتعتـربه مشـاركا يف إنتـاج املعـىن بفعـل الفهـم واإلدراك واملرجعيـة الـيت        

ويف طبيعـة هـذه العالقـة  ميلكها ، فيتفاعل مع النص ويولد املعىن الذي يتشكل بفعل القراءة وبتحفيـز مـن القـارئ ،

القطـب الفــين والقطـب اجلمــايل        : العمـل األديب قطبـني ، قــد نسـميهما  ≪: يقـول أحـد أقطــاب هـذه النظريـة آيــزر 

ويف ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل ذاتـه ال ميكـن أن . األول هو نص املؤلف هو التحقق الذي ينجزه القارئ 

 ≫بل البد أن يكون واقعا يف مكان ما  يكون مطابقا ال للنص وال لتحققه
)2(  

) املتلقـي / الـنص ( وعلى هذا األساس ال ميكن التعويل على أحد الطـرفني مبعـزل عـن بعضـهما الـبعض     

صـطلح وإلغاء مفهـوم النقـد واسـتبداله مب. يف عملية القراءة مادام حتقق العمل األديب هو نتيجة التفاعل بني اإلثنني 

الكاتب أساسا هو قارئ يقرأ الواقع مث حيللـه كقـارئ مث يعيـد كتابتـه ؤلف مبيالد القارئ ؛ املؤلف أو القراءة وموت امل

  ... . يتلقفه قارئ آخر يقوم بالعملية نفسها) حتوله إىل مادة مكتوبة ( 

                                                
)1(

م ،  1992،  1رعد عبد اجلليل جواد ،دار احلوار للنشـر والتوزيـع ،سـورية ، ط : نظرية االستقبال ، مقدمة نقدية ، تر : سي هول  روبرت 
  .28ص 

 

)2(
محيـد حلميـداين ، اجلـياليل الكديـة منشـورات مكتبـة املناهـل ، املغـرب ، : فعل القراءة ، نظرية مجالية التجاوب يف األدب ، تر : لفغانغ آيزرفو  

  12 د ط ، د س ، ص
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فــك شــفرات الــنص ضــمن وعــي نقــدي ( فنظريــة القــراءة ومجاليــة التلقــي متثــل قــراءة مفتوحــة مــن خــالل     

ـع يف الركـائز املنهجيــة والتأويــل واالنفتــاح علـى مــا جيــُد يف ســيماء النقـد املعاصــر مــن حتــوالت فاعـل  قــادر علــى التنويـ

  )1( )عالمية وأنساق جديدة 

  :في مفهوم الـتأويل   ــــــــ 4        

ومـنهج يتطلـب  إن احلديث عن مجلة آليـات املـنهج النقـدي ، والقـراءة كممارسـة أو نظريـة تسـتند إىل رؤيـة         

جنـب معهمـا  هـو التأويـل كـون هـذه العناصـر الثالثـة تتفاعـل  أن نستدعي احلديث عن مفهوم آخر يسري جنبا إىل

  . فيما بينها يف حماولة لبلوغ املعىن وفهمه وتفسريه 

ــ         ــة فإننــا جنــده قــد اكتســى عــدة معــان ف   قبــلمــن إذا مــا عــدنا إىل تعقــب هــذا املصــطلح عــرب مراحلــه التارخيي

ورا دالليا قبل أن يصبح على ما هو عليه ؛ باعتباره الركيزة األساسية ملعظم النظريـات النقديـة احلداثيـة يف وعرف تط

هـــو تَفِســـري  ≪) : أ و ل ( مقاربـــة النصـــوص ، فاملـــدلول اللغـــوي للتأويـــل يف لســـان العـــرب البـــن منظـــور يف مـــادة 

َْص  يه وَال ي ِ ان عَ ِف مَ ل تَ َالم الذِّي َختْ ْفِظه الكَّ ان َغْري َل َ ي الَّ ببـَ ح ِإ  ≫...ُل
)2(

  

ـــل مبصـــطلح اهلرمنيوطيقـــا          ـــبط مصـــطلح التأوي ـــة املعجميـــة فقـــد ارت  Herméneutiqueأمـــا خـــارج الدالل

  Hermes اليوناين اليت هي األخرى تعود إىل األسطورة اليونانية هرمس
*

  

                                                
  07نظرية التلقي ، ص :بشرى موسى صاحل  )1(

)2(
 150،  149، ص  6، مج ) أ و ل (لسان العرب ، مادة : ابن منظور  

*
 .ند اليونانيني تنسب إىل آهلة اللغة واليت تعترب وسيطا بني اآلهلة والبشرع  
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مبجموعـــة املبـــادئ والقواعـــد الـــيت حتكـــم  مدرســـي الهـــويت مـــرتبط  ≪واهلرمنيوطيقـــا يف األصـــل مصـــطلح     

 ≫تفسري الكتاب املقدس 
 .Sماخر   شالير"وبقيت ضمن هذا احليز ردحا طويال من الزمن إىل أن أخرجها ،  )1(

 Macher " الفيلولوجيا والتاريخو من نطاق الالهوت لتشمل علوم التفسري .  

هايـدغر  "ين يف الوجوديـة األنطولوجيـة خاصـة عنـد البحث عن غاية الوجود اإلنسا( وأخذت معىن آخر هو        

Heidger   ( ")2( إن هايدغر نقل السؤال من كيف نفهم ؟  إىل كيف نوجد ؟ وأن مسألة الفهـم عنـده مرتبطـة

نه عن العامل أو الوجود وال ميكن إشراكه إال من خالل اللغة    .مبسألة الوجود اإلنساين أي أن الفهم شيء كوّ

اســـع عشـــر أصــــبحت اهلريمنيوطيقـــا تعـــين بصـــفة عامــــة اإلجـــراءات واملبـــادئ املســــتخدمة يف ويف القـــرن الت  

ر هـذا املفهـوم الفيلسـوف (الوصـول إىل معـاين النصـوص املكتوبـة ، مث  علـى "  F . Dilteyفيلهـيلم ديلثـاي "طـوّ

ر فكـر شـالير مـاخر يف فقـد جـاء عمـل ديلثـاي  لتطـوي )3( )أا حتليل وتأويـل أشـكال الكتابـة يف العلـوم اإلنسـانية 

  .األساس

أمـا اهلريمنيوطيقــا عنــد غــادامري فهـي تســعى إىل تأســيس أعــراف التأويـل احلــق وتتعــداها إىل حماولــة وصــف    

الكيفية اليت ا يتحقق فهم النصوص ، واملعىن عنده يربز نتيجة حماورة تداخلية بني النص والقارئ يف زمان ومكـان 

من مفهوم التجـاوز ردا علـى "  Y. Habermasيورجن هابرماس"ىل ما قدمه وأفق شخصي حمدد ، باإلضافة إ

  .ماقدمه غادامري 

                                                
 172دليل الناقد األديب ،  ص : ميجان الرويلي ، سعد البازعي  )1(

 90املرجع نفسه ، ص  )2(

)3(
 92،  91املرجع نفسه ، ص  
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وهكذا استمرت التأويلية املعاصـرة يف تأسـيس نظريتهـا حيـث يـدلو كـل مفكـر فيهـا بـدلوه كمـا هـو احلـال (  

يف القـراءة  مما جعل نظرية التأويل تتمخض عنهـا نظريـات "  Hirsh هريش"، "  P. Ricourبول ريكور "مع 

وعلى هذا األساس تبدو اهلريمنيوطيقا نظرية القواعـد الـيت حتكـم )1() كل واحدة جتد لنفسها سبيال الخرتاق النص 

وهــي نظريــة القواعــد الــيت تعــاجل فــك شــفرة العمــل األديب وتبــدأ مــن املعــىن الظــاهر  ≪التأويــل وتفســري الــنص األديب 

  )2( ≫وتنتهي إىل معناه الباطن أو الضمين 

تابعت املعـىن وإدراكـه حيـث مـا حـل ، أمـا بل يبدو أن اهلريمنيوطيقا عرب تارخيها مل متتلك أرضية خاصة ا           

فقـد ركـزت علـى املؤلـف يف النقـد التقليـدي مبـا فـيهم قـادة ( يف احلقل النقدي ممن تبنوا مبادئها ومناهجهـا املختلفـة 

، ) هـريش وغـادامري ( يـه املؤلـف للمعـىن قـد تعرضـت هلـزة عنيفـة مـع النقد اجلديد وفالسفة اللغة ، لكـن نظريـة توج

  )3() فأرجعت املعىن إىل النص أو القارئ أو كالمها وألغت دور املؤلف كنظرية االستقبال والتقويض 

أو علـى األقـل نسـبيته وذلـك مـن   فالنظريات املعاصرة تتجاوز املعىن الواحد بل تدعو إىل تعدده والائية   

  . االسرتاتيجية التأويلية اليت يتبناها كل قارئ  خالل

أمــا الفــرق بــني مصــطلح التفســري والتأويــل فــاألول هــو قصــر الكلمــة علــى معناهــا احلقيقــي أمــا الثــاين هــو    

ــة  أي محــل اللفــظ علــى املعــىن اــازي أو ، اخــراج ظــاهر اللفظــة عــن معناهــا األصــلي إىل معــىن متبــادر لوجــود قرين

  .  االستعاري

      

                                                
)1(

 61م ، ص  2009،شورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق،سوريا  ،مقاربة نظرية نقدية ، من بومجعة بويعيو ، آليات التأويل وتعدد القراءة 

)2(
  193م ، ص  2007،  1توزيع ، ط و نشر و والتأويل ، بيان سلطة القارئ يف األدب ، دار الينابيع طباعة ... التلقي : حممد عزام  

)3(
 94دليل الناقد األديب ، ص : الرويلي ، سعد البازعي  ميجان 
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  : في مفهوم السرد  ــــــــ 5  

باعتباره تلك الطريقة الفنية يف التعبري عن العامل أو رؤية العامل منذ القدم ، حيث حظي مبكانـة  برز السرد  

مرموقة الرتباطه باإلنسان ويف كل زمان ، فال يوجد شـعب يف املاضـي وال يف احلاضـر مـن غـري قصـص سـردية ختلـد 

  .ته ، فال ميكن تصور أمة من دون سرد مآثره وطموحاته وبطوال

ــزا كبــريا يف اشــتغال النقــاد والبــاحثني والدارســني، فمــع أنــه مصــطلح     إن الســرد مصــطلح حــديث أخــذ حي

  .حديث االستعمال إال أن معامله ضاربة يف القدم ، ألن أصوله األوىل تعود إىل زمن أفالطون وأرسطو 

ـــد تعـــددت مفاهيمـــه اهت  Narrationلقـــد أخـــذ مصـــطلح الســـرد    ـــة النقديـــة وق مامـــا بالغـــا يف املدون

واختلفت تعريفاته ، إذ مل يكـن مصـطلحا دخـيال علـى املعجـم العـريب حيـث جـاء يف لسـان العـرب البـن منظـور يف 

ـــا ،:  الســـرد يف اللغـــة ≪) : س ر د (مـــادة  ابعً تتَ عـــٍض مُ َ ـــر ب ْث عُضـــه ِإ َ تِســـًقا ب ِيت بـــه مُ ـــْأ ء تَ ىل َشـــيْ ء ِإ ـــة َشـــيْ د  تَقِدمَ َســـرَ

 ُ ـه اق َل َ ـي ـد السِّ ذا َكـان َجيِّ ا ِإ ـِديث َسـردً َ د احل َْسرُ ُ وفَُالن ي ه عَ َ ا إذا تَابـ دً ده َسرْ َسرُ ه ي ِديث وَحنوَ َ  ≫احل
السـرد  وـذا يكـون(1)

  .الكالمصياغة  ق يفاسالتتابع واالت يف معناه اللغوي

، هــذه األخـرية الـيت يكــون الـذي يعــىن بدراسـة الفنـون السـردية Narrativiterومـن هنـا جـاء علــم السـرد 

 .فيها السرد أو القص بطريقة فنية مجالية شرطا

                                                
(1)

   605ــــــ  604 ص،  2 جم، ) س ر د ( العرب ، مادة لسان : ابن منظور   
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وحكايتـــه ) املرســل (مــن الـــراوي الســرود العربيـــة غالبــا تـــألف بطـــابع الشــفاهية حيــث ت يتســم(  إذ أن الســرد

انتقـــل  حيـــث كـــان يف بــادئ األمـــر يهـــتم باحلكايــة ، اخلرافـــة واألســـطورة مث)1( ))املرســل إليـــه(ومـــروي لـــه ) الرســالة(

  . ليشمل القصة والرواية

مـن حكايـات يف أغـراض شـىت وجمـاالت متعـددة ممـا جعلـه حلكائي ألية أمة من األمـم يتـألف فاملوروث ا    

  .إخل .... احلكاية اخلرافية ، األساطري ، املالحم ، السرية : غنيا ومتنوعا مثل 

العصــر العباســي بــروز عــدد كبــري مــن األجنــاس العــريب تطــورا عــرب الــزمن ، حيــث عــرف الســرد ولقــد شــهد          

الـــيت نقلهــا ابـــن املقفـــع عـــن  "كليلـــة ودمنـــة"قصــص : الســـردية خاصـــة مثـــل الفنــون عامـــة و ) الكتابـــة النثريـــة( النثريــة

كمـا  ، "ألـف ليلـة وليلـة "الفارسية ومجع فيهـا بـني الرتمجـة واإلبـداع مـن خـالل النقـل وإضـافة بعـض احلكايـات ، و 

ديـة الـيت اسـتلهمت مـن أخبـار الشـطار والعبـارين والظرفـاء مثـل امات اليت يدور موضوعها حـول الكقأيضا امل توجد

 . مقامات بديع الزمان اهلمداين ومقامات احلريري ، كما ازدهر الفن القصصي مع اجلاحظ يف كتابه البخالء 

قــد احتـل مكانـة معتــربة منـذ ظهــوره ( وكمـا أشـار إبــراهيم صـحراوي إىل أن املـوروث احلكــائي العـريب القـدمي         

وليزال كذلك يف احلياة العربية ، حيث أصبح يعترب ظاهرة شاقة ألسباب منها غواية السرد وخصوصـيته عنـدما كـان 

  )2() مرتكزا على الشفاهية ، وتشعب املادة السردية ووجودها ، كما أن للسرد دور كبري يف بلورة العقل العريب 

  .كانة اهلامة والعالية اليت وصل إليها السرد احلكائي القدمي عند النقاد احملدثني واملعاصرين من هنا تربز امل       

                                                
)1(

ـــراهيم  عبـــد اهللا  ـــة للدراســـات والنشـــر ، األردن ، ط : إب ـــة الســـردية للمـــوروث احلكـــائي ، املؤسســـة العربي ـــة ، حبـــث يف البني ،  1الســـردية العربي

  24م ، ص  2000

 

 .11م ، ص  2008،  1لبنيات ، الدار العربية للعلوم ، اجلزائر ، ط السرد العريب القدمي ، األنواع والوظائف وا: صحراوي إبراهيم )2(
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ـــم الســـرد          ـــه جيـــد اهتمامـــا بالغـــا بعل ـــة واملعاصـــرة ، فإن ـــة احلديث وإذا مـــا انتقـــل الباحـــث إىل الدراســـات النقدي

Narratologie  أوالمها  ≪: ى دعامتني أساسيتني مها يقوم علمحيد حلميداين السرد  وموضوعه ، فقد اعترب :

أن يعـّني الطريقـة الـيت ُحتكـى ـا تلـك القصـة ، وتُسـمى هـذه : ثانيهمـا . أن حتتوي على قصة، تضم أحداثا معينـة 

الطريقة سردا ذلك أن قصة واحدة ُميكن أن ُحتكى بطرق متعددة وهلذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه يف 

  )1( ≫ي بشكل أساسيمتييز أمناط احلك

ــة الــيت يقــدم        ــار أن هــذه يركــز حلميــداين علــى الطريقــة الفني ــا مضــمون احلكايــة يف مفهومــه للســرد علــى اعتب

الطــرق واألســاليب يف الســرد ختتلــف مــن فــرد إىل آخــر ، وانطالقــا مــن هــذه األســاليب ميكــن التفريــق بــني األمنــاط 

  .احلكائية

لسرد هو الكيفيـة الـيت يـروي ـا القصـة عـن طريـق هـذه القنـاة نفسـها ، أن ا ≪: ويضيف على ذلك قائال  

  )2( ≫وما ختضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي واملروي له والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاا 

  .الراوي ، املروي له ، احلكاية: فيمكن للعملية السردية أن تتأثر بعوامل تتعلق بأحد األقطاب الثالثة   

هذا املفهوم يبّني أن السرد هو الطريقة اليت يقدم مـن خالهلـا الـراوي حكايتـه أو مضـمون العمـل احلكـائي ف  

الذي يتكون من مروي ومروي له وحكاية ، إذ بالضرورة عند وجود قصة أو حكاية مروية تؤدي إىل وجـود تواصـل 

 . بني املروي واملروي له 

                                                
)1(

م ،  1991،  1بـريوت ، ط لعـريب للطباعـة والنشـر والتوزيـع ،املركـز الثقـايف السردي ، من منظور النقد األديب ،بنية النص ا: محيد حلميداين  
 45ص 

)2(
 املرجع نفسه ، ص ن 
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له ، يتسع ليشمل خمتلف اخلطابات سواء كانت أدبية  حدود ال فعل ≪: بأنه أما سعيد يقطني فيعرفه      

، ويــرتبط الســرد بــأي نظــام لســاين وغــري لســاين ، ( ... ) أو غــري أدبيــة ، يبدعــه اإلنســان أينمــا وجــد وحيثمــا كــان 

  )1( ≫وختتلف جتلياته باختالف النظام الذي استعمل فيه 

مثــل الرســم (إىل مــاهو غــري لغــوي وز مــاهو لغــوي جــايت فهــوأوســع للســرد  افســعيد يقطــني يقــدم مفهومــ    

هذا االختالف بني األلسـنية الـذي  ، اليت ينتظم ضمنها) اللغة(، كما يرتبط السرد عنده بطبيعة اللسان ) املوسيقى

يؤدي إىل إختالف طبيعة السرد حبسب ما تقتضيه هذه اللغة املعرب ا ، فالسرد العريب مثال خيتلف عن السرد بلغة 

   ).صوتيا ، صرفيا ، حنويا ودالليا(، ألن لكل لغة خصوصيتها اليت متيزها عن اللغات األخرى  أخرى

قــدم العــرب منــذ العصــور القدميــة أنــواع ســردية خمتلفــة ومتعــددة ممــا جعــل الســرد متشــعبا ويشــمل كــل  وقــد

  .دبيةاألدبية أو غري األامليادين يف خمتلف اخلطابات سواء 

كعلـم قــائم بذاتـه منــذ مطلـع القــرن العشـرين مــع املدرسـة الشــكالنية مــع  ... ســرد ظهـر الســرد أو علـم ال    

، وهـو أول مـن عـرّف )2( )الذي حبث يف أنظمة التشكل الداخلي للخرافة الروسية  V. Proppفالدميري بروب (

  .م 1928عام  ≫مورفولوجيا احلكاية اخلرافية  ≪مصطلح السرد يف كتابه 

والـيت كـان هلـا آثـار كبـرية ( ت العربية يف جمال الـرتاث السـردي العـريب القـدمي ، لقد وجدت بعض االجتهادا 

مثـل أعمـال حممـد مفتـاح )3() يف معاجلة بعض املرويات السردية وذلك من أجل الفهم اجليـد للـرتاث العـريب القـدمي 

                                                
)1(

 19م ، ص  1997،  1دمة للسرد العريب ، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، ط الكالم واخلرب، مق: سعيد يقطني  

  18السردية العربية ، ص : عبد اهللا إبراهيم )2(         

 22الكالم واخلرب ، ص : سعيد يقطني )3(
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يف خمتلـف أعمالـه النقديـة  وعبد املالك مرتاض باإلضافة إىل دراسات عبد الفتاح كيليطو للنصوص السردية القدميـة 

  . مدار حبثنا هذا ≫احلكاية والتأويل   ≪: والذي سيكون كتابه



 

 

 

      عند كيليطو في قراءة  االتجاه النقدي:الفصل األول

   من التفكيك إلى التأويل التراث

  إشكالية التراث السردي العربي وجديد القراءات: المبحث األول 

  آليات التفكيك ومسارات التأويل في كتابات كيليطو:المبحث الثاني 
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  إشكالية التراث السردي العربي وجديد القراءات  :المبحث األول

، اتسمت بنزاعات فلسفية ظهرت اجتاهات ومناهج نقدية جديدةعلى امتداد القرنني التاسع عشر والعشرين       

ج لـــه مؤسســـوه مـــن خـــالل ، الـــذي روّ واملعاصـــرا بـــالغ األثـــر يف تشـــكل اخلطـــاب النقـــدي احلـــديث وفكريـــة كـــان هلـــ

ومن بني . الرتاث األديب والنقدي ودراسته وفق هذه االجتاهات اجلديدة بعث ، اليت تطمح إىل املنهجية طروحامأ

  .... ، التفكيكينظرية القراءة والتلقي االجتاه التارخيي، النفسي، االجتماعي، البنيوي، السيميائي،: الجتاهاتهذه ا

   :االتجاهات السياقية ــــــــ 1   

جممــوع النظريـات واملنــاهج الـيت تقــوم مبقاربـة الــنص األديب انطالقـا مــن السـياقات احمليطــة بـه ، أو املســاعدة هـي     

ن يهـتم بـاملؤلف أو حياتـه على انتاجه ، وقد تنوعت هذه املناهج حبسب طبيعة السياق الذي تركز عليه ، فمنهـا مـ

  :النفسية ، ومنها ما يهتم ببيئته االجتماعية ، ومن هذه االجتاهات نذكر

 Historique Critique :االتجاه التاريخي ـــــ 1ــــــ  1   

أول املنــاهج الــيت ظهــرت يف العصــر احلــديث والــيت ــتم بالعوامــل اخلارجيــة الــيت تســاهم يف تشــكيل العمــل مــن      

صـر احلـديث ، هـذا يرتبط بتطور الفكر اإلنساين ، وانتقاله من مرحلة العصور الوسـطى إىل الع(  وذلك ألنه األديب

ة الفارقـة بـني العصـر  التطور الذي يساعد على وجه التحديد يف بروز الوعي التارخيي ، هذا الوعي الذي ميثـل السـمّ

تقليدية اليت توصف بأا تقارب النص األديب مـن اخلـارج املناهج ال ≪، إذ يعترب من (1)) احلديث والعصور القدمية 

 ≫أي إا تم بأصل النص أكثر من اهتمامها بالنص ذاته 
(2) .  

                                                
(1)

   25م ، ص  2002،  1ة ، ط مناهج النقد املعاصر ، مرييت للنشر واملعلومات ، القاهر : فضل  صالح  
(2)

   23مناهج النقد األديب احلديث ، ص : ليد قصاب و   
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ــ ةالتــاريخ السياســي( كمــا اختــذ هــذا االجتــاه مــن حــوادث            وســيلة لتفســري األدب وتعليــل ظــواهره ةواالجتماعي

الفهـــم : دراســـة العمـــل األديب وفـــق هـــذا االجتـــاه يـــتم عـــرب مـــرحلتني مهـــامبعـــىن أن . )1() أو التـــاريخ األديب ألمـــة مـــا 

والتفسـري وذلـك بفهــم الـنص مــن خـالل الرتكيــز علـى العوامــل والظـروف التارخييــة واالجتماعيـة الــيت أنـتج يف ضــوئها 

  .النص دون االهتمام كثريا باملستويات الداللية واللغوية األخرى اليت يكشف عنها هذا النص 

ناقـد فرنسـي ركـز علـى "   S . Beuveسـانت بيـف :" أشهر النقاد الـذين مثلـوا هـذا املـنهج جنـد ومن    

عالقــات االنتــاج األديب وهــي عالقــة الــنص مبنتجــه ، كمــا تنبــه إىل أن العمــل األديب هــو وســيلة مــن أجــل اكتشــاف 

اقـرتح الـذي "   H.Taineهبوليـت تـني"و، اخلصائص ــــــــ يقوم باستقراء التـاريخ ـ خصائص املبدع ومن خالهلا ــــــــ

هـذه العوامـل يف املبـدع تـأثري وحتدث عن ،  العصر، العرق ، البيئة : يف العملية اإلبداعية وهيأساسية عوامل ثالثة 

  .وأن التغيري الذي يطرأ على العوامل هو الذي ينتج عنه الفوارق يف األعمال األدبية

نقـاد تتلمـذوا علـى يـد أبـرز النقـاد الفـاعلني ( العريب قد جتلـى مـن خـالل إن املنهج التارخيي يف النقد         

، مثـل طـه حسـني الـذي يعـد أحـد أبـرز النقـاد العـرب الـذين اهتمـوا بـاملنهج التـارخيي مـن  )2() يف املدرسة الفرنسـية 

ة لدراسـة بالغـة مقدمـ" باإلضافة ألمحد ضيف يف كتابـه  "حديث األربعاء " و" يف الشعر اجلاهلي " خالل كتابيه 

التـاريخ والقـص ، دراسـة " لعبـد الـرزاق بـن سـبع جبامعـة اإلسـكندرية ، " األمري عبد القادر أديبا " وأيضا "  العرب 

  .حملمد عبد احلليم غنيم" د مكاوي يف أدب سع

                                                
 15هـ ، ص  1428/ م  2007،  1، جسور للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ط  مناهج النقد األديب: وغليسي  يوسف )1(

 18املرجع نفسه ، ص  )2(
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 دراسـات يف"لكمـال ثابـت قلتـه جبامعـة القـاهرة ، " أثـر الثقافـة الفرنسـية يف أدب طـه حسـني " وجند أيضـا  

الــيت اختــذت مــن النصــوص األدبيــة وثــائق مهمــة للتــأريخ لــبعض الظــواهر ( عبــد اهللا محــادي " األدب املغــريب القــدمي 

  .لعبد املالك مرتاض " فن املقامات يف األدب العريب " و)1() واألحداث 

  Critique Sociologique  :ـــــــ االتجاه االجتماعي 2ـــــــ  1  

خاصـة عنـد  ≪والدة هذا االجتاه كانت يف أحضان االجتاه التارخيي ، واسـتقى منطلقاتـه منـه يرى النقاد أن         

هــؤالء املفكــرين والنقــاد الــذين اســتوعبوا فكــرة تارخييــة األدب وارتباطهــا بتطــور اتمعــات املختلفــة ، وحتوالــا طبقــا 

 ≫الختالف البيئات والظروف والعصور 
)2(.  

