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  أ 

إذا مــا قيســت –لقــد شــهد اخلطــاب النقــدي اجلزائــري علــى امتــداد مســريته الــيت تقــارب النصــف قــرن      
ا بــأول كتــاب نقــدي منهجــي وهــو كتــاب أليب " "حممــد العيــد آل خليفــة رائــد الشــعر اجلزائــري احلــديث" بــدايا

ـــدكتور" ســـعد اهللالقاســـم  ـــري املعاصـــر مـــن "يف كتابـــه" يوســـف وغليســـي "،كمـــا يشـــري إىل ذلـــك ال النقـــد اجلزائ
الت بـارزة علــى مســتوى املنــاهج واألمسـاء النقديــة الــيت أثثـت معجــم أعــالم النقــد  -"الالّنسـونية إىل األلســنية حتــوّ

ّج  اجلزائـري املعاصـر ، ذلــك أن التـدرّج مـن الســياقية إىل النسـقية إىل نظريـات القــراءة هـو اإلطـار العــام الـذي ســي
الذي ال خيـرج يف كليتـه عـن  -بصفة عامة –املشهد النقدي اجلزائري، شأنه يف ذلك شأن النقد العريب املعاصر 

الت  إعادة بّث مسلسل النقد الغريب بكثري أو قليل من التشويش والتعتيم، وعليـه تشـكلت يف ظـل ّ هـذه التحـوّ
عــة  بغــّض النظــر عـــن اكتماهلــا مــن ناحيــة ومــدى إصــابتها أو إخفاقهــا يف مكاشـــفة أمســاء وجتــارب نقديــة متنوّ 

  .احلقيقة اإلبداعية ومراودة املنهج النقدي لفتق نوافذ قمينة برصد سبل احلقيقة النّصية 
وإن كانت التّجربة تتضمن معىن األصالة أساسا؛ أي معىن مباشرة الـذات لعمليـة البحـث يف الظـاهرة ؛      
إذ ذاك نتــاج البحــث رهينــا خلصوصــية الــذات الباحثــة ، إال أن هــذه األصــالة تأخــذ معــىن اخلصوصــية يف فيكــون 

ل املثري ّ منا بـاملعطى السـابق؛أي  ) الوافد النقدي(تقب والتعامل معه حسب ما تقتضيه هذه اخلصوصـية ،إذا مـا سـّل
  .ألدبية والنقدية العربيةكون النّقد العريب ومن مث اجلزائري إسقاطا للنقد الغريب على البيئة ا

وعليــه يصــدق اصــطالح التجربــة علــى األمســاء النقديــة الــيت اكتســبت حبكــم مراســها واحتكاكهــا الــدائم      
بالنص األديب واملنهج النقدي ، وعيا نقديا مّكنها من خلق خصوصية، ذاتية، مؤسسة، هادفة، يف تعاملهـا مـع 

ـــى مـــن خـــالل الكتابـــات النّقديـــة علـــى الصـــعيدين النظـــري الـــنّص األديب والنقـــدي، هـــذه اخلصوصـــية الـــيت ت تجّل
مث إّن اصطالح التّجربـة يقتضـي تراكمـا نقـديا مـن شـأنه أن يبلـور التّجربـة ويشـّكلها، ويقتضـي أيضـا . والتطبيقي

ة اخلطأ قياسا على ذاتيتها ونسبيتها ّ   .إمكاني
    
النظري والتطبيقي ، والوعي املنهجي، واألصالة الرتاكم النقدي؛ /من خالل املعاير السابقة ؛ أي املمارسة   

ميكننا إطالق اصطالح التّجربة على عديد من األمساء النّقدية . يف معاصرة اآلخر، مع احتمال الوقوع يف اخلطأ
عبــد امللــك و " حممــد مصــايف"و" عبــد اهللا ركيــيب"و"صــاحل خــريف"و" أبــو القاســم ســعد اهللا":اجلزائريــة علــى غــرار 

حبيــــــب "و " حســــــني مخــــــري"و" عبــــــد القــــــادر فيــــــدوح"و" عبــــــد اهللا محــــــادي"و" يوســــــف أمحــــــد"و" مرتــــــاض
صـلب نقـد يتنـزّل يف وهـو موضـوع ،  تجربتـه النّقديـة موضـوعا لبحثنـااخل هذا األخري الذي نتخذ "...مونسي
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  ب 

طبيعـة اجتاهـات هـذه التّجربـة ، : ؛ إذ يضع هذه التّجربة النّقدية موضع كشف و مسـاءلة يف حماولـة لتبـّني النّقد
  .ومدى خصوصيتها؛ أي مدى أصالتها وجديدها

  :بالذات العتبارين اثنني سبب اختيارنا لهذا االسمويعود 
  .إخضاعه للمساءلةتوفر الناقد على رصيد نقدي متنوّع ومتعدد يفرض ضرورة إضاءته و : األول
ـــا بغـــض النظـــر عـــن قيمـــة :اآلخـــر إغفـــال الدارســـني هلـــذة التجربـــة وجهـــل املتلقـــي اجلزائـــري ومـــن مث العـــريب 

ا أن تلفـت النظـر إىل هـذه التجربـة  اقة مـن شـأ ّ ها تكون خطوة سب ا، يدفعنا لتسليط الضوء عليها ، عّل طروحا
ا احلق سواء سلبا أو إجيابا   .مما قد يضعها يف نصا

ـا ؛ مـن نقـد الّشـعر إىل نقـد      غري أّن اخلوض يف غمار التجربة النّقديـة حلبيـب مونسـي علـى تعـدد اجتاها
الّســرد إىل نقــد النّقــد قــد يوّســع جمــال البحــث ويشــتت الدراســة بــني التّخصصــات الــثالث، ممــا قــد يوقعهــا يف 

ت عليها اإلمساك با جلزئيات الـيت قـد تعكـس خصوصـية التّجربـة الوصفية احملضة وسطحية املعاحلة، كما قد يفوّ
اقـد، وعليــه . حقيقـة وهـذا مـا دفعنــا إىل اجلنـوح بالبحـث يف الّشـق األكــرب منـه للتّخصـص يف نقـد الّشــعر عنـد النّ
  . "التجربة النقدية عند حبيب مونسي ، نقد الّشعر أنموذجا" عنوان البحث بحددنا 
     
نــروم اإلجابــة عــن مجلــة مــن ) نقــد الشــعر(مــن العــام إىل اخلــاص  وحنــن إذ نقــارب هــذه التّجربــة انطالقــا     

  :اإلشكاالت والتّساؤالت
 ما اجتاهات التجربة النّقدية عند حبيب مونسي؟ -
 ما املصادر اليت ميتح من فيضها جتربته النّقدية؟  -
ة األبداعية؟ ومن - ّ ؤية ؟ هل هي تراثية أم  كيف ينظر الناقد للّشعر وللعملي مث ما خلفية هذه الرّ

 حداثية؟
 كيف يقرأ الناقد النّص الشعري؟ -
 ما طبيعة رؤية الناقد لوظيفة النّقد؟ -
 ما مفهومه للمنهج وما موقفه منه؟ -
 كيف حيلل الناقد النّص الّشعري؟ -



 مة                                                                                         مقد       
 

  ت 

تقاطعها واختالفها عن التجارب األخرى  ما مقدار أصالة التجربة النقدية عنده؟ أي ما مدى -
 املعاصرة هلا؟ وما مدى إضافتها وجديدها؟

 ويف ســياق بلـــوغ إجابـــات عــن هـــذه التّســـاؤالت تــدرّجنا يف تفصـــيل خطـــة البحــث علـــى مقاســـات   
لة يف اإلجابة عن التساؤالت السابقة وإضاءة أكرب قدر من جوانب  األهداف املتوخاة من البحث، واملتمثّ

النّقد : وهي مصطلحات العنوان املدخل فصلني؛ يعاجل و  مدخل وذلك من خالل لتّجربة النّقدية،هذه ا
ّط فيهــا املصــطلحني ولالرتكــاز علــى مفهــوم  ،والشــعر ــة لتبيــان اإلشــكاليات املفهوميــة الــيت يتخــب يف حماول
  .املوضوع/ لكلّ منهما باعتبارمها احلجر األساس يف بنية العنوان -نسبيا –واضح 
لأمـا     متهيــدا  "اتجاهــات التجربــة النقديـة عنــد حبيــب مونســي"فعمــدنا فيـه إىل إبــراز  الفصــل األوّ

ملوضــوع حبثنــا، وتقــدميا لصــورة عامــة وشــاملة هلــذه التجربــة النقديــة، حيــث عمــدنا إىل بســط وعــرض مجلــة 
يف -إىل اخلـاص -ا الفصليف هذ -املضامني اليت ناقشها الناقد يف كتبه املختلفة سعيا إىل التدرّج من العام

  :وعليه قسمنا الفصل إىل أربعة مباحث هي كاآليت -الفصل الثاين
كتاب نظرية :"وقّدمنا فيه الكتب الثالثة للناقد اليت ينّظر من خالهلا لإلبداع األديب، وهي: لألدب التنظري -

كتــاب "و" كتــاب الواحــد املتعــّدد، الــنص األديب بــني الرتمجــة والتعريــب"و" الكتابــة يف النقــد العــريب القــدمي
 ".شعرية املشهد يف اإلبداع األديب

: ب الــيت ميــارس مــن خالهلــا الناقــد التنظــري النقــدي ونقــد النقــد، وهــيوقــّدمنا مــن خاللــه الكتــ: نقــد النقــد -
كتـاب فلسـفة القـراءة وإشـكاليات "و" كتاب القراءة واحلداثـة، مقاربـة الكـائن واملمكـن يف القـراءة العربيـة"

ل"و" املعىن  ."كتاب مراجعات يف الفكر واألدب والنقد"و" كتاب فعل القراءة النشأة والتحوّ
ذين قارب من خالهلما الناقد السردوق: نقد السرد - كتاب :"القّصة القرآنية ومها/ّدمنا من خالله الكتابني الّل

كتـاب الـرتدد السـردي يف "و" ، قراءة يف قّصة سيدنا يوسف عليـه السـالماملشهد السردي يف القرآن الكرمي
 ".القرآن الكرمي، مقاربة لرتددات السرد يف قّصة موسى عليه السالم

: علـــى مســت املباحـــث الســـابقة قـــّدمنا عرضــا للكتـــب الـــيت ختّصصــت يف نقـــد الشـــعر، وهـــي: نقــد الشـــعر -
 ".كتاب فلسفة املكان يف الشعر العريب"و" كتاب توترات اإلبداع الشعري"

وذلـك  "تجربة نقد الّشعر عنـد حبيـب مونسـي"إىل ختصيص البحث يف  الفصل الثانيبينما ذهبنا يف        
نقدية يف جمـال نقـد الشـعر مـن خـالل الكتـب املتخّصصصـة يف نقـد الشـعر وجـاء يف بعرض ومناقشة القضايا ال
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لعنوان  :مبحثينصل إىل الكتب األخرى من فصول خاّصة بالشعر ونقده، وعليه قّسمنا الف في "منهما  األوّ
ة الشعر ّ التوتر وهندسـة التـواتر، و  ،سريورة العملية اإلبداعية: ويف ذلك بسط لقضايا نقد الشعر من قبيل "نظري

واحلضور والغياب وفعالية التواتر، والصدق الفين بني احلضور والغياب، والوضـوح والغمـوض، ومشـهدية اللغـة، 
والفــرق بــني املشــهد والتصــوير، واملشــهد الشــعري مــن التعبــري إىل التجريــد، والشــعر واملكــان، واملكــان مــن نــص 

  .ف والقارئ، واملنهجالغياب إىل نص احلضور، واملوقف من املؤل
، وعمــدنا فيــه إىل مناقشــة املمارســات النقديــة علــى "فــي تحليــل الشــعر: "فعنوانــه المبحــث الثــانيأمــا 

النصـوص الشــعرية الفصــيحة؛ القدميــة واحلديثــة، والنصــوص الشــعرية الشــعبية، مــربزين يف ذلــك خطــوات القــراءة 
  .لنخرج بعد ذلك خبامتة تلّخص نتائج البحث.ومنهجها
تـــه اســـا علـــى أهـــدافوقي  ـــات يـــزاوج بـــني الوصـــف يف مـــنهج  نا علـــىداعتمـــ البحـــث وخّط عـــرض معطي
وحسبنا مـن هـذه الدراسـة أن نعـرّف بالتجربـة النقديـة ،  مساءلة هذه املعطيات ومناقشتها، والتّحليل يفالتّجربة

نظرا إلغفال هـذا االسـم النقـدي يف الدراسـات النقديـة األكادمييـة والعامـة، إذ مل جنـد دراسـات  حلبيب مونسي
ــة النقديــة حلبيــب مونســي ماعــدا أطروحــة دكتــوراه مســّجلة جبامعــة  -يف حــدود اطالعنــا -ختّصصــت يف التجرب

ــا" بســيدي بلعبــاس جــياليل اليــابس دها قــراءة يف األعمــال الواقــع النقــدي اجلزائــري، التســعينيات ومــا بعــ: عنوا
كما تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن    -يف حدود اطالعنا –وهي مل تناقش بعد " النقدية حلبيب مونسي

ل ونظـرا . خصوصيات هذه التجربة النقدية يف جمـال نقـد الشـعر، فـإن عـدمنا ذلـك كـان لنـا شـرف املسـعى األوّ
  .البحث يف أغلب فصوله إىل االعتماد على مدونته فقطلغياب الدراسات املوازية هلذه التجربة النقدية جنح 

صـعوبة احلصـول علــى  ب قلـة الدراسـات املوازيـة،أمـا عـن الصـعوبات الـيت واجهـت هـذا البحــث إىل جانـ
ر نسـخة إلكرتونيـة " نظرية الكتابة يف النقد العريب القـدمي" بعض كتب الناقد خاّصة كتايب وتقـادم  منـهلعـدم تـوّف

ــة منــه، و العهــد علــى ســنة نشــره ــة عــدد " مراجعــات يف الفكــر واألدب والنقــد"وعــدم نســخ طبعــة ثاني نظــرا لقّل
سـعيداين "واألسـتاذ " عبـد امللـك بومنجـل"وعليـه نشـكر الـدكتور .النسخ املنشورة وضعف التوزيع داخـل الـوطن

  .العلمي للبحث ابني، جزامها اهللا خريا وأدامهما خادمنيعلى مساعدتنا يف احلصول على الكت" نور الدين
  

  .واهللا من وراء القصد وعليه املعول والتكالن         
       



 مة                                                                                         مقد       
 

  ج 
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  :واننمصطلحات الع: مدخل

يقتضي بالضرورة االرتكاز على قراءة لغوية  "لحبيب مونسي"إن اخلوض يف غمار التجربة النقدية 
تشرع أبواب النص أمام «)Seuil(عتبة واصطالحية ملفردات العنوان؛ باعتباره أوىل

  (1).»بروح الولوج إلى أعماقه وتشحنه بالدفعة الزاخرة القارئ/المتلقي

فالعنوان حييل إىل مضمون البحث أوال، ويرتجم رؤية الباحث لبحثه ثانيا، فضال عن كونه 
قِرؤه ملتلقيه فهو ُ قرأ البحث وي َ النص وهويتّه التي تشّكل ]ل[بطاقة تعريف «:نصا موازيا ي

  .ما دام خمتزال له مكثفا لداللته (2)»وجوده

ة ملصطلحيوعليه عمدنا إىل الوقوف عند الدالالت اللغوية واالص ّ ،  "الشعر"و" النقد"طالحي
ة باعتبارمه ا حيّدد األطر العامّ ّ ما مفتاحا منهجي ا احلجر األساس يف بنية العنوان، وانطالقا من كو