يستهدف  ≪ماما بالغا بعالقة األدب بالواقع وانعكاسات هذا األخري عليه فهو اهت ولقد اهتم هذا االجتاه 

؛ أي أن االجتـاه االجتمــاعي راح )3( ≫الـنص ذاتـه باعتبـاره املكــان الـذي يتـدخل فيــه ، ويظهـر طابعـا اجتماعيــا مـا 

أنــه لســان اتمــع  يســلط الضــوء علــى البيئــة االجتماعيــة ، حيــث ربــط هــذا االجتــاه األدب بــاتمع ونظــر إليــه علــى

فـيمكن مـن خـالل االجتـاه االجتمـاعي اسـتقراء خمتلـف الظـواهر واملالمـح واملعرب عن احلياة باعتبارهـا مـادة األدب ، 

  .االجتماعية انطالقا من النص

رائــدة املــنهج " M de Stail مــدام دو ســتايل  : "ومــن أهــم رواد هــذا االجتــاه يف النقــد الغــريب       

اليت أدخلت بـذلك املبـدأ ( م  1800عام " األدب يف عالقته باألنظمة االجتماعية " ا املوسوم االجتماعي بكتا

  .للمجتمع إال مرآة أي أن األدب ماهو .)4() القائل بأن األدب تعبري عن اتمع 

                                                
)1(

 32ىل األلسنية ، ص النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إ: يوسف وغليسي  

  135م ، ص  1997ط ، .الكويت ، د رضوان ظاظا ، عامل املعرفة ، : مدخل إىل مناهج النقد األديب ، تر : جمموعة من املؤلفني  صال )2(
  45مناهج النقد املعاصر ، ص : فضل  حصال )3(

 63م ، ص  2006،  1ة والنشر ، مصر ، ط دار الوفاء لدنيا الطباع ،املدخل إىل مناهج النقد املعاصر: قطوس  بسام )4(
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التحـرر حركـات ( أما يف السـاحة العربيـة فقـد صـاحب هـذا االجتـاه تطـورات اجتماعيـة وسياسـية الـيت متثلـت يف     

، وذلـك مـن خـالل  )1() القومي من االستعمار ، إذ استجاب األدب هلذا االجتاه يف مجيع أحناء الـوطن  يف النقـد 

شـعراء مصـر " لطـه حسـني ، " ذكـرى أيب العـالء املعـري " العديد من األعمال اليت تبىن أصحاا هذا االجتـاه مثـل 

حيـث .....لصـالح فضـل " إلبـداع األديب مـنهج الواقعيـة يف ا" ،  حملمـود عبـاس العقـاد" وبيئام يف اجليل املاضي 

   .متحورت هذه األعمال حول البحث عن األوضاع االجتماعية يف الوطن العريب

  Psychologique  Critique :االتجاه النفسي ـــــــ 3ــــــــ  1            

يف القـرن العشــرين    "   S.Freudفرويــد  سـيغموند" بنظريــة التحليـل النفسـي الــيت أسسـها ارتـبط ظهـوره   

كمـا أنـه فسـر يف ضـوء هـذه النظريـة السـلوك اإلنسـاين )2() الذي اعترب األدب والفن تعبـريا عـن الالوعـي الفـردي ( 

    .برده إىل منطقة الالشعور

كـز علـى وير  ويعد االجتاه النفسي من االجتاهات اليت تم بدراسة الـنص األديب مـن خارجـه ال مـن داخلـه ، 

ومــا تتصــف بــه ، ولــذلك ال ميكــن أن يتشــكل أدب دون أن ) والالشــعورية الشــعورية(شخصــية األديــب الداخليــة 

  .يكون جزءا من نفس صاحبه أو من احساسه واليت تنعكس بصورة رمزية على سطح النص 

الـذي اعتـرب أن  "  J.Lacan الكـان جـاك"ين مثلـوا هـذا االجتـاه جنـد الناقـد الفرنسـي ومن أبـرز الـرواد الـذ 

الالشعور مبين بطريقة لغوية ، وبذلك يعترب األدب أقرب التجليات اللغوية إىل متثيل هـذا الالوعـي ؛ أي الـربط بـني 

الــذي " CH Morounشـارل مــورون " كمــا جتـدر اإلشــارة إىل الناقـد . علـم الـنفس واألدب عــن طريـق اللغـة

                                                
)1(

 68، ص املدخل إىل مناهج النقد املعاصر: قطوس  بسام 

)2(
 67مناهج النقد املعاصر ، ص : صالح فضل  
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 عن النفسية العميقة واحلقيقية للمؤلف من حياته احلقيقيةالذي يرتكز على البحث " النقد النفسي"مصطلح  وضع

  .حيث يعمد إىل الوصول إىل الشخصية الالشعورية لألديب عن طريق استقراء جمموعة أعماله بعضها إثر بعض

فقــدموا عــددا مــن الدراســات النقديــة ( ولقـد اســتهوى هــذا االجتــاه مثــل غــريه مــن االجتاهــات النقــاد العــرب  

، حيث نشأت منتصف القرن العشرين مدرسة هلا اجنازها املتفرد )1() دين من طروحات علم النفس النفسية مستفي

" . األسـس النفسـية لإلبـداع الفـين يف الشـعر خاصـة " مصطفى سويف صاحب كتـاب / يف علم النفس أسسها د

أوكلـت فيهـا  ( ا السـنة الـيت ، ألـعنـد العـرب م تارخيا حامسا يف عالقة النقد األديب ذا االجتاه  1938وتعد سنة 

أمحــد أمــني وحممــد خلــف اهللا أمحــد مهمــة تــدريس مــادة جديــدة لطلبــة " كليــة اآلداب جبامعــة القــاهرة إىل كــل مــن 

البالغـة وعلـم " الدراسات العليا تتناول صلة علـم الـنفس بـاألدب ، ويف العـام املـوايل نشـر أمـني اخلـويل حبثـا بعنـوان 

  .)2() رتسيخ دراسة خاصة بعلم النفس األديب الذي كان حماولة ل" النفس 

لعبــاس حممـود العقــاد ، " ابـن الرومــي حياتـه مــن شـعره " حملمـد النــويهي ، " نفسـية أيب نــواس : "وجنـد أيضــا 

لعــز الــدين " التفســري النفســي لــألدب " حملمــد خلــف اهللا أمحــد ، " مــن الوجهــة النفســية يف دراســة األدب ونقــده "

  .... إمساعيل 

ــه يركــز علــى جتــدر  اإلشــارة إىل أن مــا ســيقدمه هــذا البحــث هــو حملــة خاطفــة علــى االجتاهــات الســياقية ألن

ــأثر بشــكل كبــرياالجتاهــات املعاصــرة أكثــر ، ألن الناقــد عبــد الفتــاح كيليطــو  النقديــة  االجتاهــات ناقــد معاصــر ومت

  .الغربية ما بعد احلداثية

   

                                                
)1(

  57مناهج النقد املعاصر، ص : صالح فضل  

 24مناهج النقد األديب ، ص : يوسف وغليسي  )2(
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  : ــــــ االتجاهات النسقية  2 

ات نقديــة ظهـرت يف مطلـع القــرن العشـرين كـرد فعــل علـى االجتاهـات الســياقية الـيت اهتمـت بالعوامــل هـي اجتاهـ   

اخلارجيــة الــيت حتــيط بــالنص، وأمهلــت الــنص باعتبــاره كيــان لغــوي ، فاقصــت هــذه الســياقات اخلارجيــة وركــزت علــى 

مبادئهـا ومرتكزاـا وفـق مـا قدمتـه ، وفق مقاربات تتسم بشيء من العلمية واملوضوعية ، بنـت أبنية النص الداخلية 

االجتـاه البنيـوي ، االجتـاه : الدراسات اللغوية ، وهذه االجتاهات تتمثل يف البنيوية وما تفرع عنها من اجتاهـات منهـا

  ....السيميائي ، االجتاه التفكيكي 

       ):   Struduratisionالبنيوية ( ـــــــــــ االتجاه البنيوي  1ــــــــــ  2    

ــ عامــة  وبالضــبط يف فرنســا ، وذلــك علــى إثــر ترمجــة أعمــال الشــكالنيني  اهــر هــذا االجتــاه كمــنهج نقــدي يف أوروب

ــــــــــ العشـرين  ارهاصات عديـدة ختمـرت يف النصـف األول مـن القـرن املاضـي  ( مبثابة  الروس إىل الفرنسية واليت تعد

، ولعــل أول إرهــاص يعــود إىل الدراســات )1() واملتباينــة زمانــا ومكانــا  ــــــــــ يف جمموعــة مــن البيئــات واملــدارس املتعــددة

حيــث أن هــذا االجتــاه ــض علــى أســس لغويــة وخباصــة ( اللغويــة يف هــذا احلقــل الــذي ميثــل طليعــة الفكــر البنيــوي 

ز بني اللغة  ّ    .)2() ا نظاما مبوصفه  Paroleوالكالم   Langueالنموذج السوسريي الذي مي

حيـث فـرق بـني اللغـة والكـالم ثورة يف علوم اللغة كلها، الطروحات اليت جاء ا فرديناند دي سوسري أحدثت      

الـدال واملـدلول ، فـال وجـود ألي عالقـة : فـال ميكـن الفصـل بينهمـا ومهـا ( وجعل للعالمة اللغوية وجهـان متحـدان 

  .)3() طبيعية بني الشيء املشار إليه وبني العالمة اللغوية اليت تدل عليه 

                                                
  85 ، ص مناهج النقد املعاصر: صالح فضل  )1(

)2(
 121املدخل إىل مناهج النقد املعاصر ، ص : بسام قطوس  

 )91 ـــــ 85(م ، ص 1985يوئيل يوسف عزيز ، دار آفاق عربية ، بغداد ، د ط ، : علم اللغة العام ، تر: فرديناند دي سوسري : ينظر  )3(
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الـيت تعـد " بنيـة " ة مـن لفظـة مشـتق.... ) البنائيـة ، البنيويـة ، البيناويـة( تعترب البنيوية على تعدد مصطلحاا       

الـذي يعـين البنـاء أو الطريقـة   Stuereاألصـل الالتيـين ( مـن وهـي مسـتمدة احلجـر األسـاس يف املشـروع البنيـوي 

ــد مفهــوم وهــذا لــيس بعيــدا عــن ( ... ) الكلمــة ليشــمل وضــع األجــزاء يف مبــىن مــا  الــيت يقــام ــا مبــىن مــا ، مث امتّ

حتمــل داللــة البنــاء " بنيــة "، فكلمــة )1() للداللــة علــى التشــييد والبنـاء والرتكيــب للفظــة ، االسـتخدام العــريب القــدمي 

ركب به املبىن  ُ   .واهليكل وما ي

حيــث ورد يف لســان العــرب " بــىن " مــن الفعــل الثالثــي  شـتقةامليــة ، للبنالعربيــة وهـذا لــيس بعيــدا عــن الصــياغة      

البناء أو الطريقة وكذلك تدل على معىن التشييد والعمارة والكيفية ( اليت تعين ) : ب ن ى ( البن منظور يف مادة 

  .)2() اليت يقوم عليها البناء 

البناء والتشييد   ن يف املفهوم الذي يعينيتقاطعا" بنية " واملعىن العريب   Stuctureالغريب   وذا يكون املعىن     

  . أو على أقصى تقدير اهليئة أو الكيفية اليت يكون عليها الشيء 

ذروة االهتمام بالدراسات اللغويـة واتـيح هلـا أخـريا يف أوائـل السـتينات أن ( الساحة النقدية يف  ظهرت البنيوية يف   

يوية ظهرت كتيار فكري يف ثالثينيات القرن العشرين ، مث تطـورت نتيجـة ، إذ أن البن)3() جتد الرتبة الثقافية املناسبة 

لتطور الوعي والفكر الثقايف ، فالبنيوية منهج جديد عُين بدراسة اللغة واألدب والنقد ، ولعل سبب تأخرها هو أا 

  .خالفت الفلسفات السائدة آنذاك

                                                
 120م ، ص  1998،  1 نظرية البنائية يف النقد األديب ، دار الشروق ، بريوت ، ط: صالح فضل  )1(

 362م ، ص  2008،  1، الد الثاين ، دار املعارف ، القاهرة ، ط ) ب ن ى (بن منظور ، لسان العرب ، مادة ا )2(

 140م ، ص  1998ط ،.من البنيوية إىل التفكيك ، عامل املعرفة ، د ، املرايا احملدبة: عبد العزيز محودة )3(
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 F deدي سوســري " يف مدرســة جنيــف علــى يــد لقــد ظهــرت البنيويــة يف مطلــع القــرن العشــرين بسويســرا       

Saussure  " ، اللغـة والكـالم : الـذي اهـتم بثنائيـاتو من خـالل حماضـراته اللسـانيةLangue / Parole   ،

ـــــــدلول  ـــــــدال وامل ـــــــة  Signifiant/Signfieال ـــــــة والزماني ،  Diachronique/Synchronique، اآلني

  ...  الوصفية والتارخيية 

ومل يتفقـوا علـى " بنيـة " ملصـطلح  وتعددت كما اختلف أعـالم البنيويـة يف حتديـدهم البنيوية مفاهيم تاختلف       

جـان " ، وقد أشار إىل هـذا االخـتالف منها اختالف املرجعيات الفكرية والثقافية ة مفهوم موحد العتبارات صياغ

ــا اختــذت أشــكاال متعــددة لتُقــدم الصــعب متييــز البنيويــة أل ≪حيــث يــرى أنــه مــن " البنيويــة "يف كتابــه   " بياجيــه 

 ≫قامسا مشرتكا موحدا ، فضال على أا تتجدد باستمرار 
)1(

، هذا التعدد واالختالف جعل مفهوم البنية خيتلـف  

  .من ناقد آلخر 

حبث ، طريقة معينة يتناول ا الباحث املعطيات اليت تنتمي إىل حقل معني من حقـول  منهج ≪ تعترب البنيوية     

 ≫عرفة حبيث ختضع هذه املعطيات ـــــــــ فيما يقول البنيويون ـــــــــ إىل املعايري العقلية امل
)2(.  

بالعمليـة  لعقل الذي ميكن للناقد أن يقوملاخلارجية التحليل البنيوي خيضع للمعايري هذا يتضح أن من خالل       

  .لنصكزة على حتليل األنظمة الداخلية لالنقدية املرت

تقابـــل ( حتــويالت حتتــوي علـــى قــوانني كمجموعــة جمموعــة  ≪: بأـــا " J .Paigeجــان بياجيــه " ويعرفهــا       

ــة التحــويالت نفســها ، دون أن تتعــدى حــدودها أو أن تســتعني بعناصــر ) خصــائص العناصــر  تبقــى أو تغتــين بلعب

                                                
  63األديب ، ص  مناهج النقد: يوسف وغليسي  )1(

)2(
  7م، ص  1996ط ، .،الكويت ،د حممد عصفور، عامل املعرفة: من ليفي شرتاوس إىل جاك دريدا، تر،البنيوية وما بعدها : وك جون سرت  
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 ≫خارجيـة 
والتحـوالت والضــبط ) لشـمولية ا( اجلملـة ( البنيويـة بأـا تنشـأ علـى ثـالث أساسـيات هـي  وحيـدد ،)1(

  .)2() الذايت 

اجلملة أو الشمولية اليت تعين اتساق البنية وتناسقها داخليا ، فهـي وحـدات مل ُجتمـع قصـرا أو عبثـا  وهنا تعين      

ــة ليســت ثابتــة بــل متغــرية وتتحــرك وفــق قــوانني  حمــددة ، أمــا بــل أجــزاء ذات طبيعــة داخليــة ، والتحــول أي أن البني

ــة للــنصلــذايت فــريى الضــبط ا ــة الداخلي ــه أن الناقــد ال خيضــع للمعــايري اخلارجيــة بــل يهــتم باألبني الــذي يكــون  بياجي

  . مكتفيا بذاته

ـــوي جنـــد        ـــذين اهتمـــوا باالجتـــاه البني الـــذي وضـــع "  R .Jakobsonرومـــان جاكوبســـون ": ومـــن النقـــاد ال

لعــل أبـرز مــا قدمـه يف هــذا اــال و ... ) ة ،املرســل إليـهلاملرسـل، الرســا(وظـائف اللغــة طبقـا ملنظومــة عناصـر الرســالة 

  .اليت ترتكز على ذاا أبرزها الوظيفة الشعريةللرسالة الست وظائف الب  املتعلق

الـذي نقـل االجتـاه البنيـوي مـن "  C. L. Strausكلـود ليفـي شـرتاوس "باإلضافة إىل الناقد األنثربولوجي        

استخدام االجتاه البنيوي يف وذلك من خالل " األنثروبولوجيا البنيوية"م يف كتابه  1958اللغة إىل خارج اللغة عام 

 .Rروالن بـارت "و" مورفولوجيـا احلكايـة الشـعبية "باإلضافة إىل جتربة فالدميري بروب يف كتابه ، دراسة األساطري 

Barthes "وغريهم.  

البنيويـــة التكوينيـــة ، البنيويـــة : يـــة فكريـــة عديـــدة منهـــاكمـــا انبثقـــت عـــن البنيويـــة اجتاهـــات عديـــدة وتيـــارات بنيو       

  .إخل..... الشكالنية ، البنيوية االجتماعية ، التكوينية التوليدية 

                                                
 8م، ص  1985،  4عارف منيمنه وبشري أوبري ، منشورات عويدات ، بريوت ، ط : البنيوية ، تر: جان بياجيه  )1(

 ن.، صاملرجع نفسه  )2(
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شق هذا االجتاه طريقه إىل الساحة النقدية العربية أواخر السبعينيات وذلك مـن خـالل الرتمجـة والتبـادل الثقـايف       

" النظريــة البنائيــة يف النقـــد األديب " يف كتابـــه " صــالح فضــل " جــد مـــثال وذلــك بفعــل اســهامات بعـــض النقــاد فن

  " .جدلية اخلفاء والتجلي " يف كتابه " كمال أبو ديب "و

لفيــات ذات أســس ومرتكــزات تســتند إىل خنظريــة كوــا مــن حيــث  البنيويــة  طبيعــة اآلراء حــول  تلقــد تضــارب     

 ال احلصـر جنـد عبـد اهللا الغـدامي الـذي، فعلـى سـبيل الـذكر  للتحليـل بقـى جمـرد دراسـةفكرية وفلسفية ما أم منهج ي

ليست مذهبا ، وما هي بنظرية وليسـت فلسـفة ولكنهـا مـنهج ،  البنيوية يف واقعها≪ : اعتربها منهجا حيث يقول 

هـو الـذي املسـتخدم فومن حيث كوا منهجا فبالتايل أداة للرؤية وميزة أداة الرؤية أا شيء خاضـع ملسـتخدمها ، 

 ≫يستطيع أن جيعلها مفيدة أو غري مفيدة 
)1(

يف  البنيوية نظريـة وذلـك مـا نلحظـه" فضل صالح " يف حني يعترب . 

  " .نظرية البنائية يف النقد األديب " عنوان كتابه 

" سـني الـواد ح" من بني األمساء النقدية العربية اليت حاولت تطبيق املنهج البنيوي على الرتاث العـريب القـدمي و       

ــــت " البنيــــة القصصــــية يف رســــالة الغفــــران " يف مؤلفــــه  ــــة القصصــــية ومــــدلوهلا " يف كتابــــه " ، حممــــد رشــــيد ثاب البني

  " ....االجتماعي يف حديث عيسى بن هشام 

الــذي يعتــرب أحــد رواد احلداثــة العربيــة الــذي متيــز بدراســة " عبــد الفتــاح كيليطــو"باإلضــافة إىل الناقــد املغــريب       

الثقافة العربية الكالسيكية مبناهج نقدية معاصرة ، وذلك بسبب انفتاحه علـى األدب الغـريب ومناهجـه النقديـة، إذ 

األدب والغرابـة ــــــ دراسـات بنيويـة "جنده يف أول كتاب له قام مبقاربة بنيوية للنص السردي العـريب القـدمي املعنـون ب 

  .ة يف الساحة العربيةالذي أثار ضجة كبري " يف األدب العريب ـــــ

                                                
  183م ، ص  2006، مارس  5، العدد لة ڤملعاصرين ، جملة األثر، جامعة وراشكاالت البنيوية يف كتابات النقاد العرب ا: سامية راجح )1(
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النص ، األدب "األول خصصه لشرح بعض املفاهيم واملصطلحات النقدية ك: قسم كيليطو كتابه إىل قسمني      

احلريـري والزخمشـري ، ألـف : ، أما الثاين فخصصه لبعض التطبيقات حول الرتاث العريب القدمي مثل ...." والشاعر

الـنص والالنـص  : "حيث اعتمد على االجتاه البنيوي يف توظيفـه للثنائيـات ،" سندباد" ليلة وليلة من خالل حكاية 

  .)1(، واستخالص القواعد البنائية اليت تتحكم يف توليد النصوص..."الرب والبحر ، اجلد واهلزل

  .  قصد عبد الفتاح كيليطو يف كتابه إىل رصد  مظاهر البنيوية العربية يف الرتاث العريب القدمي     

  ) Sémiotiqueالسيميائية : ( االتجاه السيميائي  ـــــــــ  2ــــــــ  2         

يعد االجتاه السيميائي من أهم االجتاهات النقدية ما بعد البنيوية اليت اجتهت صوب دراسة العالمات واملعىن       

ـــى فـــرا ـــى وجـــه اخلصـــوص وعل ـــة عل ـــة عمومـــا واألدبي دة املعـــىن اخلفـــي وراء مـــع التغلغـــل يف تفاصـــيل الظـــواهر الثقافي

إىل العصــر اليونــاين وحتديــدا إىل  Sémiotiqueيعــود األصــل اللغــوي ملصــطلح . العالمــات وتأويــل هــذا املعــىن 

تعــين العلــم،  Logosوبامتــداد أكــرب "(...) خطــاب" عــىن، مبLogosالــذي يعــين عالمــة ( Séméionلفظــة 

  .)2()فالسيميولوجيا هي علم العالمات 

عالمـة مميــزة ، أثـر ، قرينــة ، دليـل ، بصــمة ، (إىل أن الســيميائية  "  J.Kristevaليــا كريسـتيفا جو "وتشـري        

ا وكذا عـن مصـطلحاا ، أي أن البحث يف ماهية السيميائية يتطلب البحث عن جذوره)3() مسة منقوشة ومكتوبة

  .لح السيميائية، أي ما حييل إىل مصط.... العالمة ، الدليل ، القرينة: يف اأساسواملتمثلة 

                                                
 3، ط عبد الفتاح كيليطو ، األدب والغرابة ، دراسات بنيوية يف األدب العريب ، دار توبقال ، املغرب : ينظر )1(

  12ــــــ  11م ، ص  2010،  1جم السيميائيات ، منشورات االختالف ، اجلرائر ، ط مع: فيصل األمحر )2(

)3(
 131النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية ، ص : يوسف وغليسي 
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تعتــرب الســيميائية مــن االجتاهــات النقديــة املعاصــرة الــيت أفرزهــا النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين والــيت نشــأت      

ـــد اللســـاين  ـــذي أطلـــق عليهـــا الســـيميولوجيا "  F.de.Saussreدي سوســـري " بإســـهام مشـــرتك أورويب علـــى ي ال

Sémiologie   تمع فهو قابل للتصور ، وسـيكون هـذا العلـم إن علما يدرس حركة اإلشارا ≪: وقالت يف ا

جزء مـن علـم الـنفس االجتمـاعي ، وبالتـايل مـن علـم الـنفس العـام ، وسـأدعو هـذا العلـم سـيميولوجيا ، هـذا العلـم 

أي أن مهمتهـا هـي  دراسـة حيـاة العالمـات داخـل احليــاة )1( ≫سيوضـح مكونـات اإلشـارة والقـوانني الـيت حتكمهـا 

شـــارلز ســـندرس بــــريس " القيمـــة والداللـــة ، وجنـــاح أمريكــــي مـــع: جعلهـــا تقـــوم علـــى عنصــــرين مهـــا االجتماعيـــة و 

C.S.Peirce  " الذي أطلق عليها السيميوطيقاSémiotique  حتليله ألنواع العالمات ( اليت يؤسسها على

ــــــ السيميائية ــــــ ترتكز على ، وجعلها )2() املختلفة ومتييزه بني مستوياا املتعددة حيث حيدد الفروق بني اإلشارات 

  .والرمز) األيقونة ( اإلشارة ، العالمة : ثالث خصائص 

دراسة الشـفرات واألوسـاط فالبـد هلـا أن ـتم باإليديولوجيـة ، وبـالبىن االجتماعيـة  ≪يعترب االجتاه السيميائي       

ــــل النفســــي  ــــأثر تطورهــــا مــــن الناح(...) واالقتصــــادية ، وبالتحلي ــــة بالبنيويــــة الفرنســــية ومــــا بعــــد    وقــــد ت ــــة التارخيي ي

فاالجتاه السـيميائي يسـعى إىل تطـوير طرائـق منفتحـة للقـراءة مهتمـا باخلطابـات غـري اللغويـة كمـا تبـني  )3( ≫البنيوية

  .وظيفته وأمهيته يف بيان مدلوالت اإلشارة ومعرفة قوانينها اليت حتكمها

يعتـرب مـن رواد االجتـاه الـذي "   A.J.Greimasداس جوليـان غرميـاس أجلـري :  " باإلضـافة إىل نقـاد آخـرين      

واملــنت احلكــائي واملبــىن ، ملــا قدمــه مــن مفــاهيم يف هــذا احلقــل مثــل البنيــة الســطحية والبنيــة العميقــة الســيميائي نظــرا 

                                                
)1(

  4املصــرية العامــة للكتـــاب ، ط اخلطيئـــة والتكفــري ، مــن البنيويـــة إىل التشــرحيية قــراءة نقديـــة لنمــوذج معاصــر ،اهليئـــة :عبــد اهللا حممــد الغــدامي 

  46م ، ص  1998

 123مناهج النقد املعاصر ، ص : صالح فضل )2(

)3(
   15م ، ص  1994، 1سعيد الغامني ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط :السيمياء والتأويل ،تر:روبرت شولز 



 االتجاه النقدي عند كيليطو في قراءة التراث من التفكيك إلى التأويل.................. :..الفصل األول

31 

 

  R.Barthes " روالن بــارت"واملربــع الســيميائي  النصــوص الســردية مثــلحتليــل ، وطرقــه الشــهرية يف ...احلكــائي

  .وغريهم

عقدت هلـا ملتقيـات ( أما الساحة العربية فقد تبنت الطرح السيميائي خالل مثانينيات القرن العشرين ، حيث      

دراسـات سـيميائية أدبيـة لسـانية : "، وجمـالت مثـل" رابطة السيميائيني اجلزائريني " وأسست هلا مجعيات على غرار 

  .)1(" .... ) قاموس السيميائية لرشيد بن مالك : " ة مثل باملغرب ، ووضعت هلا قواميس متخصص" 

إن السيميائية انتقلت إىل العامل النقدي العريب عن طريق الرتمجة واملثاقفـة واإلطـالع علـى االنتاجـات املنشـورة       

يف عـدة اضـطرابات يف أوروبا والتلمذة على يد أساتذة السيميولوجيا يف اجلامعات الغربية ، إال أن هذا االجتـاه وقـع 

وذلــك " ســيميولوجيا "مبصـطلح ( ، هنــاك مـن يقــول  Sémiotiqueاصـطالحية ومفاهيميــة يف ترمجـة املصــطلح 

حملاولــة القــرب مــن مصــادر الفكــر النقــدي لصــناعة مصــطلحاا طبقــا للتقاليــد العربيــة القدميــة مبــا يســمح بالتواصــل 

ا علــى نفــس النســق الــذي كانــت متضــي عليــه عمليــة ألــ" الســيميوطيقا " العلمــي ، ومــنهم مــن يفضــل مصــطلح 

ويشتق منهـا السـيميائية ألـا حبـث يف الـرتاث العـريب والـيت تـؤدي بشـكل " السيمياء " التعريب ، وآخرون يفضلون 

  .)2() تقرييب الداللة اللغوية املطلوبة يف العلم احلديث 

  .إخل ..... اإلشاراتعلم الداللة، علم العالمات، علم : كما جند مصطلحات أخرى     

لقد حاول عدد كبري من الباحثني والنقـاد العـرب املعاصـرين تطبيـق هـذا االجتـاه علـى النصـوص السـردية      

تبنــوا هــذا  نحيــث يوجــد دارســو ، .... ايديولوجيــةاملتداولــة تارخييــة و  ن كانــت أغلــب املقاربــاتالعربيــة القدميــة بعــد أ

" عبـد املالـك مرتـاض "دراسـات : جنـدويف مقـدمتها سـردية العربيـة القدميـة ،ص الاملنهج وحاولوا تطبيقـه علـى النصـو 

                                                
)1(

 98مناهج النقد األديب ، ص : يوسف وغليسي 

)2(
 122ــــــ  121مناهج النقد املعاصر ، ص : صالح فضل 
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الـــيت تعمـــد إىل املـــنهج الســـيميائي يف تشـــريح النصـــوص الســـردية العربيـــة القدميـــة واحلديثـــة ، حيـــث اســـتهل مشـــواره 

ــال بغــداد ـــــــــ " السـيميائي بكتابــه  وأردفــه بكتــب أخــرى ، " ألــف ليلــة وليلــة ـــــــــ حتليــل ســيميائي تفكيكــي حلكايــة محّ

  ".مقامات السيوطي ــــــــ حتليل سيميائي ـــــــــ " وكذلك كتابه 

ــــك" ــــن مال ــــل " رشــــيد ب ــــه مث ــــه جمهــــودات يف الســــيميائية الســــردية مــــن خــــالل أعمال ــــذي ل مقدمــــة يف : "ال

بتطبيقها على نصوص تطرق يف هذا الكتاب إىل تلقي النقد والنقاد العرب للسيميائية وقام " السيميائيات السردية 

عبــد " ،كمــا جنــد الناقــد " البنيــة الســردية يف النظريــة الســيميائية " البــن املقفــع ، و" كليلــة ودمنــة " ســردية تراثيــة 

ليلـة وليلـة وكليلـة التحليـل السـيميائي للخطـاب السـردي ـــــــ دراسـة حلكايـات ألـف "من خالل كتابـه " احلميد بورايو

 .محيد حلميداين وسعيد يقطني : كوكبة من النقاد املغاربة  باإلضافة إىل" ودمنة ــــــ

كمـال "املعاصرين الذين قاربوا الـنص السـردي العـريب القـدمي برؤيـة سـيميائية د) اجلزائريني(من الباحثني العرب و      

  ."ضاء يف رحلة أيب حامد الغرناطيسيميائية الف"يف مؤلفه " بولعسل

خصــص الفصــل األول حملاولــة عــرض إشــكالية أدب الرحلــة مــن : الثــة فصــول قســم الباحــث رســالته إىل ث        

ــــع التصــــدي ملشــــكلة الفضــــاء املعــــريف الــــذي كــــاد أن يفصــــله مــــن دائــــرة األدب لصــــاحل  حيــــث املاهيــــة والشــــكل م

اختصاصات أخرى ، رأى أن الفضاء ال يعد مادة أولية بسيطة ميكن فحصـها خـارج الـنص األديب لفهـم النصـوص 

  .ىل التحوالت الداللية والسيكولوجيةخيضع أثناء تنقله إ السردية بل

قــوم بالفضــاء الــذي أخــذ يســرتجع  إال أنــه بعــد الكــبح والغيــاب علــى مســتوى الــنص ظهــرت جهــود نقديــة لتَ

السردية اليت كانت أكثر نقدا وتأويال واليت حاولـت الكشـف عـن الواقـع لية بظهور البنيوية والسيميائية مكانته األص

  .والسيميائي يف النص ، بعيدا عن التأويالت السياقية اخلارجية للنصالوظيفي 
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الباحث أن املـنهج املناسـب لقـراءة هـذا الـنص الرتاثـي السـردي ـــــــــ رحلـة أيب حامـد الغرنـاطي ــــــــــ هـو  ىوارتأ 

مـن خـالل إجـراء  قفـزة نوعيـة يف دراسـة األشـكال السـرديةكـون هـذا النـوع مـن الدراسـة أحـدث ،السيميائي املنهج 

  .قراءة داخلية للنص

أمـــا الفصـــل الثـــاين فقـــد متحـــور حـــول املقاربـــة الســـردية للتمفصـــالت الفضـــائية وأشـــكال حضـــورها يف رحلـــة 

الغرناطي إذ أن أدب الرحلة يتمتع بقدرات سردية بسبب نقله جتارب يف غاية اإلثارة واملتعة مما خلق أجناس سردية 

، كما حتدث عن االشـتغال الـداليل لفضـاءات الرحلـة حيـث غالبـا " كليلة ودمنة " و" ألف ليلة وليلة " خالدة ك 

  .ما يقحم ثقافته يف قراءة الدالالت داخل النص 

غــرايف الــذي   ُ بينمــا الفصــل الثالــث فقــد متثــل يف الكمونــات الدالليــة للفضــاء ، والــذي قــدم فيــه االشــتغال اجل

دا على التقاطبات املكانية والداللية حيث أن مبدأ التقاطب إجـراء ميهد الطريق لالستكشاف الداليل النهائي معتم

، وحديثــه عــن التقاطبــات اجلغرافيــة املتعلقــة ... ينشــأ مــن العالقــات التقابليــة والثنائيــات الضــدية واحلركــة الدالليــة 

تـاج الداللـة أثنـاء وقوعـه ، وهذا يـربز يف املخيـال العـريب القـدمي يف ان... الّرب والبحر ، العمق والسطح :بالطبيعة مثل

أما بالنسبة لألقطاب الداللية .على السطح أو سقوطه يف أعماق أسطورية سحيقة باإلضافة إىل الطبيعة واإلنسان 

  )1(...اآلنا واآلخر ، الوطن واالغرتاب : نذكر 

  

      

     

                                                
)1(

يوسـف وغليسـي ، جامعـة : سيميائية الفضاء يف رحلة أيب حامد الغرناطي ، مذكرة لنيل شـهادة املاجسـتري ، إشـراف: كمال بولعسل : ينظر 
 .م  2006/  2005،، خمطوط السرد العريب القدمي : منتوري ، قسنطينة ، قسم اللغة وآداا ، شعبة
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  Théorie de la Lecture :ــــــ نظرية القراءة وجماليات التلقي 3ــــــ  2      

لقـد جــاءت نظريــة القــراءة يف أواخــر الســتينات وبدايــة الســبعينات مــن القــرن العشــرين  ، حماولــة رد االعتبــار        

املتلقــي وإدخالــه بقــوة يف عمليـة التواصــل األديب ، إذ أــا اعتربتــه الـركن الــرئيس واألســاس يف عمليــة تلقــي / للقـارئ 

نظرية بالقارئ لوعيها التام بأنـه الوحيـد الـذي يسـتطيع حتقيـق املعـىن النصوص ومن مثة فهمها ، ويأيت اهتمام هذه ال

املسـتهدف  ≪الكامل للنصوص أثناء تفاعله مع النص ، وهو الذي يقوم باستكمال عمليـة القـراءة ، فالقـارئ هـو 

ومـادة الـنص  يف أي عمل أديب وال قيمة لذلك العمل إال يف أثناء قراءته ، ألن القراءة بتحقيـق التفاعـل بـني القـارئ

 ≫املكتوب تبعث احلياة يف حروفه وكلماته امليتة 
)1(.  

"   Constanceكونسـتانس " أن فضل صـياغة هـذه النظريـة إىل مدرسـة يرجع الكثري من النقاد والدارسني       

 هــــانز روبــــرت يــــاوس        " أول جتمــــع نقــــدي يصــــرف األنظــــار عــــن املؤلــــف والــــنص إىل القــــارئ ، وأطلــــق ( بصــــفتها 

H. R. Jauss   " 2(" )مجاليات التلقي " على هذا النقد(.  

إال أن اجلذور األوىل للنظرية القراءة ومجاليات التلقي تعـود إىل أفكـار ونقـد وثيـق الصـلة بالنظريـة الكالسـيكية       

: بالقول ، فأرسطو مل يكتف (...) فأفالطون وأرسطو ممن شغلوا باستجابة القارئ واجلمهور لألدب ( يف األدب 

إن املأساة غايتها إثارة اخلوف والشفقة لتحقيق التطهري ، بل ربط معيار جـودة الشـعر برباعـة التصـوير ، وقـوة تـأثريه  

  .)3()وإقصاء أفالطون الشعراء من مجهوريته املثالية وذلك ملا لشعرهم من تأثري يف السلوك اإلنساين 

                                                
 109م ، ص  2002ط ، .يف النقد والنقد األلسين ، دراسات نقدية ، دار الكندي ، عمان ، د: إبراهيم خليل )1(

)2(
  109ــــــ  108املرجع نفسه ، ص  

 106ـــــــ  105املرجع نفسه ، ص  )3(
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وهنــاك مــن يرجعهــا إىل أفكــار . قــوم علــى اسـتجابة اجلمهــور املتلقــيإذ ميكـن اعتبــار التطهــري تصــوير جلماليــة ت      

  .)1()الذي اهتم بالقارئ يف إطار عنايته باألثر الفين " إدغار ألن بو"ترددت يف النقد اإلجنليزي أو الفرنسي مثل (

: سـة مـؤثرات وهـيدد األصـول األوىل لنظريـة القـراءة ومجاليـة التلقـي كمـا ذكرنـا آنفـا يف مخعموما ميكـن أن حتـ      

ــــة انغــــاردن  ــــة بــــراغ وظواهري  H.Gadameوهرمونيطيقــــا غــــادامري  R.Ingardanالشــــكالنية الروســــية وبنيوي

  .وسيسيولوجيا األدب

عند احلديث عن هذا االجتـاه النقـدي تواجهنـا إشـكالية تتمثـل يف اعتبـار نظريـة القـراءة ومجاليـات التلقـي مـن        

حيـث جـاءت لتغطـي اجلوانـب الـيت (ه يف الواقـع نشـأ موازيـا هلـا ولـيس منبثقـا عنهـا ، اجتاهات ما بعـد البنيويـة ، ألنـ

ة عن حدود النص ، ووضع ايثة النصية وجتاهلها للسياقات اخلارجأمهلتها البنيوية بالدرجة األوىل باعتمادها على احمل

   .)2()التحليل املؤلف ـــــ النص ـــــ والقارئ  العملية األدبية يف دائرة التواصل اإلنساين وبنقل مركز الثقل إىل اسرتاتيجية

أوائـل الثمانينيـات وذروة االهتمـام النقـدي منـذ بـدايتها ( لقد بلغت نظرية القراءة ومجاليات التلقي ذروا يف        

" ن ب يف ايـة السـتينات املعنـو  H.R.Jauss، إذ ميكن اعتبار مقال الناقـد األملـاين  يـاوس )3() يف الثالثينيات 

  .هو املنطق احلقيقي والبدايات األوىل هلذا االجتاه" التغيري يف منوذج الثقافة األدبية 

منظـري التلقـي ، حيـث أرسـى  W.G.Iserياوس وولفنغانغ آيزر  نومن أبرز النقاد يف هذا االجتاه األملانيا       

الـــذي مثلــه آيـــزر " نظريــة التـــأثري واالتصــال"مســي االجتـــاه األول ب( اجتــاهني يف نظريــة القـــراءة ومجاليــات التلقـــي ، 
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 146ــــــــ  145النقد املعاصر ، ص مناهج : صالح فضل )2(
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نظريـة التلقـي "والذي أكد على دور القـارئ والـنص معـا متـأثرا بالظاهراتيـة ــــــــ هوسـرل ــــــــ ، أمـا الثـاين فقـد عـرف ب

  .)1()  ميثله ياوس ويؤكد فيه على دور القارئ يف خلق املعىن" والتقبل

نظرية القراءة ومجالية التلقي ، حيث يسعى كل منهما إىل تأصيل خطاب ويعد ياوس وآيزر من أبرز أقطاب        

نقدي يهتم بالعالقة التفاعلية بني القارئ والنص ، ووضع رؤية نقدية إلبراز فعالية القراءة ، وهي البوثقة اليت يلتـف 

مــني قــد اختــد منحــى خيتلــف عــن اآل خــر فاجتــه يــاوس حوهلــا أنصــار هــذه النظريــة ، إال أن كــل واحــد مــن هــذين العّل

  .نه ذهب إىل ضرورة رصد سريورة وصريورة األدبأ أي )2( )صوب اهتمامه بالتلقي يف حقل تاريخ األدب(

حتليل األعمـال الفرديـة وتفسـريها والتنظـري لديناميـة القـراءة وكيفيـة تكـوين املعـىن  ≪أما آيزر فقد اقتصر على        

 ≫لدى القارئ 
الل اعتقاده أن النص حيتوي علـى املعىن وطرائق تفسري النص ، من خ ؛ أي أن آيزر اهتم ببناء )3(

  .فجوات اليت تستدعي قيام القارئ بإجراءات لكي يكون املعىن يف وضع حيقق غايات اإلنتاج

قام رواد هذه النظرية بصياغة جمموعة من املفاهيم ، وأهم هذه املفاهيم واإلجراءات يف القراءة ، انطالقا من        

  :حات فلسفية ، أهم هذه املفاهيم اليت باتت لصيقة ذه النظرية نذكرطرو 

عنــد غــادامري " األفــق ( " مفهــوم قدمــه يــاوس والــذي أخــذه مــن مفهــوم :  )أفــق االنتظــار ( أ ــــــــــ أفــق التوقــع       

، هـذا  )K Popper ()4عنـد كـارل بـوبر " خيبـة االنتظـار "اليت أخذها من مفهـوم " االنتظار " مركبا معه كلمة 

ويلعـب دورا أساسـيا يف نظريـة . املفهوم الذي يراه حمققا أمله يف الربهنة على أمهية التلقي يف فهم األدب والتأريخ له

توقعاته أن يتطـابق مـع هـذا األفـق أي أن ينسـجم بأفق  ≪التلقي، حيث أن القارئ ينتظر من العمل الذي يواجهه 
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ن تصورا خاصـا لـألدب بعامـة العمل مع املعايري والقيم اجلمالي  ≫ة اليت تكوّ
فعـدم حتقـق توقعـات القـارئ يصـيبه  )1(

  . باخليبة 

يقصد ذه القيمة املسافة اليت تنشأ بني القارئ وهو بصدد قراءته لنص ما ،فالقارئ : ب ـــــــ املسافة اجلمالية       

وتصور مسبق حول هذا الـنص فيتوقـع وجودهـا قبل قراءته ومالمسته ملعاين هذا النص ، تكون لديه معارف سابقة 

شـارت إىل قـيم مجاليـة انتظـاره فكلمـا اتسـعت املسـافة أفيه ، لكن حيدث أن خييب هذا النص توقعاتـه ويكسـر أفـق 

  .جديدة

 )2()هو القارئ الذي خيلقه النص لنفسه ( وهو مفهوم قدمه آيزر ) : القارئ املضمر ( ج ــــــــ القارئ الضمين       

  . القارئ / ذا القارئ قارئ مفرتض ومتخيل ناتج عن التأثري الذي ميارسه النص على املتلقي فه

ــأمور معينــة والبــد مــن تــوفر شــروط مــن شــأا الــتحكم        ــة التلقــي حمكومــة ب ــة القــراءة ومجالي إن القــراءة يف نظري

القراءة هي عمليـة  ≪لصلة بالنص ، إذ أن وضبط عملية القراءة منها اإلملام بالسياق أي معرفة اللغة األدبية ذات ا

فسـيحة ) أفقيـة ( دخول إىل السياق ، وهي حماولة تصـنيف الـنص يف سـياق يشـمله أمثالـه مـن النصـوص الـيت متثـل 

 ≫للنص املقروء متتد من حوله ومن قبله وتفتح له طريقا إىل املستقبل 
)3(.    

  : يف ثالثة أنواع  Todorov" تودوروف"ها ومن هنا ال ميكن إغفال أنواع القراءة اليت حصر      

قراءة تقليدية ال تركز على النص بل تتجه إىل املؤلف أو اتمع ، وتعامل النص كأنـه   :أ ـــــــــ القراءة االسقاطية     

  . وثيقة إلثبات قضية شخصية أو اجتماعية والقارئ فيها يلعب دور املدعي العام الذي حياول إثبات التهمة 
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تلتزم بالنص ولكن تتخذ منه املعىن الظاهر فقط وتعطيه حصانة ، لذا فـإن شـرح الـنص : ب ـــــــــ القراءة الشارحة    

  .يكون بوضع كلمات بديلة لنفس املعاين 

قراءة الـنص مـن خـالل شـفرته بنـاءا علـى معطيـات سـياقه الفـين ، تسـعى هـذه القـراءة : ج ــــــــ القراءة الشاعرية      

  .)1(كشف ما هو يف باطن النص إىل  

وعلــى ذكــر أنــواع القــراءة وجــب ذكــر أنــواع القــراء ، حســب مــا يقرتحــه النقــاد والدارســون ميكــن ادراجهــم وفــق      

  :ثالثة أنواع 

  .الذي ال يقدم أي إضافة، وهو قارئ سليب: أ ـــــــــ القارئ العادي    

  لذي يستطيع إعادة انتاج النص األديب يف نفسه مبا أويت من خربة وهو ا) : املهتم ( ب ــــــــ القارئ العارف    

الــذي ال يســتطيع انتــاج الــنص يف نفســه فقــط بــل علــى الــورق أيضــا ، أي أنــه قــادر علــى : ج ــــــــــ القــارئ الناقــد    

  .)2(املنتجة انتاج نص جديد يف قراءة تؤثر بدورها يف قارئ آخر ، وهذه القراءة يسميها أقطاب كونستانس القراءة

أما إذا انتقلنا إىل الساحة النقدية العربية فإن نظرية القراءة ومجالية التلقي قد حظيت بقدر كبري من االهتمام        

جـدت أقــالم كثــرية تبحــث يف القــراءة والتقبـل والتأويــل والتلقــي ، كمــا كــان  اصــرين ، حيــث وُ لـدى النقــاد العــرب املع

حيـث عقـدت جامعـة تـونس يف غضـون تسـع سـنوات نـدوتني (  من هـذا االهتمـام لنقاد املغرب العريب نصيب كبري

الـذي كانـت " محيد حلميـداين " ، وجند من أعمدة هذا االجتاه من النقاد املغريب )3() متخصصتني للقراءة والكتابة 

 .له اهتمامات بنظرية القراءة ومجاليات التلقي 
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مـن ( ون ويدرسون الرتاث العريب القدمي سواءا كـان شـعرا أم نثـرا وذلـك كما وجد عددا كبريا من النقاد يعيد         

النــبش يف الـــرتاث ( ، فمــن الدارســني مــن توجــه صــوب  )1()زاويــة احلــرص علــى تقــدمي قــراءة لــبعض ذلــك الــرتاث 

يني إىل الكالم النقدي العريب القدمي زاعما أن النقاد القدامى أمثال اجلرجاين وقدامة واآلمدي وابن قتيبة سبقوا الغرب

  .)2()عن التوقع والتقبل وأفق القراءة 

يف كتابـــه املوســـوم " شـــكري املبخـــوت " ومـــن الدراســـات الـــيت تناولـــت الـــرتاث العـــريب القـــدمي جنـــد كتـــاب         

الضـمين وأفـق التأصـيل ملفهـوم القـارئ ( الـذي تنـاول فيـه " مجاليات األلفة ـــــــــ النص ومتقبله يف الرتاث النقدي ــــــــــ "

  .)3()االنتظار يف الرتاث النقدي العريب القدمي حيث استحضر فيه اجلاحظ 

ــه " حبيــب مونســي " كمــا ميكــن اإلشــارة إىل الناقــد اجلزائــري          نقــد النقــد املنجــز العــريب يف " الســيما يف كتاب

مسار القراءة العربية القدمية : ( ل عن القراءة منها الذي تناول فيه عدة فصو " النقد األديب ــــــــ دراسة يف املناهج ــــــــ 

مث انتقل إىل القراءة السياقية من قراءة تارخيية وقـراءة اجتماعيـة وقـراءة نفسـية مث تطـرق إىل القـراءة النسـقية مـن قـراءة 

  .)4(....)بنيوية شكالنية وأسلوبية وبنيوية عربية 

، " قـراءات مـع الشـايب واملتنـيب واجلـاحظ وابـن خلـدون " يف مؤلفـه " عبد السـالم املسـدي " باإلضافة إىل          

قـدي و مـن أعمـال تصورا يف قـراءة الـرتاث الن" جابر عصفور "اليت قدم فيها " قراءة جديدة لرتاثنا النقدي " وندوة 

ر حامـد أبـو نصـ"، و" اهلوميـل  حسـن" ل" ظـواهر النقديـة املعاصـرة مالمح املـوروث يف ال"دراسة  هذه الندوة  أيضا

  ".....إشكالية القراءة وآليات التأويل "   يف" زيد 
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لقد كان النص السردي القدمي يقوم على ثنائية اإلمتاع والتسلية والوعظ إذ ارتبطـت باجلوانـب األخالقيـة            

قصـة "، "  ألـف ليلـة وليلـة" و " كليلـة ودمنـة " وعلى هذا األسـاس كـان يقـوم تلقـي هـذه النصـوص احلكائيـة مثـل 

  .إخل ..... سيف بن دي يزن 

ففي العصر احلديث وبسـبب غـزو املنـاهج القرائيـة املعاصـرة وتنـوع طـرف التلقـي أصـبح مبقـدور القـارئ أن           

يتجاوز عملية التلقي السليب إىل القراءة والتأويل وبناء آفاق جديدة أثناء عمليات القراءة فاستعيض عن الكثري مـن 

املسافة اجلمالية وخرق أفق انتظار القارئ بـدل االمتـاع والتسـلية : لقدمية باملصطلحات املعاصرة مثل املصطلحات ا

   .إخل...... التأويل بدل التفسري ، والقراءة بدل النقد ، والقارئ بدل الناقد كذلك مصطلح و 

  ) Décontructionالتفكيكية : ( ــــــــ االتجاه التفكيكي  4ـــــــ 2              

يـدة ، اتسـمت السـتينات مـن القـرن العشـرين بـروز حركـة جد غربيـة مـع مطلـعالالنقديـة لقـد شـهدت السـاحة        

وتفكيــك املفــاهيم وإعـــادة وزعزعــة الثوابــت ، ومــع انتهــاء الفلســـفة واالنتصــار لالعقــل  بــالثورة علــى كــل املركزيــات

ــه بر و ظهــإيــذانا ب لقــد كانــت هــذه الثــورة. منظــورات جديــدة منطلــق صــياغتها مــن  االجتــاه مــا أصــبح يصــطلح علي

   .)J.Derrida ()1والذي يرتبط أساسا بالناقد والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا ( التفكيكي 

 نظمتهــا جامعــة جــون النــدوة الــيت( إن ظهــور االجتــاه التفكيكــي يف الفكــر النقــدي املعاصــر تــزامن مــع انعقــاد      

البنيـــة والعالمـــة " اإلنســـان ، حيـــث كانــت مداخلـــة جـــاك دريـــدا املوســـومة بهــوبكنز عـــن اللغـــات النقديـــة وعلـــوم 

أهم املداخالت لفتـا لنظـر واحملـك الـذي وضـع قـاطرة  ، )2() م  1966عام " واللعب يف خطاب العلوم اإلنسانية 

                                                
م ،  2003،  1يب احلـديث مـن احملاكـاة إىل التفكيـك ، دار املسـرية للنشـر والتوزيـع والطباعـة ، األردن ، ط النقد األد: إبراهيم حممود خليل )1(

 110ص 

  134س ، ص .ط ، د.جابر عصفور ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، د:النظرية األدبية املعاصرة ، تر:سلدن رومان )2(
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لبنيويـة ليسـت قطيعـة ل( واملالحظ أن البنيويني أنفسهم أقطاب التفكيـك ، فالتفكيكيـة  .النقد على سكة التفكيك

ــة البنيويــة ، تعــرب عــن مراجعــة البنيويــة نفســها وتأملهــا يف  إمنــا هــي نقطــة انعطــاف بــاملفهوم الرياضــي يف منحــى الدال

  )1()مسار تطورها 

الـذي بشـر مبـيالد " روالن بـارت " إذن التفكيكية هي بنيوية بقالب آخر ، ملا ال وزعيم حركة ما بعد البنيويـة       

: ال ميكن أن تنفتح على املستقبل إال بقلب األسـطورة الـيت تـدعمها  ≪: ؤلف ، كما يقول القارئ وأعلن موت امل

  )2( ≫فميالد القارئ رهني مبوت املؤلف 

  "..... Man  P. deبول دي مان" ، "  M.Foucoltميشال فوكو : "وجند من روادها أيضا      

ة رواجا يف التجربة النقدية العربية ، بالرغم مـن انتقاهلـا لقد عرفت التفكيكية كسائر االجتاهات النقدية السابق      

عبـــد اهللا حممـــد "م كانـــت البدايـــة التفكيكيـــة العربيـــة ، أول حماولـــة للناقـــد الســـعودي  1985ســـنة ( املتـــأخر نســـبيا 

ـــ  ة لنمــوذج إنســايناخلطيئــة والتكفــري ـــــــــــ مــن البنيويــة إىل التشــرحيية قــراء"يف كتابــه املوســوم " الغــدامي  )3()"معاصــر ــــــ

أو التفكيـك رغـم أن الغــدامي   Déconstructionأول كتـاب عــريب حيمـل يف ثنايـاه مصــطلح ( لـذي يعتـرب ا

  )4( )سيوضح أنه ال يقصد به ما يريده دريدا " التشرحيية " الذي يرتمجه ب 

                                                

 168مناهج النقد األديب ، ص :يوسف وغليسي )1( 

  171املرجع نفسه ، ص  )2( 

 161النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية ، ص : يوسف وغليسي )3( 

 )4(
م 2005، 1اسـات والنشـر ، بـريوت ، ط دريدا عربيا ، قراءة التفكيك يف الفكر النقدي العريب ، املؤسسـة العربيـة للدر : حممد أمحد البنكي 

 119ص 
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اعرية الـنص ومصـطلح تــداخل املنـاهج النقديـة األلسـنية وشـ ≪األول تنـاول فيـه : والـذي قسـمه إىل قسـمني        

 ≫النصــوص ومــا إىل ذلــك مــن املفــاهيم 
مقــوالت البيــان يف : مســتعينا يف ذلــك باملفــاهيم العربيــة املوجــودة مثــل، )1(

يف "ولــدى حـازم القرطــاجين " نظريــة الـنظم "وعبـد القــاهر اجلرجـاين " البيـان والتبيــني " الـرتاث العــريب عنـد اجلــاحظ 

مسـتلهما يف ذلـك وإعادة قراءا " محزة شحاتة "حاول فيه مقاربة قصيدة : القسم الثاين، أما ".... نظرية التخييل

  .آليات التفكيك

ــــواد " أمثــــال:  باإلضــــافة إىل أمســــاء عربيــــة أخــــرى       ــــة احلــــد القــــراء" يف كتابــــه " حســــني ال ة والنصــــوص وجدلي

من أبرز النقاد والبـاحثني الـذين تنقلـوا بـني معظـم يعد الناقد اجلزائري عبد املالك مرتاض أما مغاربيا ف"... واالنعتاق

" املنــاهج النقديــة املعاصــرة واعتمــدوا علــى االجتــاه التفكيكــي يف دراســام النقديــة يف ايــة الثمانينيــات وكــان كتابــه 

خلطاب السردي ـــــــ حتليل ا"باإلضافة إىل كتاب " يكي حلكاية محال بغداد ـــــــــألف ليلة وليلة ــــــــ حتليل سيميائي تفك

الروايـة ـــــ  قـارب مرتـاض هـذهأهــم النمـاذج التفكيكيـة حيـث ، "يائية مركبـة لروايـة زقـاق املـدق معاجلـة تفكيكيـة سـيم

معاجلة تفكيكية سيميائية "تفكيكي سيميائي والذي اصطلح عليهجنيب حمفوظ وفق منهج مركب "زقاق املدق ـــ ل 

 ≫املنهجي القائم على الرتكيبية اليت تنـأى بنفسـها عـن املقاربـة األحاديـة  وذلك انطالقا من تصوره ≪ ،"مركبة 
)2(

 

حيـث اسـتخدم )3()، ال ميكـن أن يسـتوفيه حقـه مـنهج  واحـدأن حتليـل نـص سـردي معقـد(ل كتابه إذ يرى يف مدخ

 ...دية ، والبنيوية يف دراسة البىن السر ..... السيميائية يف دراسة الشخصيات وعنوان الرواية والعيون 

                                                
التفكيكية يف اخلطاب النقدي املعاصر ، دراسـة يف األصـول واملالمـح واإلشـكاالت النظريـة والتطبيقيـة ، دار رسـالن للطباعـة : ريريتبشري تاو  )1(

     81م ، ص  2008،  1والنشر والتوزيع ، سوريا ، ط 
مرتــاض ، اخلطــاب ، جامعــة بشــار ، العــدد النقــد اجلزائــري وســلطة التجريــب ، قــراءة يف اآلليــات النقديــة عنــد عبــد املالــك : حسـني بوحســون )2(

 99، ص  15

حتليــل اخلطــاب الســردي ، معاجلــة تفكيكيــة ســيميائية مركبــة لروايــة زقــاق املــدق ، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ، : عبــد املالــك مرتــاض: ينظــر )3(

 7ــــــ  6اجلزائر، ص 
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  آليات التفكيك ومسارات التأويل في كتابات عبد الفتاح كيليطو: المبحث الثاني    

الـرتاث وعــاء ذاكـرة األمــة والــوعي بـذلك الــرتاث واالسـتفادة منــه مســاعد علـى بنــاء احلاضـر واملســتقبل ، هــذا      

هو نوع من ( من جديد  وإعادة قراءتهالوعي الذي ينفي الزعم بأن الرتاث عائق على التقدم ، فالرجوع إىل الرتاث 

، وهـو املنحـى الـذي سـلكه الناقـد  )1() إعادة حتقيق التوازن والوقوف يف وجه االستيالب وحتديات الواقـع املعاصـر 

ــة الــيت تقــدم معاجلــة جديــدة لــألدب  املغــريب عبــد الفتــاح كيليطــو فأعمالــه تعتــرب مــن احملــاوالت األوىل العربيــة واملغربي

مــن خــالل التوســل مبقاربــة منهجيــة ارتضــاها الباحــث لنفســه يهــدف مــن خالهلــا إىل إحيــاء الــدرس ( مي العــريب القــد

   .)2() النقدي العريب 

ر بـذلك ، إال أننـا جنـدها تضـمر العديـد مـن إجـراءات ّقـ أعماله وال يورغم أن كيليطو ال يتبىن منهجا حمددا يف     

ــة املعاصــرة مثــل فقــد اســتطاع الناقــد أن يواكــب الركــب الغــريب . آليــات التفكيــك :  وإســرتاتيجيات النظريــات الغربي

مل أعـد أقـرأ كمـا    ≪:فيقـول Communications )اتصـاالت( وذلـك عقـب إطالعـه علـى مـا نُشـر يف جملـة

 ≫الكتابة ال حمالة  القراءة تتغري كنت أفعل يف السابق وعندما تتغري
)3(

 .  

ليطــو حــول الســرد العــريب القــدمي ، جيــد أنــه يســتثمر مقــوالت التفكيــك فــاملتمعن يف الدراســات الــيت قــدمها كي      

وقبـل أن نشـرع يف عـرض احملطـات الـيت  وال يتواىن من الغرب من منجزات املدونـة النقديـة الغربيـة بشكل أو بآخر ،

  .متثل فيها التفكيك يف كتاباته البد من العودة إىل التفكيكية يف بيئتها الغربية 

       

                                                
  45ه ،ص  1435/ م  2014،  1ي ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، ط إيهاب جميد برادة ، القراءة املعاصرة للرتاث النقدي والبالغ )1(

  278م ، ص  2011رحلة اهلجرة ، دار دينوري للدراسات والنشر والتوزيع ، سوريا ، ....نظرية التلقي: فؤاد عناين )2(

)3(
  6األدب والغرابة ، ص : عبد الفتاح كيليطو 
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  :ــــــ التفكيكية بين النزعة الفلسفية والنقد األدبي ـــ  1  

مصطلح التفكيكية إىل طريقة يف قراءة النصوص ، تقـوم علـى نقـض األسـس الـيت ارتكـز عليهـا يف بنيتـه  يشري       

للكشف عن وجوه للداللـة مل تكـن يف حسـبان كاتبـه وذلـك باستحضـار الداللـة الغائبـة للـدوال اللغويـة ،  اوزعزعته

  .لب مركزية النص دون أن ُحتسم داللته النهائية وق

والتشـكيك ( ، كمشـروع إعـادة النظـر يف الفلسـفة الغربيـة  J.Derridaوقد ارتبطت التفكيكية جبـاك دريـدا       

وتقـويض .  )1() يف املقوالت امليثافيزيقية األساسية للفلسفة الغربية منذ أفالطـون وعـرب تـاريخ الفلسـفة حـىت البنيويـة 

  . لطة املركز والقول بعدم استقرارية اللغة س

حول   Nietzscheفقد بىن دريدا برناجمه التفكيكي على أرضية معرفية من خالل استكمال ما قدمه نيتشه     

 .Mرفضــــه ملــــا قدمــــه الفالســــفة الغربيــــون حــــول احلقيقــــة واملاهيــــة واجلــــوهر ، مــــرورا بأعمــــال مــــارتن هايــــدغر 

Heidgger  ــه وحماوالتــه يف مبحــث الكينونــة ، حيــث يعتقــد هــذا األخــري أن هــذا األخــري الــذي متحــورت أعمال

، بـل أن الكينونـة سـابقة للداللـة ومتسـامية عليهـا ، إن الكينونـة يف ) الوجـود ( الداللة ال ميكن أن حتتوي الكينونـة 

ونـة ويرتكهـا مشـطوبة نظره هي املدلول النهائي الذي تدل عليه الدوال كلها ، لـذلك كـان هايـدغر يكتـب كلمـة كين

  .ألا غري مناسبة وضرورية يف اآلن نفسه 

عطــي مــدلوال بطريقــة مباشــرة مثلمـــا ىل الــدال يف اللغــة باعتبــاره ال يوقــد اســتعار دريــدا هــذه الفكــرة إذ نظــر إ      

لول وجهـان تعكس املرآة الصورة ، وهذا ما يبني عدم استقرار النموذج اللغوي السوسريي الذي يرى أن الدال واملـد

                                                
)1(

  33املرايا احملدبة ، ص : عبد العزيز محودة 
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 مــا الايــة ، وهــو األمــر دلول الــذي يعتــربه بــدوره داال وهكــذا إىلاملــلعملــة واحــدة ، فالــدال يف احلقيقــة حييــل علــى 

  . )1() فضي إىل تعدد القراءة وال ائيتها الذي ي

،  وطروحاتـه املشـاة فيمـا خيـص احنـالل األشـياء يف الكلمـات  M.Foucoltمث ما يقدمـه ميشـال فوكـو        

تـــاٌج  ا نتـــاج ممارســـة خطابيـــة ، حـــىت أن الـــذات هـــيوالنظـــام يف اخلطـــاب وبـــأن احلقيقـــة تشـــكلت تارخييـــا علـــى أـــ ِ ن

  .للممارسات اخلطابية

ــه           ــة مثــل( وانتهــاءا عنــد دريــدا فيمــا اختزل ــة للفلســفة الغربي دت التكوينــات املعرفي ّ : ــدم الثنائيــات الــيت شــي

، مث انسحب ذلك إىل النقد األديب ....الغياب/ الكتابة ، احلضور / جلسد ، الكالم ا/ اخلارج ، العقل / الداخل 

  .)2()اخلطاب / القارئ  ، النص / املدلول ، املؤلف / متمثال يف الدال 

كمصـــطلح أو مفـــردة وقـــع عليهـــا دريـــدا بشـــكل عفـــوي عنـــدما كـــان   Déconstruetionوالتفكيكيـــة          

  األملـانيتني Destructionوهدم  Abbouجم ما قصده هايدغر بكلميت نقض بصدد التفتيش عن مفردة ترت 

وصف  باعتبارها الكلمة القادرة على Découstructionفتوصل إىل مفردة " يف علم الكتابة"وذلك يف كتابه 

 ُ مـــن رفـــت طريقتـــه يف القـــراءة ـــذا االســـم ، رغـــم أن مـــا اهـــتم بـــه دريـــدا هـــو جمموعـــة منـــط القـــراءة الـــذي اقرتحـــه فع

  .املصطلحات اليت التصقت بفكره وبطريقته يف القراءة 

                                                
ـــة ، تـــر: جمموعـــة مـــن الكتـــاب )1( ـــة والتفكيـــك ، مـــداخل نقدي ـــع ،  األردن ، ط :البنيوي ـــة للنشـــر والتوزي ـــل ، أزمن م ،         2007 ، 1حســـام ناي

  181ــــــــ  180ص 

نســانية واالجتماعيــة ،   التفكيكيــة وقــراءة الــنص العــريب القــدمي ، عبــد الفتــاح كيكيطــو منوذجــا ، دراســات يف العلــوم اإل: ســامي عبابنــة حممــد )2(
  1076م ، ص  2015،  1، ملحق  42الد 
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: كمـا يشـري دريـدا إىل صـعوبة حتديــد وترمجـة مفـردة تفكيـك باعتبارهـا هــي األخـرى خاضـعة للتفكيـك فيقــول        

مجيع احملموالت ومجيع املفهومات التحديدية ومجيع الدالالت املعجمية وحىت التمفصالت النحوية اليت تبدو يف  ≪

  .)1( ≫ظة معينة وهي متنح نفسها هلذا التحديد وهذه الرتمجة ، خاضعة هي األخرى للتفكيك وقابلة له حل

فشأن هذه املفردة شأن أي كلمة أخرى ال تستمد قيمتها إال يف سياق معني حتل فيـه حمـل كلمـات أخـرى أو       

  .تسمح لكلمات أخرى أن حتددها

ة يبدو اجتاها فلسـفيا ، ومـرة يكـون اسـرتاتيجية سياسـية أو فكريـة ، ومـرة يتخذ التفكيك مظاهر عديدة ، فمر       

والتفكيك من حيث كونه اسرتاتيجية ضمن حدود الفلسفة وإسـرتاتيجية للبحـث يف . أخرى يبدو طريقة يف القراءة 

، يصــف  الفلسـفة تقــوم علــى مناقشــة دقيقــة داخــل الفلســفة وكـذا مــن أجــل إزاحــة املقــوالت الفلســفية ذات اهليمنــة

دت مفـاهيم الفلسـفة اشـتغاال  ≪ أندريدا ذلك ب ّ تفكيـك الفلسـفة يعـين إذن االشـتغال عـرب اجليالوجيـة الـيت قـد شـي

 ≫يقيم عند هذه املفاهيم إقامة يداخلها الشك 
)2(

.   