  .ملوضوع البحث

  :النقد: أوال 

ّجها عالمات استفهام ال متناهية ، تستوقف القارئ   لقد أضحى النّص األدّيب احلديث حلقة تسي
بالك بالعادّي، ومل يعد باملستطاع إماطة الغموض املنسدل على أرجائه إّال مبمارسة املتخّصص فما 

ة، فال سبيل لكشف حقيقة هذا النّّص إّال منعكسا على مرايا النّقد؛ وعليه جتاور  ّ ة النّقدي ّ العملي
وباتا ال غىن ألحدمها عن اآلخر، فال يتبّني األدب إّال من خالل " األدب"و" النقد"مصطلحا 

  .النّقد، وال يعكس هذا األخري غري األدب

  :النقد لغة - 1

                                                             
   40م، ص2007مايو–هـ1428، مجادى األوىل16، مج61جملة عالمات، ج. عتبات النص: بامسة درمش (1)
  41ص. املصدر نفسه  (2)
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معان متقاربة وأخرى متباعدة بني ضفاف القواميس واملعاجم اللغوية؛     " نقد"تكتسي مفردة 
  ):نقد(يف مادة "البن منظور" "لسان العرب" ومن هذه املعاين ما ورد يف

تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها؛أنشد : النقد خالف النسيئة، والنقد والتنقاد: نقد«       
ورواية  ،نفي الدنانير تنقاد الصياريف   تنفي يداها الحصى في كّل هاجرة،          :سيبويه
 على القياس فيمن نفي الدراهيم، وهو جمع درهم على غير القياس أو درهام:سيبويه

وناقدت فالنا إذا ناقشته  ) (...منها الزيف ونقدت الدراهم وانتقدتها، إذا أخرجت(...) قاله
ونقد الطائر .(...) ونقد الشيء ينقده نقدا إذا نقره بإصبعه كما تنقر الجوزة.(...) في األمر

ونقد الرّجل الشيء بنظره .(...) الحبَّ ينقُده؛ إذا كان يلقطه واحدا واحدا، وهو مثل النقر
إن نقدت : وفي حديث أبي الدرداء أنه قال .(...)اختلس النظر نحوه: ينقده نقدا ونقد إليه

  (3)».الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك؛معنى نقدتهم أي عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله

، "نقد"من خالل هذا االقتباس نستطيع حتديد أهم املعاين اللغوية اليت تدور يف فلكها لفظة 
  :واليت تتفق عليها أغلب املعاجم، وهي

 .أي التأخري والتأجيل ضد النسيئة؛العطاء العاجل ألنه   --
 .متييز الدراهم وإخراج الزيف منها  --
 .املناقشة  --
ه النقر على الشيء،  --  .والتقاُط
 .اختالس النظر إىل الشيء  --
 .  إظهار عيب اآلخر  --

                                                             
  804–803م، ص2005–ه1426، 1لبنان، ط ،، دار الكتب العلمية، بريوت2عامر أمحد حيدر،مج:حتق.العربلسان :ابن منظور ( 3)
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فإذا أحلقنا هذه املعاين بالنص األديب، وجدنا أّن النّقد قياسا على معانيه اللغوية، يقوم على 
من رديئها، ومناقشتها؛ ويف ذلك نقر عليها وإمعان للنظر فيها، والتقاط متييز النصوص جيدها 

ا ا، وإظهار ملواضع االختالل وحمالت الركاكة والضعف فيها مليزا   .أو بنيا
واليت يؤكدها " لسان العرب" زيادة على هذه املعاين اللغوية اليت استخلصناها من

ضمن باب " الفيروزبادي"جديدة يف قول  جند معان "القاموس المحيط"يف " الفيروزبادي"
نَقاد ) النقد(«:، يقول)نقد(الدال، فصل النون، مادة خالف النسيئة وتمييز الدراهم وغيرها كالتّ

نقُّد، وإعطاء النقد والنقر باإلصبع في الجوز وأن يضرب الطائر بمنقاده في . واالنتقاد والتّ
ةالفّخ، والوازُن من الدراهم، واختالس النظر    (4)».(...)نحو الشيء ولدغ الحيّ

  :فالنقد زيادة على ماسبق
 ).املال(إعطاء النقد  --
ة  -- ّ  .لدغ احلي

فيثبتان املعاين السابقة " تاج العروس" يف " الزبيدي"و"أساس البالغة"يف " الزخمشري"أما        
لثمن، نقده ا: نقد«):نقد(يف مادة " الزخمشري"يقول . ويذهبان إىل ربط لفظة النقد باألدب
وهو من نقدة :ومن المجاز(...)ميّز جيّدها من رديئها: ونقده له فانتقده، ونقد النقاد الدراهم

يديم النّظر إليه : وانتقد الّشعر على قائله، وهو ينقد بعينه إلى الّشيء.(...) الّشعر ونّقاده
ُفطن له، وما زال بصره ينقد إلى ذلك نقودا ه بنظر ال: باختالس حتّى ال ي ناقد إلى ما ُشبّ

  (5)».ينقده

                                                             
   347م، ص2007–ه1428، 2أبو الوفاء نصر اهلوريين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: حتق. القاموس احمليط:الفريوزبادي ( 4)

، دار الكتب العلمية، بريوت، 2حممد باسل عيون السود، ج: حتق. أساس البالغة: زّخمشرّي أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد ال  (5)
  298–297م، ص1998–ه1419، 1لبنان، ط
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ال خيرج عن معانيه اللغوية السابقة، " الزخمشري"فنقد الكالم أو الّشعر انطالقا من قول 
أن نقدت «":أيب الدرداء"رّده بتبيان قصوره أو عيبه، وهذا ما يؤّكده حديث : وانتقاده على قائله

  ».الناس نقدوك، وإن تركتهم تركوك

  :اللغة ال خيرج عن مجلة املعاين التاليةخالصة ما سبق أّن النقد يف 

 .اختبار الشيء لبيان حقيقته؛ ومن ذلك النّقر باألصبع على اجلوز ملعرفة جودته  --
دها  -- ّ  .التمييز بني األشياء؛ ومن ذلك متييز الدراهم وإخراج زائفها من جي
نه والتقاط دقائقه  -- ّ  .اختالس النّظر وإمعانه يف الّشيء لتبي
ةإظهار عيوب الّشيء،   -- ّ ؛ ومنه لدغ احلي ُ  .واإليذاء
 .العطاء العاجل؛ ألنه خالف النسيئة  --
ن كلّ املعاين السابقة  --  .مناقشة الكالم؛ وتتضمّ

وال يبتعد النّقد األدّيب يف جوهره عن املعاين السابقة ملا فيه من إمعان للنّظر يف النصوص 
ا؛ بنية ومضمونااألدبية، وإبراز ومتييز ملواضع اجلودة والقبح فيها، ومناقشة   .ملعطيا

  :النّقد اصطالحا -2

" النقد"حرّي بنا اإلشارة إىل أّن مفهوم " نقد" قبل احلديث عن املفهوم االصطالحيّ ملفردة
ليس محصورا في العمل األدبي تحديدا، وال يجوز  «انطالقا من املعاين اللغوية املستفادة سابقا

النقد عامة وشاملة، فهو يتناول إلى جانب الوقوف به عند حّد األدب، ذلك أّن رسالة 
ه ال يخلو أّي عمل من  األدب، العمل العلمي والسياسيّ واالقتصادّي والخلقيّ والفنّي ألّن

  ((6)».من نواحي الجودة أو الرداءة ومن نواحي الكمال أو النقص هذه األعمال

                                                             
م، 1996–ه1416، 1املؤسسة اجلامعية للدراسات والنّشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط.النقد األديب يف آثار أعالمه:حسني احلاج حسن (6)
  24ص
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يتّسع ليشمل كلّ جماالت احلياة، مادام اإلنسان مفطورا على تلّقي أجبديات " النقد"فمفهوم 
لّقي ا، أو منقبضا هلا، مستحسنها أو مستهجنها، ومادام  هذا التّ النقد /احمليط اخلارجيّ مستبشرا 

يرها دراسة األشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغ «على –يف مرحلة الحقة –أصبح قائما 
، ثم الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها، يجري هذا في ]بينها[للمشابهة لها أو المقابلة

 (7)».الحّسيات والمعنويات، وفي العلوم والفنون وفي كّل شيء متصل بالحياة
ة ال خيلو من نقد، واختيار رفقائنا يف احلياة ال خيلو من نقد،   ّ فاقتناء مقتضياتنا اليومي

فالنقد هو الحياة متّسع «اخل...نا األخالقية وأفكارنا الذاتية ال خيلو من نقد، وواعتناق مبادئ
ة وثقافية وسياسية واجتماعية  سعتها، وشامل لكّل ما تحوي من نشاطات فكريّة وخلقيّ

  (8)».وأدبية
انفتحنا " املفهوم االصطالحيّ "أما إذا قصدنا بالنّقد إىل جمال األدب حتديدا وطرقنا باب 

  عامل من احلرية واالرتباك يتصّدره سؤال ما هو النقد؟على 
، يف مقّدمتهم "النقد األديب"وقد عّرب بعض النّقاد عن صعوبة وضع تعريف حمدد ملصطلح 

حيث أشار إىل استحالة وضع تعريف دقيق للنقد األديب؛ " عبد امللك مرتاض"الناقد اجلزائري 
ة وتعّقد إشكالية مفهوم ّ النّقد هذه :" ، يقول يف مقال له بعنوان"النّقد" معّربا عن مدى صعوب

تساءل عن إشكالية شديدة التعقيد، متناهية االعتياص،  «":املاهية املستحيلة ُ هل يعقل أن ي
ُجاب  غامضة الماهية، بسؤال صغير مثل هذا الذي اتخدنا منه عنوانا فرعيا؟ وهل يمكن أن ي

ثار مثل هذا الّسؤال عنه كما يجاُب عن أّي سؤال بسيط، بتعريف بسيط ُ ؟بل هل يمكن أن ي
فهذا الّسؤال، إذن على سذاجته .(...)عن مثل هذا المفهوم، وبهذه البساطة؟ال، وال يعقل

                                                             
  115م، ص1994، 10مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، ط. أصول النّقد األديب: أمحد شايب (7)

  25ص.املرجع السابق: حسني احلاج حسن (8)
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وبساطته الباديتين تعتاص اإلجابة عنه في مجّلدات ضخام، بله في عرض قصير مثل 
     (9)»...هذا

يقتضي بالضرورة البحث يف " للنّقد األدّيب "إّن وقوفنا مع هذه اإلشكالية املفهومية 
مؤسسات هذا اإلشكال؛ أو باألحرى مرجعياته، ولعلّ املنطلق يف هذه املرجعيات اإلشكالية يعود 

ه ؛ ذلك"النقد"إىل الطبيعة الدينامية ملفهوم  بمفهومه المعرفي المعّقد، وماهيته الجمالية «أّن
ةالمتناهية الّلطف، يندرج في صلب االهتمامات الفكرية ال النقد "أي أّن مفهوم (10) ».مستمرّ

ة  ال يتأّسس قياسا على ما يتّصف به، أو ما يقوم عليه يف ذاته، وإّمنا ميتدّ  ّ إىل اخللفيات الفكري
فالخطاب النّقدي ال يستمّد «والنّظم الّسياسية، واالجتاهات العقائدية اليت يصدر عنها

نات السياسية الخطابات اإلنسانية  استراتيجيته من موضوعه، بل من التي تتداخل مع المكوّ
   (11)».والثقافية للمجتمع، لتشّكل حدود الممارسة النّقدية، وتنّظم قنواتها المختلفة

ر، يستحيل أن يستقر " النقد" فما دام مفهوم ة التّغّري والتّطوّ ة مستمرّ ّ رهينا ملعطيات خارجي
ه  ، وهذا مايقرّ ائيّ إجابة عن التّساؤالت  –امللك مرتاضعبد "على وضع مفاهيميّ ثابت و

ه يستطيع اإلجابة عن هذا الّسؤال  «:قائال –"النّقد"املتقّدمة حول ماهية  ولو زعم زاعم أّن
اس أّن العقل البشرّي انتهى إلى الكمال  ه زعم للنّ بصورة نهائية وقطعية أيضا، لكان كأّن

  (12)».راةالمطلق من وجهة، وتوّقف عن التّفكير المتجّدد من وجهة أخ
فالنقد األدّيب دائما وأبدا غايته الكمال الفّين الذي يشّكل احلقيقة املطلقة اليت يتقّصاها 
الناقد يف النّص اإلبداعي، وما دامت النّصوص اإلبداعية قاصرة عن بلوغ الكمال املنشود؛ سيظلّ 

  .النقد جمّددا لفلسفاته وآلياته، حبثا عن املطلق اجلماّيل 
                                                             

ا: عبد امللك مرتاض (9) دار هومة للطباعة والنّشر والتّوزيع، اجلزائر، دط، . يف نظرية النّقد، متابعة ألهم املدارس النّقدية املعاصرة ورصد لنظريا
  49م، ص2010

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (10)
م، 2001–2000النّقد األديب املعاصر يف اجلزائر، قضاياه واجتاهاته، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، دط، : عمار زعموش (11)
  29ص

  49ص. املرجع السابق: عبد امللك مرتاض (12)
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، بل ليس العرب وحده "للنّقد"وحده من يقرّ بصعوبة وضع تعريف دقيق  "مرتاضا"وليس 
ّطوا يف هذه اإلشكالية املفهومية سؤال "يثري يف مقال له بعنوان" جون م إليس"فهذا  (*)من ختب

، ويستعرض بعض زوايا اإلشكال،  "للنّقد"إشكالية املاهية االصطالحية" منطقيّ    ما هو النّقد؟
ش، وأّن أّي تحليل مفاهيميّ سوف أّن م]ب[«كما يقرّ  فهوم النقد هو في أساسه مفهوم مشوّ

   (13)».يؤّدي فقط إلى عرض المشكلة وليس إلى إنهاء ذلك التّشويش
ة أو حتديد  ة الّسؤال أو باألحرى عدم دّق ومرّد هذا التّشويش ينطلق أساسا من عدم دّق

عة لإلجابة عنهومن مث االحتماالت أو االفرتاضات  املقصود بالسؤال؛ ال يمكن «:يقول. املتوّق
ش والفوضى النّقدية؟ أوّد  تجنّب سؤال لماذا نحن في هذه الحالة المتواصلة من التّشوّ

شنا، وأّن ما يتضّمنه من " ما هو النّقد؟" القول بأن ثمة طبيعة كامنة في الّسؤال تدّل على تشوّ
األقّل إلى حين إدراكنا بأّن طبيعة  وذلك على –افتراضات هي التي تضمن أن يظّل محيرا لنا

الّسؤال هي جزء من مشكلتنا، فقبل أن يتّم توجيه سؤال ما ببراعة، أي قبل أن يصبح 
ر نوع الجواب الذي نعتقد "السؤال ذاته سؤاال بارعا، يجب أن نكون قادرين على تصوّ

  (14)».بكفايته

                                                             
ميكن أن نقول يف تعريف «: يقول" النقد األديب ومدارسه احلديثة:"يف كتاب" للنّقد األديب"بعدم دقة التّعريف الذي يقّدمه " ستانلي هامين"يقر   (*)

 سبيل احلصول على يف" إنّه استعمال منّظم للتّقنيات غري األدبية ولضروب املعرفة غري األدبية أيضا" النّقد احلديث تعريفا غري مصقول أو بالغ الّدقة
ذلك أن النقد القدمي كان يستعمل " منّظم"حيث يشري إىل أن مكمن اخلصوصية احلداثية يف التعريف هو يف كلمة ».بصرية نافذة يف األدب

علم ( لعلوم اإلنسانيةكما يستعني ببعض املعارف غري األدبية املستمّدة من ا) اخل...التحليل النفسي، التفسريات السيميائية(التقنيات غري األدبية 
غري أّن هذا االستعمال كان يف مواضع وجوده عفويا عرضيا ، كما أّن العلوم ذات األثر يف النّقد األديب مل ) اخل...االجتماع، علم النّفس، الفلسفة،

را كافيا لتستعمل منهجيا، وال كانت زاخرة باملعرفة لتسدي له يدا جليلة رت تطوّ   .تكن قد تطوّ
ر مفهوم فاإلقرا    ة التعريف مشفوع بربط معطيات هذا التعريف بالنقد احلديث دون القدمي وهذا حييل إىل تطوّ وعدم " النّقد"ر الّصريح بعدم دّق

  .استقراره
د يوسف جنم،ج:تر: النّقد األديب ومدارسه احلديثة:ستانلي هامين:أنظر    اس وحممّ ّ ة،ص1إحسان عب ّ   9،منتدى مكتبة اإلسكندري

ة النقدية"، صاحب كتاب 1919ناقد أمريكي ولد يف بروكلني بنيويورك سنة: نستانلي هامي ّ   ).The Critical Performance"(العملي
م، 1989، 1عبد الوهاب الوكيل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط:سالفة حجاوي، مر:تر.ما هو النّقد: بول هريناي  (13)

  36–35ص
  30ص.املرجع نفسه   (14)
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ع إجابات متعّدد"النّقد"فنحن حينما نتساءل ما هو  ق جبوانب خمتلفة من ؟ نتوّق ة تتعّل
تفسري،حتليل،دراسة، (أو بعمله) موضوعي ذايت،( بطبيعته أو) فّن، علم(؛ إما مباهيته"النقد"

اخل وجممل هذه اإلجابات تقّدم معلومات قد يلغي )...اخل...تقييم، حكم،(أوبوظيفته) اخل...متييز
ق منها باملاهية، وق د ال يلغي البعض منها البعض اآلخر؛ البعض منها البعض اآلخر؛ خاّصة ما تعّل

ق منها بالوظيفة وآلية االشتغال   .خاصة ما تعّل
ا التّعريف؛ يفرتض أن حتتمل إجابة واحدة حصرية؛ جامعة  واألصل أن األسئلة اليت يقصد 

) اإلجابة احلصرية(جلزئيات التعريف، مانعة إلرادة غريه، نافية جلملة اإلجابات املفرتضة، وهي
قها عليها؛ تلك هي التّعريفات العامة، املتّفق تستمّد ص ّحتها من نفيها هلذه اإلجابات، وتفوّ

  . عليها
فال تنفي بالضرورة «؟ "النّقد"ما هو : أما اإلجابات اليت يقّدمها النّقاد عن سؤال

قها عن اإلجابات األخرى إّن ما . اإلجابات األخرى كاّفة، وال تستمّد مصداقيتها من تفوّ
رنا سؤاليعنيه  نا إذا تصوّ ما هو النّقد؟ بطريقة ما فهو يتطّلب جوابا واحدا، : ذلك هو أّن

رنا الّسؤال  نا إذا تصوّ وسوف تتبارى كاّفة المحاوالت فيما بينها لتوفير ذلك الجواب، غير أّن
بطريقة أخرى، فقد تكون هناك عّدة إجابات مختلفة بحيث أّن مصداقية كّل منها هي 

   (15)».ة عن المصداقية األخرىمصداقية مستقلّ 
ال يعين أّن النّقد األدّيب مل يعرّف بعد؛ بل تصّدت " النّقد"إّن الوقوف مع إشكالية مفهوم 

ّقاد مند القدمي لتعريفه، بغّض النّظر عن اختالف زوايا النّظر أو اإلجابات املقّدمة عن  أقالم النـّ
ة ّ ت للنقد األديب ، نشري جمّددا إىل أّن مكمن وقبل عرض بعض التّعريفا. سؤال املاهية النّقدي

الذاتية : (16)اخلالف واالختالف يف التّعريفات املطروحة مرّده إىل قضيتني أساسيتني

                                                             
  32ص.ما هو النّقد: بول هريناي (15)
ة للّدراسات والنّشر، بريوت، دب، ط: علي جواد الّطاهر:أنظر (16) ّ   339م، ص1979، 1مقّدمة يف النّقد األديب، املؤسسة العربي
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والحكم  ، (Objectivité et Subjectivité)والموضوعية
  . Jugement et Interpretation)(والتّفسير

فنتج عنها موقفني يف تعريفّ النقد، أو باألحرى  (*)"الذاتية والموضوعية"أما قضية 
اقد، ومن هؤالء " النقد"اجتاهني؛ اجتاه مييل إىل اعتبار  ّ للنّ ا قائما على أساس الّذوق الذايت فنّ

فن مشتق من غيره، أو متوّقف على غيره، إذ ال «الذي يعرّف النقد بكونه " شوقي ضيف"
ر فيهيوجد بدون أدب يشتّق منه قواعده، ويسّلط   (17)».رضاه وسخطه عليه مقاييسه، ويصوّ

فّن ألن موضوعه أو جمال عمله، النّص اإلبداعي فهو تابع له " شوقي ضيف"فالنقد من منظور 
ف عليه؛ وأساسه الّذوق، ومنه فهو ذو طبيعة ذاتية   .متوّق

النقد األدبي في أدّق معانيه؛ فّن دراسة  «:بقوله" النّقد"يعرّف "محمد مندور"كما جند
األساليب وتمييزها؛ وذلك على أن نفهم لفظة األسلوب بمعناها الواسع، فليس المقصود 
أليف  بذلك طرق األداء اللغوية فحسب بل المقصود منحى الكاتب العام، وطريقته في التّ

                                                             
اإلعراب عن موقفه من ذاته هو ، مما حيّس به ويشعر مشتّقة من الذات اليت هي جذرها مبعىن أّن املرء إذ يقف لدى نّص ينطلق يف : الذاتية«   (*)

ه القواعد والقوانني وخربات التاريخ وعلم اال مّ ه اآلخرون، وال يستحسن تبعا إلحساسه الّشخصيّ أو يستقبح، ال يهمّ جتماع من مجال أو قبح، ف
ا عنصرا طبيعيا يف :ومن حماسن الذاتية ».ه فيه من انفعالوعلم النّفس وأّي شيء آخر غري ما يرتكه النّص يف نفسه من أثر أو انطباع، وما يثري  كو

ا قوامه العواطف واخليال والصور اجلميلة فمن غري املعقول أن ال حيس الناقد وال يتأثر يف ح ّ ضرة اجلمال، العملية الىت يواجه فيها الناقد أدبا حي
ص التجربة األدبية والتّماهي فيها  ا خ.وذلك يساعده على تقمّ لّقي؛ إذ ينسيه ذلك النّص أمّ اقد على عملية التّ ا فتكمن يف طغيان إحساس النّ طور

التناقض يف ويذهب به خياله إىل أبعد مما بلغه املبدع ، كما أّن الذات ال تصدق دائما غذ هي عرضة للتّغري تبعا للحاالت النّفسية ومن نتائج ذلك 
ا مل تعد كافية وحدها مع ر علمي النتائج زيادة على كو   .ما حققه اإلنسان من تطوّ

ة«       ّ د وكأنّه غريب عن النّص فال دخل :املوضوعي ته بتجرّ نقيضة الذاتية؛ تعين يف جذرها اخلارج عن النّفس، وهي أن يزاول النّاقد مهمّ
ا دخ. إلحساساته الّشخصية وما حيّب هو يف النّص وما الحيّب  اريخ، وال بّد أ لت النّقد األديب متنّقلة إليه من العلم وهي ليست عريقة يف التّ

ا، ليس ) يف القرن التاسع عشر( الّصرف لة اّليت يعاجلها، وال دخل لذاته  كيمياوي أو الفيزيائي يف خمتربه موضوعيّ إزاء املواّد املرّكبة أو احملّل فالعامل ال
ا حتّد من اإلحساس  ».له حنوها إحساس أو شعور الّشخصيّ للناقد، وأيضا تقف رقيبا عليه من التّسرّع والتناقض ومن حماسن املوضوعية كو

  .والفوضى لكنها ممّا يستحيل حتقيقه يف النقد ألنه يتعامل مع معطى مجايل خيتلف عن املادة اليت تتعامل معها العلوم
اهر:أنظر         342–341ص. مقّدمة يف النّقد األديب: علي جواد الّط

  9، دت، ص5املعارف، دم، دب، ط دار. النقد: شوقي ضيف (17)
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لكّل كاتب أسلوبه يكون معنى  والتّعبير والتّفكير واإلحساس على الّسواء، بحيث إذا قلنا إنّ 
   (18)».األسلوب كّل العناصر التي ذكرناها

ه خيتّص باجلانب التّطبيقي للنقد؛ وعلى هذا األساس  فما يالحظ على هذا التّعريف؛ أّن
ية  من النّقد متيل إىل  (**)يف حني أّن التعريفات اليت ترّكز على اجلانب النّظري" النقد"يؤّكد على فنّ

ا؛ ومن ذلك ما جنده يف قولاعتباره عل ّ ة –" حممد زكي العشماوّي " ما موضوعي ّ تعبريا عن حركي
ر، وأمضى في الحركة، وأبعد عن «النّقد ة علم هو أسرع في التّطوّ ليس بين العلوم اإلنسانيّ

   (19)».الثّبات والجمود من النّقد األدبي
الفصل بني اجلانب النّظري بصدد الّدعوة إىل عدم " محمد غنيمي هالل"وهذا ما يوافقه

أخطر ما يتعرّض له مفهوم النّقد الحديث عندنا هو «والتّطبيقي يف مفهوم النّقد األديب؛ ذلك أنّ 
وبين النقد من  –من العلوم اإلنسانية له نظرياته وأسسه بوصفه علما –الفصل بين النقد

دا من فاجلانب النّظري من النّقد؛ أي نظرياته وأسسه (20)».حيث التطبيق ، مل ينشأ متجرّ
ة بل هو يف حقيقته نتاج لعمليات عقلية تركيبية تنطلق من النّص وتعود إليه ّ   . النّصوص األدبي

ة  ّ ة خاّصة البنيوي ّ ة النّقد، جتّلت لدى اتباع املناهج النّّصاني ّ على العموم؛ فإّن الدعوة إىل علمي
يون؛ إىل اعتبار النقد فنّا، وكذلك ، بينما مييل النّقاد االنطباع)الشكالنية الروسية(منها يون والفنّ

أتباع املناهج مابعد النسقية؛ وخاّصة مناهج القراءة اليت جتاوزت القول بفنية النقد إىل اعتباره 
  . إبداعا مواز للنّص اإلبداعي

                                                             
  9–8ضة مصر للطباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، ص. يف األدب والنّقد: حممد مندور  (18)
ة لكلّ «النقد الذي : النقد النظري بأنه" عبد امللك مرتاض"يعرّف      (**) ّ يبحث يف أصول النّظريات، ويف جذور املعرفيات، ويف اخللفيات الفلسفي

ا املختلفة عرب ا، ويقارن فيما بينها، ويناقش تيارا ا، مثّ كيف ازدهرت وأفلت حّىت هان شأ رت حّىت خبت جذو ة وكيف نشأت وتطوّ ّ  العصور نظري
   ».املتباعدة املتالحقة معا، أو عرب عصر واحد من العصور

ة مثرة من مثرات النّقد النظرّي اّلذ «بينما النّقد التّطبيقيّ يكون      ّ ده باألصول واملعايري واإلجراءات واألدوات، ويؤّسس له األسس املنهجي ي يزوّ
ة، أو لدى دراسة نّص أدّيب، أو تشرحيه أو التّعليق عليه، أو تأوي ّ ة نقدي ّ أسيس لقضي   ».لهاّليت ميكن أن يتّخذ منها سبيال يسلكها لدى التّ

ة النّقد: عبد امللك مرتاض = ّ   .50ص. يف نظري
  .136دار النّهضة العربية، بريوت، دب، دط، دت، ص. الرؤية املعاصرة يف األدب والنّقد: زكي العشماوي حممد  (19)
  .9النقد األديب احلديث، ص: حممد غنيمي هالل  (20)
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ليس النّقد هو العلم، فهذا يعالج  «):Roland Barthes"(روالن بارث"يقول 
فالنقد ال  (21)».المعاني، وذاك ينتجها، غير أّن النّقد يحتّل مكانا وسطا بين العلم والقراءة

ة يف النّص، وإّمنا ينتج أو  يشرح النص وال يقّدم معارف متعلقة به؛ أو باألحرى ال يعاجل معرفة قارّ
وإّمنا هي ؛  ملبدع تبليغه، أو ما عّرب عنه يف نّصهيوّلد معان جديدة ليست بالضرورة ما أراد ا

اقد استنادا إىل شكل النّص ومن مث  خالصة مجلة من التّأويالت ا النّ والتّحويالت، اليت يقوم 
اقد أن يزعم «تكون عالقة النّقد بالعمل هي عالقة المعنى بالّشكل، وال يستطيع النّ

ه وأّن كّل ما يستطيع أن . يجعله أكثر وضوحاالعمل، وال يستطيع، خصوصا، أن " يترجم"أّن
   (22)».فالّشكل هو العمل.معنى يشتّقه  من الّشكل" يوّلد"يفعله هو أن 

ي  إّن «:يقول "تشويها"هذا التوليد الداليل الناتج عن التأويل القرائي" روالن بارث"ويسمّ
ه ينّسق بين يأتي بلغة ثانية فيجعلها تحوم فوق لغة العمل . النّقد يشطر المعاني األولى، أي أّن

وذلك ألّن العمل، من وجهة أولى، ال . والمقصود باختصار هو إجراء تشويه. اإلشارات
د ومن جهة ). فهو ليس شيئا مرآويا كالتفاحة أو العلبة( يهب نفسه أبدا إلى انعكاس مجرّ

ة  ة تحويليّ    (23)»".مراقبة"أخرى فإّن التّشويه نفسه عمليّ
قابة اقد من إرسال القول على عواهنه إّن هذه الرّ ا من  (*)اليت متنع النّ ّ ليست خوفا أخالقي

اقد وظيفة دالة، كما تعين أّن التشويه الذي يقوم به الناقد  اهلذيان، وإّمنا هي رقابة تعطي كالم النّ
ة، وهذا ما جيعل النقد من منظور ّ يقع بني العلم " بارث"يستند إىل معطيات أو مقتضيات شكلي

ا على قوانني ثابتة؛ وهي ما يكفله الّشكل يف  والقراءة، فهذه األخرية ال ترتكز يف تأويال
  ".بارث"طرح

                                                             
  .101م،ص1994، 1منذر عياشي، مركز النّماء احلضاري، ط: تر. نقد وحقيقة: روالن باث (21)
  .الصفحة نفسھا.المرجع نفسھ (22)

  102ص. املرجع نفسه  (23)
ام قذف به " بارث"يشري   (*)  .النقد اجلديد" رميون بيكار"إىل أّن هذا ا
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والقول بإبداعية النّقد مقبول مامل يتجاوز حدود النّص املدروس؛ ومن مث ما مل يتجاهل 
يث يجب يجب أن تظّل نسبية جّدا، بح «الغاية النقدية املقصودة، وعليه فإّن هذه اإلبداعية 