لنظريـة يف احلقيقة أن لقاء دريـدا بالنقـاد األمـريكيني هـو مـا جعـل منحـاه التفكيكـي واحـدا مـن االجتاهـات ا           

أن شـهرة دريـدا مل جتـيء عـن طريـق أقرانـه الفالسـفة ، (  R. Rortyاألدبية املعاصرة حيث يقول ريتشارد روريت 

دون وراء وسائل جديدة لقراءة النصوص بدال من السعي وراء فهم التاريخ  بل عن طريق نقاد األدب الذين كانوا جيّ

   .)3()دا بأنه زعيم هلا الفكري فهما جديدا فأصبح هذا شعار مدرسة فوجئ دري

                                                
 62م ، ص  2000،  2حممد عالل مناصر، دار توبقال للنشر ، املغرب، ط : كاظم جهاد ، تق: الكتابة واإلختالف ، تر: جاك دريدا )1(

  108البنيوية والتفكيك ، ص : جمموعة من الكتاب )2(

  108يكية وقراءة األدب العريب القدمي ، ص التفك: حممد سامي عبابنة )3(
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فقد شغل التفكيك دارسي األدب رغم أن دريدا قـد شـرح طبيعـة التفكيـك الـذي قدمـه مسـتبعدا أن يكـون         

إن التفكيـك     ≪ "رسـالة إىل صـديق يابـاين "نظرية هلا أسس ومبادئ أو منهجا حتليليـا ، وذلـك يف مقـال لـه بعنـوان 

ليس التفكيك منهجا ( ...)  Critiqueوال نقدا )  Analyse( ظاهر ، ليست حتليال ــــــ بأية حال ــــــــ رغم امل

  .)1( ≫...وال ميكن حتويله إىل منهج 

، األثــر  Differance أاالخــتالف املرجــ: شــرع دريــدا يف ابتــداع العديــد مــن املصــطلحات الفلســفية مثــل       

Trace  ــــة أصــــلية ــــدة جماــــا  Supplement، املكمــــل  Arche Criture، كتاب ومصــــطلحات عدي

  . مصطلحات هايدغر ومن سبقه من الفالسفة 

، هـــذا  Logocentrismeإن اجلــوهر الــذي يقــوم عليــه التفكيــك الدريــدي هــو نقــد ميثافيزيقــا احلضــور       

عطي الكلمات واألفكار معناها ويؤسس مصداقيتها( األخري  ُ   )2()الذي يعين القول بوجود سلطة أو مركز خارجي ي

 فقد كان الرأي السائد حىت البنيوية أن هـذا املركـز اخلـارجي الـذي تعـددت مسـمياته عـرب تـاريخ الفلسـفة يـتحكم يف

ُىن واألنساق وحتليلها ،  نها من حتقيق املعىن بينما بينما ال خيضع هو للتحليل ، ويؤسس شرعية العالمة وميكّ بناء الب

 .ركز املوثوق هو ما رفضه دريدا كما رفض إحالة العالمة إليه ال حيتاج هو إىل ما يؤسس مشروعيته ، وهذا امل

وعليــه قـــام دريــدا بتقـــدمي جمموعــة مـــن املصــطلحات واملفـــاهيم الــيت تعمـــل بشــكل متـــداخل ومعقــد متصـــديا        

يـة للمفهومات املؤسسة للميثافيزيقا الغربية وبطريقـة دياليكتيكيـة يقـدم مفاهيمـه الـيت باتـت لصـيقة بفكـره وبالتفكيك

  : ومن بينها 

                                                
  61الكتابة واالختالف ، ص : جاك دريدا )1(

  330املرايا احملدبة ، ص : محودة عبد العزيز )2(
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ـــ  1ــــــــ  1     يف املؤسســة الفرنســية للفلســفة  1968الــذي أطلقــه دريــدا ســنة  : Diffiranceاالخــتالف  ـــــ

Société Français De Philosophie  مــــأخوذ مــــن الفعــــلDifférer نقــــل : الــــذي يعــــين

Déplacer  سـحب ،Glisser  أبطــل وغفــل ،Déjoner  ، ال يوجــد أصـل يشــبه الــذيو C’est Ni 

étre Identique  Pas يف احلديث عن األصل من مطلق رؤيته التفكيكية حيث شرع دريداL’origine  

بنفي فكرة أن يكون هناك أصل حمض ، وأن األصل يبدأ بالتلوث أو االبتعاد عن مقـام األصـلية مبجـرد أن يتشـكل  

علــى اعتبــار أن األصــل .ة لتعدلــه يف أصــليته كأصــل فيجــد نفســه جمــربا علــى أن ميهــد ملســار تــأيت فيــه اآلثــار املتتابعــ

يف  يف حياتنــا أوالاألول فاألصــل طريــق إىل األثــر كمــا يكــون اليــوم  )1(يكــون أصــال باالســتناد إىل النســخة التاليــة لــه

  .اجتاه املوت ، ومن هنا كان االختالف لتأيت مقولة التأخر واإلرجاء 

األصـل ُحييـل دائمـا إىل الحقـة ، أو ) :  Le Retard Originaire(اإلرجـاء األصـلي  ـــــــ 2ـــــــ  1     

إحالة اهلوية إىل آخرها الذي يؤسسها يف نفسها كهوية ، وإحالة إىل اآلخر وإرجاءا لتحقيق اهلوية بانغالقهـا الـذايت 

  . La Diffiranceهو ما عرب عنه دريدا 

        La Diffirance عنــد دريــدا حمــوال احلــرف « e »  ف إىل احلــر« a »  مــا ميــنح الالحقــة« ance » 

، يعــين إخــالف اهلويــة موعــدها مــع ذاــا وإحالتهــا إىل اآلخــر باســتمرار ورغــم أن الفــارق ال  *معــىن الفعــل وطاقتــه 

االقتصــاد شــبه غــري  فهــذا االنــزالق املتكــتم للحــرف يقــيم هــو نفســه يف قلــب(يكــاد يالحــظ عــن طريــق الســمع ، 

   .)2()إىل آخرها أو تقمعه رب فيه اهلويةاحملسوس الذي تع

                                                
   31املرايا احملدبة ، ص : عبد العزيز محودة )1(

 ما يقابل املصدر يف اللغة العربية  ∗ 

)2(
  32ــــــ  31املرجع نفسه ، ص  



 االتجاه النقدي عند كيليطو في قراءة التراث من التفكيك إلى التأويل.................. :..الفصل األول

49 

 

ف بوضع التاء بني قوسني للتعبري عن القصـد الـذي ال)ـــــــت(خارسون العرب هذه املفردة إىل اإلوقد ترجم الد        

يف موسـوعة اليهـود " عبد الوهـاب املسـريي"كما هو احلال عند "االخرتجالف "أو يرمي إليه دريدا من هذه املفردة 

  ." االختالف واإلرجاء"يه املصطلح من لفظيت واليهودية الذي حنت ف

أعتقــد أـــا تتضــح مــن خـــالل سلســلة مـــن فأنــا  ≪: وحــول دالالت مفــردة االخـــتالف يوضــح دريــدا قـــائال       

وهي مجيعـا كلمـات مزدوجـة القيمـة " الزيادة " أو " األثر " أو  مثال"الكتابة " يت تعمل معها ، املفردات األخرى ال

 ≫قابلة للتعيني  أو ذات قيمة غري
)1(.  

مها املزدوجة ، مؤكـدا علـى أـا ليسـت مفهومـات وليسـت كلمـات وبأـا غـري قابلـة          ّ فيقدم هذه املفردات بقي

                :حســب التســمية الديريديــة ، فيقــدمها كمــا يلــي  Différance فــردةللفصــل عــن اللغــة وتعمــل بشــكل مماثــل مل

   .حو يف الوقت نفسهري وما ميهو ما يش: األثر 

  هي ما يأيت لينضاف ويسد النقص : الزيادة 

  تدل على السم والرتياق :  *الفاراماكون 

  Hymen : 2(مثلما هي عند ماالرميه تدل على غشاء البكارة الذي يصون العذرية وعلى االلتحام يف الزجية(.   

ـــ  1       ـــ 3ــــــ ُشــخص فيهــا االخــتالف  : نقــد العالمــة/ الكتابــة األصــلية  ــــــ تعــد الكتابــة إحــدى امليــادين الــيت ي

عمله ، من خـالل نقـد مفهـوم العالمـة مثلمـا كـان متعـارف عليـه يف ميثافيزيقـا اللغويـات الغربيـة ، وكمـا فّصـل فيهـا 

فالعالمة تكتسب صـفة االنغـالق (، كاعتباطية العالقة بني الدال واملدلول ،  F .Soussureفردناند دي سوسري

                                                
  62الكتابة واالختالف ، ص : يدادر  جاك )1(

  .مصطلح يوناين يعين الدواء ، اطلقت على األضحية أو القربان  *
 ن . نفسه ، ص  املرجع )2(
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أفقـد العالمـة هـذه الصـفة ، أي االنغـالق اخلـارجي ورفـض دريـدا هلـذا املركـز نهائية والذاتية حبكم عالقتهـا بـاملركز وال

والنهائية والقـدرة علـى الداللـة ، ففـتح العالمـة وغيـاب املركـز جيعـل مـن اللغـة سلسـلة ال ائيـة مـن الـدوال الغامضـة 

   .)1() واملراوغة 

ـــــة         فبعـــــد أن يســـــتعرض األصـــــل ا      ـــــف ميكـــــن جتـــــاوز ثنائي ـــــافيزيقي للمفهـــــوم الغـــــريب للعالمـــــة يرينـــــا دريـــــدا كي مليث

ــة أصــلية ، / الكــالم  ــه بالعناصــر ( الكتابــة حنــو كتاب ــه مــن خــالل عالقت فــإذا كــان كــل عنصــر يف اللغــة يســتمد قيمت

متنحهــا عملهــا  املتبادلــة ، هــذه اإلحــاالت هــي الــيت)  Renvois(األخــرى يف النســق وذلــك عــن طريــق اإلحالــة 

  .)2()وقيمتها ، على أن تكون لعبة االختالف هذه مسجلة يف الدوال من قبل وهو ما أطلق عليه األثر 

إن نقد مفهوم العالمة يفضي إىل الائية الداللة ، كما أن رفض دريدا هلذا املركز ال جيعله يقدم بديال عنـه ،       

ـــدمري  ألن هـــذا البـــديل ســـيتحول إىل مركـــز ثابـــت حيجـــب الكينونـــة ، إن اســـرتاتيجية التفكيـــك تقـــوم علـــى عمليـــة ت

مـا دام التفكيـك يعلـن مـوت املؤلـف ، أي عـدم تفسـري املعـىن يف (مستمرة وهو ما عرب عنه عبد العزيز محودة بقولـه 

  .)3()ضوء مقصديته ، فالكتابة حتدد معىن بال توقف لتبخره بال توقف منفدة عملية إعفاء منتظمة من املعىن 

يف ضوء ما يقوله التفكيكيون فإنه ال ميكن النظر إىل النص األديب على أنـه يصـور عاملـا منفصـل أو مسـتقبل        

عن اللغة ؛ على اعتبار أن اللغة سلسلة من الدالالت اليت ال تشري إىل مدلوالت مستقلة يف وجودها ، فإن القراءة 

تركيبـا لغويـا أو توليفـة بالغيـة ميكـن فهمهـا وحتليلهـا عـن طريـق يف ضوء هذه االسـرتاتيجية تركـز علـى الـنص باعتبـاره 

ــاره . تفكيكهــا  كمــا أن نقــد املركــز الــذي جــاء بــه دريــدا يثبــت أن ماســبق اعتبــاره هامشــيا يف النصــوص ميكــن اعتب

                                                
 336املرايا احملدبة ، ص : عبد العزيز محودة )1(

  املرجع نفسه ، ص ن )2(

   337، ص  املرايا احملدبة: عبد العزيز محودة )3(
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عطي أمهيـة ملـا هـو هامشـي ال يـؤدي  ُ مركزيا ببساطة عندما ينظر إليه من وضع خمتلف ، لكن هذا االنقالب الذي ي

  .إىل خلق مركز جديد 

جتدر اإلشارة إىل أن ما قدمه دريدا يف هذا اال ليس باألمر اهلني وال ميكـن اإلحاطـة بـه أو اختزالـه يف هـذه       

فما قمنا بتقدميه هو فقط إشارة ألهـم مقـوالت التفكيـك ، حـىت يتسـىن للقـارئ فهـم مـا سـيأيت . الفقرات البسيطة 

  .ليات التفكيك يف كتابات عبد الفتاح كيليطو النقديةالحقا ، فالبحث يرتصد متثل آ

   :القراءة التفكيكية عند عبد الفتاح كيليطو  ــــــــ 2      

ميثل ما جاء به كيليطو يف قراءاته املتعددة لألدب العريب القدمي فهما خمتلفا للتفكيكية ، وذلك من خالل   

األدب والغرابة ــــــــ دراسة بنيوية يف "مح التفكيكية ، بداية بكتاب إعادة النظر يف بعض املفاهيم اليت مل ختل من مال

فقـدم تعريفـا ( م من خالل وقوفه عند مفهوم النص متجاوز فكرة األنواع األدبيـة  1982" األدب العريب القدمي ــــــــ

  .)1()للنص األديب من حيث كونه يشمل كل األنواع اليت تعترب أدبية 

الشـاعر ومفهــوم املؤلـف، وهــو األمــر : ت النقديــة التقليديـة مبراجعــة بعــض املفـاهيم مثــلكمـا طالــب الدراسـا

" مفهـوم املؤلـف يف الثقافـة العربيـة"، "الكتابـة والتناسـخ: "الذي أفاض فيه وخصص له دراسـات يف كتاباتـه الالحقـة

العـني واإلبـرة ـــــــــ دراسـة يف " م ،  1987" احلكايـة والتأويـل ـــــــــ دراسـات يف السـرد العـريب القـدمي ـــــــــ "م ،  1985

تضــمن النزعــة التفكيكيــة يف القــراءة والــيت تتجلــى يف ت، فأعمــال كيليطــو قــد ..... م  1995" ألــف ليلــة وليلــة ــــــــــ 

  : املفاهيم واألبعاد التالية 

  :ــ مفهوم المؤلفــــ 1ــــــ  2

                                                
 ) 35ــــــــ  15( األدب والغرابة ، ص: ليطوالفتاح كي عبد: ينظر )1(
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الشعر والكتابات النثرية ـــــــ اجلاحظ حتديدا ـــــــ متأثرا بالنزعة  قدم كيليطو يف دراسته األوىل اليت متحورت حول

  :ما بعد البنيوية ــــــــ التفكيك ـــــــــ مفهوما خاصا للمؤلف يف الثقافة العربية فميز بني نوعني من املؤلفني 

  الثقايف               وهو مؤلف مزيف ، وهو الكاتب الذي يعمل وفقا ألسس شكلها اخلطاب: املؤلف الفعلي( 

واعتربه الشـخص الـذي يعمـل يف اخلفـاء ، وهـو حصـيلة الوضـع الثقـايف املتجسـد يف اخلطـاب : املؤلف احلق 

     .)1()املعريف يف جمال ما ، ويف احلقيقة ما املؤلف الفعلي سوى امتداد للمؤلف احلق 

ٍك ، وهـو قـارئ باسـتمرار لـنمط اخلطـاب فجوهر فكرة كيليطو يتمثل يف أنه لـيس مثـة مؤلـف وإمنـا هنـاك حمـا 

اجلمعــي ، وحيــاول أن ينســجم مــع ذلــك الــنمط ليكــون صــوته مســموعا ، واستشــهد علــى ذلــك بالشــاعر اجلــاهلي 

والوقـوف علــى الطلــل ، واعتـرب الشــاعر مؤلــف فعلــي ولـيس املؤلــف احلــق ألنــه حيـاول أن ينصــت إىل الشــعراء الــذين 

رسخ هيئة خطاب القصيدة اجلاهلية سبقوه ، من منطلق أن الوقوف على ال ُ   .طلل تقليد شعري ي

  :ــ المعنى الهامشي وفائض الداللةـــــ 2ـــــــ 2 

وهي الدراسة اليت جتلى فيها بشكل  ) املقامة اخلامسة ( يف الدراسة الثانية قدم كيليطو مقاربة ملقامة احلريري 

يوظــف كيليطــو مفــاهيم ومقـــوالت . كــررة لدريــدا كبــري وملحــوظ الفكــر التفكيكــي ، فناهيــك عــن اإلحــاالت املت

التأجيـــل واإلرجــاء ، الغيـــاب باإلضــافة إىل مصـــطلحات أخـــرى مســتوحاة مـــن الفكـــر : ثـــل التفكيــك عنـــد دريــدا م

كنزوع ورغبـة يف الكشـف ( يف ثنايا قراءته اليت تبدو غريبة وخمتلفة للقارئ فتظهر .... فائض الداللة الدريدي مثل 
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داخل نص املقامة، إن قراءته للمقامة جتسد فكرة أن املعىن منتج اللغة ، وليس ناجتا عن مؤلفها  عن قوة عمل اللغة

  .)1()احلريري أو سياقها التارخيي 

وقراءته هلذه املقامة قراءة لنمط خطايب وَجتسُده يف جمموعة من النصوص املتنوعة، واليت تشرتك وتـدور حـول 

" عبـد القـاهر اجلرجـاين"اخلطـاب البالغـي املتمثـل يف نصـني ل: نواع هي وهذه األ" الشمس والقمر"توظيف كلميت 

  " . الشمس والقمر"يتناوالن " أسرار البالغة"مقتطفني من 

تتضـمن "  ابـن املعتـز"، الشـعر مـن خـالل استحضـار أبيـات ل" ألف ليلة وليلـة"واخلرافة من خالل نصوص 

  " .اهلمداين"، واألمثال كما هي عند "  الشمس والقمر"

وهي الفكـرة الـيت تتبناهـا تصـورات ) الرتكيز على اللغة ( ينطلق كيليطو من أن املعىن ناتج عن لغة اخلطاب  

فقراءته هلذه املقامة يف تقلباـا السـردية وكـذا مـن خـالل دوائـر املعـىن الـيت ترتتـب ( ما بعد البنيوية عن موت املؤلف 

الشـمس والقمـر ، الليـل "السابقة والالحقة بعدا معنويا جديدا كـــــــعن ظهور كلمة مركزية اختذت يف سلسلة املعاين 

يتجاوز التأويالت املمكنة يف حماولة منه للكشف عن أبعاد أخرى ال ميكن أن تكون يف مركـز الداللـة )2(" ) والنهار

ة    .املشكَل

بأن اللغة قادرة على أن : ل  عنه يف املنظور التفكيكي بفائض الداللة ، الناجم عن املنظور القائعّرب ي وهو ما

  :تقول أكثر مما يريد مستخدما وذلك يتحقق من خالل 

                                                
)1(

 1079التفكيكية وقراءة األدب العريب القدمي ، ص : حممد سامي عبابنة  

)2(
، جامعـة خنشـلة،  3منـاط التلقـي ، جملـة اآلداب واللغـات  ، العـدد عبد القادر نويرة ، قراءة عبد الفتاح كيليطو للمقامات ، النسق الثقايف وأ 
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يف اللغة كل دال يصطحب معه كوكبة من الدوال ، ويف التفكيك  :ـــــــ قيمة الدال الباذخة  1ــــــ   2ـــــــ  2

ىن أن الـدال وهـو بصـدد إشـارته متجسد يف تقويض فكرة االختالف بني الدوال واالعتباطية بني الدال واملـدلول مبعـ

  .)1(إىل مدلول يتحول هذا األخري بدوره إىل دال يشري إىل املدلول وهكذا يف سلسلة غري منتهية

حسـب املنظـور التفكيكـي ال وجـود ملـدلول ـائي بـل  :ــــ تقويض فكـرة المـدلول النهـائيــــ 2ـــــــ  2ـــــــ  2 

إن تعدد الدالالت ينتج من تعدد القـراءات ، فـالنص  ≪ن يف قول كيليطو ونلمح هذين البعدي. هناك داللة مرجأة

 ≫عناصره وعناصر نصوص أخرى قارئ يف تركيب عالقات خفية بني باملعاين عندما يفلح ال" غنيا"يصري 
)2(  

  .ركة العالمة حلوهو ما حتدث عنه دريدا بأن العالمة اللغوية حرة وأن الكتابة ما هي إال تنظيم  

ل كيليطو الدوال اليت تنتجها القراءة يف نص املقامة مع النصوص املقروءة األخرى ، بتتبـع هـذه الـدوال يتناو  

ـــة أن املعـــىن  ـــدوال يف اللغـــة مـــن مـــدلوالت ، لتظهـــر يف النهاي ـــه هـــذه ال ـــة ، واالهتمـــام مبـــا حتمل معـــىن تلـــك ( اللغوي

للدوال اليت مل تكن يف احلسبان ، واليت ال ينتبه  هو منتج اللغة ، وجرت القراءة بتتبع الدالالت اهلامشية) النصوص

  .إليها القارئ مما ينتج حزمة دالالت حمتملة دون اجلزم بداللة تنفي ما سواها  

أمــا يف البنيــة الســردية يقــوم الناقــد بقلــب املركزيــة املنطقيــة الــيت تقــوم عليهــا املقامــة ــدف تشــويش العالقــات 

جهـت لـه يهية ، كالتساؤل عن الشخص الذي و واضع اليت تبدو فيها اإلجابة بداملستقرة ، فكيليطو يتساءل من امل

 ≫ال جيب أن نتسرع يف اجلواب بل ليس من الضروري أن نصل إىل جواب  ≪: املقامة ، قائال 
)3(  

                                                
 1080حممد سامي عبابنة ، التفكيكية وقراءة األدب العريب القدمي ، ص  )1(

 58م ، ص  2007،  3الغائب ، دراسة يف مقامة احلريري ، دار توبقال للنشر ، املغرب ، ط : عبد الفتاح كيليطو )2(

 1081التفكيكية وقراءة األدب العريب القدمي ، ص : سامي عبابنة حممد )3(
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وذلـك بعـدم وجـود ـــــــ كمـا متـت اإلشـارة إليـه سـابقا ــــــــ  ميكـن أن نلمـح فكـرة األثـر :  ـــ األثرـــ 3ــــــ  2ـــ ــــ 2

أصل باستمرار وبأن النص يدخل يف عالقات ال ائية مع نصوص أخرى ، ويستمد ال ائيتـه مـن نصـوص أخـرى 

العنــوان والرتتيــب مــا جعلــه خيلــص إىل أن مقامــة احلريــري هلــا : مــن خــالل قــراءة املقامــة مــن زاويتــني أو مــن نقطتــني 

   .)1(اينملقامة اهلمدقراءة  ا وماضيها ، وأن مقامة احلريري هيرحلته

ـرف كيليطـو باهتمامـه بالسـرد القـدمي ،  :إلغاء مركزية النص واسـتبعاد قصـد المؤلـف  ـــــــ 4ـ ـــــــ 2ـــــــ  2 عُ

قصـي في( يتجنـب القـراءات املعهـودة ،  إال أنه يف دراساته وتأويله لتلك احلكايـات" ألف ليلة وليلة "خاصة كتاب 

ت اليت تلف احلكاية ، فيتجه للبحث يف قضايا وتفاصيل هامشـية يف الـنص أو احلكايـة مقصدية املؤلف أو السياقا

مـا جيعـل القـارئ يلتفـت إىل أشـياء بعيـدة عـن )2() وال ميكن أن تكون مقصودة يف حـد ذاـا حـىت مـن قبـل املؤلـف 

  . جوهر النص أو احلكاية 

مـن البحـث يف القصـة الـيت تـدور بـني الصـياد  مثلما هو احلال مع حكاية الصياد والعفريت املعروفة ، فبدال 

إلقـاء الصـياد للشـبكة : مثل( والعفريت ، يتجه كيليطو إىل تفاصيل أدرجها الراوي قد ال ينتبه إليها القارئ العادي 

يتساءل عن هذه األرقام حتديدا ، وناقدنا ال يتوقف عنـد التسـاؤل بـل ....) أربعة مرات يف اليوم ولديه ثالثة أوالد 

  . رع يف التحليل انطالقا من اللغة لينسج حكايته اخلاصة اليت ال تشبه احلكاية املعروفةيش

يعتـرب مفهـوم الغرابـة مـن املواضـيع الـيت شـغلت الناقـد عبـد الفتـاح كيليطـو  :عطـى الغرابـة ــــــ م 5ـــــــ  2ــــــ  2

فيجعــل مــن الغرابــة اخلــيط " األدب والغرابـة "ونــه بالغرابــة بدايـة بكتابــه الــذي عن وتعـرض إليــه يف أكثــر مــن موضــع ،

                                                
 1081التفكيكية وقراءة األدب العريب القدمي ، ص : حممد سامي عبابنة )1(

 1081املرجع نفسه ، ص  )2(
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فموضوع الغرابة عند كيليطو يشمل ، الرابط للدراسات اليت تتنوع ما بني املقامة وحكاية سندباد وملحمة اإلعراب 

  .أنه من املستحيل دراسة األدب مبنأى عن الغرابة ويشري إىل  )1(خمتلف مظاهر الثقافة العربية 

وم الغرابة باأللفة ، وعرب عنها بالفارق الزمين الذي ينشأ بيننـا وبـني األشـياء املألوفـة لطاملا ربط كيليطو مفه  

عادة ، فما يبدو غريبا من أشياء ومصـطلحات هـي يف احلقيقـة أشـياء نسـتعملها بشـكل يـومي لكـن مـع شـيء مـن 

ـــ وعرب عنها بالعتبة الـيت ال الغرابة ــــــــيشري كيليطو إىل هذه املسافة اليت تفصل الدارس عن نصه املدروس ـــــــــ . التغيري

  .يرفض البعض اآلخر جتاوزهابينما  عادة الدارسني أو يتجاهلوا ،تبه إليها ين

أنـه ال ( مشـريا إىل " احلكايـة والتأويـل "حامال بذور الغرابة يف دراساته مع كتاب يتابع كيليطو يف نفس املسار      

  .)()2ا نقيض األلفة بل قد يكون يف بعض األحيان املألوف جدا هو سر الغرابة إىل الغرابة على أالنظر جيب 

  : ويشرح كيليطو هذا املنظور باستدعائه لبيت أيب متام 

ــــــــــِزِل  نْ ــــــــًدا َألوِل مَ َ ه أَب ُ ينـــــــــ ِ َحن فه الَفَىت        وَ أَل َ نِزل يف اَألرِض ي   َكم مَ

زل الذي حين إليه الشـاعر أهـو املنـزل احلـايل أم املنـزل املنـدثر ، فـاملنزل الـذي ترعـرع فيتساءل كيليطو عن املن 

ىل الغريب هو الذي يعطيه أمهيتـه ، فيه الشاعر وكان مألوفا له ، يصبح غريبا  وهذا التحول واالنتقال من املألوف إ

  .كل حديث عن الغرابة هو بالضرورة حديث عن األلفةيصبح  وعلى هذا األساس 

  

  

                                                
   10األدب والغرابة ، ص : عبد الفتاح كيليطو )1(

)2(
 94م ، ص  2014،  1املغرب ، ط  مسار ، دار توبقال للنشر ،: عبد الفتاح كيليطو 
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  مسار حياة الناقد والفضاء الشكلي والداللي للكتاب :المبحث األول     

  : لناقد مسار اــــــ   1 

العـرب املعاصـرين الـذين داع صــيتهم يف جمـال الدراسـات النقديــة يعتـرب عبـد الفتـاح كيليطــو واحـدا مـن النقــاد        

نيت بالسرد العريب القدمي ، وكتاب  هو أحد حلقـات مشـروعه النقـدي حـول اخلطابـات "  أويلاحلكاية والت "اليت عُ

وقبل املضي يف عرض مضامني الكتـاب ومنهجيـة قـراءة كيليطـو هلـذه ... السردية القدمية من حكاية ومقامة وخرافة

  .النصوص وجب تقدمي نبذة عن هذا الباحث 

ــاب مث تــدرج يف  م ، تعلــم 1945عبــد الفتــاح كيليطــو كاتــب وناقــد مغــريب ولــد بالربــاط ســنة         القــرآن يف الُكتّ

،كمـا " مـوالي يوسـف " مساره الدراسي ، كانت ميوالته األدبية واضـحة منـذ اختيـاره التخصـص األديب يف ثانويـة 

ليلتحـق بكليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية  )1(اختار اللغة األملانية كلغة ثانية بدال من اإلجنليزية بدافع التميز والتفـوق 

س األدب الفرنسـي املعاصـر وذلـك لعـدم تـوافر التـدريس باللغـة األملانيـة " مد اخلـامس حم" جبامعة  بالربـاط حيـث درّ

م ونـــاقش دكتـــوراه الدولـــة يف فرنســـا عـــام  1979حصـــل علـــى دبلـــوم الدراســـات العليـــا ســـنة ( باجلامعـــة آنـــذاك ، 

 .)2() م اليت خصصها لدراسة املقامات  1982

 أن بـــوادر الكتابــة كانـــت باديـــة عليــه منـــذ ســـن الرابعــة عشـــر ، يكتـــب  مل يكــن كيليطـــو الطفــل النجيـــب إال

سبب اتقانه للغة الفرنسية فهو ما عرب عنه بالعقوبة الناعمة اليت كـان ( كيليطو باللغتني العربية والفرنسية ، أما عن 

                                                
  88مسار ، ص : عبد الفتاح كيليطو: ينظر )1(

)2(
البنيويــة ومـا بعــدها بـني التأصــيل الغـريب والتحصــيل العـريب ، رســالة ماجسـتري ، اجلامعــة اإلسـالمية ، كليــة : وردة عبـد العظـيم عطــا اهللا قنـديل  

  203م ، ص  2010اآلداب ، قسم اللغة العربية واألدب العريب ، غزة ، 
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ن اللغـة الفرنسـية يتعرض هلا من قبل معلميه ومطالبته بإعادة نسخ النصوص بالفرنسية عـدة مـرات يـرتجم كيليطـو مـ

  . )1() إىل اللغة العربية لكن العكس ليس صحيح فهو يعرتف بارتباطه باللغة العربية واعتبارها حبه األول 

للناقـد حمــاوالت شــعرية وقصصــية إال أنــه كــان يتلــف كــل مـا يكتبــه كمــا أنــه يف كثــري مــن األحيــان ال يصــف  

   .ريا عن التلميذ الذي يكتب يف حصة اإلنشاءنفسه بالناقد بل بالكاتب واألديب وأنه ال خيتلف كث

فـريى يف هـذه األخـرية ، بـاملنفلوطي واملعـري واجلـاحظ ورامبـو ودانـيت والكتابـات السـردية الكالسـيكية ( تأثر 

عــزى ســر تفـوق الكتــاب والــروائيني الغـرب حلــوارهم مــع اآلداب األوروبيــة  )2() اختصـار للثقافــة العربيــة  ٌ ،  كمـا أنــه ي

ة ، باإلضــافة إىل قناعاتــه الراســخة بـأن التطــور الــذي ميكــن أن يلحـق باحلاضــر أو املســتقبل ال ميكــن أن الكالسـيكي

  .  يتم إال بالعودة إىل املاضي وحماولة فهمه 

م حيـث قـام بنشـر عـدة دراسـات أدبيـة يف صـحف وجمـالت عربيـة وفرنسـية  1976بـدأ كيليطـو النشـر عـام 

  : ب العريب والفرنسي باملغرب وخارجه ، من مؤلفاته واملشاركة يف عدة فعاليات حول األد

Ø  م 1982األدب والغرابة عام.  