أن ينضاف النّقد إلى اإلبداع، من خالل تناول اإلبداع، ال أن يكون إبداعا خالصا في 
فال ضري أن يرتقي النّص النقدّي يف لغته إىل مستوى اإلبداع وال غضاضة يف حتليقه  (24)».نفسه

 َ إن كان  ومساه، وال نكران إلحباره يف التأويل هعلى أجنحة اخليال إن كان النّص اإلبداعيّ فضاء
فالنّقد ليس علما بل هو تطبيق يستند إلى «.النص؛ ومن مثّ حقيقة اإلبداع املطلقة ه حقيقةَ قرارُ 

وهو نظر مرّكز في نّص يدرس تركيبه وترتيبه، وعناصره وأسلوبه ومضمونه، ويكشف . علم
ثر وهو تفاعل بين ثقافة القارئ وشخصيته من جهة واأل. الخصوصيات الّتي تميّزه بين أمثاله

الفنّي من جهة أخرى، وهو يسمح دائما بتعّدد النظر وتباين النتائج، ويكشف غالبا عن 
     (25)».معطيات جديدة تساعد على تعميق الشعرية وتطويرها

ره من معرفة حقيقة  ة النقد أو إبداعيته، كما يستحيل جتاهل ما يوّف ّ إذن فال جمال لنكران فني
ة اإلبداعية ّ س أبعاد العملي ا وتفاصيلها؛ سواء ما  بتلمّ والتسرّب يف أغوارها، والكشف عن جزئيا

ق منها باملبدع أو بالنّص أو باملتلّقي؛ وذلك فيما ينّظر له من أسس وما يكشفه من خلفيات  تعّل
ة مؤّسسة، وعليه فال يرتقي النّقد إىل املنزلة احلّقة إّال إن استطاع أن يكون إبداعا  ّ دون أن  «معرفي

ة المتبّلدةيسقط في ال وإن ، ثرثرة، ودون أن يتورّط في الّسفسطة، ودون أن يقع في االنطباعيّ
ة ال تلحقه  استطاع أن يكتسي شعرية دون أن يكون شعرا، وإن استطاع أن يتّسم بموضوعيّ
د أحكام  ة، وإن استطاع أن ينأى عن الذاتية الّتي قد تجعل منه مجرّ بالمفهومات الميكانيكيّ

يقع ، ومضيئة في الوقت ذاته، تطاع أثناء كّل ذلك أن يكون شاشة مضاءةمتحيّزة، وإن اس

                                                             
ة النّقد: عبد امللك مرتاض (24) ّ   18ص. يف نظري

واية، عريب إنكليزي فرنسي: لطيف زيتوين  (25) ، 1دم، دب، ط مكتبة لبنان ناشرون، بريوت لبنان، دار النّهار للنّشر،. معجم مصطلحات نقد الرّ
  170–169م، ص2002



 مدخل                                                                   مصطلحات العنوان
 

23 
 

النّفاذ من خصاصها إلى اإلبداع في حال، والعودة إليه من تلقاء اإلبداع في حال 
   (26)».أخرى

وقد رأينا  ،لغاية النقد فمرّدها إىل نظرة النّقاد" الحكم والتّفسير"أما فيما خيّص ثنائية 
ة النّقدية عند دراسة أساليب" حممد مندور" ّ النّصوص ومتييزها، بكلّ ما حتمله   يقف حبدود العملي

دون أن تثبت حكما على هذه األساليب؛ وهذا ما جنده على ، كلمة أسلوب من معان شاملة
؛ إذ مهّهم البحث فيما حول النّّص ومن مثّ يكو  " النقد"ن العموم لدى أصحاب النّقد الّسياقيّ

  .شرح وتفسري وحتليل: عندهم
ّقاد العرب والغرب" احلكم"بينما جند عنصر ا لدى أغلب النـّ ه  « قارّ يقول تعريف للنقد إّن

، ويرد الحكم بمعناه العام لدى األمم كّلها ولدى أّي إنسان يزاول Jugement(*)حكم 
ة أي الحكم بالقيمة  بأن تقول هذا حسن وهذا رديء، هذا جميل وهذا  Value(*)العمليّ

والمسألة قديمة جديدة، ال تني . مرادفا للتّقويم والتّقدير –حينئذ –ويكون الحكم ...قبيح
ها من طبيعة األشياء    (27)».تتجّدد ألّن

بصدد (28)»النّقد في جوهره هو الحكم الُمجمل«يشري إىل إّن  "سامي اليوسف "وهذا ّ 
ة؛ اّليت تستحسن نّصا أو تستهجنه تبعا إلعجاب صاحبها أو نفوره رفض األحكام  ا ّ لنّقدية اجلزئي

 .  من جزء    أو مسة يف النّّص املنقود

                                                             
  .الصفحة السابقة. املرجع السابق: عبد امللك مرتاض  (26)

ديء  من الّدراهم واحلكم " احلكم"ارتبط معىن   (*) د والرّ ّ غوي القائم على التّمييز بني اجلي بالنّقد األديب عند العرب منذ القدمي؛ انطالقا من معناه الّل
ية ّ ذة من الفعل وهذه الكلمة مأخو )  Criticism(عليها، كما أنّه املعىن األقرب من األصل االشتقاقيّ املرادف للنّقد يف اللغات األوروب

 ّ   .ومعناه يف األصل احلكم أو التّفكري) Krinein(اليوناين
  ) اهلامش(9ص. النّقد األديب احلديث:حممد غنيمي هالل: أنظر    
ره،أنظر" تقد"للتوّسع حول مفهوم كلمة        .302–301ميجان الرويلي وسعد البازغي، ص. دليل الناقد األديب: عند الغرب وتطوّ
  Valeur:والصحيحهكذا وجدت   (*)

  339ص. مقّدمة يف النّقد األديب: علي جواد الطاهر  (27)
م، 2000، 1القيمة واملعيار، مسامهة يف نظرية الشعر، دار كنعان للدراسات والنّشر والتّوزيع، دمشق، دب،  ط: يوسف سامي اليوسف (28)
  .24ص
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فون النّقد من خالل بيان وظيفته وغايته خنتم حديثنا عن مصطلح وألّن أغلب النّقاد " يعرّ
د قطب"ببيان غاياته كما حّددها " النقد ّ   (29):وهي" سي

ةتقومي   -- ّ ية، وبيان قيمته املوضوعي  .العمل األديب من النّاحية الفنّ
تعيني مكان العمل األديب من خّط سري األدب، وحتديد ما أضافه إىل الّرتاث األديب يف   --

ه  .لغته، ويف العامل األديب كّل
 .حتديد مدى تأّثر العمل األديب باحمليط ومدى تأثريه فيه  --
ة، تصوير مسات صاحب العمل األديب من خال  -- ّ ة والتّعبريي ّ ل أعماله، وبيان خصائصه الّشعوري

نة ّ ة اّليت اشرتكت يف تكوين هذه األعمال ووّجهتها هذه الوجهة املعي ّ  .وكشف العوامل النّفسي
م جيمعون على ضرورة       ولئن اختلف النقاد يف تعريفهم للنقد تبعا لألسباب السابقة الذكر، فإ

ا : وجوده ّ مه، يوّجهه، يعيد كتابته، يبعثه حي ّ له، يقي مالزما للنص األديب يقاربه؛ يشرحه، يفّسره، حيّل
د سبال بكرا إىل نفائسه الّدفينة ّ تالف والتعّدد قائم ال حمالة فاالخ. متجّددا مع كلّ رؤية جديدة تعب

ا، إّال أّن هذا االختالف  ّ ا، خيالي ّ ا، عاطفي ّ ا؛ ذاتي ّ مادامت املادة اليت يشتغل عليها النقد إبداعا بشري
ا نابعا    "... الشعر" يستقرّ لدينا وتستقيم شوارده إذا ما قابلناه مبصطلح ّ فكيف نعرّف كائنا معرفي

ة ّ قا يف مسائها...يف تقاسيمها  متغلغال...من عمق الذات اإلنساني ثابتا يف الوجود مادامت ...حمّل
  ".الشعر"وهذا ما سنراه مع مصطلح ... هي املبتدى واملنتهى

  :الشعر: ثانيا   
اليت أنتجها اإلنسان يف سعيه الذائب للتعبري عن ما  األدبيةأعرق الفنون " الّشعر"يعترب    

الوسيلة اللغوية  «خياجله من مشاعر وأحاسيس وما يتزاحم يف فكره من تصورات وأفكار فهو 
  (1)»األولى التي استعملها اإلنسان في التّعبير الجماليّ عن تأمالته الكونية مند فجر التاريخ

                                                             
د قطب: أنظر  (29) ّ   .131–129م، ص2003–ه1424، 8دار الشروق، القاهرة، دب، ط. النقد األديب أصوله ومناهجه: سي

م 2009ه ـ 1430, 1ط, اجلزائر, منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة , أسئلة الشعرية حبث يف آلية اإلبداع الشعري:ـ عبداهللا العشي   (1)
  . 9ص ,
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ونحن نعرف أن  «:يقول "في األدب الجاهلي"يف كتابه " طه حسين"وهذا ما يقره          
الشعر أقدم عهدا من النثر وأنه أول مظاهر الفن في الكالم ألنه متصل بالحّس والّشعور 

فهو ينبعث إذا عن . والخيال وهذه المَلكات الطبيعية التي تكاد تنشأ مع الفرد والجماعة
  (*)) 2.(ث الضوء عن الشمس والعطر عن الزهرةالحياة اإلنسانية انبعاثا يوشك أن يشبه انبعا

فميالد الشعر كان نتيجة طبيعية حتمية لتجارب إنسانية منبعها العاطفة وجمراها اخليال هلذا كانت 
ولغة , كان الشعر لغة الكهان األول]ف[(...)عصور األساطير األولى هي عصور الشعر«

ألحاسيس  مرتمجا(3)»في قديم عصورهاوهم معلمو اإلنسانية . الفالسفة والمشرعين األول
مصورا لعامله البدائي حبقائقه األسطورية اليت نسجها , حامال لفلسفته, اإلنسان ومعربا عن عواطفه

اخليال املتطلع إىل اإلجابة عن أسئلة الوجود اليت ماتزال قيد التحري العاطفي اخليايل يف غياب 
  .النضج العقلي واحلضاري والثقايف 

ا أردنا أن خنوض يف تعريف هذه الظاهرة الفنية العريقة وجب علينا الوقوف ابتداء عند وإذ      
  ".الشعر" الدالالت اللغوية ملفردة 

  :الشعر لغة  -1
ابن "و"الفيروزبادي"يف املعاجم املختلفة لدى " شعر"تقاربت الدالالت اللغوية ملفردة  
وعليه سنقف مع مقتطف من القاموس احمليط جنمل من " الزمخشري"و" الزبيدي"و" منظور

  . خالله الدالالت العامة للمفردة ومن مث نضيف إليها بعض املعاين املوجودة يف املعاجم األخرى
  : مايلي ) شعر ( جاء يف باب الراء فصل الشني مادة 

لَّثٌَة وِشْعرَ « ثـَ ًة مُ ا وَشْعرَ ا وَشْعرً رَ به كنََصرَ وَكرم ِشعرً ًة َشعَ ورَ ا وُشعُ ورً ى وُشعُ ى وُشْعرَ
ا ورً ْشعُ ٌة ومَ ورَ ْشعُ وٌر ومَ ْشعُ ِطَن َلهُ . ومَ مَ بهِ وَف ِ َع . وَعَقَلهُ . َعل وليت ِشعري ُفالنا وَلهُ وَعنهُ ما َصنَ

                                                             
  .347، صم1933ـ .ه1352, 3،  القاهرة، مصر، ط"حممد عبد الرمحن حممد"مطبعة فاروق . يف األدب اجلاهلي: ـ طه حسني 2)

  .ليس املقصود بالنثر الكالم املرسل وإمنا فنون النثر  (*)
  345 - 344ص . يف النقد األديب احلديث: حممد غنيمي هالل  (3)
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رُت  َمهُ .  أي ليتني َشعَ هُ اَألمرَ وبِهِ َأْعَل رَ هِ بالوزِن . وَأْشعَ فِ َِشرَ َلَب َعَلى منظوم الَقوِل ل  والّشعر َغ
ا ج أشعار. والَقافيةِ  اَلهُ .وإن َكاَن ُكلُّ ِعْلٍم ِشْعرً ا َق ا وَشْعرً مَ ِشْعرً رَ كنََصرَ وَكرُ رَ قاله . وَشعَ أو َشعَ

رَ أجاَدهُ  َ . وَشعُ رٌ ثم , وهو شاِعرٌ من ُشعراء عِ ْ ي ه َشاعرٌ ثم ُشوَ ن دوَن ِديٌد ومَ ُق ِخنْ ِ والّشاِعرُ الُمْفل
تََشاِعرٌ  وٌر ثم مُ رَ منه وَشا, ُشْعرُ هُ كان أْشعَ رَ هُ فَشعَ   (4)»َعرَ

  :وهي" شعر"من خالل هذا املقطع نستطيع حتديد املعاين العامة اليت تتضمنها لفظة 
مته:  الفطنة والعلمـــ   ِ أدركته؛ ومن ) عَقلته(أي شعرت بالشيء إدا فطنت له وعلمت به أو عل

  . أي ليت علمي أو ليتين علمت, ذلك ليت شعري
(...) والشعر بالكسر «" الزبيدي"ومن ذلك ربط الشعر بالعلم يقول: بدقائق األموراإلدراك ـــ  

وباألخير , هو اإلدراك بالحواس: هو العلم بدقائق األمور وقيل: وقيل, هو كالعلم وزنا ومعنى
  (5)»﴾و أنتم التشعرون  ﴿ُفسِّرَ قوله تعالى

الشِّعر الَقريُض  «" األزهري"ومن ذلك قول : الكالم المنظوم على أوزان العرب وقوافيها -
وهذا ما درج عليه اخلطاب النقدي العريب القدمي انطالقا من  (6)»المحدود بعالمات ال يجاوزها 

  (7)».إنه قول موزون مقفى يدّل على معنى«":نقد الّشعر"يف كتاب" قدامة بن جعفر"تعريف 

  .قول الّشعر وإجادته -

املعىن الثالث؛ الذي يشري إىل هذا الفّن القوّيل املخصوص جبملة  ومدار حديثنا منصّب على
هلا خضوعه للوزن والقافية   .من املواصفات؛ أوّ

فمنشئ هذا القوّل، املتمايز عن بقية الناس بدقة شعوره و قدرته على صياغة : أما الشاعر       
عَلم , ألنه يشعر ما ال يشعر غيره «وقد مسي كذلك . مشاعره و أفكاره شعرا َ كما أنه (7)»أي ي

                                                             
  .58ص . القاموس المحیط)  (4)
  177العروس ص تاج  (5)
  178المصدر نفسھ ص  (6)
  .3،صwww.al-mostafa.com:نسخة إلكرتونية عن املوقع. نقد الّشعر: قدامة بن جعفر  (7)
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ُب «معروف بالكذب مادام  لكون الشعر مقرا (...) الشعر يعبَّر به عن الكذب والشَّاعر الكاَذ
  (8)»قيل أحسن الشعر أكذبه . للكذب 
ة  ّ ا وقوافيها: إذن فخالصة الّشعر يف املعاجم العربي أما . ما انتظم من كالم العرب على أوزا

إذا عجنا على كتب النقد نتقّصى حقيقته يف االصطالح فلنا يف ذلك نصيب وافر من التوهان 
  .واالضطراب

 
   :الشعر اصطالحا -2

عوا على صعوبة اخلروج لقد اختلف الشعراء والنقاد والفالسفة يف تعريفهم للشعر وأمج
بتعريف ثابت يف الزمان واملكان، مستقر يف األذهان، يعّرب عن هذه الظاهرة الفنية اإلنسانية 