Ø  م 1984احلكاية والتأويل. 

Ø  م 1985الكتابة والتناسخ.  

Ø  م 1987الغائب.  

Ø م 1993ملقامات ا.  

Ø  م 1995لسان آدم.  

                                                
 84مسار ، ص : عبد الفتاح كيليطو )1(

)2(
 106املصدر نفسه ، ص  
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Ø  م 2005حصان نيتشه.   

Ø  م ، من شرفة ابن رشد ، العني واإلبرة  2009األدب واالرتياب ......  

  : نذكرأما مؤلفاته بالفرنسية 

Ø Les Scéances 1983 

Ø L’Auteur Et Ses Doubles 1985 

Ø La Longue D’Adam 1999  

" جامعـة حممـد اخلـامس "ترمجت العديد من أعماله إىل اإلجنليزيـة واإلسـبانية واإليطاليـة ، اشـتغل أسـتاذ ب 

  .ة وأوروبية م ، كما اشتغل أستاذ زائر بعدة جامعات أمريكي 1986منذ 

  : حصل على عدة جوائز منها 

Ø  م  1986جائزة املغرب الكربى عام  

Ø  م  1996جائزة األطلس الكبري عام  

Ø  م  1996جائزة األكادميية الفرنسية  

Ø  م   2007جائزة العويس يف النقد والدراسات األدبية عام  

ُدرس األدب الفرنسي املعاصر ويبحث إن عبد الفتاح كيليطو تركيبة غريبة ومتنوعة ؛ يفكر ويكتب بلغتني        ، ي

ـــه  ـــة وخصوصـــية الـــنص العـــريب ، األمـــر الـــذي جعـــل لقراءات ـــزاوج بـــني احلداثـــة الغربي يف النصـــوص العربيـــة العتيقـــة ، ي

 . وتأويالته بريقها اخلاص واملتميز 
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  :للكتاب الشكلي الفضاء  ـــــــ 2        
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صـدارات األوىل لعبـد الفتـاح كيليطـو ، الـذي خصـه لدراسـة السـرد العـريب مـن اإل"  احلكاية والتأويل " كتاب     

م  1988القدمي ، إذ كان هذا األخري هو العنوان الفرعي ـــــــ الشارح ــــــــ الذي أحلقه بعنوان الكتاب الذي نُشر عام 

وزيـع معظـم أعمـال الناقــد يف طبعتـه األوىل وأعيـد طباعتـه عـدة مـرات مـن قبـل دار توبقـال الـيت تولـت طبـع ونشـر وت

  .بالعربية أو بالفرنسية 

ــاقي مؤلفاتــه األخــرى صــغري احلجــم ، ال يتعــدى الثمــانني        ـــ وعلــى غــرار ب ـــ كمــا يصــفه صــاحبه ـــــــــ والكتيــب ــــــــ

يوضح فيه واقع ) مقدمة ( صفحة ، يضم ست دراسات منفصلة ظاهريا متصلة ضمنيا ، استهلها صاحبها بتقدمي 

راســات النقديــة العربيــة احلديثــة واملعاصــرة ، ومنظورهــا الضــيق لــألدب العــريب بشــكل عــام والســرد بشــكل خــاص الد

ذاهبا إىل أن دراسة هذه املسرودات العربية بأنواعها ال ينبغي أن يكون بشكل منعزل ، أو منصبا علـى نـوع سـردي 

  .بعينه وجتاهل صنف آخر 

كيليطو ما بني النقـد واخلرافـة والقـص علـى لسـان احليـوان والسـرية الذاتيـة أو وقد تنوعت النصوص اليت تناوهلا        

  .أما عن أسباب اختيار تلك النصوص بعينها هو ما تركه الناقد أمرا معلقا.... الرتمجة 

للهامش دور مهم يف كتابات عبد الفتاح كيليطو مـن خـالل إدراج الشـروحات والتوضـيحات املتعلقـة مبوضـوع      

ة ، وتقدمي مرادفات للمفـردات الغريبـة أو املبهمـة املوجـودة يف املـنت ،فاهلـامش عنـد كيليطـو ميشـي بـاملوازاة مـع الكتاب

عنه ، فاألفكار والتصورات اليت يطرحها الناقد يف اهلامش مكملة للمنت ، كما ميكن إعتبارهـا أمهية املنت ، وال يقل 

  . متنا آخر قابل للدراسة والتحليل 

ــة املتنوعــة ككتــاب أمــا         ــة املعتمــدة يف الكتــاب فقــد كــادت تتســاوى مــابني أمهــات الكتــب العربي عــن املرجعي

للجرجــاين ودواويــن " أســرار البالغــة " البــن رشــيق ، " العمــدة " ، " ابــن خلــدون " لألصــفهاين ورحلــة " األغــاين"
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.. .شــال فوكــو وبــاختني وجاكبســون، بــاملوازاة مــع مراجــع أجنبيــة حديثــة لغاســتون باشــالر ومي...شــعرية ومقامــات

مش ، أمـا ذكـره للمراجـع يف اهلـار واملراجع قائمة يف اية كتابـهوأفرد هلذه املصاد. باإلضافة إىل مراجع للناقد نفسه 

  . فقد كان شحيحا

  :جة ضمن الكتاب فقد عنوا كاآليتأما عن الدراسات املندر      

 ــــــــــــــ اجلرجاين والقصة األصلية 

 ـــــــــــــ الصياد والعفريت ـ

 ــــــــــــــ زعموا أن 

 ــــــــــــــ أبو العرب والسمكة 

 ـــــــــــــ أبو سهل واجلمل 

  )1(ـــــــــــــــ ابن خلدون واملرآة 

وغالف الكتاب منسق بطريقة تتماشى مع مضمونه ، من خـالل إدراج صـورة فنيـة ملنمنـة قدميـة والـيت      

املوجودة يف اجلزء السفلي حتت العنوان مباشرة ، أو تتصـدر الغـالف  "ليون كاري " ها عن لوحة لـ استنسخ

كي متنح القارئ بعض اإلشارات واملدلوالت عما يتضمنه الكتاب من معطيـات الغرابـة والسـحر يف السـرد 

  .العريب القدمي 

ويل، فالتأويل ينطلق من غالف الكتاب واختيار هذه اللوحة هو نوع من مشاركة القارئ يف عملية التأ    

 ...   قبل أن يدخل يف مضمونه ، تأويل احلكاية 

  

                                                
)1(

  م  1988،  1احلكاية والتأويل ، دراسات يف السرد العريب ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط : عبد الفتاح كيليطو : ينظر 

 .م من طرف دار توبقال للنشر  1998عام ــــــ أما الطبعة الثانية من هذا الكتاب فقد كانت 
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  :الفضاء الداللي للكتاب  ـــــــــ 3         

  :جرجاني والقصة األصلية ــــــ ال 1ـــــ  3         

"أســرار البالغــة " يتنــاول عبــد الفتــاح كيليطــو يف الدراســة األوىل كتــاب        
*
ــه  للجر   جــاين لكنــه ال يقــرأه علــى أن

كتاب لفنون البالغة ، وإمنا يذهب إىل أنه يروي قصة ما ، فينطلق كيليطو يف نسج عناصر هذه القصـة مـن قضـية 

ـــيت تأخـــذ أشـــكاال متعـــددة  ـــة ال ـــاطن فيؤكـــد أن هـــذه الثنائي ـــني الظـــاهر والب ـــي واملســـترت ، الوضـــوح  : التعـــارض ب اجلل

ــة الكالســيكية ، كمــا هــي ... لبــاب والقشــور والغمــوض ، احملتــوى والغــالف ، ال متجســدة يف كــل النصــوص العربي

موجودة أيضا يف احلقل النقدي مـن خـالل الطـرح الشـائع بـني الدارسـني أن النصـوص اإلبداعيـة أو النقديـة غامضـة 

، تسـاعده ومراوغة أو ختتفي شيئا ما ، وعلى الباحث أو الناقد أن يزيل هذا الغموض من خالل اتبـاع منهجيـة مـا 

  . على فك شيفراته 

ويضيف أن هذا الطرح مرتسخ يف ذهن الدارسـني مـن خـالل النظـر إىل الوضـوح املوجـود يف بعـض النصـوص        

نظر إليها  ُ على أنه مفتعل أو نسيب ، وعلى هذا األساس تزول الفوارق املوجودة بني النصوص الواضحة والغامضة وي

  . )1(ا مبنطور واحد وتقرأ بالطريقة نفسه

اخلطـاب األول هـو اخلطـاب البالغــي : ثالثـة أنـواع مـن اخلطابـات " أسـرار البالغـة " يـرى كيليطـو يف كتـاب        

املقنن لفنون ااز ، وهو اخلطاب الذي أّلف من أجله الكتاب فيتحدث فيه اجلرجاين بإسـهاب عـن اـاز بأنواعـه 

  . وأشكاله 

                                                
بالغـة للجرجـاين مـن املـدونات الـيت شـغلت الناقـد بالدراسـة والتحليـل ، إذ جنـده يتناولـه يف عـدة مؤلفـات لـه ، ويستشـهد بـه يف كتاب أسرار ال *

 الكثري من املواقف ، شأنه شأن ألف ليلة وليلة واملقامات 
  07احلكاية والتأويل ، ص : ينظر )1(
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اخلطـــاب اـــازي ، فـــيالحظ أن اجلرجـــاين عنـــدما يتحـــدث عـــن االســـتعارة باإلضـــافة إىل خطـــاب ثـــان هـــو         

لشـعري ، أمـا اخلطـاب الثالـث فيتمثـل يف اخلطـاب ا. والتشبيه والتمثيل يستعمل بـدوره التشـبيه واالسـتعارة والتمثيـل 

من خالل األبيات الشعرية اليت يستدعيها اجلرجاين كأمثلة للقواعـد البالغيـة ، هـذه األبيـات الـيت تـؤدي وظيفتـني ، 

فباإلضافة إىل توضيح القاعدة البالغية اليت يتحدث عنها اجلرجاين ؛ تكتسب هذه األبيات الشعرية عندما تضاف 

ا مأخوذة من قصائد خمتلفة لشعراء متعددين وعصور متباينة إىل بعضها البعض داللة وقيمة جديدة ، رغم أ.  

ُ من خوفه قد هرب 1          ــــــــ َسَقاين وقد ُسلّ سيف الّصبا          ح واللَّيل

راب 2         ِ ُ من ق دا املنَْصل َ دا الّصباُح من نقاب           كما ب َ   ـــــــ حىت ب

ُ         وأتا بياُض الُصبح كالسيف الّصدي  ـــــــــ أما الظالم فحني 3           رق قَميُصه

يل منه على حذر 4         قنَع         كمٌني وقلُب الّل ا إليها الصبح وهو مُ   ـــــــــ َسبْقنَ

*ـــــــ والصبُح قد ُجرَّدت صوارمه           والليل قد َهمَّ منه باهلرب 5        
  

تتوضـح معـامل ي يرتكه كـل واحـد منهمـا يف اآلخـر اخلطابات الثالث والصدى الذوبتفحص العالقة بني هذه       

القصة اليت يزعمها ، فريى كيليطو أن األبيات الشعرية اليت يستدعيها اجلرجاين ، مل توضـع هكـذا اعتباطـا وبشـكل 

بينهـا ، فـريى أن األبيـات عشوائي للتدليل على قواعده البالغية وإمنا تقدم صورا قام كيليطو بتحليلها وإجياد روابـط 

والليل ، الشمس والقمر ، االختفاء واالستتار ، الربوز والتجلي  صورا تتحدث عن الصراع بني النهار الشعرية تقدم

وهــــو تأويــــل قدمــــه يف إطــــار القضــــية الســــالفة الــــذكر الظــــاهر والبــــاطن، ويــــدعم تأويلــــه هــــذا ... ، النــــور والظــــالم 

  .تؤكد هذه العالقة والصراع "  كليلة ودمنة" باستحضار نصوص من 

                                                
 .األبيات الشعرية األربعة البن املعتز مقتطفة من قصائد خمتلفة ، والبيت اخلامس لعثمان اخلالدي  *
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عـن قواعـده البالغيـة  " اجلرجـاين " ويف حديث " أسرار البالغة " ويشري إىل أنه يف كثري من املواضع من كتاب      

كالتمييز بني الكالم العامي والكالم اخلاص ، والتشبيه وغريهـا يقـدم كالمـا أو صـورا يف نفـس اإلطـار أي التعـارض 

ووجـه التشـبيه أن القلـب حيصـل بالشـبهة ، واجلهـل يف صـيغة البصـر إذا  ≪: ن علـى غـرار قولـه البـاط/ بـني الظـاهر 

ده دُجى الليـل فلـم جيـد منصـرفا  ّ قيـده  ≫قي ُ ، فيـؤول كيليطـو هـذا الكـالم علـى أن العـني مرتبطـة بالشـمس والبصـر ي

)1(...  ار والربوز الستثقائم بني الشمس والقمر ، واالليل وبالتايل الشمس مقيدة ، وهو نفسه الصراع ال
  

ــأليف كتــاب       املســتوى : فــريى يف ذلــك مســتويني " أســرار البالغــة " ينتقــل كيليطــو للحــديث عــن القصــد مــن ت

األول هو ما أراده أو ما ذهب إليه املؤلف اجلرجاين حيث تناول قضايا اـاز وفّصـل فيهـا باسـهاب ، أمـا املسـتوى 

نايــا كــالم اجلرجــاين حــول اــاز ، كــالم آخــر غــري الــذي كــان يقصــده ، فيوضــح  الثــاين فهــو مــا الحظــه كيليطــو يف ث

بانتباهي إىل ما يريد املؤلف قوله أغفل ما قال ، ذلك أنه يقـول شـيئا خمتلفـا ، يقـول شـيئا  ≪: كيليطو ذلك قائال 

ه يـتكلم عـن الـرحم ، األجنـاس واألنـواع اخلطابيـة ؛ إنـ) فقط ( آخر ؛ فهو يتكلم عن األجناس واألنواع وال يقصد 

 ≫) وهو االبن غري الشرعي(  *مث النسب مث احلليف ، مث الزنيم
)2(  

ـــدما يتحـــدث عـــن املعـــاين       ـــي والتخييلـــي ا( فاجلرجـــاين عن ـــة اجتماعهـــا) لعقل ـــبعض  وكيفي وارتباطهـــا ببعضـــها ال

ا يرمــي إليـــه ، يف شــكل صـــور توضــح مــ...) الـــرحم ، النســب ، احلليــف ( ويوظــف املصــطلحات الســالفة الــذكر 

  .لينتهي كيليطو إىل إمتدادات كثرية ومدهشة لعالقة الدم اليت ميكن إعتبارها اخليط الرابط لكالم اجلرجاين 

  :عرية أوردها اجلرجاين أليب متام شينتقل عبد الفتاح كيليطو إىل قراءة أبيات        

  منزل  وكم منزل باألرض يألفه الفىت          وحنينه أبدا ألول       

                                                
)1(

 11احلكاية والتأويل ، ص  

 .الزنيم هو الشخص الذي ال ينتمي إىل قبيلة ويّدعي أنه ينتمي إليها ، هو الرباط الذي جيمع أفراد األسرة النسب  *

)2(
                                                                                                            16والتأويل ، ص  احلكاية 
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  نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى       ما احلب إال للحبـيب األول     

يف ضوء العالقة اجلدلية بني األلفة والغرابة ، انطالقـا مـن اإلغـرتاب الـذي يـرادف التجـدد والـذي خيلـق شـعورا حـادا 

بينها فأصبحت غريبة ، لينتهـي  باحلنني إىل املاضي ، وحماولة إماطة اللثام عن أشياء كانت مألوفة حال الزمن بيننا و 

  .كيليطو إىل أن الغرابة عند اجلرجاين هي نفسها األلفة 

  :  ـــــــــ الصياد والعفريت 2ـــــــــ  3         

الصـياد " قصـة  أفرد عبدالفتاح كيليطو الدراسة الثانية من كتابه لقراءة يف حكاية من حكايـات الليـايل وهـي        

صــة شــر يف بدايــة حديثـه أن قراءتــه هلــذه القعهــودة أو املألوفــة يف القـراءة فيامل ختتلــف عـن الطــرق ةقــيطر ب "والعفريـت 

  . ي تفرضه النصوص العربية الكالسيكية نظرا لغياب هوية مؤلف هذه القصة ستتم يف إطار السياق العام الذ

ايــا القصــة ، والـيت قــد ال تســتوقف فينطلـق فيهــا مــن مسـاءلة القــارئ عــن بعـض تفاصــيل الصــغرية الـواردة يف ثن      

ـــــــــ اإلشــارات  هامشـية القـارئ العــادي أو تثـري انتباهــه حــىت ، إال أن كيليطـو جيعــل مــن هـذه التفاصــيل ــــــــ الــيت تبــدو

سأتصـور قارئـا سـاذجا يطلـع علـى حكايـة الصـياد بغـرض التسـلية  ≪: األوىل لبداية تأويله وهذا ما نلمحه يف قوله 

القـارئ سـيتحول رغمـا عــن أنفـه إىل مـؤول ؛ ذلـك أن يف احلكايـة عناصــر تلزمـه بـأن يطـرح علـى نفســه ال غـري هـذا 

  .)1( ≫بعض التساؤالت ، عناصر مبهمة ، غامضة ، شبيهة بألغاز ، وليس يف النص ما يساعد على حلها 

 مـن احلكايـات األدبيـة أو النمـوذج الـذي يتكـرر غالبـا يف الكثـري" الصـياد والعفريـت " فريى كيليطو يف قصة        

املصورة أو األساطري ، أال وهو موضوع البطل الذي يعرتضـه وحـش فيشـهر سـالحه ويقضـي عليـه لـيخلص البشـرية 

من شروره ، لكن األمر يف قصة الصياد مع العفريت ال يتم بالصورة نفسها وإمنا بطريقة مشاة ، فالصـياد العجـوز 

                                                
)1(

 24احلكاية والتأويل ، ص  
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مــن خــالل موضــوعة الــربط والتقييــد الــيت تتكــرر بصــورة ميكــن تأويلهــا مــن الضــعيف يتغلــب علــى العفريــت ويســجنه 

  .الشكة واللغز والعقد واحلل والدخان والعهد والعقل : خالل اإلشارات الواردة واليت أمجلها يف سبعة عناصر هي 

مثال بأا وسيلة الشبكة ( احلل ، فيقول عن / يشرح كيليطو هذه العناصر السبعة يف ضوء هذه الثنائية الربط      

ك أو حبل يشل حركة الضحية فتستسلم مكرهة ذليلة     .)1()لصيد السمك والعفاريت ؛ فهي فخ أو شرَ

  :ملا فيها من تشابه على عدة مستويات " أسطورة أوديب " فيقدم تأويل هلذه العناصر بطريقة متناصة مع      

 )األسطورة والقصة ( وجود لغز يف القصتني  •

 سيفانكس / العفريت ، أوديب / لة املطروحة بني الطرفني الصيادطبيعة األسئ •

 لعبة املقايضة بني الطرفني اليت تفضي إىل موت أحد الطرفني يف النهاية  •

باإلضافة إىل موضوعة احلـل والـربط ، أشـار كيليطـو إىل موضـوع آخـر يـربط القصـتني هـو موضـوع التحـول      

، حتول اجلين من صورة دخان إىل كائن عمالق ، حتول الصياد ) ميائي حتول كي( مثل حتويل القمقم إىل حناس 

  ....من موقف ضعف وفقر إىل موقف قوة وغىن 

خـري " لسـان العـرب " فقـط ، فقـد كـان " أسـطورة أوديـب " كما مل يعتمد كيليطـو يف قراءتـه للقصـة علـى       

، ) صوتيا ، صرفيا ، دالليـا(ّين وجنني واجلنون معني له يف ذلك ، من خالل إبراز العالقة املوجودة بني كلمة ج

الطـرح الشـائع وهـو  حيث استطاع أن جيـد خترجيـا ومـربرا لـبعض التسـاؤالت الـيت اسـتفزته يف القصـة، مثـل خمالفـة

ــل الناقــد هــذا الســلوك العــدائي للعفريــت ) جمــازاة العفريــت للصــياد بالقتــل(نكــران اجلميــل  بصــدمة "، حيــث عّل

 ن هنــاك الكثــري مــن الشــواهد الشــعرية والنثريــة الــيت تؤكــد هــذه احلالــة النفســية أو الصــدمة خصوصــا وأ" الــوالدة

" يف قصـة " ابـن طفيـل " مثلمـا ورد عـن . وانتقال اإلنسان من عامل إىل عامل آخـر ومـن حيـاة إىل حيـاة أخـرى 

                                                
)1(

 25، ص  احلكاية والتأويل 
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اخلـروج مـن رحـم أمـه اليت تتحدث عن والدة عسرية جراء رفض اجلنني " مقامة احلريري " ، و" حي بن يقظان 

  . )1(الذي ينعم فيه بالسكينة واألمان 

يشـبه كيليطـو حلظـة خـروج العفريــت مـن القمقـم بلحظـة الـوالدة ، حيــث وجـد نفسـه يف عـامل عــدائي ،         

" اجلـــين"إىل التماثــل بــني عالقــة  ، لــيخلص الناقــد"النـــيب ســليمان " هلــذا صــرخ فــور خروجــه طالبــا املغفــرة مــن 

  .وعالقته بالصياد " مان النيب سلي"ب

إال أن عالقته ذا األخري جعلته يتصاحل مع نفسه واحليـاة ويتحـول إىل خملـوق آخـر، وعلـى هـذا األسـاس       

ويضــيف الناقــد أنــه التماثــل نفســه مــع حكايــة شــهريار ) . مل يعــد حباجــة إىل التــدجني ( أطلــق الصــياد ســراحه 

حكمتهــا واســخدام العقــل واإلقنــاع أن حتــول العالقــة الــيت تربطهــا وشــهر زاد، إذ اســتطاعت شــهر زاد بــدهائها و 

بشهريار املبنية على العنف والقهر إىل عالقة مبنية على الرقة والوداعة ، ولعـل هـذا مـا جعـل مـن الكتـاب حمطـة 

  . إعجاب وإقبال من طرف الصعار والكبار 

  :زعموا أنّ  ـــــــ 3ــــــ ـ 3         

 افتتاحيـة وحتديـدا ـــــــــــ" كليلـة ودمنـة " جـزءا مـن كتابـه لدراسـة القصـة علـى لسـان احليـوان ــــــــــ خّص كيليطو         

إذ (تـأليف هـذا الكاتـب احلكايات اليت يضمها الكتـاب ، فيشـري إىل الـدور اهلـام الـذي يلعبـه املتلقـي أو القـارئ يف 

ــف باي ــة الســردية بشــكل عــ) عــاز مــن دبشــليم أنــه أّل ام إذ ال ميكــن أن يوجــد الســرد أو أن يســتمر بــدون ويف العملي

مؤكـدا أن املرويـات العربيـة القدميـة الكالسـيكية حتـرص كـل احلـرص علـى حتديـد . وجود متلقي يرغـب يف االسـتماع 

، "ألف ليلة وليلة" من " بلغين أّن : " اليت تأخذ صيغا خمتلفة مثل و إطار احلكاية الذي حيد احلكايات كاالفتتاحية 

                                                
  32احلكاية والتأويل ، ص  )1(
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"ا أّن زعمـــو "" ُحيكـــى أن " يف مقامــات اهلمـــداين " ثنا عيشـــى بـــن هشـــام حــد" 
*

رويـــات ـــتم بتحديـــد فهــذه امل...

ذات ومفرق اجلماعات " مقولة : علن للمتلقي عن بداية السرد وايته مثلاإلطار الذي ي " إىل أن جاءهم هازم الّل

  .س هذا السرد وامت حتدد لنا نوع أو جنإلضافة إىل أن هذه االفتتاحات  واخلبا

شــري إىل سلسـلة الــرواة الــذين تنــاقلوا هــذه احلكايــات دون أن تُظهــر تفـريى كيليطــو أن ذكــر هــذه االفتتاحــات       

وحيـدد للحكايـة علـى . مالمح املؤلف احلقيقي ، ما جيعل احلكمة املأخوذة عن هذه احلكايات تأخذ طابع املطلق 

نواع من القراء؛ فهي ختاطب القارئ السخيف الذي يقف عنـد اللهـو لسان احليوان ثالثة مستويات ختاطب ثالثة أ

والتســلية ، والقــارئ الفطــن الــذي ينتقــل مــن الســرد إىل احلكمــة منــه ، والقــارئ املثــايل الــذي ينتقــل مــن الســرد إىل 

  . )1(احلكمة مث إىل العمل ا 

ت وجهني أو بعدين ، تقدم احلكمة علـى على أا تقدم صورا ذا" كليلة ودمنة " ينظر كيليطو إىل حكايات      

صـــية لكـــالم أو الســرد مــن خااســـتعمال الكــالم بغــرض املكـــر واخلــداع ، ملــا ل أساســا علــى لســان البهــائم ، ومبنيـــة

  .دوجة والوظيفة املز  التناقض

 احلكمـة أو فكما ميكن أن يعـّرب عمـا يـدور يف خلـد صـاحبه ميكـن أن حيجبـه، وبـذلك يكـون قـادرا علـى إظهـار    

ن نفســـه ، فيفّصـــل يف األوضـــاع التخاطبيـــة بـــني املـــتكلم واملخاطـــب يف إطـــار هـــذا الطبيعـــة اخلادعـــة إخفائهـــا يف اآل

  : للكالم ، ويقدم أربعة حاالت على الشكل التايل

 )غياب صفة اخلديعة ( ري خادع واملخاطب غري منخدع املتكلم غ •

 املتكلم خادع واملخاطب منخدع  •

 ري منخدع املتكلم خادع واملخاطب غ •

                                                
 .كما حتيل إىل عدم إثبات هوية القائلمطية الكذب ،  : الزعم    *
 ) 38ــــــ  35( احلكاية والتأويل ، ص : ينظر )1(
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  )1(املتكلم غري خادع واملخاطب منخدع  •

رغـــم أن هـــذه احلالـــة األخـــرية تبـــدو بعيـــدة اإلحتمـــال ، إال أن كيليطـــو حيلـــل قصـــة احلمامـــة املطوقـــة يف ضـــوئها      

ويـدرجها ضـمنها ، كمـا أرجـع سـبب تـأليف بيـدبا هلـذا الكتـاب علـى لسـان احليـوان لغايـة يف نفسـه ، وقولـه بوجـود 

داوم النظر يف معانيه ، هو ما يثري فضول القراء للتنقيب عن هذا السر املزعوم سر فيه ال  ُ   .يظهر إال لكن ي

ــة الّســ ولكــأن عبــد الفتــاح كيليطــو يــدرج     ــة الرابعــة الــيت حتــدث عنهــا آنفــا إذ أن ال ّســحكاي ر يف ر هــذه يف اخلان

  .الكتاب أساسا 

  :ة ـــــــــ أبو العبر والسمك 4ـــــــــ  3       

، هذا اجلانب الذي مل يلـق العنايـة واالهتمـام  السرد العريب القدمييتناول عبد الفتاح كيليطو جانبا من جوانب      

فجعـل مـن . الكافيني من قبل الدارسني مقارنة بباقي الفنون األخرى ، أّال وهو اهلـزل معتـربا إيـاه وجهـا آخـر للجـد 

عــن " األغـاين " للتحليـل والتأويـل بعــد أن مجـع شضــايا متفرقـة مـن كتــاب  ُكــًال متماسـكا قــابال" أيب العـرب " جتربـة 

وي عنه من أقاصيص  فرأس اخليط الذي أمسكه الناقد يف حتليلـه وتأويلـه لقصـة هـذا الشـاعر . حياته وأشعاره وما رُ

اعر مـن جوانـب عـدة وجعل من العبور واالنتقـال واـاوزة والتحـول مفارقـة يف حيـاة هـذا الشـ" أبا العرب " هو ُكنيته 

  : تشمل امسه وشعره وخمتلف جوانب حياته من بينها 

  االنتقال من حياة اجلد إىل حياة السخرية   •

  انفصاله عن أبيه الذي يقابله ، انفصاله عن منط معني يف احلياة  •

رى إال متنقال أو عابرا  • ُ   أبو العرب ال ي

  )2(إخل ..ت وطرق الكسب والتعليم والكتابةخمالفته ملا كان سائدا يف تلك الفرتة، من سلوك وتعامال •

                                                
 40احلكاية والتأويل ، ص  )1(

 ) 51ــــــــ  47( والتأويل ، ص  احلكاية )2(
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م وحكايـ" أيب العـرب " إن حتليـل كيليطـو لألخبـار الـواردة عـن        ة السـمكة ، وطريقتــه يف هــذا منهـا حكايـة الُسـّل

ــــ السخافة واحلمق ــــو ، وأسلوبه يف التعليم وما إىل ذلك من حكايات ــــــــــ اليت جيمعها طابع الالمعقول صيد السمك

أن جواب أيب العـرب املتعلـق بالسـمكة ، كجوابـه املتعلـق بالسـلم ، يـدخل  ≪يرى فيها ناقدنا أسلوب احلكيم فيعترب 

ُسـمى يف البالغـة  ح إىل أبيـه لـوّ فـأيب العـرب ي" ب بغـري مـا يرتقبـه تلقـي املخاطـ" ، أي " أسـلوب احلكـيم " ضمن ما ي

ي أن مـا يفعلــه املــرء بســمكة هــو أن يأكلهــا واألشــياء البديهيــة ال أنـه ســأله ســؤاال بليــدا ســخيفا ، إذ أن مــن البــديه

  .)2( ≫... يسأل عنها 

ال جيهل أن طرح السؤال يف العادة يكون دف ربط االتصال " أبو العرب " مث يذهب أبعد من ذلك ، كون        

ــه يتجاهــل ذلــك وحيواألنــس بــني ــ املتخــاطبني لكن هزاء ، ويضــيف كيليطــو أن     ل كــالم أبيــه حممــل الســخافة واالســتمّ

  .مولع بسوء الفهم ، كما يعمد إىل قراءة اخلطابات اخلفية يف كالم اآلخرين قصد اإلستهزاء والتحامق" أبا العرب " 

بما أن هذا الشاعر قد تـزعم فالغريبة يف القراءة والكتابة والتعليم ، " أيب العرب " كما قدم الناقد حتليال لطريقة        

طبيعــي هــو الجتــاه ـــــــــ الســخرية ـــــــــ فمــن الطبيعــي أن يكــون لــه مريــدين يتــأدبون مــن علمــه ، لكــن األمــر غــري هــذا اال

سـخافاته يف جـو  وجيلس املتلقني يف جوف بئـر ، ويلقـي لماإذ يعتلي هذا األخري س. دروسه  لقي االطريقة اليت ي

فضــي إىل إنتــاج نصــوص مشــوهة  مــن الضوضــاء والفوضــى ، فــال يصــل إىل املتلقــني ســوى شــذرات ُ مــن كالمــه ممــا ي

  . وخمتلفة ومتعددة بعدد املتلقني 

ة ، مث ميـزق مـا يكتـب طـوال وعرضـا مث        واألمر نفسه بالنسبة للكتابة فأبو العرب يعتلي جسرا ويسجل كالم املـارّ

ــه يعيــد مجــع أشــتاته بطريقــة عشــوائية فينــتج نصــا ال يو  ري الناقــد إىل ذكــاء يشــ ومــرة أخــرى. جــد مــا هــو أســخف من

فاختيــاره للجســر حتديــدا كــان مقصــودا ، ألنــه معــرب أنــاس مــن بيئــات وأجنــاس وأعمــار ولغــات " أيب العــرب" وذهــاء 

                                                
)2(

 49احلكاية والتأويل ، ص  
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الذي يكتب عليه من الوجهني بالطول والعرض وإعادة مجعه، سيعطي مـا " الدرج " مث إن متزيق . وهلجات خمتلفة 

  .كتبيدة تشمل ما كتب وما سينصوص جد الاية من اإلحتماالت لوالدة

  :ــــــــ أبو سهل والجمل  5ــــــــ  3       

جعل عبد الفتاح كيليطو الدراستني األخريتني من الكتاب للرتمجة أو التعريف ، غري أن النصـني الـذين انتقامهـا      

ا مـن أعـالم املتصـوفة ختص علمً رامات اليت قام فيه الناقد بتحليل إحدى الك خمتلفني كل االختالف ، فاجلزء األول

وملـا كـان مـن " . ابـن الزيـات " ل" التشـوف"حيث عثر على ترمجة هذا األخري يف كتـاب " أبا سهل القرشي" وهو 

عـادة كيليطـو أن يتوقـف عنـد الغريـب ، وعنـد الفجـوات فقــد اختـذ مـن أربعـة أسـطر كرتمجـة هلـذا الرجـل ، تفتقــر إىل 

ا حكايته مع اجلمل الذي تكلمغات ويستكمل النواقص ويصيغ لنلفرااية وأحداث واضحة ليمأل ا
*

.  

مفتوحــة ومناقشــات تثــري قرحيــة و متيــزت دراســته بطــرح تســاؤالت كثــرية ، وتقــدمي احتمــاالت وفرضــيات متعــددة      

  .القارئ وتنشط خميلته ليضع تفاصيل هلذه القصة ويتوقع ايتها

بـة ات طويلـة دون أن يركـب دا؟ وملـاذا يقطـع مسـاف" أبـو سـهل " نه فيتساءل كيليطو عن املوطن الذي أتى م      

مــا ؟ ويتســاءل عــن اهليئــة الــيت كــان يســري ــا وعــن اللهجــة الــيت خاطبــه ــا اجلمــل ؟ وملــاذا طلــب أن حيمــل خمالتــه 

  مل يكن له متاع آخر غري املخالة اليت يضع فيها كتبه ؟ ذافقط؟ وملا

م ؟ وغريها من األسئلة اليت كـان  كما يتساءل عن مصدر رواية هذه      القصة ؟ ومصري الكتب واجلمل الذي تكّل

  .الناقد يناقشها ويقدم تأويالت هلا ، ويرى فيها إشارات ميكن أن تسعفه يف تقدمي تأويله هلذه القصة املبثورة

                                                

بـأن يضـع املخـالة املعلقـة يف هو خماطبة اجلمل له : وما روي عن أيب سهل القرشي. هي حوادث خارقة للعادة ختص األولياء الصاحلني واملتصوفة  *     
 .  عنقه واليت حتوي كتبه على ظهره لكي يسرتيح من محلها
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خص أو جمموعـة األشــخاص املصــدر الـذي خـّرب ــذه الكرامـة ـــــــــ علـى سـبيل الــذكر ــــــــ بأنـه شــ فيحلـل كيليطـو     

  :الذين كانوا معه يف القافلة ، فرغم صمت النص إال أن كيليطو يقدم احلجج التالية 

فة مـن هـو مـن خـّرب بالقصـة ألن هـذا األمـر خمـالف ملـاهو معـروف عـن املتصـو " أبـو سـهل " إستحالة أن يكون     

ن إخبـاره للقصـة بنفسـه لـن يلقـى الرتحيـب م احلـديث عمـا رأوه مـن عجائـب ، كمـا أالتكتم ومناشدة األخـرين بعـد

  .والتصديق من قبل اآلخرين 

ونظـــرا  )1(إثبـــات اإلســـناد لألشـــخاص والـــرواة الـــذين ينقلـــون الكرامـــات ، وهـــم مـــن الثقـــات وأربـــاب املســـاندة      

ــارةبالتفصــيل واكتفــى ب" ابــن الزيــات"لصــدقهم وكثــرم مل يــذكرهم  بح نظــرا ملــا أصــ" نقــل الســلف عــن اخللــف " عب

  . معروفا ومشاعا بينهم

  :ـــــــ ابن خلدون والمرآة  6ـــــــ  3      

بـن ا" عبد الفتاح كيليطو نصا آخر يندرج ضـمن مـا يعـرف بـالتعريف أو الرتمجـة ، وهـو السـرية الذاتيـة ل يقدم      

مـن خـالل ). وبيوغرافيـا األوت( وقبل أن يشرع الناقد يف مقاربتها يقدم مالحظات تتعلق مبقاربة هذا الفـن "خلدون 

االنتباه إىل نسبية هذه النصوص أي ارتباطها بفرتة تارخيية وثقافية معينـة وجـب مراعاـا أثنـاء املقاربـة ، وبالتـايل مـن 

املغالطــة أن نــدرس نصــوص كالســيكية إحتكامــا إىل معــايري معاصــرة ، ألنــه جيــب النظــر إىل الــنص كمــا كــان ولــيس  

  .كما ينبغي أن يكون 

حتفــــل  فمــــا يــــدخل يف بــــاب الشــــك والريبــــة واملغالطــــة أو نشــــري إىل هــــذه النصــــوص علــــى أــــا صــــادقة ، أو      

  . يؤكد كيليطو أن هذه االستطرادات هلا ما يربرها باالستطرادات والتفاصيل ؛ ف

                                                
 64احلكاية والتأويل ، ص  )1(
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احلديثـة اتيـة السـرية الذف ية احلديثة رغم وجود فوارق بينهمـا ،وقد تبلور هذا الفن بشكل جلي مع السرية الذات      

ــزهمبنيــة علــى االخــتالف؛ أي أن الكاتــب يســعى إىل إ ّ ــة ، أمــا الســرية  ثبــات تفــرده ومتي ــة فيكتــب ســريته الذاتي الذاتي

بىن على موضع الذات املتكلمة من سلم ترتييب ، مبعىن حتديد موقع هذه الـذات ضـمن سـلم فت) التعريف ( القدمية 

وغريهـا، وهـو احملـور أو السـلم الـذي جيـب االنتبـاه إليـه ... فضـائل عمودي يف خاصية من اخلواص أو فضيلة من ال

  . )1(أثناء مقاربة الرتمجة أو التعريف 

: عنـوان الـذي حيـوي شـقنيتنطلـق مـن ال"  ابـن خلـدون " إن القراءة اليت قدمها الناقد للنموذج الذي اقرتحـه        

أو أنـه غـري معـروف " ابـن خلـدون "يـد أن ، والـيت تف" تعريـف " والرحلة ، ليفصـل كيليطـو يف معـاين كلمـة التعريف 

ـــة وبعـــد حتليـــل هـــذه اإلحتمـــاالت ، أو أنـــه معـــروف بطريقـــة مشـــوهة  يعـــرفيســـتحق أن  ينتقـــل إىل العناصـــر املكون

ن ... نسب وتاريخ ومكان مولد وشـيوخه وأسـفاره وشـهادة معاصـريه : للتعريف من  وغريهـا مـن العناصـر الـيت تكـوّ

لكالسيكية ، مع تربير جدوى التفاصـيل واالسـتطرادات املوجـودة فيهـا وصـوال إىل حتديـد الـدافع مـن السرية الذاتية ا

أو أن حياتـه مليئـة باألحـداث الـيت  لسـريته ، مـابني اإلعـرتاف بالـذنب واعتبـار نفسـه قـدوة" ابن خلدون"وراء كتابة 

  .تستحق التسجيل 

تعتـرب الذاتيـة ش أوضاعا تارخيية وسياسية مهمـة وكتابتـه لسـريته عاي" ابن خلدون"لريجح الناقد يف األخري أن        

، فهـو شـاهد علـى عصـره ، ال سـيما وأنـه مـن هلـا مبثابة العني اليت ننظر من خالهلا إىل تلك احلقبة من الزمن ومرآة 

  .األشخاص الذين يعتد بشهادم 
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 ابــن"فهــو يــرى أن ســرية الذاتيــة والســرية الغرييــة بــني ال كثــريا  ال يفــرقجتعلــه " ابــن خلــدون"مث إن حتليلــه لســرية      

ــا وأخــذ شــخص آخــر يف كتابــة ســريته ≪" خلــدون صــحيح أن الكتــاب مكتــوب  ، يصــف نفســه كمــا لــو كــان ميت

 ≫ بضمري املتكلم لكن االرتسام يظل قائما بأنه مكتوب بضمري الغائب
)1( .  

األساســية للتفريــق بينهمــا ، ألن مــن يكتــب ســريته  فيبــدو أن كيليطــو جيعــل مــن األســلوب وطريقــة الكتابــة امليــزة    

، حيــث )الغرييــة(الذاتيــة يتحــدث بضــمري املــتكلم علــى عكــس الشــخص الــذي يتــوىل شــخص آخــر كتابــة ســريته 

  . يستعمل ضمري الغائب ، لكن ابن خلدون قدم سريته بطريقة مميزة جتمع بني خواص السرية الذاتية والغريية
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 القضايا النقدية ومنهجية القراءة في الكتاب :المبحث الثاني        

  :لعبد الفتاح كيليطو" الحكاية والتأويل"في كتاب القضايا النقدية  ـــــــــ 1      

  :وتعالق النصوص األدبية إنفتاح األجناســــــــ  1ـــــــ  1          

تجــاوز ملســألة ذلــك ال" احلكايــة والتأويــل " تصــفحه لكتــاب  مــن أهــم القضــايا الــيت تلفــت انتبــاه القــارئ لــدى     

للفـوارق املوجـودة بينهـا، إال أنـه ال  الباحـث ذا ال يـنم عـن جهـلالنـوع أو اجلـنس األديب أثنـاء التحليـل والتأويـل؛ وهـ

  يرى ضريا يف قراءة نص نقدي للجرجـاين مـثال علـى غـرار قـراءة نـص إبـداعي ، ويتجلـى ذلـك بوضـوح يف النظـر إىل

ذا املعىن ميكن القيام بدراسة موازية ألسرار البالغة  ≪: على أنه يروي قصة أصلية يف قوله" أسرار البالغة"كتاب 

وكليلـة ودمنـة وألـف ليلـة وليلـة ، إنـين طبعـا ال أجهـل الفـروق بـني األنـواع ، ال أجهـل أن الثريـا بعيـدة كـل البعـد عـن 

ــان أبــدا بيــد أنــين عنــد  قــراءة أســرار اجلرجــاين أملــح فيــه عناصــر قصــة أصــلية ، عناصــر مشــتتة ســهيل وأمــا ال يلتقي

  )1( ≫سأحاول مجعها وملها 

فالتعـاطي مــع الــنص النقــدي علــى أنــه نــص إبـداعي أو قراءتــه قــراءة إبداعيــة ذات أبعــاد مجاليــة هــي ماجعــل         

ندما يتطرق للتشـبيه أنه ع ≪: ة فيالحظعبد الفتاح كيليطو يلتفت إىل كالم اجلرجاين املتضمن للصور اازية والفني

ـــل واالســـتعارة ، يســـوالتمثيـــل واال ـــدوره التشـــبيه والتمثي  ≫ســـتعارة تعمل ب
ـــة  ،)2( ـــالقراءة مـــن هـــذه الزاويـــة أي حماول ف

إسـتجالء اخلطـاب الفـين البالغـي واخلطـاب الشـعري املتضـمن يف اخلطـاب النقـدي هـو مـا أسـعف كيليطـو يف رسـم 

  .ا اجلرجاين مالمح القصة اليت حيكيه

فـرفض فكــرة اإلنغــالق علــى النــوع األديب ودراسـته وفــق مــا يســمح بــه حــدود ذلـك النــوع هومــا مييــز قــراءة عبــد      

يسـتوعب كـل مـا مـن شـأنه أن يـدخل يف هذا الباحث مفتوح على مصـراعيه ، الفتاح كيليطو ، فباب التأويل لدى 
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ايـــة مـــن احلكايـــات ينفـــتح علـــى الشـــعر واخلرافـــة واملقامـــة حـــدى املســـائل الـــواردة يف حكنطـــاق األدب ، وتأويلـــه ال

واألســطورة وخمتلــف الفنــون األخــرى ، ويتجــاوز احلــدود والتخــوم املوضــوعة بينهــا إىل اإلســتفادة مــن هــذا التنــوع يف 

  .املقاربة 

الفحـل  حيكـم سـيطرته علـى( فعبـد الفتـاح كيليطـو " والعفريـت الصياد"وهو األمر الذي يتجلى يف تأويل قصة      

التأويلي على نص احلكاية من خالل تطعيم مباحث قراءته ، بقراءة متناصة مع أشـكال سـردية أخـرى خارجـة عـن 

وكأنــه يعمــد إىل إنشــاء خطــاب حاضــر علــى )1() حمــددات ســياقها الثقــايف ، أي خارجــة عــن ســياق حمكــي الليــايل 

 .أنقاض نص ماضي 

: مسـتوى املوقـف السـردي: أوديـب ملكـا وذلـك وفـق مسـتويني  فقد متت قراءة هـذه القصـة يف ضـوء أسـطورة      

وذلـك بالنسـبة ل ، واإلجابـة عليـه بالنجـاة  عبة السرد وارتباط اللغز باملوتواملتمثل يف لعبة املقايضة اليت ختضع هلا ل

املتعلــق بطبيعــة الســؤال الــذي : الصــياد والعفريــت علــى حــد ســواء ، ومســتوى املضــمون" و" أوديــب وســفانكس "

ي طرحــه الصــياد علــى مها يف النهايــة بطبيعــة الســؤال الــذى أوديــب والــذي يقضــي مــوت أحــدتــه ســفانكس علــطرح

  ).السجن ( العفريت واملتعلق بالسبب والكيفية اليت تواجد ما العفريت يف القمقم 

ل كيليطو سبب رغبة العفريت يف قتل مـن خيلصـه مـن هـذا السـجن     ، وأكـد أنـه بصـدمة الـوالدة ) القمقـم ( وعّل

تتضـمن سـبب رغبـة " احلريري "يف كثري من املواضع واحلكايات ما يؤكد هذه الصدمة فيستحضر مقطعا من مقامة 

  .اجلنني يف البقاء يف رحم أمه

                                                
نقـد أديب ، جامعـة : رد ، قراءة يف اخلصوصية النقدية لكتابات عبد الفتاح كيليطـو ، أطروحـة دكتـوراه ، ختصـصتأويل الس: عبد القادر نويرة  )1(
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ما يّدعم به تأويله يف هذا الصـدد، أبياتـا يشـرح فيهـا الشـاعر سـبب " ابن الرومي " كما جيد يف أبيات شعرية ل     

ر احليــاة يف رحــم األم حيــاة . الــوالدةبكــاء الطفــل عنــد  ولــيس الشــعر العــريب وحــده مــن يصــف هــذه الصــدمة ويصــوّ

  .)1(طمأنينة وسعادة واخلروج إىل هذا العامل خروج الشقاء والتعاسة 

ـــ ارتبــاط األنــواع واألجنــاس األدبيــة ـــــــــــ يقــدم عبــد الفتــاح كيليطــو قراءتــه للســري         ة الذاتيــة ويف نفــس املضــمار ـــــــــ

إسـالم القـرون الوسـطى " فـون غرونبـاوم " ، ويبدي إعجابه بالدراسة الـيت أجراهـا )البيوغرافيا(
*
ألن هـذا األخـري مل  

ــاريخ وغريهــا ، ويتجلــى ذلــك ــه عــن هــذه الطريقــة يف يــدرس الســرية الذاتيــة مبعــزل عــن الشــعر والت املعاجلــة  يف حديث

فإنــه مــن املفيــد . همــة ، إذ علــى الــرغم أن لكــل نــوع خصوصــيته وهــذه الطريقــة يف البحــث تبــدو يل م ≪: بقولــه

 ≫تفحص العالقة اليت تربط كل نوع باألنواع األخرى ااورة أو البعيدة 
)2(.  

فمــا مييــز هــذه الطريقــة هــو املنظــور الشــامل لــألدب العــريب الــذي يضــم حتــت لوائــه أنواعــا وأجناســا أدبيــة ذات      

فيصـعب أن جتـد مـن املرويـات العربيـة القدميـة مـثال مـا خيـل مـن  ، ثمارها يف التحليـلعالقة وروابط وطيدة ميكن است

فكيليطـو ينتبـه إىل اخلـيط الـرابط الـذي يشـد ... الشعر، أو أن تدرس السرية الذاتية دون اللجـوء إىل التـاريخ وهكـذا

تقـــدم ولـــن حتقـــق النتيجـــة املرجـــوة املرويـــات العربيـــة القدميـــة بأنواعهـــا ، ويؤكـــد أن دراســـة هـــذه األنـــواع الســـردية لـــن ت

احلــواجز الــيت نضــعها بــني  ≪مادامــت هــذه الدراســات تنــتهج التخصــص ، والفصــل بــني هــذه األنــواع ذاهبــا إىل أن 

ة ، فهناك خيوط كثـرية تشـد األنـواع فيمـا بينهـا وعلـى عـدة مسـتويات حبيـث ال نواع هلا ما يربرها لكن تظل نسبياأل

  )3( ≫مثال ، أن يتجاهل تاريخ الطربي ورحلة ابن بطوطة ، وكتب الرتاجم "يلة ألف ليلة ول" جيوز ملن يدرس 

                                                
   31ــــــــ  30احلكاية والتأويل ، ص : ينظر )1(

 .رومانجزء من هذا الكتاب ُخصص للمقارنة بني السرية الذاتية عند العرب واليونان وال *
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 )1( إال مبا يسمح له النـوع الـذي يكتـب فيـه ، هـذا النـوع كمـا حتـدده فـرتة ثقافيـة معينـةفإذا كان املؤلف ال يعّرب      

ـ من املؤكد ـــــــــ بينها روابط مشرتكة يف وعلى اعتبار أن النصوص هي وليدة سياقات تارخيية وثقافية واحدة ، فإا ـــــــ

) الكالسـيكي(نص ضمن سياقه العام  وكما سبقت اإلشارة إىل أن كيليطو ُجييز إمكانية قراءة، ناحية من النواحي 

يف هـذه احلالــة يصـبح رفــع احلــواجز بـني هــذه األنـواع األدبيــة عــامال إجيابيـا يف التحليــل ، ومسـاعدا علــى الولــوج إىل 

ص ومقاربتها ، وإثراء العملية التأويلية ، ولكأن كيليطو يقول بأن مسألة التجنيس هذه تنظيمية ـــــــ تعليمية ـــــــ النصو 

  .ليس إال

  :نسقية القراءة وتثمين الدال اللغوي ــــــــ 2ــــــــ  1       

شتغال الناقد على اللغـة أميّـا اشـتغال، فغالبـا ا" احلكاية والتأويل"من املسائل اهلامة والقضايا اليت يربزها كتاب       

ن هـذه النصـوص ، فهـو يبحـث بشـكل وّ ا تكتنزه الدوال اللغوية اليت تكم ما يعمد كيليطو يف قراءته للنصوص على

مستمر على انتظام ما يقع خلف النص وبنياته وفـق نسـقية قرائيـة خاصـة للـنص األديب، قـراءة جتمـع بـني االشـتغال 

  .نطلق نظري جاهز ويف الوقت نفسه إىل بناء نسقية خاصة بالنص وهي بصدد االشتغال بهعلى النص من م

عالقـــات  و الـــدوال اللغويـــة الـــيت تربطهـــاوذلـــك مـــن خـــالل البحـــث عـــن شـــبكة مـــن العالمـــات أو األفكـــار أ(     

نـد الداللـة ووشائج داللية حبيث تقود كل عالمة إىل أخرى على شـكل سلسـلة متصـلة، غـري أن كيليطـو ال يقـف ع

الــيت تتطلــب وحتتــاج إىل تأويــل ينفــتح علــى ، اللفظيــة الظــاهرة بــل يتعــدى إىل الوشــائج اخلفيــة الــيت ال تظهــر للعيــان 

  .)2() مستويات خمتلفة ومتعددة من القراءة بغية إظهارها 

ــواردة يف        أســرار " كتــاب وللتــدليل علــى مــا ســبق ذكــره نقــدم التأويــل الــذي قدمــه كيليطــو لألبيــات الشــعرية ال

ويقـف عنـد عالقـة  يات الشعرية مبا فيها من تشـبيهات، فينبه إىل وجود مقصدية من وراء إدراج هذه األب" البالغة 
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ــرابط بــني هــذه األبيــات مــن جهــة، ومــا ورد يف بعــض األســاطري أو مــا ورد يف كتــاب  كليلــة " خفيــة تشــبه اخلــيط ال

  : موعة من الصور هيأو املقامات من جهة أخرى، فيستعرض جم" ودمنة 

 ب خرقه الذي جيصورة احلجاب  •

 صورة الُكم الذي جيب شقه  •

 صورة الّدر يف قعر البحر وتكلف الغوص إليه  •

 صورة الشيء املرتفع وجتشم الصعود إليه  •

 صورة النار الكامنة يف الزند واليت ال تظهر إال باإلقتداح  •

 .)1(صورة عروق الذهب اليت ال تنال إال باحلفر عنها  •

عــد : فيــذهب كيليطــو إىل أن مــا جيمــع هــذه الــدوال         ُ الشــق واخلــرق والصــعود واإلقتــداح واحلفــر ، أــا ذات ب

جنسي ، ورغم أن هذا التأويل يبدو غريبا للوهلـة األوىل بالنسـبة للقـارئ لكـن الناقـد سـرعان مـا يغـري هـذا االنطبـاع 

ليؤكـد بالفعـل وجـود ، ويف التنقيب عن هذه املدلوالت  تربطهاهار الوشائج اخلفية اليت يف نفسه عندما يشرع يف إظ

  .صلة بني هذه الصور ولو بشكل نسيب

  :رة كالتايليفسر كيليطو ــــــــ على سبيل املثال ــــــــ املدلول اجلنسي للّد       

 )د ما يؤكد ذلك يف كتاب ألف ليلة وليلة و وج( رة بالفتاة العذراء تشبيه الّد  •

 لّدرة حىت تنتظم يف العقد مماثلة لعملية فض غشاء البكارة عند الفتاة عملية ثقب ا •

 مشقة الغوص الستخراج الّدرة من قاع البحر هي نفسها مشقة إفتضاض عذرية الفتاة  •

 صعوبة استخراج الّدرة من الصدفة تقابل العجز اجلنسي عند الرجل  •

                                                
  13ــــــــ  12أويل ، ص احلكاية والت: ينظر )1(
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اجلرجاين تؤكـد العالقـة بـني الـّدرة والفتـاة العـذراء يدلل كيليطو ويدعم تأويله هذا بنصوص واضحة للحريري و    

مث العالمات وتأول كل منها على حـدة وقول الشعر ، فتأويل الناقد يبدأ مبنطوق العالمة اللغوية ، مث تتبع باقي 

ذر الّدرة ترمز إىل الفتاة البكر ، وإىل الكالم الرفيع الذي يتعـ ≪يف ارتباطها بسابقتها والحقتها ليخلص إىل أن 

االتيـان بـه أو اخرتاعـه ، الكـالم الـذي البـد مـن الغـوص للعثـور عليـه ، احلـديث عـن الشـعر يوافـق احلـديث عــن 

 ≫اجلنس 
)1(.  

حلرقــة ية الغزليــة الــيت تتحــدث عــن اويف الشــعر أيضــا جيــد املــدلول اجلنســي للنــار مــن خــالل األبيــات الشــعر       

  .نوال يربط كيليطو بني الصور السالفة الذكروعلى نفس امل. شدة الوجد من العشق ولوعة الفراقو 

الناقد يعترب اللغـة قـادرة علـى أن تقـول أكثـر ممـا يريـد صـاحبها، واهتمامـه بالـدوال اللغويـة يف التأويـل يتخـذ      

ــا وأ ــا وداللي ــه جيــد ضــالته فيهــا...  ســطورياعــدة جوانــب، فيتفحصــها معجميــا وحنوي ، فيــورد يف حتليــل قصــة عّل

كلمـة جـين مرتبطـة صـوتيا ودالليـا بكلمـات أخـرى بـاجلنون مـثال واجلنـني ، ولـيس هــذا  ≪يـت أن الصـياد والعفر 

ّين واجلنني من باب اللعب باأللفاظ وإمنا هو من صميم اللغة   ≫الربط بني اجل
)2( .  

ّين واجلنني، هذه العالقة اليت تفتح له رؤية يف       التأويـل  فيورد نصوص من لسان العرب تثبت العالقة بني اجل

اك أخــذت جعلتــين أتصــفح لســان العــرب وأنتبــه إىل العالقــة بــني جــن وجنــني إذّ ) ؟(الصــدفة وحــدها ≪: فيقــول

  .)3( ≫اخلطوط العريضة لقراءيت للحكاية ترتسم وتتضح وتتأكد 
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  :الهامشي في النصوص وفائض الداللة  ــــــــ 3ــــــــ  1    

د عمنذ بداياته األ       على القراءة املتفردة واملفاجئـة واملربكـة ، مـن خـالل طـرح  بد الفتاح كيليطو قراءهوىل عوّ

التساؤالت اليت تفضي إىل خلخلة الكثري من املفاهيم والتصورات أو على األقل إعادة النظر فيها ، ومـن أوجـه 

 .ليةالتميز والتفرد ، اهتمامه باهلامشي يف النصوص واالنطالق منه يف بناء عوامله التأوي

فكيليطو يدخل عوامل السـرد العـريب القـدمي مـن بابـه الصـغري جـدا مـن خـالل شـذرة التقاطهـا مـن نصـوص (     

قدميــة ، مــن قطــع متنــاثرة وخبيئــة وحكايــات صــغرية يلملــم أشــتاا ودون كثــري مــن الثرثــرة واجلــدال يقــدم قراءتــه 

  .)1() املبدعة 

حكايـــات الليـــايل فإنـــه ينتبـــه إىل ســـطر أو ســـطرين إىل بيــــت فكيليطـــو عنـــدما يقـــرأ اجلـــاحظ أو املعـــري أو     

فتكون هذه التفاصيل هي الدافع من وراء الكتابـة وخـوض هـذه املغـامرة ـــــــــ كمـا يسـميها ــــــــــ فيبحـث ... شعري

  .عن اخليوط الرفيعة الستشراف البعيد والقصي

نـواع املهمشـة وهـو األمـر دءا بـالفنون أو األواهلامشي يف كتابـات كيليطـو يأخـذ عـدة جوانـب ومسـتويات بـ     

ا إىل مسـألة إغفـال هـذا اجلانـب مشـري " اللعـب والسـخرية " سـة حـول فـن ى لنـا مـن خـالل إفـراد دراالـذي يـرتاء

صـــحيح أن بعــض الدارســـني  ≪: املهــم مــن املرويـــات العربيــة القدميــة وعـــزوف الدارســني عنـــه واحتقــاره يف قولــه

 ≫ولكنهم يكتفون باعتبارها أمرا غريبا أو وحشيا ال يستحق وقفـة طويلـة يتطرقون إىل ظاهرة اهلزل ، 
)2(

منـددا  

. بأن العناية ذه األلوان النثرية سيغري نظرتنا إجتـاه األدب الكالسـيكي ويفـتح آفاقـا وميـادين ثقافيـة غـري متوقعـة

  .أيب العرب ومسكته: ي مثلويتجلى اهلامشي أيضا يف البحث عن الشخصيات واألمساء املوشومة يف ذاكرة املاض

                                                
،  29لـة ، العـدد ڤعبـد الفتـاح كيليطـو وقـراءة الـرتاث األديب ، قـراءة الشـذرات منوذجـا ، جملـة األثـر ، ور: صليحة بن حين ، بلقاسم مالكيـة  )1(
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هو الرتمجـة الشـحيحة الـيت تفتقـر " التشوف " من زاوية أخرى جند أن ما يسرتعي انتباه كيليطو يف كتاب و      

هـذه األحـداث الـيت ميكـن أن تسـاعد الباحـث يف تـه ، وخمال" أيب سـهل " إىل بداية واية وإىل احلوادث حـول 

  .حتليله وتأويله

قد فّجر من هذه اإلشارات والعبارات ـــــــــ على قلتها ـــــــــ سلسلة من االحتماالت والتـأويالت إال أن كيليطو     

كل االحتماالت ممكنة  ≪يرى أن أويل سبب كالم اجلمل مع أيب سهل اليت ال تنفي إحداها األخرى ، ففي ت

مـر الـذي ال ينـاقش قولـه ؟ هلجـة اآل اجلمـل ملخاطبـة صـاحبنا ، ما دام النص ال يشري إىل اللهجة اليت اسـتعملها

هلجة الناصح الودود ؟ هلجة املشفق احلنون ؟ هذه االحتماالت ال تنفي إحتماال آخر قد ال يكون مناسبا ومع 

≫ذلك ال جيوز إمهاله قبل تفحصه 
 )1( .  