الدائمة دوام اإلنسان، فلم حياول أحدهم تعريف الشعر إال ودبج لتعريفه , املمتدة امتداد الوجود
ائي - يشري  "عبد الملك مرتاض" فهذا.بالتعبري عن استحالة االستقرار والركون إىل تعريف 
  :إىل إشكالية تعريف الشعر يف قوله -بصدد خوضه يف تعريف الشعر لدى النقاد العرب القدامى

في , فإنه يبدو, وبمقدار ما يبدو التساؤل عن ماهية الشعر بسيطا إلى حد السذاجة«
منذ القدم , ألن النقاد العرب. بل إشكاليا إلى حد اإلعضال, معقدا عويصا, الوقت نفسه

  (9)»حاروا في تعريف الشعر فاختلفوا في ذلك اختالفا بعيدا
ما «: يقول . فيجعل من تعريف الشعر حلقة من دائرة املستحيل "عبد اهللا العشي" أما

يكون قد وضع نفسه في دائرة , الشعر؟ حين يصل الباحث إلى طرح هذا السؤال
وأن يدرك ما ال يقوى على إدراكه , هألنه يحاول أن يتجاوز برؤيته حدود بصر , المستحيل

                                                                                                                                                                                         
  410ص . لسان العرب: ابن منظور  (7)
  180ــ  179ص .القاموس احمليط   (8)
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األمري عبد . متابعة وحتليل لقضايا الشعر املعاصرة, قضايا الشعريات : عبد امللك مرتاض  (9)

  14دط ، د ت، ص , اجلزائر, قسنطينة, القادر اإلسالمية
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كيف يمكنه أن يحدد شيء يتسلسل كالرمل بين األصابع ويتحدى أية محاولة . بفكره
  (10)».لتقييده بتعريف

إذن ال خالف يف صعوبة تعريف الشعر، لكن التعبري عن هذه الصعوبة مشفوع جبملة من 
اختالف زوايا : منها التعدد؛ أوهلا األسباب أو املنطلقات اليت تأسس عليها اخلالف و انبعث 

كلمة الشعر إذا ُأطلقت أثارت في نفوس الناس معاني مختلفة  «النظر يف التعريف ذلك أن 
حسب دراستهم أو ما قد ينتظرون من هذا الفّن أداءه، فالعروضيون أو الّلفضيون عامة 

ة اللذين يم زانه من النثر، والمناطقة يفهمون من هذا اللفظ صورته الظّاهرة في الوزن والقافيّ يّ
يرون فيه وسيلة مؤّثرة تبعث في النّفوس انفعاال ما، فنظروا بذلك إلى ناحيته المعنويّة، على 
أّن األدباء أنفسهم انصرفوا إلى وصف الّشعر أو إطرائه دون العناية بحّده حّدا جامعا 

  (11)».مانعا
ديد عالقاته باإلنسان و الوجود و ما دام حتديد مفهوم الشعر يف ذاته ال ينفصل عن حت

وخمتلف اإلحداثيات اليت تشكل املشهد العام للمجال الذي حيقق فيه وجوده وميارس حضوره 
ولكل , لكل عصر أدبي مفاهيمه الخاصة للشعر«مفهومه سيظلّ متغريا إذ فإّن  (12)وفعاليته

الواحد دون أن تتفق  وقد تتجاور مذاهب أدبية في العصر. مرحلة تاريخية مذاهبها األدبية
يتعدد مفهومه , وهذا يعني أن الشعر مصطلح خالفي بامتياز, على مفهوم محدد للشعر

بل يكاد يتعدد بتعدد الشعراء    والنقاد في المدرسة , بتعدد المكان والزمان والمذاهب
فهو , فلئن كان من شيء نقيض لألحدية, فالشعر تعدد ال وحدة«(13)»األدبية الواحدة

                                                             
    463ص . حبث يف آلية اإلبداع الشعري. أسئلة  الشعرية: عبد اهللا العشي (10)

  296ص.أصول النقد األديب: أمحد شايب  (11)

  . 13ص , م 2003,دط , دمشق, منشورات احتاد الكتاب العرب. يف مهب الشعر مقاالت ودراسات: نزار بريك هينيدي: أنظر (12)
  92م، ص2005 منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط،). دراسة(مفهوم الّشعر عند رواد الشعر العريب احلر: فاتح عالق (13)
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وخير دليل على أن الشعر هو معنى الحياة أن «" احلياة"الذي يتسع معناه ليشمل  (14)»رالشع
   (15)».شعر كل عصر مرآة له

وإن أيقنا باستحالة الوقوف على تعريف موحد للشعر قياسا على ما أشار إليه النقاد، وما  
ند بعض التعريفات ملسناه وحنن نستجدي تعريفا له يف كتب النقد، فهذا ال مينع من الوقوف ع

العامة وإن كانت حماولة تعريف الشعر تقتضي يف األساس التدرج من النقد القدمي إىل احلديث 
وهذا ما ال يسعه حيز وجمال , فاملعاصر مع التعريج على النقد الغريب مند أرسطو إىل يومنا هذا

  (*).البحث 
ما يسميه أسباب الشعر يف تعريفه للشعر إىل شروط أو " مصطفى صادق الرافعي"يشري  

أول الشعر اجتماع أسبابه، وإنما يرجع في ذلك ألى طبع صقلته الحكمة،  «:وصفاته يقول
وفكر جال صفحته البيان، فما الشعر إال لسان القلب إذا خاطب القلب، وسفير النفس إذا 

جيء وحسبك بكالم تنصرف إليه كّل جارحة، وتَُضمُ عليه كّل جانحة، وي(...) ناجت النفس
                                                             

   127ص ,  م1996 ,2ط ,م1985 ,1ط ,لبنان, بريوت, دار اآلداب, سياسة الشعر: دونيسأ (14)

   70ص م،3،1963ط ,مصر ,القاهرة, مكتبة النهضة املصرية. النقد األديب: منيأمحد أ(15)
  :للتوسع حول مصطلح الشعر أنظر    (*)

  .الستارعباس عبد : حتق. عيار الّشعر: ابن طباطبا -
  .حممد احلبيب بن خوجة: حتق. منهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجّين  -
  .يف الشعر والنقد: موسى منيف -
  .نقد الشعر مقاربة ألوليات النقد اجلزائري احلديث: علي خذري -
  .قضايا الشعريات: عبد امللك مرتاض -
  .النقد األديب احلديث: حممد غنيمي هالل -
ةرمضان ا - ّ   .لّصباغ يف نقد الّشعر العريب املعاصر دراسة مجالي
ة: عبد اهللا العّشي - ّ   .أسئلة الشعري
  .النقد األديب: أمحد أمني -
ة العربية: مجال الدين بن الّشيخ - ّ   .مبارك حنون وحممد الوايل و حممد أوراغ: تر. الشعري
ة الّشعر: حممد كامل اخلطيب - ّ   .نظري
  .م2009، يناير6عبقر، ع: الّشعر وماهيتهمفهوم : منري مزيد -
ة لألدب، من قضايا الشعر والنثر يف النقد العريب احلديث، ج: عثمان موايف - ّ   .2يف نظري
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يخرج من بطونها ﴿من كل شيء حتى لتحسب الشعراء من النّحل تأكل من كل الثمرات و
ولو كان الشعر هذه األلفاظ (...)  69النحل﴾شراٌب مختلٌف ألوانه فيه شفاءٌ للناس

الموزونة المقفاة لعددناه ضربا من قواعد اإلعراب ال يعرفها إال من تعلمها ولكنه يتنزل من 
  (16)».م لكل إنسان ينطق به وال يقيمه كل إنسانالنفس منزلة الكال

يتجاوز احلد الشكلي الذي عرف به؛ أي امتثاله للوزن والقافية  "الرافعي"فالشعر من منظور 
فهو يتنزل يف صميم النفس اإلنسانية لكنه ال يتجلى لدى اجلميع، وكأنه اجلمال الذي يعاينه 

  .ؤالء هم الشعراء اجلميع    وال تدركه غري طائفة من الناس، ه
و إن انصرف إىل حتديد بعض شروط الشعر و صفات  "الرافعي"واحلقيقة أن تعريف 

الطبع احلكيم والفكر اجللي واللسان املبني، وكذا اإلشارة إىل عنصر العاطفة : الشاعر من قبيل
باعتبار القلب روضة الشعر، إال أنه ال يلم حبدود املصطلح، فبعض النثر يصُدق على ما وصفه 

  ".الرافعي"
فكلمة الشعر تعني شيئا «:تحديد مقوماته يقولفيعرف الشعر ب" شوقي ضيف"أما 

والواقع (...) موجودا أمامنا، يشرح خواطرنا ويخاطب قلوبنا، ويؤثر في نفوسنا تأثيرا جميال،
أن الشعر عمل فني يقوم على أشياء ال على شيء واحد، فال بد له من الصورة الفنية، 

ض من األرض فيحلق فوق رؤوسنا والموسيقى الجميلة، والخيال البارع حتى يستطيع أن ينه
  .(17)».في السماء

ولعل هذا التعريف أقرب إىل الشمول من حيُث انصرافه إىل مجلة من النقاط األساسية يف 
  : مفهوم الشعر و هي

  .الوجود املادي سواء كان مكتوبا أو مسموعا_ 

                                                             
  22- 21دم، دب، دط، دت، ص. على السفود، نظرات يف ديوان العقاد: مصطفى صادق الرافعي   (16)
شهادات ، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية ،  –القسم الثاين مقاالت . أبولو  مرحلة جملة -4نظرية الشعر : حممد كامل اخلطيب   (17)

  . 456 -455م ص  1996سورية ، دمشق ، دط 
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  .التعبري عن املشاعر واألفكار_ 
  .خماطبة العاطفة والتأثري يف املتلقي_ 
  .االرتكاز على بناء موسيقي_ 
عِني اخليال_    .االغرتاف من مَ

ذا يكون الشعر أكمل الفنون اجلميلة  إذ فيه الصورة والتمثال، واللحن، والرقص،                 «و
 خالصة العقل والشعور (...) التعبير الفني للنفس البشرية، والعقل اإلنساني (...) والغناء،

  (18)».ألفكار والصور والتجربة اإلنسانية بقيمها الشعورية والتعبيرية معاالخيال واو  العاطفةو 
على العموم يظل الشعر دائما و أبدا عصيا، متمردا على قيود التعريف والتحديد، لكنه 

ولدى اخلاصة بعوامله الفريدة املتفردة على ) الوزن و القافية(معروف لدى العامة خبصائصه الشكلية
ا ا/الصعيد البنائي للغوي؛ الذي تتمظهر فيه الطاقات األسلوبية الالمتناهية للغة مبختلف مستويا

اإلنساين؛ الذي تنفتح فيه عوامل التجربة اإلنسانية /الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية، واملعنوي
ل ، تتكشف وجه احلقيقة املطلقة  ى أمارات التحوّ   ...  .وهي تتفرس تقاسيم الوجود تتمّل

نبض الحياة و إيراقها و وهج الروح و إشراقها و حدس الفكرة و إبراقها «" الّشعر" إنه
نافذة مورقة على حدود األبدية، مزهرة باألماين (19)».و سحر اللغة وفخرها ومتنفسها ونجواها

حياة تجدِّد فينا الرغبة «اإلنسانية، منفتحة على اجلوهر اإلنساين واحلقيقة الوجودية، إنه بالفعل 
  (20)».في الحياة

واحلقيقة أن البحث يف مفهوم الشعر ال ينفصل عن البحث يف خصائصه الفارقة ؛ أي ما 
العناصر «يف الدراسات النقدية احلديثة؛ واليت تُعىن بالبحث يف(Poétique )لّشعرية يعرف با

                                                             
  .15م، ص  1993دار الفكر العريب، لبنان، دط، . يف الشعر و النقد: موسى منيف  (18)

  
  . 8عبد املالك بومنجل يف الشعر و نقده، ص  (19)
  . 177م، ص2009يناير   -ه 1430، حمرم 6عبقر، ع . مفهوم الشعر و ماهيته: ري مزيدمن  (20)
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فقد جتاوز النقاد طرح سؤال ما هو الشعر؟ لتساؤل آخر  (21)».التي تجعل الشعر شعرا ال غيره
 (22)"أدونيس"مبَ تتحقق شعرية الشعر؟ بالوزن؟ أم بطريقة التعبري وكيفية استخدام اللغة كما يشري

الكشف عن ذلك الّسحر الغريب  والعجيب الذي «"الّشعرية"وانطالقا من هذه األخرية حتاول 
رها من سلطة النّظام، وانفتاحها على عالم تكتسبه اللغة عند خروجها من منزل  الوجود،وتحرّ

ر، تتفتّق سيولتها وتأخذ حيويتها حساسية جمالية «"الشعر"ومن هنا يكون  (23)».الحركة والتّغيّ
خرق للعادة و محاولة مستمرة (...) مغايرة للمألوف ومرادفة للخلق على غير منوال سابق 

 (24)».لهدم االحتذاء
كذلك مصطلح خاليف متعدد املفاهيم لدى النقاد، ويتقاطع يف   "الشعرية"ومصطلح

يف   "تدوروف"وهذا ما جنده لدى ( Litterarité )  األدبية"الدراسات احلديثة مع مصطلح 
ليس العمل األدبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية، «:يقول بصدد تعريفه هلا"الشعرية"كتاب 

الذي هو الخطاب األدبي، وكل عمل  فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي
ة، ليس العمل إّال إنجازا من إنجازاتها الممكنة،  عندئذ ال يعتبر إّال تجّليا لبنية محّددة وعامّ
ُعنى  عنَى باألدب الحقيقي بل باألدب الممكن، وبعبارة أخرى ي ُ ولكّل ذلك فإن هذا العلم ال ي

دة، التي تصنع فرادة العمل ا ومن مث فإّن  (25)».ألدبي؛ أي األدبيةبتلك الخصائص المجرّ
ة األدب ببحثها يف ّ ة تتقاطع مع نظري ّ ة التي تحكم اإلبداع«الشعري بصفة  (26)»القوانين العلميّ

                                                             
  . 148أسئلة الشعرية ، ص : عبد اهللا العشي   (21)
  .25ص. سياسة الّشعر: أدونيس: أنظر  (22)
  .43، ص2النص والناص، ع.الشعرية: خمتار مالس  (23)
  .184م، ص  2001منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، دط ، . الشعرية العربية بني االتباع و االبتداع: عبد اهللا محادي  (24)
ة: تزفيتان تودوروف  (25) ّ ، 1990، 2، ط1،1987شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنّشر، الدار البيضاء، املغرب،ط:تر. الّشعري
  23ص

ة،دراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم، املركز الثّقايف العريب، بريوت: ناظم حسن  (26) ّ   11الدار البيضاء، ص_ مفاهيم الّشعري
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ة سواء يف النّقد  ّ عامة، غري أننا يف هذا الّسياق ال يسعنا اخلوض يف إشكاليات مصطلح الّشعري
  (*).الغريب أو العريب

ه :ا لنقد الّشعر ما دام موضوع حبثنا يتنزّل يف هذا اإلطار فنقولوعود على بدء جنمل تعريف إّن
حبث موضوعه النّص الّشعري، قوامه الوصف والّشرح والتّفسري والتّحليل، غايته الكشف عن 

ة يف النّص وتقوميها ّ   .احلقيقة الّشعري
  

  

 

 
 
 

 

                                                             
ة أنظر  (*) ّ   :للتوّسع حول مصطلح الّشعري
  .شكري املبخوت ورجاء بن سالمة:تر. الشعرية: تزفيتان طودوروف -
ة، دراسة مقارنة. حسن ناظم - ّ   .يف األصول واملنهج واملفاهيم مفاهيم الشعري
  .قضايا الشعريات، متابعة وحتليل ألهم قضايا الّشعر املعاصرة: عبد امللك مرتاض -
  .أسئلة الّشعرية: عبد اهللا العشي -
  .يوسف وغليسي الشعريات والسرديات -
ة: كمال أبو ديب  - ّ   .يف الشعري
ة: رومان ياكبسون - ّ  .ومبارك حنونحممد الوايل : تر. قضايا الّشعري
ة يف أدبية األدب: عز الدين مناصرة  -  ّ  علم الشعريات قراءة مونتاجي

  .اسرتاتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس: بشري تاوريريت  -
. 
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 :اتجاهات التجربة النقدية عند حبيب مونسي:األول الفصل

يف جمال نقد الشعر قبل " حبيب مونسي"ال يسعنا اخلوض يف تفاصيل التجربة النقدية ل
ة، يف سبيل تقدمي صورة  ّ اإلحاطة الشاملة جبملة املؤلفات واالجتاهات اليت تتوزّع عربها جتربته النقدي

ة حتّدد اإلطار العام  ّ هلذه التجربة، وإن كنا سنقف وقفة سريعة مع مؤلفاته، تلّخص بانورامي
التصورات واملضامني اليت يطرحها الناقد ويناقشها يف كتبه دون أن تنصرف إىل خصوصيات هذه 
التجربة يف االجتاهات املذكورة؛ فذلك يقتضي دراسة مستفيضة مل نشأ اخلوض فيها يف هذه 

ة التكرار نظرا لوجود دراسة طلبا للتخّصص و  (*)؛املرحلة من البحث ّ با لوقوع البحث يف مطب جتنّ
ا    (**).سابقة تتناول األعمال النقدية حلبيب مونسي مبختلف اجتاها

ة ل ّ نظرية  التنظري النقدي أو: أربعة جماالتعرب " حبيب مونسي"تتوزّع التجربة النقدي
  .األدب، نقد النقد، نقد السرد، نقد الشعر

 

                                                             
ا يف مرحلة الحقة إن وفقنا اهللا إىل ذلكقد نتوّسع يف    (*)   .قراءة التجربة النقدية مبختلف اجتاها

ايف حدود اّطالعنا توجد ألطروحة دكتوراه مسّجلة جبامعة سيدي بلعباس   (**) اجلزائري، التسعينيات وما بعدها قراءة يف الواقع النقدي  :، عنوا
  .األعمال النقدية حلبيب مونسي
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 :ألدبالتنظير ل:المبحث األّول

  :من خالل الكتب النقدية التاليةالتنظري النقدي لألدب  ويتجّلى

ة الكتابة يف النقد العريب القدمي - ّ  .نظري
 .الواحد املتعّدد، النص األديب بني الرتمجة والتعريب -
ة املشهد يف اإلبداع األديب - ّ  .شعري

  :العربي القديمنظريّة الكتابة في النقد كتاب :المطلب األّول

ة هلاجس         ّ ة حتاول يف جمموعها تقدمي صورة واقعي هو عبارة عن جمموعة مقاالت مستقّل
لك الناقد يف توطئته للكتاب؛ وذلك من خالل الوقوف عند ابة عند األوائل؛ كما يشري إىل ذالكت

ة، واستعداداته من املؤلف وكفايته «اإلنشاء؛ انطالقا /لفعل الكتابةأهمّ العناصر املؤّسسة  ّ املعرفي
لّقي وأمناطه وأقداره وطبقاته ة إىل النّص شكال ومضمونا وهندسة وبناء إىل التّ ّ على  (1)».القبلي

اعتبار أن هذه اجلزئيات هي يف جمموعها مرتكزات الدرس النقدي يف سعيه للكشف عن حقيقة 
ة، وسرب أغوارها، واستكشاف قوانني اإلبداع عا ّ ة اإلبداعي ّ ةالعملي   .مّ

وقد جاء الكتاب يف مثانية فصول يتقّدمها مدخل يعرض فيه الناقد ملعاين الكتابة، كما 
يلّخص واقع فعل أو علم الكتابة يف القدمي؛ من خالل التّعرّض لصفات وأخالق الكتّاب يف 
القدمي، مؤّكدا على شرف هذا العلم ومكانته لدى القدماء، وهذا ما جيعله يقابل بني هذا الواقع 

  .املشرّف وما هو عليه اليوم
ا فصول الكتاب الثمانية فهي كاآليت   (2):أمّ

  
                                                             

م، 2000/2001، 1دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،ط.نظرية الكتابة يف النقد العريب القدمي: نسيو حبيب م  (1)
  2ص
  .عناوين الفصول.نظرية الكتابة يف النقد العريب القدمي: أنظر حبيب مونسي (2)
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ة:أوال   :مقّدمات جماليّ

ل جذري على املستوى املعريف والفّين  اقد أثر النّص القرآين يف إحداث حتوّ ويبّني فيه النّ
ة، ومن مث نشوء علم  والذي والذوقيّ  ّ ة إىل الكتابي ّ ة من الشفوي ّ أفضى إىل االنتقال باحلضارة العربي
ة اللفظ واملعىنالصناعة/ الكتابة ّ ؛ مستعرضا مواقف علماء اللغة  والبالغة، ، كما يعرض لقضي

فظ وشروطه م إىل املعىن والرتكيب إىل جانب حرصهم على الّل   .مشريا اللتفا

ةأصول الكتابة : ثانيا   :العربيّ

ة، ممثّلة يف اخلطبة واألمثال        ّ اقد األصول اليت تشّكل أوليات الكتابة العربي ويستقصي فيه النّ
 .واحلكم والقصص واحلكايات وكذا النّص القرآين واحلديث النبوي الّشريف

 :إصالح الكتابة عند ابن قتيبة: ثالثا

اقد حال الكتابة يف العصر       اسي من خالل تصّدي ويعرض فيه النّ ّ إلصالح ما  "ابن قتيبة"العب
ة اشتغال "أدب الكاتب"أدركها من نقص وما اعتورها من زّالت واحنرافات يف كتابه ّ ؛ ملّخصا آلي

كتاب املعرفة، كتاب (يف إصالح األخطاء، ومنهجه يف األقسام األربعة من الكتاب " ابن قتيبة"
 .(*))بنيةتقومي اليد، كتاب تقومي اللسان، كتاب األ

 :أخالق الكاتب والكتابة: رابعا

، "أدب الكاتب"ابن قتيبة يف كتاب"ويعرض الكاتب يف هذا الفصل الشروط اليت حّددها       
ا ي  ا تنعكس يف  واليت يفرتض بالكاتب التحّل ا؛ أل ، وكذا األخالق اليت ينبغي أن يتصف 

ا أخالق الكتابة   .كتاباته؛ فأخالق الكاتب هي ذا

                                                             
اب؛ وكتاب تقومي اليد: يضمّ كتاب املعرفة   (*) ة للكتّ ّ ة، وكتاب تقومي الّلسان: األخطاء املعرفي ّ ة وأثر األصوات يف : األخطاء اإلمالئي ّ األخطاء الّصوتي

ا   .داللة الكلمات، أما كتاب األبنية؛ فيضمّ أبنية األمساء واألفعال ودالال
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ات الكتابة عند : خامسا  ":ابن قتيبة"تقنيّ

يات اليت        فصل ال يكاد ينفصل عن الفصل السابق؛ يشري فيه الناقد إىل التّقنيات أو الفنّ
ها يف الكتابة عطفا على توّخي أخالق الكتابة ّ ُستحّب توخي النفس، ليخلص إىل أّن فعل الكتابة /ي

ل  . فعل أخالقيّ يف املقام األوّ

 :الغة الكتابة عند بشر بن المعتمرب: سادسا

يكشف فيه الناقد عن شروط الكتابة كما حّددها بشر بن املعتمر يف صحيفته؛ انطالقا من        
ة اإلبداع وهي النّشاط  ّ ئة لعملي ّ ة املهي ّ ، واالستعداد النّفسي وصوال إىل وفراغ الّذهنالشروط القبلي

ة املتمثّلة يف السهولة وا ّ بليغ الذي يتأسس على ما سبقه الشروط البنائي لوضوح، انتهاء إىل شرط التّ
  .من شروط

ة عند ابن األثير: سابعا   :أطر الكتابة اإلبداعيّ

يلّخص فيه الناقد مراحل الفعل الكتايب لدى الناشئ، وهي مرحلة التقليد، ومرحلة التقليد       
يتجاوز فيها املبدع كلّ ما قرأ لينتج نّصا ، ومرحلة اإلبداع؛ اليت )اإلضافة إىل القدمي(والتجديد، 

ة ّ   .جديدا ال يعكس غري جتربته الذاتي

  :أركان الكتابة عند ابن األثير: ثامنا

هو امتداد للفصل الّسابق يناقش فيه الناقد أركان الكتابة عند ابن األثري؛ ممثّلة يف براعة املطلع      
  .ات اليت ترتقي بفعل الكتابة إىل مرتبة اإلبداع؛ وهي السمقطع وحسن التّخّلص وجتديد اللغةوامل

ة املبثوثة يف  ّ والكتاب يف جمموع مقاالته أو فصوله حياول مللمة املالحظات واإلشارات النّقدي
ة ّ ة الكتابة العربي ّ ة سعيا للتّأسيس لنظري ّ   .املصادر الرتاثي
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  :شعريّة المشهد في اإلبداع األدبي كتاب:المطلب الثاني

: حياول الناقد من خالل هذا الكتاب التأسيس لنظرية جديدة يف مقاربة اإلبداع األديب هي
ة" ّ ة املشهدي ّ ة بطبيعتها؛ أي"النظري ّ ا ؛ اليت تتأسس من فكرة كون اللغة مشهدي اشتغاهلا ال  حني أ

أحواهلا يف مجيع «منه تكون اللغة أو تعرب عنه، و  تعرب أو خترب إال وهي تصور املشهد الذي خترب
البصر ، أو غائبة عن حاضرة أمام العني تتمالها ،معنويةالتعبريية نقال للمشاهد مادية كانت أو 

إليه لغة املتكلم من هذا املنظور حينما خياطب غريه ال ينقل ف (3)».تتوالها البصرية بالتدبر واإلنشاء
قدر ما يعاين احملمول ب )اللغة(ال يقف عند حدود احلامل  املتلقيبقدر ما يرفع ليه مشهدا، و 

  .)املشهد(

 ،انطالقا من هذه الرؤيا يعمد الناقد إىل الكشف عن آلية اشتغال املشهد يف اإلبداع األديبو 
ال أمام «: يقول تلك هي خاصية اللغة اليت حناول الكشف عنها حني ترتاجع اللغة فاسحة ا

منه تكون عبقرية و  ،الزمانية واملكانية ملشهد بكافة مالبساتهالعناصر التصويرية اليت تتوىل نقل ا
دوء أمام األحداث ، تاركة للمخيلة املتلقية فسحة املتحدث الذي يعرف كيف جيعل اللغة ترتاجع 

ال وال الشعر و بل ال يقوم القص . الل اليت تأثث املشهد باملعاين واألحاسيس واملشاعرظلتقاط الا
   (4)».يف تتجاوز اللغة إىل حممول اللغةكاحملادثة إال على هذه العبقرية اليت تعرف  

ّ : من هنا يكون املشهدو  هذا ما عمد إىل إبرازه و  ،ج املعطى اللغوياإلطار العام الذي يسي
ات النظرية للمطارح الباب األولخصص  ؛الناقد من خالل فصول الكتاب اليت تتوزع عرب بابني

املعنونة  لة هلذا الباب و املشكّ  الثالثةعناوين الفصول ، مكتفيا بإدراج دون أن يضع له عنوانا
  :كاآليت 

                                                             
ة، اجلزائر، دط، : شعرية املشهد يف اإلبداع األديب: حبيب مونسي  (3) ّ   .4م، ص2009ديوان املطبوعات اجلامعي
  .5ص. املصدر نفسه  (4)
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 .التعبري، القصد، الغاية  --
 .بالغة الكتابة املشهدية  --
 .ياء الصورة يف الكتابة املشهديةمسي  --

 :التعبير، القصد، الغاية: أوال

مبا يتضمنه من حمموالت ذاتية  - ؛إىل إبراز أثر التعبري ذهب الناقد من خالل هذا الفصل      
امتداد «، ذلك أن التعبري ئيف تأثيث وصياغة املشهد الفين املتخيل من قبل القار  -ترتبط باملبدع
أفكارها فيكون الصنيع بذلك وعاء صنيع الفين حىت يتسع ألحاسيسها وعواطفها و الذات يف ال

غايات له أن ينفصل عن مقاصد و  ال ميكن عليه فإن املشهد األديبو  (5)».حيتوي على شطر منها
  .تعبريية حتملها اللغة وهي ترتفع باملشهد إىل املتلقياليت يضمنها إشارات  ،املبدع

 :بالغة الكتابة المشهدية: ثانيا

إلعادة النظر يف البالغة العربية من منظور املباحث  من الكتاب خّصصه الناقد الفصل الثاين      
ا فَ املدرسية اليت تقدمها على  شتغال احيث يربز آلية  ،ضلة تنضاف إىل اللغة لتجميلها وحتليتهاأ

وهي ترفع املشاهد احلياتية وحتوهلا إىل مشاهد فنية، ) ستعارة، الكنايةالتشبيه، اال( الصورة الفنية 
كون «حيث يكون التصوير منبثقا من صميم التعبري وليس مضافا إليه ومن هنا يؤكد الناقد 

ا ليست فَ البالغة هي رو  ضلة تنضاف إىل أصل سابق عليها للتحلية ح الكتابة املشهدية، وأ
داخل الرتكيب -القراءة اليت تغفل عن حقيقة التشكيل البالغي للصور ] ومن مث فإن [ والتجميل 
  (6)».قراءة تفوت على نفسها خريا كثريا -املشهدي

  :سيمياء الصورة في الكتابة المشهدية: ثالثا

                                                             
  .17ص. شعرية املشهد يف اإلبداع األديب: حبيب مونسي (5)
  .71ص. املصدر نفسه  (6)
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املتصلة بالصورة إىل عرض ومناقشة املفاهيم الناقد  هذهب في الثالث من الكتاب الفصل      
ليخلص إىل  ،الوقوف مع خمتلف الوظائف اليت حتققها الصورة أسلوبيا األدبية قدميا وحديثا ومن مث

ل منظومة املعاين يف املشهد  تكشف عن فعلها داخ«اليت  ؛تبيان حركية الصورة يف املشهد
  (7)».كلية

صص لإلجراءات التطبيقية اليت تقف عند حقيقة أما الباب الثاين من الكتاب فقد ُخ       
، حيث قسم الباب الثاين كذلك الشعر العريب و من مث يف النثراملشاهد الفنية يف القرآن الكرمي و 

  :إىل ثالثة فصول معنونة كاآليت 

  :المشهد في القرآن الكريم: رابعا

من مقاربة مشهدية يف  " سيد قطب"مما أثبته  الناقد ينطلق فيهالفصل األول من الباب الثاين       
 (8)".مشاهد القيامة "و "القرآن الكرميالتصوير الفين يف " كتابيه 

  :شكلية المشهد الشعري:خامسا

الشعر القدمي لفنية يف على إبراز املشاهد ا الناقد يركز فيهالفصل الثاين من الباب الثاين،     
 .بيان كيفية استغالهلا يف املقاربة املشهدية للنص الشعريو  ،فاحلديث