عاين اخلفية، وداللة  يف الوقوف عند املفإنه ال يتواىن) نصا مشهورا ( اول ناقدنا نصا غري مغمور أما إذا تن      

مـن   قد يراها القارئ هامشية ال تسرتعي انتباهه ، فهامشية التفاصيل وهامشـية النصـوص ال ختـللتفاصيل اليتا

يقــرأه كمــا قــرأه اجلميــع وإال فمــا احلاجــة إىل إعــادة فإنــه لــن ولــذلك . فــائض معــىن تكشــف عنــه آليــات التأويــل 

معن النظـر بـني السـطور يف العبـارات واألجـزاء الـيت قولوا كل شيء، فيأن القدامى مل يالقراءة ؟ فكيليطو يؤمن ب

ال تبــدو أــا ذات صــلة وثيقــة مبضــمون الــنص أو تنــامي أحداثــه ، فيبــدأ مبســاءلة نفســه ومســاءلة القــارئ قصــد 

رئ إىل وتنبيـه القـا" الصـياد والعفريـت " إرباكه ومطالبته بإعادة القراءة من زاوية أخرى، على غرار قراءتـه لقصـة 

ضـرورة اإللتفــات إىل بعـض التفاصــيل الـيت ال يعتقــد أــا قـد وضــعت جزافـا ، أو أــا واقعـة موقــع اإلعتباطيــة أو 

كالتســاءل عـن كــون عــدد أبنـاء الصــياد ثالثــة ؟ وعـن تلــك العــادة الـيت تــدفع بالصــياد إىل عــدم . وليـدة الصــدفة

ددة لبقــاء اجلــّين يف القمقــم بــألف ومثامنائــة ســنة ؟ وعــن الرابعــة يف رمــي الشــبكة ؟ وعــن الفــرتة احملــجتــاوز احملاولــة 
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س املـوت املتمثــل يف جمـازاة العفريــت ملـن خلصــه مـن الســجن بالقتـل؛ وهــو أمـر خمــالف للتصــورات حضـور هــاج

  . )1(السائدة ؟ 

سـري فكيليطو يرى يف هذه التفاصيل الـيت تبـدو عرضـية ، ألغـازا تسـتفز القـارئ وحتفـزه علـى املضـي الجيـاد تف    

هلا ، خصوصا وأنه يشري يف هامش كتابه إىل أن بعض هذه األرقام يتكرر يف احلكايات املوالية واملتممـة حلكايـة 

  . الصياد

  :منهجية عبد الفتاح كيليطو في القراءةــــــــ  2     

  :ــــــــ منهجية الالمنهج 1ـــــــ  2       

دارســـني يف نظــره للعالقـــة الــيت تــربط املـــنهج النقــدي بـــالنص خيتلــف عبــد الفتـــاح كيليطــو عـــن غــريه مــن ال      

املدروس فال يرى يف هذه املناهج األداة السحرية اليت حتقق ما يتمنـاه ويصـبو إليـه ، أو أـا قـادرة لوحـدها علـى 

وأـــا مل توضـــع أصـــال لدراســـة األدب ، ( اســـتنطاق الـــنص ، بـــل ليســـت ســـوى آليـــات إجرائيـــة يســـتعان ـــا ، 

  .)2() دب مغامرة يعرف صاحبها أين يبدأ لكنه ال يعرف أين ستقوده خطاه فدراسة األ

فــإن ... وفلسـفية وعقائديـةوألن األدب كيـان لغـوي تتـداخل فيــه عـدة جوانـب نفسـية واجتماعيــة وثقافيـة       

ا ردد فكيليطـو كثـريا مـ... كون يف ضوء األسئلة اليت يطرحها علـم الـنفس وعلـم اإلجتمـاع واللسـانياتدراسته ت

  .)3( ≫درس يف ضوء علوم أخرى األدب يدرس يف ضوء األدب وقد ي أن ≪

ـــ شــعوريا فــالقراءة وفــق آليــات وإجــراءات وخلفيــات مــنهج مــا ، جتعــل مــن الباحــث        أو أو الناقــد يعمــد ـــــــ

  .رتهالشعوريا ـــــــــ إىل تكييف النص وتطويعه وفق هذا املنهج ، وبالتايل اإلساءة إىل النص وب
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  34مسار ، ص : عبد الفتاح كيليطو  )2(
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فـالتطبيق املنهجـي عنـد كيليطـو هـو عـدم التقيـد مبــنهج بعينـه ألن ذلـك حمكـوم إىل الـنص نفسـه الـذي يوجــه     

فـاملنهج  ه ، بـل يفـرض عليـه املـنهج أحيانـا ،عملية القراءة ومينح القارئ أو الناقد املفاتيح الضرورية لفـك شـيفرات

هـو الـدفع بالقـارئ حنـو ممارسـة نـوع مـن ة قرائيـة معينـة نهجية مطلوبة ولكـن فـرض مـنهج مـا أو جهـأو القراءة امل

 تالقراءة املغرظة أو القراءة على طريقة بروكوسنية ، أو ما أطلق عليها الناقد القراءة مع سوء ال
*

.  

يــرى كيليطــو أن طبيعــة النصــوص الغامضــة واملراوغــة هــي الــيت تــدفع بالــدارس إىل التوســل مبــنهج مــا حملاولــة   

الذي يكتنفها ويشيع النور فيها ، كما أن هـذا التصـور يـرتاءى عنـدما يتعلـق األمـر بنصـوص  إزالة هذا الغموض

واضحة ، حتـوي بـداخلها مـا يسـاعد علـى قراءـا ، لكـن الـدارس يعتقـد أن الوضـوح املفتعـل خيفـي وراءه أشـياء 

  . )1(أخرى أو أنه وضوح نسيب ، وبالتايل وجب االستعانة مبصباح منهجي 

حتديـدا ، أنـه " احلكاية والتأويل " أن تستشفه من خالل أعمال الناقد عبد الفتاح كيليطو وكتاب ما ميكن     

يف مقاربتــه وتأويلــه يوظــف توليفــة مــن اإلجــراءت املســتقاة مــن منــاهج نقديــة خمتلفــة ومتعــددة ، فــال يــرى نفســه 

  : ملزما بتطبيق منهج نقدي ما حبذافريه وهذا راجع ألمرين

لطبيعـة املنــاهج النقديـة ، فكمـا هــو معلـوم أن هـذه املنــاهج سـواء احلداثيـة أو مــا بعـد احلداثيــة األول راجـع      

  .ذات أصل غريب حمض ؛ أي أا نشأت يف أرضية فلسفية وفكرية وحضارية غربية ختتلف عن البيئة العربية

يتناوهلـا بالدراسـة وهـذا مـا  جـع خلصوصـية النصـوص العربيـة الكالسـيكية الـيت يطبـق عليهـا أواواألمر الثاين ر     

هـــذا الفيلســـوف أو ذاك، إذا مل أن أستشـــهد ـــذا الـــدارس أو ذاك، و  لـــن ينفعـــين ≪: يتضـــح مـــن خـــالل قولـــه

تسـتجب النصـوص العربيــة للتحليـل الــذي أقرتحـه عليهــا ، البـد أن أعــرض تفسـريي علــى أكـرب عــدد ممكـن مــن 

                                                
علـى فـراش قصـري وقطـع أرجلهـم بروكوست هذا قاطع طريق يوناين يعمد على تعذيب ضحاياه ، مـن خـالل وضـع األشـخاص الطـويلي القامـة  *

 .حىت تتالءم مع حجم الفراش ، أما األشخاص القصريي القامة فيضعهم على فراش طويل ويقوم بسحب أرجلهم لنفس الغرض
  07مسار ، ص : عبد الفتاح كيليطو  )1(
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أن أقنــع نفســي وأقنــع الغــري بــأن هــذا التفســري يالئــم  النصــوص الكالســيكية ، ــدف التحقيــق واملراجعــة ، البــد

  .)1( ≫الثقافة العربية 

مل النصوص مال حتفناقدنا يت      هلا مـا ال تقـول ، وألنـه يعـين متامـا أن هـذه املرويـات تالىف أن ُحيّ مل أو أن يقوّ

اخلصوصــية أثنــاء التحليــل العربيــة وليــدة ســياقات ثقافيــة واجتماعيــة وحضــارية وتارخييــة معينــة ، فإنــه يراعــي هــذه 

  .والتأويل ، فطبيعة النص هي اليت تفرض عليه املسار الذي يسلكه واإلجراء أو االسرتاتيجية اليت يتوسل ا 

فالتأويـل والتحليــل الـذي يقدمــه كيليطـو لــنص مـا لــه مــا يـربره ، أال وهــو وجـود صــدى لـه يف نصــوص عربيــة     

ياق النصوص الكالسيكية بصفة عامـة ، خاصـة تلـك النصـوص الـيت أخرى ، فغالبا ما جنده يفسر ويؤول يف س

فيغيب فيها املؤل
  . )2(أو يستحيل وضعها يف سياقها التارخيي  *

مما يؤكد عدم ثبوت عبـد الفتـاح كيليطـو علـى مـنهج واحـد ، واإلمتثـال لضـوابط ذلـك املـنهج ، أنـه حـىت يف     

األدب والغرابة دراسـة بنيويـة يف األدب العـريب " كتاب : تلك الدراسات اليت يدرجها ضمن تصنيف معني مثل

إعتمد على املنهج البنيوي وربطه بالوصف والتفسري والتأويل ، مـن خـالل اسـتقراء اللغـة يف سـياقاا " ( القدمي 

النصـية مـع تنويــع املنظـورات والتصــورات يف التحليـل واملقاربـة واالعتمــاد علـى الشــكالنية الروسـية والســيميائيات 

  .)3() ومجالية التلقي واالستناد إىل آليات التفكيك والرتكيب والتأويل 

وهــو املنظــور الــذي جنــده عنــد الناقــد اجلزائــري عبــد املالــك مرتــاض يف دعــوى الالمــنهج يف تشــريح الــنص        

ميكن أن أي ما ( ؛  )العطائية ( مرتاض عما أطلق عليه األديب الذي اعتربه هو املنهج األنسب ، ولقد حتدث 

                                                
 12احلكاية والتأويل ، ص : ينظر )1(

 ا هو احلال يف حكايات ألف ليلة وليلة  النص مثلمصاحب املقصود بغياب املؤلف ، عدم إثبات هوية  *

)2(
 23، ص احلكاية والتأويل  

م  2006) أكتــوبر(تشــرين األول  20لعبــد الفتــاح كيليطــو ، بقلــم اجلمعــة ، " األدب والغرابــة " احلداثــة النقديــة يف كتــاب : مجيــل محــداوي )3(
 183ص 
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، وكـأن الـنص األديب يتجـدد وينبعـث مـن (...) يعطيه إيانا النص األديب من خالل البحث يف مكامنـه وزوايـاه 

  .)1() خالل كل قراءة يقوم ا القارئ 

ـدخل النصـوص السـردية        فتأويلية كيليطـو تسـتند إىل خلفيـات ومرجعيـات متعـددة وخمتلفـة وتـتالىف أن أن تُ

ن نفســه ، فيــؤول وفــق مــا تتطلبــه وتســتدعيه النصــوص مــن آليــات ثافــة العتــاد املنهجــي يف اآلا يف كالــيت يدرســه

حي ، فدراســات كيليطــو أشــبه مــا ومنــاهج متعــددة ، دون أن نلحــظ أو نصــطدم بالتعقيــد أو التكثيــف املصــطل

املكثــــــف تكـــــون بالكتابـــــة اإلبداعيـــــة يف وضـــــوحها ولغتهـــــا ومجاليتهـــــا ، وكـــــذا الفتقارهـــــا للتعقيـــــد والتوظيـــــف 

  . للمصطلحات والتنظري

بعنــوان الكتــاب ليحــدد اإلطــار الــذي سيســلكه يف " التأويــل " أحلــق الناقــد عبــد الفتــاح كيليطــو مصــطلح      

مقاربته ، وعلى طول صفحات الكتاب ال يفتأ يذكر عملية التأويل واملؤول أي أنه يقر بأنه يقدم تأويال خاصا 

يلـج بـاب التأويـل والقـراءة مسـتعينا بـأدوات منهجيـة  ةال أنـه يف كـل دراسـللنصوص واحلكايـات الـيت اقرتحهـا ، إ

  .من العديد من املناهج واليت يراها مناسبة للنص وقابلة للتطويع لهمستقاة 

  :نذكر" احلكاية والتأويل " اآلليات يف كتاب  وأالنظريات واملناهج النقدية هذه ومن مظاهر وجتليات       

  :ةالنفسي ـــــ  القراءةـــ 2ــــــــ  2   

ل حكاياته يف ضوء مقوالت التحليل النفسي لفرويـد ، إال أن يف الميكن اجلزم أن عبد الفتاح كيليطو قد أوّ     

ــه يف التحليــل ، لســيما وأنــه يف أحــد حواراتــه  ــأثره ــذا األخــري واالســتفادة مــن نظريت ثنايــا كالمــه مــا يشــري إىل ت

يؤكــد أنــه يف تلــك الفــرتة كــان يقــرأ لفرويــد والبنيــويني ، والشــك أن هــذه " أويــلاحلكايــة والت"متحــدثا عــن كتــاب 

  . القراءات قد أغنت نظرته للمؤلفات املدروسة

                                                
  55ــــــ  54املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، د ط ، د س ،ص  النص األديب من أين إىل أين ؟ ، ديوان: عبد املالك مرتاض )1(
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د ذا املعيـار يف دراسـة النصـوص مـن هـذه الزاويـة ، زاويـة واألخفينظر كيليطو إىل قضية الصدق والكذب      

ق والصراحة ؟ من يستطيع عند دراسة النصوص األدبية ، أن ولعمري ما معىن الصد ≪: التحليل النفسي قائال

  .)1( ≫يستعمل هاتني الكلمتني ، وقد توطدت فلسفة الوعي املغلوط بعد نيتشه وماركس وفرويد 

ــه هــؤالء فيضــيف      ــاء الكتابــة والقــراءة ، بعــدما جــاء ب أن اللســانيني  ≪ليؤكــد أن الصــدق شــيء مســتبعد أثن

حــون اليــوم علــى أن املواصــلة بــني النــاس مبنيــة أساســا علــى املراوغــة واإلحتيــال  وأصــحاب التحليــل النفســاين يّل

 ≫والكــذب ، فكــل منــا كــاذب ، تكلــم أو خلــد إىل الصــمت 
وعلــى القــارئ أن يســعى إىل اكتشــاف مـــا  )2(

  .يستبطن النص وصاحبه ، ألن الكتابة ـــــــــ حسب هؤالء ـــــــــ عملية تنفيس عن ال وعي صاحبها

  :فيحلل البيت الشعري أليب متام" األلفة والغرابة"زاوية أخرى يتحدث كيليطو عن ثنائية  من    

  يب األول ـنقل فؤادك حيث شئت من اهلوى       ما احلب إال للحب       

أظـن أننـا لسـنا حباجـة إىل معرفـة عميقـة بالتحليـل الفرويـدي لنقتنـع بـأن  ≪: وفق خلفية املنهج النفسي قـائال   

 ≫الشـيء يضـمن لنـا أن أبـا متـام قصـد إىل هـذا املعـىن : حلب األول هو حب األم ، سيقالا
فمـا قصـده أيب )3(

  :متام هو املرأة اليت يتعلق ا الفىت عندما يبلغ من املراهقة وهو ما يؤكده البيت الالحق له

  وكم منزل باألرض يألفه الفىت          وحنينه أبدا ألول منزل       

ــأمر مــألوفيطــو يــرى أن الشــيء الغريــب عــن املــفكيل    ــه متعلــق ب واألشــياء ، حــال الــزمن بينهمــا  رء يف حقيقت

فاحلـــب  ≪واملنـــاطق اهولـــة الـــيت يكشـــفها الشـــعر يف احلقيقـــة منـــاطق ســـبق املـــرء أن جـــال وطـــاف يف أرجائهـــا 

املغطـــاة ، والـــيت يقـــوم الشـــعر  عبـــارات تشـــري إىل الطبقـــة النفســـية: األول، املنـــزل األول ، العلـــم األول ، الـــرحم 
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≫يكشفها عندما ينتقل املتلقي من العقل إىل اإلحساس 
أشـياء منسـبة ا املعىن يكون الشعر تعبريا عن فبهذ )1( 

  .ودفينة يف أعماق النفس ، ووظيفته تكمن يف إماطة اللثام عنها

مــا قالـه فرويــد حــول مســألة اللعــب عنــد  دراســة ــــــــ إحتمــال العــودة إىلويشـري كيليطــو ـــــــــــ يف هــامش كتابــه ــ     

إال أن دراسـة كيليطـو سـتكون ذات ، الطفل ؛ واليت يرى فيها فرصة إلعادة صياغة عامل يوافق رغباته وتصرفاته 

  .عالقة بالكيمياء والسحر والبدعة

  :القراءة البنيوية ــــــــ 3ــــــــ  2     

مـــن خـــالل اســـتثمار الناقـــد لـــبعض آليـــات التحليـــل " احلكايـــة والتأويـــل " تتجلـــى القـــراءة البنيويـــة يف كتـــاب        

  :البنيوي يف بناء تأويله منها

ــة اإلبداعيــة أو النقديــة ، فــال  الوصــفية ألبنيــة النصــوص وتفحصــها ؛ الدراســة       نظــرا ألمهيــة الوصــف يف الكتاب

صـف وكيليطـو يصـف األبنيـة ظاهريـا وميعــن ميكـن إجـراء أي مقاربـة مهمـا كـان نوعهـا دون االعتمـاد علـى إجـراء الو 

  .النظر فيها إال أنه ال يقف عند الظاهري منها بل ينفد إىل ما يستبطن هذه األبنية وما ختفيه

ــارات ؛ دراســة العالقــات الداخليــة للــنص        فكثــريا مــا جنــد كيليطــو ينطلــق يف حتليلــه مــن عالقــة الكلمــات والعب

هـذه العالقـات واالرتباطـات مـن دالالت حمتملـة ، تسـاعد علـى تقـدمي تصـور ببعضها الـبعض ومـا ميكـن أن تقدمـه 

  .جديد حول النص

حيث يعمد كيليطو يف معظم الدراسات اليت يقدمها إىل تفكيـك وحتليـل  ستعمال ثنائية التحليل والرتكيب ؛ا      

و حكايـة جديــدة ، ولعـل خــري أجـزاء الـنص أو احلكايــة وتأويلهـا ، مث إعــادة ترتيـب وتركيــب أجزائهـا لصـياغة نــص أ

                                                
  19احلكاية والتأويل ، ص  )1(
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مثال على ذلك حتليله لألبيات الشعرية اليت أوردها اجلرجـاين إىل عبـارات ومفـردات مث تأويـل كـل مفـردة علـى حـدة 

  .وإعادة مجع شتاا وتركيبها يف حلة جديدة

البــــاطن ،   / ر الظــــاه: يقــــدم كيليطــــو تأويالتــــه ضــــمن احلقــــول الدالليــــة املتقابلــــة أو الثنائيــــات الضــــدية مثــــل       

،  )1(وغريهــا .....الغرابــة/ النهــار ، األلفــة / الغــالف ، الليــل / الــوهم ، احملتــوى / الغمــوض ، احلقيقــة / الوضــوح 

وفـق هـذه . ذاهبا إىل أن الكثـري مـن النصـوص السـردية العربيـة القدميـة ميكـن إخضـاعها إىل هـذا النسـق مـن الدراسـة

الفـخ ، : والصـور الـواردة فيهـا مثـل " كليلـة ودمنـة " والباطن يـدرج حكايـات  الرؤية ويف إطار التعارض بني الظاهر

  .....رة ،اجلوزةالنار ، الّد 

خفـي ، وهـو كـذلك املنطـق  / جلـي وبـاطن/ بعـدين أو وجهـني ظـاهر  ة ذاتويرى أن كل حكايـة أو صـور         

ظيفة املزدوجة للسرد ، باعتباره وسـيلة يتجلى هذا التناقض يف الو ( الذي حيكم السرد أو الكالم بشكل عام حيث 

  .)2() اليصال احلكمة للسخفاء ، كما ميكن أن يكون وسيلة حلجبها عنهم 

فكيليطــو يريــد أن يقــول أن الكــالم مبــين أساســا علــى الضــدية ، وذو وظيفتــني ، فقــد خيــدع وخيفــي مــا يريــد         

  .غة أو التكتماملتكلم كما ميكن أن يفضحه مهما حاول هذا األخري املراو 

: احلــل والــربط وهــي : يســتخرج كيليطــو عناصــر ميكــن ارجاعهــا إىل ثنائيــة " الصــياد والعفريــت " ويف قصــة        

الدخان ، العقل ، الشبكة ، القمقم ، العهد ، اللغز ، العقد واحلل ، وحياول اجياد بيم هذه العناصر يف ضوء هذه 

د واهل ّ   ."أيب العرب والسمكة " زل يف الدراسة اليت أفردها ل الثنائية كما نعثر على ثنائية اجل

          

  

                                                
 07احلكاية والتأويل ، ص   )1(

 42والتأويل ، ص  احلكاية )2(
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  :نظرية القراءة والتلقي ـــــــــ 3ــــــــ  2         

حيتفــي كيليطــو بالقــارئ يف أعمالــه ويعطيــه أمهيــة بالغــة باعتبــاره املعــىن بــالنص الــذي يكتبــه ، فيخاطــب القــارئ      

أســعى إىل الوضــوح جهــد املســتطاع أال تكــون دراســيت فكــرة  ≪: ائالالعــام قبــل املتخصــص ، فهــو الــذي يصــرح قــ

مث أنين أشركه يف التحليل الذي أقوم به فاعقـد حـوارا معـه بـني . مبهمة أو مجلة معقدة ، بل إنين أشرح يف اهلوامش 

  .)1( ≫الفينة واألخرى حبيث يشعر بأنه معي مباشرة مبا يقرأ 

ــ      ا مــع القــارئ ، فيســائله ويتوقــع إجابتــه ويقــدم إحتمــاالت ويناقشــها ، هــذا فيأخــد تأويــل كيليطــو طابعــا حواري

ه  ســتفزاز فــزه علــى متابعــة القــراءة ، وكــذا االطــابع احلــواري الــذي يكســر الرتابــة وجيــذب القــارئ ويلفــت إنتباهــه وحي

 ملشاركة القرائية ئ وهو نوع من اويعمد إىل مساءلة القار ، أو قراءة النص وفق منظور آخر ولفت نظره إىل شيء ما 

من هـو بطـل حكايتنـا ؟ : سأطرح اآلن على القارئ السؤال التايل ≪فيقول يف مطلع تأويل قصة الصياد والعفريت 

ملاذا ؟ فإنه سيرتدد وسيجد بعض الصعوبة يف العثور علـى : الصياد ، أما إذا سألته: الشك أنه سيجيب على الفور

  .يل والتأويل وكذا النصوص األخرى أجزاء القصة بالتحل وبنفس الطريقة يتناول باقي ،)2( ≫جواب 

ــة القــارئ ، فيضــع نفســه         ــة الكاتــب الناقــد وزاوي ينظــر كيليطــو إىل النصــوص الــيت يدرســها مــن زاويتــني ، زاوي

بـات مكان هذا األخـري، هلـذا جنـده علـى درايـة مبـا ميكـن أن جيـول يف خلـد القـارئ ، فيباغتـه بأسـئلة كمـا يهـيء إجا

  .حتماالت ألسئلة مل يطرحها وا

السـالفة " أسـرار البالغـة"فيعلق علـى املـدلول اجلنسـي الـذي قدمـه كتأويـل للصـور الشـعرية الـواردة يف كتـاب         

 ≫إن زعمت أن هلـذه الصـور مـدلوال جنسـيا فـإن تـأويلي سـيبدو مسجـا قبيحـا للـبعض  ≪: الذكر قائال
)3(

مث يوجـه   

                                                
 27ار ، ص مس: عبد الفتاح كيليطو  )1(

 25ــــــ  24احلكاية والتأويل ، ص  )2(

 13احلكاية والتأويل ، ص  )3(
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فضول الفكري علـى أنـه سـيعلن تعاطفـه اجتـاه تأويلـه مـع بعـض الـرتدد والـتحفظ حـىت كالمه للقارئ الذي يتمتع بال

يربهن له بصفة مرضية ، ألن هذا النوع من القراء لن يقبل بالتأويل دون أدلة دامغة ، فيعرب على لسان هذا القارئ 

الفيلســوف لــن لكــن احتمــاءك ــذا ( ... ) الشــك أنــك أخــدت هــذه الفكــرة مــن الفيلســوف باشــالر  ≪: قــائال

 ≫ينفعك ، ألن النصوص اليت حللها باشالر بعيدا كل البعد عن الثقافة العربية 
ليقدم كيليطو حجته البديلـة  ، )1(

ــــــــ واملقنعة ـــــــــ بوجود القصائد الشعرية العربية القدمية اليت تتحدث عن احلرقة من شدة الوجد واحلب وبالتايل وجـود 

  .نسعالقة بني النار واجل

ولــيس مــن الصــعب أن نلحــظ أهــم مــا تنــادي بــه نظريــة القــراءة أو إســتجابة القــارئ يف مــنت الكتــاب كاعتبــار       

وســبب تــأليف هــذا الكتــاب ؛ " كليلــة ودمنــة "نه يف قــراءة حكايــة القــارئ مشــارك يف إنتــاج املعــىن ، وهــو مــا ضــمّ 

فالبـد إذن ، أثنـاء التحليـل ، مـن  ≪كا يف إنتـاج الـنص فالناقد يضع القارئ يف حسـبانه أثنـاء التحليـل ويعتـربه مشـار 

 ≫االنتباه إىل مشاركة املتلقي يف إجناز الكتاب ؛ فلـوال املتلقـي ملـا كـان هنـاك سـرد وال تـأليف 
)2(

عـزي سـبب   ُ فهـو ي

مل  جيعــل املتلقـي يشــارك يف العمليــة الســردية فــإذا ≪التـأليف إىل رغبــة املتلقــي ، وأن أســاس السـرد هــو املســتمع ف 

 ≫ يبــد املتلقــي رغبــة يف االســتماع فــإن الســرد يصــبح بــال معــىن وبــال جــدوى
فالتــأليف والســرد يكــون بإيعــاز مــن  )3(

  . املتلقي وتلبية لرغبته ونزوال عند طلبه

أما مصطلح أفق االنتظار وهو إحدى املقوالت اليت تقوم عليها نظرية القراءة ومجالية التلقي، فيتعرض كيليطو       

املفهوم يف أكثر من موضع ، فنجده يف الدراسة اليت أفردها أليب العرب حيث وصف أسلوبه يف خماطبة اآلخرين هلذا 

 ≫تلقــي املخاطــب مبــا اليرتقبــه  ≪ب 
)4(

أي كســر أفــق إنتظــارهم ، فــأيب العــرب يتســم بالــذكاء والقــدرة علــى معرفــة  

                                                
  14ـــــــ  13، ص  )1(

 33احلكاية والتأويل ، ص )2(

 احلكاية والتأويل ، ص ن )3(

 49احلكاية والتأويل ، ص  )4(
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حـام خماطبـه مبـا ال يتوقعـه فيجعلـه حمطـة للسـخرية باف ال أنه يتعمد سوء الفهم ويقوموتوقع ما جيول خباطر اآلخرين إ

  .واالستهزاء

يفـتح  ≪عالقتها مبسألة التجنيس فريى أن العنوان و " ابن خلدون"ويستحضر هذا املفهوم أيضا يف قراءة سرية      

وينتظر القارئ  (...) أفق انتظار يرتبط بالنوع نفسه ، أي أن القارئ ينتظر وصفا للبلدان اليت زارها صاحب الرحلة 

  .)1( ≫كذلك ذكرا خلصائص البلدان وعاداا وطقوسها 

فكيليطـو يشـري إىل أن إدراج مصـطلح الرحلـة يف عنـوان السـرية الذاتيـة البـن خلـدون جيعـل مـن القـارئ يتوقـع أن     

  .يعثر على خصائص فن الرحلة ضمن السرية الذاتية

مسـها يف حـديث عبـد الفتـاح كيليطـو، وتأويلـه قـراءة مـن القـراءات تعدد القراءات ونسبيتها من املسائل اليت نل     

≫أن املفسر ال ينبغي أن يغرى بتفسريه ويقدمه علـى أنـه التفسـري الوحيـد للـنص ≪املمكنة أو املقرتحة فهو يرى 
)2( 

ا فيضـيف فقراءة كيليطو تقوم على املناقشة وإثارة اجلدل ، وتقدمي تأويالت دون التأكيـد علـى صـحتها أو مطلقيتهـ

لـــيس معـــىن اخلضـــوع للـــنص ، وإمنـــا بـــالرتكيز علـــى نســـبيته ونســـبية " متواضـــعة"القـــراءة الناجحـــة هـــي الـــيت تكـــون ≪

  .)3( ≫قارئ

ة هو وعيه باملسافة الـيت تفصـله عـن النصـوص الـيت يدرسـها يز قراءة كيليطو وما خيلق الدهشولعل أهم ما مي        

عتباره قارئا عربيا حداثيا واعيا بوضعيته التأويلية مع أفق النص الرتاثي الذي وطريقة اندماج أفق التأويلي اخلاص با( 

وهــي املســافة الــيت جيــب مراعاــا وعــدم اغفاهلــا ملــن أراد قــراءة النصــوص )4() يــدرك جيــدا املســافة الــيت تفصــله عنــه 

                                                
 70احلكاية والتأويل ، ص  )1(

 19مسار ، ص : عبد الفتاح كيليطو  )2(

 نفسه ، ص ن املصدر  )3(

م ،  2013الســرد العــريب القــدمي وآفــاق التأويــل ، جملــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة ، جامعــة الســلطان قابوســـت ، : حممــد البشــري مســاليت )4(

  96ص
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اليــة يف القــراءة حســب رواد ســتتقلص وتصــبح باعثــا مــن بواعــث اجلم، القدميــة ، هــذه املســافة الــيت ترمــز إىل الغرابــة 

  . هذه النظرية

ـــــ 4ــــــــ  2          :القراءة التفكيكية   ـــ

سبقت اإلشارة آنفا إىل أن قـراءة عبـد الفتـاح كيليطـو للنصـوص السـردية أو النقديـة تسـعى إىل االسـتفادة لقد       

بالنظريـة أو املـنهج ،  تالتفكيكيـة ليسـ من التفكيكية دون أن تربز ذلك كمنهجية ، وذلك راجع لـوعي الناقـد بـأن

إال أن ذلـك مل مينعــه مــن االسـتفادة مــن آلياــا يف القــراءة يف املواضـع الــيت تتطلــب ذلـك ، ولعــل هــذه االســرتاتيجية 

هــي مــا منحــه ) أي اجلمــع بــني عــدة منــاهج وآليــات متباينــة يف قــراءة نــص واحــد ( الــيت يتوخاهــا الناقــد يف القــراءة 

تحكم يف مساراته التأويلية ، وامتياز قراءتـه بـالعمق والشـمولية والثـراء كوـا قـراءة تسـتند إىل خلفيـات القدرة على ال

  .ومرجعيات متنوعة ومتعددة

وتفاديا لتكرار ما قلناه حول التفكيكية عند كيليطو يف الفصل السابق سـنحاول اسـتجالء مظـاهر التفكيـك        

  : الل املؤشرات التاليةمن خ" احلكاية والتأويل " يف كتاب 

القراءة يف غياب املؤلف وتفسري النصوص ضمن سياقها العام ؛ كون معظم النصوص السردية العربية القدمية        

العربيـــة ، ممـــا يســـتدعي بالناقـــد إىل دراســـتها يف ضـــوء النصـــوص " ألـــف ليلـــة وليلـــة " تفتقـــر إىل مؤلـــف كحكايـــات 

احلـديث عمــا قصـده هـذا األخــري ال   ≪ أنخيي بشـكل عـام وهــو مـا عـرب عنــه بـالكالسـيكية وسـياقها الثقـايف والتــار 

  .)1( ≫يتعدى مستوى االفرتاض 

                                                
  23احلكاية والتأويل ، ص   )1(
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ــه باإلمكــان تقــدمي تأويلــه  ال يعــين أن عبــد الفتــاح كيليطــو يلغــي مــا هــو خــارج الــنص يف قراءتــه ، وهــذا       إال أن

لقـراءة الـيت تبتعـد عـن ربـط الـنص مبالمـح للنص بعيدا عما قصده املؤلف ، ورغم جهله وية صاحب الـنص وهـي ا

  .... املؤلف االيديويوجية أو الفلسفية أو الفكرية

القراءة اليت تقوم على التعدد واالختالف وال ائية املعىن ، فال يـزعم كيليطـو أنـه يقـدم تأويـل أو مـدلول ـائي      

جلمالية السردية ، قـراءة ال يـزعم كيليطـو أنـه ميلـك كـل للنص ؛ إا قراءة ترجح إمكانية انفتاح القراءة أمام الائية ا

 ≫فكـــل مـــا يف األمـــر أنـــه يقـــرتح قـــراءة هلـــذه النصـــوص  ≪أبعادهـــا وجزئياـــا 
مـــن بـــني القـــراءات الكثـــرية  قـــراءة )1(

إـا القـراءة الـيت ال ميكـن أن نومسهـا بـالثبوت أو . واملختلفة ، فتطرح تساؤالت وإشكاالت أكثر مما تقدم إجابـات 

  . الصواب أو اخلطأ

يف معظـم الدراســات الـيت قـدمها فيعمــد  الــيت اعتمـدها ، وهـي االسـرتاتيجية عمليـة التفكيـك املسـتمرة للــنص       

ومــن خـالل تقـدمي اللفـظ ومرادفــه ونقيضـه يبحـث عــن ، إىل الـنص فيفككـه إىل أجـزاء ووحــدات ومفـردات وألفـاظ 

ُ ( املعـىن يف تعــدده  و القــبض علـى معــىن هــارب ومــتملص ومنفلــت ، أو أنــه خيفــي عنــه ر القــارئ أنــه يســعى حنــشــعِ في

وذلــك يف خضـم عمليــة التفكيـك املســتمرة واالسـتعمال احلــر للغـة بوصــفها متواليــة . )2() املعـىن أو يرجئــه إىل حـني 

  .الائية من الدوال واملدلوالت اليت تقدم احتماالت وتأويالت متعددة والائية

االتحليل أو التأويل يقدم كيليطو أثناء       ا مث ينفيه أو حيوله إىل معنً ت األخـرى آخر وذلك باستدعاء املـدلوال معنً

ية املعــىن وكــذا نســبية التأويــل ، األمــر الــذي يفضــي إىل ن الــنص ، ممــا يــوحي للقــارئ بنســبكــوّ للــدوال اللغويــة الــيت ت

الائية املدلوالت اليت حتويها اللغة وهي  وجود إمكانات الائية لتأويل نص واحد وبناء معناه ، وذلك من منطلق

  .بصدد التفكيك

                                                
 06، ص احلكاية والتأويل  )1(

 04نسقية القراءة ولغة اإلبداع ، ص : إبراهيم أزوغ )2(
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إلعـادة نسـجها مـن جديـد علـى أنقـاض القصـة " الصـياد والعفريـت " فنجد الناقد يعمد إىل فـك نسـيج قصـة      

مـن تتبـع مسـارات احلكـي  اوانطلقـ( تقوم على التداعيات واالشتقاقات للدوال اللغويـة . األصلية وفق شبكة داللية

الصـياد ( ه القصة ، وانطالقا من بؤر ومالمح عناصـر املسـار السـردي خاصـة مـا تعلـق منهـا بشـخوص احلكايـة هلذ

هـا أحصـاها الناقـد وحـاول إبـراز الـدالالت الـيت حتيلعناصـر موضوعة احلـل والـربط سـبعة  فريى يف. )1()) والعفريت 

  :، وميكن توضيح ذلك من خالل املخطط التايلشفرة احلكاية وتقدمي تأويله هلا ، وبالتايل فكةاملوضوع هذهعلى 

  قصة الصياد والعفريت      

  

  موضوعة الحل والربط      

   

  سبعة عناصر            

                

         

 

 

 

 

 

 

                                                
 04نسقية القراءة ولغة اإلبداع ، ص : إبراهيم أزوغ )1(

 العهد واحلل العهد اللغز العقل الشبكة القمقم الدخان

  عقد رفيعة

 حركة حلزونية

 يشكل سلسلة

  ربط   

 اجلين

 سجن

 قيد

 ربط

 فخ

  يشل حركة الضحية

 قيد

 ربط

 أداة ربط

 ربط

 عقدة

فك اللغز 

 حل  =

 ربط=اللغز 

 ميثاق

 استوثق

 وثاق=ميني

 ربط

 القدرة على الربط

 القدرة على الفك

 التالزم

 احلل والربط
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  قصة الصياد والعفريت       

  

  موضوعة التحول          

   

                

         

 

 

 

 

 

 

  

العفريــت املــارد ويقــوم عبــد الفتــاج كيليطــو تــأويال للحكايــة يــرى فيــه الصــياد العجــوز بطــال يتغلــب علــى اقــرتح      

ربط حيال ذلك ، إال أنـه يـرى يف املفـردات  جينه ، ورغم صمت نص احلكاية عن وجود سالح أو أداةبتقييده وتد

ن احلكاية ما حييل على هذا املوضوع احلل  والبحث فيما حتويه الربط ، فمن خالل عملية التفكيك هذه / اليت تكوّ

هـذه املفـردات مـن دالالت أخـرى حمتملــة أو غائبـة اسـتطاع أن يهتـدي إىل مـا تشــرتك فيـه هـذه املفـردات مـن داللــة 

  .ّدها إىل بعضها البعض وتقدمي تأويله يف ضوء هذه العالقةما يربطها ويشو 

 العفريت القمقم
 الصياد

  اسحن

حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  

 كيميائي

 حتول نفسي 

 الرغبة يف القتل

 حتول جسدي حتول مادي

مــــن دخــــان إىل 

 مارد

 حتول نفسي

 اإلنسان

 الشيء

 طفولة  

 شباب   

 شيخوخة

مــــــــن الفقــــــــر 

 إىل الغىن

مــــــن الضــــــعف 

 إىل القوة
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ثــل رغبــة وعلــى نفــس املنــوال حيــاول كيليطــو أن جيــد تفســريا لــبعض املواقــف والتفاصــيل الــواردة يف احلكايــة م      

) اجلــّين (مبوضــوع التحــول الــذي يطــرأ علــى كــل مــن العفريــت لخــروج مــن القمقــم قتــل الصــياد ورفضــه لالعفريــت يف 

من دالالت لغوية أخرى كانـت خـري معـني لـه يف اسـتكمال " ّجن ، جنني وجنون"ياد ، مث أن ما حتويه مفردة والص

  .تأويله للحكاية

  :القيمة العلمية للكتاب ـــــــــ 3       

ـــ املغاربيــة ــــــــــ" احلكايــة والتأويــل " يعتــرب كتــاب          ـ الــيت حاولــت متثــل مــن احملــاوالت النقديــة األوىل العربيــة ـــــــ

عـد مـن املراجـع اهلامـة ـذه الـروح والرؤيـة املقاربات احلداثية وما بعد احلداثية للنص السردي العريب القدمي  ُ ، حيـث ي

ملن أراد البحث أو الولوج إىل جمال السرد العريب القدمي ، السيما أن الدراسات اليت خصـت هـذا احلقـل قـد عرفـت 

  .الضيم مقارنة بنظريه الشعر

ـــــــــ فـــرتة الثمانينــات ـــــــــــ وهــي الفــرتة الـــيت اكتســحت فيهــا النظريــات الغربيــة          بأنواعهـــا والكتــاب وليــد عصــره ـ

ع ــا النقــاد العــرب هلــذا جنــد الدراســات الــيت يتضــمنها الكتــاب متتــاز بــالتنوع والتعــدد الســاحة النقديــة العربيــة ّ ، تشــب

  .والغىن مبختلف هذه الرؤى

 يـــزال الكتـــاب يلقـــى اإلقبـــال والرتحيـــب علـــى غـــرار معظـــم أعمـــال الناقـــد ملـــا حتملـــه كتابـــات كيليطـــو مـــن وال      

كصـغر حجــم مؤلفاتـه ، وعمـق فكرتــه ، وخلـو أسـلوبه مــن الغمـوض والتعقيـد أو رص للمصــطلحات : خصوصـية 

قبــل عل ُ يــه القــارئ العــادي قبــل النقديــة الــيت تشــتت ذهــن القــارئ أو تدخلــه يف متاهــات هــو يف غــىن عنهــا ، هلــذا ي

  .كما أن هذا الغىن والتعدد والتنوع والعمق هو ما جيعل الكتاب معينا ال ينضب للدراسة والبحث. املتخصص 
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عد هذا الكتاب إضافة هامة إىل الساحة النقدية العربية ، ملا يطرقه من قضايا ومناقشـات وطروحـات ي      

ال واملزالـق واهلفـوات الـيت ميكـن أن يقـع فيهـا الناقـد ، خصوصـا مـا تعلـق تنم عن وعي الناقد العـريب حبقيقـة هـذا اـ

  .ومثل هذه األعمال والشخصيات الناقدة ال ميكننا إال التبجيل واإلشادة ا ها بطبيعة النص العريب الزئبقية ،من

    

   



 

 

 

  

  خاتمة

  



 خاتمة

102 

 

  :خاتمة 

احلكايــة "ت وصــفحات كتــاب بعــد هــذه اجلولــة يف رحــاب االجتاهــات النقديــة احلديثــة واملعاصــرة، وبــني طيــا

ئص جتربتـه النقديـة ، ميكـن الفتاح كيليطـو واإلملـام بـأهم خصـا يف حماولة للوقوف عند االجتاه النقدي لعبد" والتأويل

  :أن جنمل ما توصل إليه البحث فيما يلي

غالبـا مـا يعمـد متتاز دراسات كيليطو النقدية باالستفادة باملنجز النقدي الغريب يف قراءة النص األديب ، هلـذا 

والدة إجتـــاه جديـــد يف يشـــي بـــا ممـــاملنظور النقـــدي الغـــريب احلـــداثي ، يف دراســـاته إىل تطعـــيم الـــنص العـــريب القـــدمي بـــ

  .الدراسات مل تعهده الساحة النقدية العربية سابقا

باشــر، تجـاوز الناقـد يف الدراســات الـيت قـدمها ملســتوى التنظـري والولــوج إىل بوابـة التطبيـق املنهجــي بشـكل مي

  .النظريات واملناهج الغربية وأخذه للمعرفة من منابعها األصلية األجنبية ينم عن فهمه الثاقب واستعابه جلملة

يرى كيليطو يف النصوص السردية العربية الكالسيكية أصالة وسحرا جيعلها معينا ال ينضب للقراءة والتحليل 

بل عجـزه منهج واحد يرى يف املقابل عدم كفاية ة واحدة كما أسرارها جراء قراءلتأويل ، فال ميكن أن تبوح بكل وا

  .استنطاقها والوقوف عند أبعادها اجلمالية ، ما جيعله يدرس األدب يف ضوء األدب ويف ضوء علوم أخرى عن

األدبية ويزيل التخوم املوجودة بينها وجيعل من هذه احلواجز بوابات تفتح ناس جيرفع كيليطو احلواجز بني األ

  . ا جديدة للتأويلآفاق

عبد الفتاح كيليطو إىل سـرب أغـوار الـنص وقـراءة بنياتـه وفـق توليفـة منهجيـة وإجرائيـة تسـتدعيها تأويلية تعمد 

  .طبيعة النص نفسه
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ــز باإلتســاع والتعــدد والتنــوع ، األمــر الــذي يــرتاءى يف  يتكــئ ّ الناقــد علــى خلفيــة معرفيــة ومنهجيــة رصــينة تتمي

تعـددة وبآليـات متنوعـة تكـاد تبـدو غـري منسـجمة أحيانـا ، كـاجلمع بـني املنـاهج السـياقية قراءة النصوص من زوايـا م

  :والنسقية يف قراءة نص واحد ، وذلك من خالل 

  .القراءة النفسية لبعض القضايا الواردة يف كتابه على غرار ثنائية األلفة والغرابة

حليــــل ألبنيــــة النصــــوص وعالقاــــا الداخليــــة ، القــــراءة يف ضــــوء اخللفيــــة البنيويــــة باتبــــاع آليــــيت الوصــــف والت

  .واإلعتماد على فكرة التقابالت أو الثنائيات الضدية يف التأويل

يف قراءتــه للنصــوص فاحتــا أمامــه أفــق التأويــل ، وذلــك مــن خــالل الطــابع  اكبــري   اأوىل كيليطــو للقــارئ اهتمامــ

  ....أفق اإلنتظار ، املسافة اجلمالية: ءة والتلقي مثل احلواري الذي تتسم به تأويالته ، وتوظيفه ملفاهيم نظرية القرا

تتخلل قراءته التأويلية للنصوص السردية القدمية النزعة التفكيكية ، من خالل اهتمام كيليطـو باهلامشـي مـن 

ه النصوص ، واهلامشي فيها ، وعملية التفكيك املستمرة للدوال اللغوية املكونة للنصوص واالهتمـام باللغـة يف تأويلـ

  .واعتبارها قادرة أن تقول أكثر مما يريد قائلها

ــة املختلفــة ، كــون الــنص متضــمن  ســياقات إنتاجــه لينفــتح تأويــل عبــد الفتــاح كيليطــو علــى األنســاق الثقافي

  .وتشكله

ـــة القدميـــة عـــن االســـتعمال املكثـــف للجهـــاز االصـــطالحي  ـــراءات كيليطـــو للنصـــوص الســـردية العربي تبتعـــد ق

  .عقد ، هلذا ميتاز أسلوبه بالسهولة والرتكيز واإلقتصادواملفاهيمي النقدي امل

للكتابة النقدية عند كيليطو سحرها اخلاص الذي جيعلها تبتعد عن املعيارية وتقرتب مـن الكتابـة اإلبداعيـة ، 

  .دون أن تفقد طبيعتها النقدية ، مما جيعل القارئ يشعر مبتعة ولذة قراءة نصوصه النقدية



 

 

 

  :المالحق
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  المصطلحات :  01رقم  الملحق          

    المصطلحات بالعربية  
  المصطلحات بالفرنسية

  املنهج
Métete  

  السياقية
Contextuel 

  احلداثية
Modernisme 

  التارخيي
Historique 

  االجتماعي
Sociologique 

  النفسي
Psychologique 

  التحليل النفسي
Psychanalyse 

  العلمية 
Etudes Scientifique 

  اآلنية
Synchronie 

  احملايثة
Neutralisation 

  النسقية 
Contextualisation 

  البنيوية
Structuralisme 
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  بنية
Structure 

  اللغة والكالم
Langue et Parole 

  الدال واملدلول 
Signifiant et Signifier 

  نظام 
Système 

  نقد
Critique 

  مابعد احلداثية 
Post Medernisme 

  السيميائية

  

Sémiology 

  السيميوطيقا 
Sémiotique 

  العالمة 
Signe 

  التفكيكية
Deconstruction 

  التقويض 
Undermine 

  الف)ت(االخ
Differance 

  األثر
Trace 

  ميثافيزيقا احلضور
La métaphysique Du 
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Présence 

  االرجاء األصلي
Le Retard Originaire 

  الكتابة 
Ecrivain 

  موت املؤلف
Mort de L’auteur 

  الائية الداللة 
Signification Infinie 

  فائض الداللة 
Signification Excessive 

  اهلامشي 
Marginal 

  املركز 
Centre 

  الغياب / احلضور 
Présnence / Absence 

  اهلدم
Destruction 

  اإلحالة
Renvois 

  حتليل
Analyse 

  التأويل 
Interprétation 

  اهلريمنيوطيقا 
Hermenéutique 
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  إجراء 
Procés 

  آليات
Mécanismes 

  القراءة نظرية 
Théorie de la Lecture 

  التلقي
Réception 

  الظاهراتية
Phénoménologie 

  أفق االنتظار
Attendez Herifon d attete 

  خيبة االنتظار 
Attente de Déception 

  املسافة اجلمالية 
La Distance Esthétique 

  القارئ الضمين
Lecteur Implicite 

  املتلقي
Récepteur 

  كونستانس
Constance 

  شيفرات النص
Codes de Texte 

  املثاقفة
Acculturation 

  املقاربة
Approche 
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  الفيلولوجيا
Philologie 

  الفراماكون
Pharmakon 

  اخلطاب
Discours 

  املعىن
Sens 

  التفسري
Interprétation 

  الرتاث
Patrimoine 

 Narration  السرد

 Lecture  القراءة 
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  األعالم:  02الملحق رقم     

  بالفرنسية  بالعربية

 W .Iser  فولفغانغ آيزر

 H.R.Yauss  هانز روبرت ياوس

 R.Engardan  رومان انغاردن 

 R.Holand  رومان هولند

 G.Prince  جريالد برنس

 R.S.Houl  روبرت سي هول 

 Schleiermacher  شالير ماخر 

 M.Heidgger  رتن هايدغرما

 F.Diltey  فيليهم ديلثاي

 Y.Habermas  يورجن هابرماس

 P.Ricour  بول ريكور 

 V.Propp  فالدميري بروب
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 S.Beuve  سانت بيف

 H.Taine  هيبوليت تني

 M.De.Stail  مدام دو ستايل

 S. Freud  سيغموند فرويد

 J.Lacan  جان الكان

 Ch.Moroun  شارل مورون 

 J.Piage  يهجان بياج

 F.De.Saussure  فرديناند دو سوسري 

 R.Jakobson  رومان جاكبسون 

 C.L.Straus  كلود ليفي شرتاوس

 R.Barthes  روالن بارت 

 J.Kristeva  جوليا كريستيفا

 C.S.Peirce  شارلز سندرس بريس

 A.J.Greimas  أجلريداس جوليان غرمياس 
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 K.Popper  كارل بوبر

 Todorov  تودوروف

 J.Derrida  اك دريداج

 M.Foucoult  ميشال فوكو

 P.De.Man  يول دي مان 

 Nietzsche  نيتشه

 R.Rorty  ريتشارد روريت
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Ø قائمة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكرمي على رواية ورش 

   :ـــ المصادرـــــ 1    

وبقال للنشر ، الدار البيضاء احلكاية والتأويل ، دراسات يف السرد العريب ، دار ت: كيليطو عبد الفتاح  .1

  م  1988،  1، املغرب ، ط 

  م  2014،  1مسار ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط : كيليطو عبد الفتاح  .2

  :ــــــــ المراجع  2            

  :ـــــــ المراجع العربية  1ــــــ  2            

حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي ، املؤسسة العربيـة  السردية العربية ،: إبراهيم عبد اهللا  .1

  م 2000،  1للدراسات والنشر ، األردن ، ط 

  م  2010،  1معجم السيميائيات ، منشورات االختالف ، اجلزائر ، ط : األمحر فيصل  .2

يـع ، ط القراءة املعاصرة للـرتاث النقـدي والبالغـي ، دار غيـداء للنشـر والتوز : برادة إيهاب جميد  .3

  ه  1435/ م  2014،    1

دريــدا عربيـا ، قـراءة التفكيـك يف الفكــر النقـدي العـريب ، املؤسسـة العربيــة  :د البنكـي حممـد أمحـ .4

  م  2005،  1للدراسات والنشر ، بريوت ، ط 
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آليات التأويـل وتعـدد القـراءة ، مقاربـة نظريـة نقديـة ، منشـورات احتـاد الكتـاب : بويعيو بومجعة  .5

  م  2009شق ، سوريا ، العرب ، دم

ـــــة يف اخلطـــــاب النقـــــدي املعاصـــــر ، دراســـــة يف األصـــــول واملالمـــــح : تـــــاوريرت بشـــــري  .6 التفكيكي

،  1واإلشــــكاالت النظريــــة والتطبيقيــــة ، دار رســــالن للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع ، ســــوريا ، ط 

  م  2008

ط ، .املعرفــة ، بــريوت ، داملرايــا احملدبـة ، مــن البنيويـة إىل التفكيــك ، عـامل : محـودة عبــد العزيـز  .7

  م  1998

ط ، .يف النقــد والنقــد األلســين ، دراســات نقديــة ، دار الكنــدي ، عمــان ، د: خليــل إبــراهيم  .8

  م  2002

النقــد األديب احلــديث ، مــن احملاكــاة إىل التفكيــك ، دار املســرية للنشــر : خليــل إبــراهيم حممــود  .9

  م 2003،  1والتوزيع والطباعة ، األردن ، ط 

دليــل الناقــد األديب ، إضــاءة ألكثــر مــن ســبعني مصــطلحا  :لــي ميجــان ، البــازعي ســعد الروي .10

  م  2002،  3نقديا معاصرا ، املركز الثقايف العريب ، املغرب ، ط 

السرد العريب القدمي ، األنواع والوظائف والبنيـات ، الـدار العربيـة للعلـوم ، : صحراوي إبراهيم  .11

  م  2008،  1اجلزائر ،   ط 

والتأويـــل ، بيـــان ســـلطة القـــارئ يف األدب ،دار الينـــابيع طباعـــة ونشـــر ...التلقـــي:حممـــد  عـــزام .12

  م  2007،  1وتوزيع ، ط 

االجتاهــات النقديــة واألدبيــة احلديثــة ، دليــل القــارئ العــام ن مرييــت : العشــريي حممــد أمحــد  .13

  م  2003،  2للنشر واملعلومات القاهرة ، ط 
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ة اهلجرة ، دار دينوري للدراسات والنشر والتوزيـع ، سـوريا ، رحل...نظرية التلقي: عناين فؤاد  .14

  م  2011

اخلطيئة والتكفري ، من البنيوية إىل التشرحيية قراءة نقدية لنموذج معاصر ،  :الغدامي عبد اهللا  .15

  م  1998،  4اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ط 

،  1، القــــاهرة ، ط  منــــاهج النقــــد املعاصــــر ، مرييــــت للنشــــر واملعلومــــات: فضــــل صــــالح  .16

  م  2002

 م  1998،  1نظرية البنائية يف النقد األديب ، دار الشروق ، بريوت ، ط : فضل صالح  .17

 دة مناهج النقد األديب احلديث ، رؤية إسالمية ، دار الفكـر آفـاق معرفـة جديـ: قصاب وليد  .18

  م  2007،  1دمشق ، سوريا ، ط

صـر ،دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر ،مصـر ،ط املدخل إىل مناهج النقد املعا:قطوس بسام  .19

  م 2006، 1

بنيوية يف األدب العـريب ،دار توبقـال للنشـر ،  األدب والغرابة ، دراسات:د الفتاح كيليطو عب .20

  م  2006 3املغرب ، ط 

بنية النص السردي ، من منظور النقد األديب ، املركز الثقايف العـريب للطباعـة : حلميداين محيد  .21

  م  1991،  1والتوزيع بريوت ، ط  والنشر

نظريـــة التوصـــيل وقـــراءة الـــنص األديب ، املكتـــب املصـــري لتوزيـــع : حممـــد عبـــد الناصـــر حســـن  .22

  م  1999ط ، .املطبوعات ، القاهرة د

حتليل اخلطـاب السـردي ، معاجلـة تفكيكيـة سـيميائية مركبـة لروايـة زقـاق : مرتاض عبد املالك  .23

  م  1995ط ، .عية ، اجلزائر ، داملدق ، ديوان املطبوعات اجلام
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النص األديب من أيـن إىل أيـن ؟ ، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة ، اجلزائـر ، : عبد املالك مرتاض .24

  د ط ، د س

مرجعيـات ،املركـز الثقـايف العـريب ،املغـرب ،ط ....نظريـة التلقـي ،أصـول  :موسى صاحل بشـرى .25

  م  2000، 1

يف النقـد األديب ، دراسـة يف املنـاهج ، منشـورات  نقـد النقـد ، املنجـز العـريب: مونسي حبيـب  .26

  س .ط ، د.دار األديب ، وهران ، د

/ م  2007،  1مناهج النقد األديب ،جسور للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط : وغليسي يوسف  .27

  ه 1428

النقد اجلزائري املعاصر من األلسـونية إىل األلسـنية ، إصـدارات رابطـة إبـداع :وغليسي يوسف  .28

 .م 2002ط ، .، اجلزائر ،د الثقافية

اخلطاب النقدي عنـد عبـد امللـك مرتـاض، إصـدارات رابطـة إبـداع الثقافيـة، : وغليسي يوسف .29

  .م2002اجلزائر، 

الكــالم واخلــرب ، مقدمــة للســرد العـريب ، املركــز الثقــايف العــريب للطباعــة والنشــر : يقطـني ســعيد  .30

 م  1997،  1والتوزيع ، بريوت ، ط 

 : المراجع المترجمة ــــــ  2ــــــ ـ 2             

محيــد حلميــداين ، اجلــياليل : فعــل القــراءة ، نظريــة مجاليــة التجــاوب يف األدب ، تــر: آيــزر فولفغــانغ  .1

  س.ط ، د.الكدية منشورات مكتبة املناهل ، د
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 4أوبـــري ، منشـــورات عويـــدات ،بـــريوت ،ط عـــارف منيمنـــه وبشـــري : البنيويـــة ، تـــر: بياجيـــه جـــان  .2

  م1984

حممـــد عــالل مناصـــر ، دار توبقـــال : كـــاظم جهــاد ، تـــق: الكتابـــة واالخــتالف ، تـــر: ريــدا جـــاك د .3

  م  2007،  3للنشر ، املغرب ، ط 

يوئيل يوسف عزيز ، دار آفاق عربيـة ، بغـداد ، د ط ، : علم اللغة العام ، تر: دي سوسري فرديناند .4

 م 1985

حممـد عصـفور ، عـامل : إىل جـاك دريـدا ، تـرالبنيوية وما بعدها ، من ليفـي شـرتاوس : وك جون سرت  .5

  م  1996ط ، .املعرفة ، بريوت ، د

 ط .ء للطباعة والنشر والتوزيع ،دجابر عصفور ،دار قبا: النظرية األدبية املعاصرة ،تر: سلدن رومان  .6

  س.د

رعــد عبــد اجلليــل جــواد ، دار احلــوار : نظريــة االســتقبال ، مقدمــة نقديــة ، تــر: ســي هــول روبــرت  .7

  م  1992،  1ر والتوزيع ، سورية ، ط للنش

بـريوت ، ؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر ،املسعيد الغـامني ،: ء والتأويل ،ترالسيميا: شولز روبرت  .8

  م  1994 1ط 

 لنشـر والتوزيـعحسـام نايـل ، أزمنـة ل: البنيوية والتفكيك ، مداخل نقدية ، تـر: جمموعة من الكتاب  .9

  م  2007،  1ط  ، األردن

رضـــوان ظاظـــا ، عـــامل املعرفـــة ، : تـــرمـــدخل إىل منـــاهج النقـــد األديب ،:ة مـــن املـــؤلفني جمموعـــ .10

 م  1997ط ، .الكويت ، د
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    :ـــ المعاجم ــــ 3        

  م  2003،  1لسان العرب ، دار املعارف ، القاهرة ، ط : أبو الفضل مجال الدينابن منظور  .1

  م  1993،  3دار بريوت ، لبنان ، ط لسان العرب ، : أبو الفضل مجال الدينابن منظور  .2

س ، الدار البيضاء ،املغرب ، سوشرب جم املصطلحات األدبية املعاصرة ،مع: علوش سعيد  .3

 م  1985 ، 1ط

لمية عبد احلميد هنداوي ، دار الكتاب الع: كتاب العني ، تر: الفراهيدي اخلليل بن أمحد  .4

  م  2003،  1، لبنان ،   ط 

ط  ، ، مصر جم الوسيط، اإلدارة العامة للمجتمعات وإحياء الرتاثمع: جممع اللغة العربية .5

   م  2004   4

   :ـــــــــ المجالت 4        

نسقية القراءة ولغة اإلبداع يف املشروع النقدي لعبد الفتاح كيليطو ، جملة نزوى ، : إبراهيمأزوغ  .1

  م 2017يونيو  1دراسات ، 

تجريب ، قراءة يف اآلليات النقديـة عنـد عبـد املالـك النقد اجلزائري وسلطة ال: بوحسون حسني  .2

   15مرتاض ، اخلطاب ، جامعة بشار ، العدد 

لـة ڤإشكاالت البنيوية يف كتابات النقاد العرب املعاصرين ،جملة األثر ، جامعـة ور:راجح سامية  .3

  م 2006، مارس  5، العدد 

الـرتاث األديب ، قـراءة الشـذرات عبد الفتاح كيليطو وقراءة : صليحة ، بلقاسم مالكية بن حين  .4

 م 2017، ديسمرب  29منوذجا ، جملة األثر ، اجلزائر ، العدد 
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التفكيكيــة وقــراءة الــنص تاعرلــب القــدمي ، عيــد الفتــاح كيليطــو منوذجــا ، : عبابنــة حممــد ســامي  .5

  م  2015،  1، ملحق  42دراسات يف العلوم االنسانية واالجتماعية ، مج 

جملـــة اآلداب والعلـــوم االجتماعيـــة لســرد العـــريب القـــدمي وآفـــاق التأويــل ، ا: بشـــري حممـــدمســاليت  .6

 م  2013جامعة السلطان قابوست ، 

قــراءة عبـد الفتـاح كيليطــو للمقامـات ، النسـق الثقــايف وأمنـاط التلقـي ، جملــة : نـويرة عبـد القـادر  .7

 م  2016، جانفي  03اآلداب واللغات ، جامعة خنشلة ، العدد 

  :ـــــ  الرسائل الجامعية ــ 5          

سيميائية الفضاء يف رحلة أيب حامد الغرناطي ، مذكرة لنيـل شـهادة املاجسـتري : بولعسل كمال  .1

/ م  2008السـرد العـريب القـدمي ، : ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، قسم اللغة وآداا ، شعبة 

  م  2009
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 :ملخص             

يهـــدف هـــذا البحـــث إىل متثـــل النظريـــات النقديـــة الغربيـــة احلديثـــة واملعاصـــرة للـــنص الســـردي العـــريب          

؛ الـذي قـرأ " احلكايـة والتأويـل "عبد الفتاح كيليطو يف كتابه الناقد القدمي ، من خالل االجتاه النقدي الذي سلكه 

يـة نقديـة غربيــة متعـددة ومتنوعـة جتمــع بـني عـدة نظريــات فيـه جمموعـة مـن النصــوص السـردية العربيـة القدميــة وفـق رؤ 

ــة مثــل مفــاهيم االجتــاه التفكيكــي  : ومنــاهج نقديــة مثــل االجتــاه النفســي والبنيــوي ونظريــة القــراءة ، ومفــاهيم إجرائي

ــة مــا بعــد احلداثيــة مــع اهلامشــي ، الائيــة الداللــة ، وقــد قــدم البحــث االجتاهــات ا ا اــمسإبــراز أهــم لنقديــة الغربي

ومرتكزاا ، مث استقبال العرب هلذه االجتاهات وتطبيقها على النص السردي العريب القدمي ، باإلضافة إىل ما قدمه   

كيليطو عرب مساره النقدي والوقوف عند أهم القضايا اليت عاجلها كتابـه ، والكشـف عـن خصـائص جتربتـه النقديـة 

  . يف إثراء داللتهاوعن طريقته ومنهجه يف قراءة هذه النصوص وجدواها 

 

 