  :هندسة الكتابة في المشهد السردي: سادسا

ِ  الناقد خص فيهالفصل الثالث من الباب الثاين،        حا النصوص النثرية باملقاربة املشهدية مصطل
  .اتساع ومشولية تتجاوزه يف الشعرمن امتداد و ؛ ملا للمشهد النثري عليها باهلندسة

                                                             
  .13ص. شعرية املشهد يف اإلبداع األديب: حبيب مونسي (7)
  .13ص. أنظر املصدر نفسه  (8)
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والكتاب يف جممله يقدم منهجا جديدا يف مقاربة النص اإلبداعي، حياول الناقد التأسيس له       
  . واالستدالل على جناعته من خالل النماذج املدروسة

  :الواحد المتعدد، النص األدبي بين الترجمة و التعريب، دراسة كتاب : طلب الثالثمال

لم الرتمجة ساعية للتأسيس ر يف جمموعها لععبارة عن جمموعة مقاالت تنظّ كتاب نقدي        
  (10):وهي تسع مقاالت تشكل فصول الكتاب ،(9)اهل

  :تحوالت النص بين التلقي و الترجمة: أوال

وجودا، بالوقوف تبيان حقيقة النص األديب ماهية و املقال إىل /يعمد الناقد يف هذا الفصل       
 .التعريبو  الت النص األديب، كما يناقش حقيقة الرتمجةمشكّ على 

 :ممتنعات الترجمة ،الصوت والخطاب: ثانيا

يعرض يف هذا املقال لقضية أثر الصوت يف داللة اللفظ، و تعذر ترمجة أو نقل الدالالت        
   .بية أثناء ترمجتها إىل لغة أخرىالصوتية للحروف العر 

  :الخطاب األدبي مقاصدالتداولية و : ثالثا

يبني ضرورة و  ،املؤلف/ مجي إىل مقاصد املتكلميشري الناقد يف هذا املقال يف إطار الفعل الرت        
مة اخليانة عن الرتمجةا ومن هنا كان حديثه عن املعىن ومسارات نشأته  ،لتزام هذه املقاصد لدفع 

 .املرتجم /و تكونه وارتفاعه إىل املتلقي

  :النص القرآني بين التفسير والترجمةإشكاليات : رابعا

                                                             
م، 2005الواحد املتعّدد، النص األديب بني الرتمجة والتعريب دراسة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر، دط،: أنظر حبيب مونسي  (9)
  .7ص

  .صفحة الفهرس .أنظر املصدر نفسه  (10)
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" لـ  ايندرج هذا املقال ضمن ما يعرف بنقد نقد النقد؛ إذ يعرض فيه الناقد و يناقش كتاب       
سجل بعض املزالق و  ،راجع فيه بعض ترمجات القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية ،"حدروق ميموين

الفهم السليم للمقاصد الربانية، فقد عرض الناقد تعيق اليت ال تتوافق مع مقاصد الشرع و الرتمجية 
 . لاملؤوِّ األخطاء بعد حديثه عن التفسري والتأويل وشروط التأويل و  بعضا من هذه

  :الترجمة و التعريب لالنص الشعري و جد: خامسا

ه الناقد ترمجة لنص شعري يتنزل هذا املقال يف صلب ما يعرف بنقد النقد؛ إذ يناقش في      
ويكشف  ،(*)"فطةسأمال "من طرف الباحثة ) Jaques prevert" ( جاك بريفيار:"لـقصري 

ك بعد عرض النص األصل فاملرتجم وذل ،التشوهات اليت حلقت النص املرتجمعن األخطاء و 
 .مناقشة املعاين يف النصنيو 

  :النص الصحفي مقاصد الكتابة و مراميها: سادسا

كما يشري إىل كيفية تبني   ،تهالنص الصحفي ومقاصد كتابه الناقد عن طبيعة يتحدث في       
 . خلفية هذه املقاصد قبل ترمجة النص

  :الترجمة النظريات و التاريخ: سابعا

 "ج غيلومان فليشر"لرتمجة ملقال يف علم الرتمجة لـهو فصل تطبيقي ميارس فيه الناقد فعل ا       
(G.Guillemin-Flescher)الرتمجة و يؤرخ هلا و هو مقال يعرض لنظريات. 

  :سر اإلبداع الفني: ثامنا

                                                             
  .باحثة تونسية  (*)
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 Stefan)  (*)"يغفستيفان ز "تطبيقي كذلك يرتجم فيه الناقد فصل من كتاب  فصل       
Zweig)الرسائل األخرية : "عنوانه "(Derniers Messages)  و هو مقال يلخص سريورة

لتحرير إىل اكتماهلا نصا يقبل عليه ا/الكتايباإلجياد حلة احلضانة إىل مرحلة من مر  العملية اإلبداعية
 ) .الفصل األخري(، و هذا الفصل مر معنا يف كتاب توترات اإلبداع الشعري ئالقار 

  :الكاتب الجيد...الجيد ئالقار : تاسعا

) (Litteratures1) والكتاب اجليدون  القراء اجليدون( 1من كتاب األدبلفصل  ترمجة       
ن يف يالذي يشري إىل وجود قراء جيد)Vladimir Nabokov( (**)" فالدميري نابوقوف" لـ

 .مقابل كتاب جيدين

 

 

  

 

                                                             
  .)م1942-1881(كاتب منساوي ولد يف فيينا : ستيفان زفيغ   (*)
  .)م1919- 1899(كاتب أمريكي روسي األصل   (**)



 الفصل األول                           اتجاھات التجربة النقدیة عند حبیب مونسي
 

47 
 

 :نقد النقد:المبحث الثاني

ّط فيها مفهوم مصطلح  وإىل " النقد"أشرنا يف بداية حبثنا إىل اإلشكاالت اليت يتخب
بات اليت عرفها مفهوم النقد األديب يف اخلطابات النقدية العربية والغربية؛ وهو الوضع نفسه  التشعّ

، املفهوم يف السياق العريب -فإذا ما تتبعنا حركة هذا املصطلح«" نقد النقد"الذي يشهده مصطلح 
وجدناه مل خيرج بعد من دائرة االلتباس املضاعف اآليت من اجتماع كلمتني مها يف األصل كلمة 

نقد : واحدة ينضاف التباسها األصلي إىل التباس آخر ينجم عن إضافة غامض إىل نفسه
غري أّن اضطراب املفهوم االصطالحي ال يلغي الضرورة املّلحة اليت بات النقد األديب  (11)».النقد

مه،  يعيشها يف ظلّ الرتاكم الذي يشهده والذي يفرض وجود خطاب آخر حوله يفّسره، يقوّ
مه، يكشف عن خصوصياته وخلفياته ومنطلقاته ّ هكذا يصبح نقد النقد مطلبا وضرورة البد «يقي

موضوع نفسه حىت يصّحح " النقد"منها، وغيابه دليل على أزمة النقد واختالالته، ضرورة جتعل 
ة، خصوصا بعد أن تضّخم الرتاكم نفسه ويقوّ  الت املرجوّ ي مكانته ويقوم بدوره لتنفيذ التحوّ

وعي النقد بضرورة نقد الذات من خالل «ال علىإ" نقد النقد"وال يتأسس (12)».املنتسب إليه
، وإرهاف قدرته كمجال نوعيّ وإبداعيّ متخّصص على القيام بوظائفه  متحيص أدواته املستمرّ

ال استعراض التعريفات املختلفة ل (13)».املتعّددة إال أننا نقصد " نقد النقد"وال يسعنا يف هذا ا
ة ختضع للنقد والتحقيق دراسة نقدية سابقة«:به ّ   (14)».كلّ دراسة نقدي

ى ممارسة   ة التالية" حبيب مونسي"عند " نقد النقد"وتتجّل ّ   :من خالل الكتب النقدي

 .واملمكن يف القراءة العربيةالقراءة واحلداثة، مقاربة الكائن   --
 .فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن  --

                                                             
  .133م، ص1999ه، 1420، 1منشورات كلية اآلداب، الرباط، ط. املعاصرنقد النقد وتنظري النقد العريب : حممد الدغمومي (11)
  .116ص. املرجع نفسه (12)

  7م، ص1996، 1ط القاهرة، أفق اخلطاب النقدي، دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، دار شرقيات للنشر والتوزيع،: صربي حافظ  (13)
ة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، الطبعة العربية  دار اليازوري. مدخل يف النقد األديب: طراد الكبيسي  (14) ّ   76م، ص2009العلمي
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ل  --  .فعل القراءة النشأة والتحوّ
 .مراجعات يف الفكر واألدب والنقد  --

  (*):القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربيةكتاب : المطلب األّول

ا الباحث إىل جامعة  م لنيل 1995سنة" سيدي بلعباس"الكتاب يف احلقيقة رسالة تقّدم 
قراءة «، والرسالة يف جمملها "عبد امللك مرتاض"شهادة املاجيستري، حتت إشراف الدكتور 

ة، االنطباعية، إىل ما  (15)»ابستيمولوجية للفعل القرائي النقدي العريب ّ منذ والدته الفطرية، الذوقي
ة؛ أي أّن هذا البحث ينسحب ا ّ نتهى إليه حاله يف آخر عهده من تذرّع بالنظريات النقدية الغربي

مسحا شامال للقراءة العربية بني «على مسار الفعل النقدي العريب على وجه اإلطالق، إذ يقّدم 
  (16)».ووافد مل يقّدم إال اجرتارا ألخطاء اآلخر...أصيل تشّكل يف رحاب النص القرآين

ا قراءة تضع نصب عينها مساءلة الواقع النقدي العريب، وكشف احلقيقة اليت تتوارى إ 
تسارع إىل االغرتاف من ينابيع «العربية عقب ما حدث من /خلف املمارسات النقدية احلداثية

دوء مدروس، وإمنا كان اغرتاف العطشان الذي يعّكر  ة رصينة وال  ّ الغرب مل يتم بطريقة منهجي
ون أن يفوز بالري، والذي نتج عنه ابتسار يف النقل وسوء يف الفهم يف األخذ والرتك ومتّحل املورد د

  (17).يف التطبيق واإلجراء

إّن الباحث يف فعله النّقدي يقف وقفة مؤرخ للفعل النقدي العريب وناقد له؛ كاشف 
م إلجنازاته ّ م ملزالقه، مقي إننا اليوم يف حاجة إىل «:يقول خللفياته ومنطلقاته، حملل السرتاتيجياته، مقوّ

                                                             
نقد النقد، املنجز العريب يف النقد األديب : "يف كتابني منفصلني حتت عنوان" القراءة واحلداثة"نشر الكتاب بعد هذه الطبعة اليت حتمل عنوان   (*)

  ".نظريات القراءة يف النقد املعاصر"و" دراسة يف املناهج
  .5م، ص2000منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، دمشق، دط، . القراءة واحلداثة مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية: حبيب مونسي  (15)
  .10ص.املصدر نفسه  (16)
م، 2007وهران، اجلزائر، دط،  منشورات دار األديب،. نقد النقد، املنجز العريب يف النقد األديب دراسة يف املناهج: حبيب مونسي: أنظر (17)
  .4ص
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لنقول قولة املؤرخ الناقد الذي ينظر إىل ناتج املعركة وقد هدأت (*) وقفة للرتيث والقومي
ليقول هل كان النقد السياقي جمانبا للصواب؟ هل كانت التجربة النقدية نزوة علمانية ..الزوبعة

يها؟ هل استبدال االنفتاح الذي بّشر به النقد ال سياقي باالنغالق الذي أتى به النقد جيب ختّط
ة؟ ّ   (18)»النسقي خيار نافع للدراسة العربي

ويف سبيل تقدمي اإلجابات عن األسئلة اليت يطرحها الباحث فّصل خّطة حبثه يف مدخل 
ل مع القراءة  وبابني؛ رجع يف املدخل إىل تتبع مسار القراءة العربية القدمية، ووقف يف الباب األوّ

ة القراءة يف الباب الثاينالسياقية  ّ   .والنّسقية، متجاوزا ذلك إىل نظري

  :مسار القراءة العربية القديمة: أوال

 ،يقدم فيه الباحث فرشا يتتبع القراءة العربية يف سري أطوارها وأمناطها القرائية املختلفة       
الذي  ؛إىل الرتدد بني داخل النص وخارجه، إىل مستوى التأصيل ،انطالقا من مستوى االنطباع

ر والصراع بني يعرض ألصول القراءة العربية يف ظ يتم فيه مواجهة النّص، ومن مثّ  ل عامل التطوّ
ل الذي أفرز مشكالت القراءة من قبيل اخل،  ...الفحولة واالنتحال والقدمي واجلديد: الثابت واملتحوّ

 )ه232ت("ابن سالم اجلمحي: "القراءة وتقاليدها لدى أعالم النقدكما يقف عند آليات 
 )ه471ت("عبد القاهر اجلرجاين"و )ه392ت("القاضي اجلرجاين"و )ه380ت("اآلمدي"و

ة األصيلة للدرس النقدي العريب ّ ل به إىل مرجعيات غربية  ،سعيا إلقامة الدعائم املرجعي قبل التحوّ
 .يف مرحلته احلديثة

  :ءة بين السياق والنسقالقرا: ثانيا

                                                             
  ".التقومي" والصحيح هكذا وجدت  (*)

  .4ص.نقد النقد: حبيب مونسي  (18)
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حياول الباحث من خالل عقد هذه املزاوجة بني االجتاهات النقدية السياقية والنسقية يف        
يف سعيه للنهضة والتحديث؛ والذي  ،تبّني واقع النقل العريب للنظرية النقدية الغربية ،الباب األول

القراءة العربية وهي تطلب اجلّدة والتحديث ال تواكب احلاضر  «:يثبت حقيقة مؤسفة مفادها أن
الغريب وال تسايره، بل تعيش يف حاضرها على ماضيه، وكل استفادة تقتبسها لفعلها القرائي العام 

إمنا هي من قبيل ما جتاوزه الغرب، ونبذه وعرّى عوراته وكشف  )أدباء، وفكرا، وسياسة واجتماعا(
معىن ذلك أن إجراءه مرة أخرى يف بيئة غري بيئته ستنجرّ عنه أخطار تتعاظم عن مزالقه وأخطاره، و 

أي (جلملة تلك الفروق أوال، واالقتصار على النظرة العجلى اليت تسارع دوما إىل إحالل اجلديد 
  (19)».فكان السائد القائم )جديد

واالجتماعية والنفسية، وكذا وعليه عمد الباحث إىل تتبع مناهج القراءة السياقية؛ التارخيية        
نا  )شكالنية وتكوينة وأسلوبية(النسقية؛ البنيوية ّ ّال خوامت كل منهج حبصيلة من املآخذ، مبي مذي

ة اإلضافة اليت قّدمها هذا املنهج للنقد ّ   .اخللل يف النقل والفهم، مربزا نوعي

  :نظريّة القراءة: ثالثا

نظريات القراءة يف النقد "كتاب منفصل بعنوان   شر يفنُ  وهو الباب الثاين من الدراسة       
يقّدم الكتاب عرضا لنظرية القراءة  .م2007عن دار األديب بوهران، اجلزائر، سنة " املعاصر
ا، ينفتح على احملاورة واملشاركة لتأسيس رؤية خاّصة ،الغربية هلا  ،سعيا لبناء فهم صحيح لطروحا

إننا ال نزعم يف هذه األوراق تقدمي «:ومرجعياته، يقولمع أصالة النّص من األصالة ما يتوافق 
دراسة دقيقة لألصول والفروع وإمنا نسعى لطرح األسئلة اليت تفتح أمام القارئ إمكانية التجاوب 
مع املشروع واخلوض فيه، إننا حني جناري اآلخر يف طروحاته إمنا نفعل ذلك على سبيل الفهم 

                                                             
  .7-6ص.نقد النقد:وانظر. 7ص. القراءة واحلداثة: حبيب مونسي  (19)
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ومن مثّ تكون بني يديه إمكانية املشاركة يف بناء رؤية . ذاكالذي يستملح هذا الطرح ويستهجن 
  (20)».خاّصة هلا من األصالة ما جيعلها فعال إبداعيا خنوض فيه مجيعا فيديل كلّ بدلوه

ة القراءة خطوة يف سبيل التأسيس لرؤية عربية خاّصة يف مقاربة        ّ إن قراءة القراءة لنظري
ة ال تقوم على  ّ   .التقليد بقدر ما تبتغي االستفادة ومن مثّ اإلضافةالنصوص اإلبداعي

ل منها  يف  "فعل القراءة"ويقّسم الباحث هذا الباب إىل أربعة فصول؛ يعاجل يف األوّ
ة يف اكتشاف العامل؛ أي أنه  ّ ة إنساني ّ ، انطالقا من اعتباره أجبدية معرفي استعراض تنظريي تارخييّ

ة، للتدرج يف إدراك احلقائق املنفذ إىل املعرفة اليت تستدعي استثما ّ ر خمتلف الطاقات املادية واملعنوي
ية واجلزئية، ومن مثّ باعتباره فعل لّذة ومتعة؛ يف مباشرته ملختلف النصوص   .الكّل

ق يف الفصل الثاين إىل  تمع، الناشر، (مربزا أثر اخلارج  "سوسيولوجيا القراءة"كما يتطرّ ا
ة يف توجيه يف مسار النّص من املبدع إ )السوق ّ ة والفكري ّ ة االجتماعي ّ ىل القارئ، وكذا أثر املرجعي

  .القراءة اليت ختتلف باختالف هذه املرجعيات

ة، وإحبار يف عوامله  "سيميائية القراءة" أما الفصل الثالث ّ فهو جتاوز حلدود النص اخلطي
ة اليت تنفتح عليها إشاراته ورموزه، من خالل عرض الناقد ألنواع ا ّ لقراءات السيميائية الداخلي

ة القراءة"بينما جند يف الفصل األخري . وخطوات التحليل السيميائي حماولة حلوصلة النظرية  "جماليّ
  .واستكتاب منهجها يف قراءة اإلبداع

ل له يف إطار البحث األكادميي والرؤية " القراءة واحلداثة"إن كتاب  ينفتح على عمل مكمّ
ة، يتمثّل يف األطروحة ّ ا لنيل شهادة الدكتوراه يف النقد األديب واملعنونة ب النّقدي فلسفة "اليت تقّدم 

  .القراءة وإشكاليات املعىن

                                                             
  .2م، ص2007منشورات دار األديب، وهران، اجلزائر، دط، . نظريات القراءة يف النقد العريب املعاصر: حبيب مونسي  (20)
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فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، من المعيارية النقدية إلى كتاب :المطلب الثاني
  .االنفتاح القرائي المتعّدد

املاجيستري؛ إذ أخضع للمسائلة استكماال ملا بدأه الباحث يف مرحلة " فلسفة القراءة"تأيت 
عة باملناهج  ة املتذرّ ّ الفعل النقدي العريب على امتداد مسريته، كما حمّص املمارسات النّقدية العربي
م اإلضافات اليت  ّ ا، وقي الغربية، بكشف جوانب قصورها ومواضع االختالل وسوء الفهم يف إجراءا

ا للدرس النقدي، ليتم ذلك  ة ارت- أسد ّ ةيف عملي ّ ة واألصول  -قائي ّ مبدارسة اخللفيات الفكري
يها  هلا وتشّظ ا يف سريورة تشّكلها وحتوّ ال ة اليت انبثقت عنها املفاهيم النقدية، وخضعت لتحوّ ّ املعرفي

ة والزوال ّ   .وانفتاحها على العدمي

حبث يف املرتكزات واجلذور الغربية اليت انبنت عليها وانبثقت منها النظرية  إّن فلسفة القراءة
ها  قراءة الفكر الغريب عرب «النقدية الغربية على املستوى الفلسفي والديين واالجتماعي والفّين، فهمّ

الت احلقيقة والفن، ابتداء من  (Méthode)واملنهج (Valeur)والقيمة )(Véritéحتوّ
ل احلداثي التنقيب على املرتكزات اليت  «إذ تعمد إىل (21)».يف القرن الرابع عشر امليالدي التحوّ

ة اليت انتقلت  ّ ة والفكري ّ جعلت القطيعة مع الفكر املسيحي الالهويت ممكنة وعلى الوضعيات املعرفي
ا األوىل إىل ثانية، وكيف أّثر  لت املرتكزات عن دالال باالعتقاد من جانب إىل آخر، وكيف حتوّ

ية األكثر جتريدا اال يف اجلوانب الفنّ ه تأثريا فعّ   (22)».ذلك كّل

ا من القرن الرابع عشر إىل اليوم، عرب املفاهيم األدبية،  حتاول فلسفة القراءة يف مسري
الت اليت  ة، الفاعلة يف اخلطاب النقدي الغريب والعريب رصد شبكة التّحوّ ّ النقدية، القرائية، اجلمالي

  .ه املفاهيم حّىت استقرّت على ما هي عليه اليومتدرّجت عربها هذ

                                                             
دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، . فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن، من املعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي املتعّدد: حبيب مونسي  (21) 

  5اجلزائر،دط، دت، ص
  6ص. املصدر نفسه  (22)
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ي إىل اجلزئي يف حركة  وعليه يقّسم الباحث مادة حبثه إىل أربعة فصول، يتدرّج فيها من الكّل
ة تنطلق من الفصل األول إىل الرابع عرب احملاور التالية ّ   (23):تنازلي

 :الكليانية واالنشطار: أوال

ة  صد الناقد يف هذا السياقير        ّ ية ميثافيزيقي القطيعة اليت يقوم عليها الفكر الغريب بني رؤية كّل
ة ّ ة تستند إىل  ،تستند إىل النّص املقدس والشروح الالهوتي ّ ة، ورؤية ذاتي ّ وتتذرّع حبقائق وقيم علوي

ة ،التفكري العقلي ّ  .وتتذرّع حبقائق العلم ومقتضيات الوضعي

 :أصول التفكير النقدي: ثانيا

ل على مستوى وفيه ب       بني املثالية واملاّدية، وعلى  - حقيقة وقيمة-" املعيار"يان ألمارات التّحوّ
مستوى التأريخ مبقابلة معايري ومواصفات األدب الكالسيكي واحلديث والفّن املعاصر، وعلى 

ة على األدب ّ ة وإلغاء الذاتي ّ  .مستوى النّقد؛ ببيان أثر املوضوعي

ةالنقد واإلستطيقا : ثالثا  :األدبيّ

ة"وفيه مقابلة بني النقد التقليدي والنقد اجلديد من زاوية         ّ ، يرصد حتوالت "احلكم واملوضوعي
ارتباط «املفهوم النقدي من اتشاح بالنسبية، وتراجع لألحكام إىل مستوى االحتمال، ومن مثّ 

ل  النقد بفعلها إىل النقد بفكرة األثر املفتوح وتعدد املقصديات داخل النص الواحد وحتوّ
ة ميثّلها /وقفنييعرض الناقد فيه مل (24)».قراءة ّ ة ميثّلها " برغسون"قراءتني حدسي ّ أندري "وشكلي
 ".مالرو

 :التلقي و الحدث القرائي: رابعا

                                                             
  .صفحة الفهرس.تاح القرائي املتعّددفلسفة القراءة وإشكاليات املعىن، من املعيارية النقدية إىل االنف: حبيب مونسي أنظر  (23)
  .8ص. املصدر نفسه  (24)
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ص البناء؛ و يلّخ : يعرض فيه الناقد ملستوى املباشرة القرائية للنص عرب مستويات ثالثة         
تلخص ر الفين، والقراءة؛ و األث/ الت النصتلخص مشكّ اإلبداعي والبنية؛ و سريورة تشكل العمل 

 .وتأويله إىل تفكيكه ،انطالقا من اعتبار النص كتابة ؛ث القرائي يف مجلتهداحل

الت اليت رادها الناقد يف فلسفة القراءة؛ اليت حتفر وتعرّي جذور ومرتكزات  هذه هي ا
  .الدرس النقدي 

  :التحولفعل القراءة النشأة و ب كتا :المطلب الثالث

لعبد امللك "التجربة النقدية  يقارب من خالله الناقد ،يف صميم نقد النقد هذا الكتاب يتنزل
الشخص ليس «ها أن مفاد ،انطالقا من رؤية فلسفية استمدها من الفكر الشخصاين" مرتاض

مل ستكون ما كانت، و شخصية واحدة، وإمنا هو عدد من الشخصيات، وهي يف كل حلظة غري ما  
أي أن الذات الواحدة (25)».فرتاضية تتعدد أبعد من التنبؤاتتكنه من قبل، مادامت الصور اال

جتماعية والدينية ت هذه الذات مجلة من التحققات االما دام ،تتالبس فيها ذوات عديدة
عليه تتعدد اليت تعيشها، و لتارخيية احملددة وفقا للظروف أواملواقف اليت ترتبط بالسريورة ا...الفكرية و 

وجودا مستمرا عرب «تكون الذاتالشخص بتعدد سريوراته النفسية والفكرية واالجتماعية، و  أقنعة
قدر بني من خصائصها البيولوجية والوراثية حمافظة على  ،سريورة زمنية حمددة تتدرج عرب مراحلها

مييزية يف املوقف هي كذلك مجلة من الذوات تكتسب كل واحدة منها خصوصيتها التو 
 (26)».املعني

إن هذه الرؤية متثل اإلطار العام أو زاوية النظر اليت من خالهلا يقدم الناقد التجربة النقدية 
اخل من مجلة حتققاته /...اجلزائري/املسلم/ريبالع/الرجل/ئباعتباره منوذجا للقار " لعبد امللك مرتاض"

                                                             
ل، مقاربة تطبيقية يف قراءة القراءة عرب أعمال عبد امللك مرتاض: حبيب مونسي  (25) منشورات دار الغرب، وهران، . فعل القراءة النشأة والتحوّ

  .5م، ص2002-2001اجلزائر، دط، 
  .5-4ص. املصدر نفسه  (26)
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حىت نضع ألنفسنا إطارا تارخييا تتعدد فيه هيئات ذلك ما نستعريه من الشخصانية «:الذاتية يقول
 ،القلق ئ، القار دخصيته، نرافق فيه الناقالشخص الذي نروم مرافقته عرب سلسة من متظهرات ش

ضيقا حرجا يعوق  يغدوالثوب الذي خيتار سرعان ما  كأنالذي يتقلب على أحر من مجر و 
قد حركة، وتتقابل شخصياته وتواجه ن إىل شخصية جديدة تتو فينسلخ منه إىل ثوب ثا ،حركته

لكل واحدة منها مربرات و  ،يدفع بعضها بعض يف رفق وقسوةبعضها بعض يف لني وحدة، و 
ا لبنة يف البناء الكلي ا من كو   (27)».وجودها املعرفية اليت تكتسب ضرور

يا رهينا باعتبارها حتققا ذات" عبد امللك مرتاض"يعرض حملطات و مواقف وآراء لـ إن الناقد 
ال ينفصل يف جمموعه عن اللحظة  ،وقصد تأليفي ،وخلفية معرفية ،ومستوى ثقايف ،لظرف تارخيي

وعليه فإن ما يسعى إليه الناقد من خالل  ،يف سريورة دائمة التغري والتطور ،الفكرية التارخيية العربية
استفادة يف مواجهة و ني حضارتني وفكرين وقفة عمال يقف ب«ما يسميه بقراءة القراءة أن يقدم 

ُد فيه التناص اإلجيايب والسليب بني منطني من القراءة تقدم األوىل  ،آن ُْشهَ اي        رج احلداثة وأدوا
 (28)».األصالة و املعاصرة هومناهجها، وتقدم الثانية حضورا تراثيا تتزاوج في

   (29):فصول/ربعة حماوريقيم الناقد قراءته هلذه التجربة النقدية اجلزائرية الفذة عرب أو 

 :القراءة النشأة و التحول: أوال

عرب قراءة " عبد امللك مرتاض " فصل يبحث فيه الناقد عن دواعي و هواجس الكتابة لدى       
، كما (*)"هاجس املنهج وهاجس االنتشارهاجس الريادة و " اليت خلصها يفو  ،مسحية لكتبه

 .قراءة للقراءةتفكيك وسيميائية و تشريح و حتليل و دراسة و " قد من ل آليات القراءة لدى النايسّج 

                                                             
ل: حبيب مونسي  (27)   .7ص. فعل القراءة النشأة والتحوّ
  7ص. املصدر نفسه  (28)
  .صفحة الفهرس. أنظر املصدر نفسه  (29)

ز: هاجس الريادة  (*) ّ   .الرغبة يف إثبات النفس والتمي
  .يلّخص رؤية الباحث للمنهج من التمّسك املطلق إىل الثورة إىل إعادة النظر: هاجس املنهج    
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 :القراءة التصور و النظرية:ثانيا

 "النص الوثيقة"من قبيل " مرتاض عبد املالك " أحواله عند فيه بسط لنظرية النص و  فصل     
عرض لبعض ، و (**)"النص اجلامع"و "النص التحفة"و "النص األثر"و "النص الشكل"و

مع بيان لطرائق  ،"التشاكل ،احليز ،السرد ،الصورة" البارزة لدى الناقد من قبيللحات املصط
 .امل معها ضمن مستويات القراءةالتع

 :نص القراءة و قراءة النص: ثالثا

بيان ألنواع القراءات، مع القراءة، و /ف الناقد من قضية التنظري للنقدفيه عرض ملوق فصل     
أخرى نثرية فصيحة و كذا لنصوص لنصوص اللذة واملتعة والبني بني، و  ات الناقد الشعريةحتليل لقراء

 .مع رصد ملستويات القراءة يف النصوص مجيعها ،شعبية

  :مبادئ القراءة، تأصيل الحداثة و حداثة التراث: رابعا

ّج الناقد حدود التجربة لمن خال      املرتاضية انطالقا من املبادئ والقيم العامة  هذا الفصل يسي
 .األصالة، التواصل، التأصيل، االستفادة :اليت جتسدها وهي

والكتاب هو الدراسة الوحيدة املتخصصة يف نقد جتربة نقدية لدى الناقد ختتلف يف طريقة 
  .راسات النقدية للتجربة املرتاضيةمعاجلتها عن غريها من الد

  

                                                                                                                                                                                         
  .جتاوز حدود املنهج: هاجس االنتشار    

  .نّص يقّدم شهادة يف وجه افرتاء أو شّك : النص الوثيقة   (**)
ز بلغته وبنائه: النّص الّشكل ّ   .نّص فّين متمي

ال النّصي، ميارس فيه القارئ إعادة البناء القرائي: النّص األثر   .نّص منفتح الداللة إىل ا
ية النص الوثيقةنّص يدفع يف : النّص التحفة   )املثل.(وجه الّشاك يثبت فنّ
يا: النّص اجلامع   .نّص يقبل القراءة اجلمعانية وينفتح هلا انفتاحا كّل
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  ):نصوص ( مراجعات في الفكر و األدب و النقد اب كت  : المطلب الرابع

جمموعة من املقاالت  هو.م 2013كتاب صدر للناقد عن دار التنوير اجلزائر سنة   آخر 
املتفرقة يف جماالت متعددة؛ يف الفكر، يف النقد، يف السرد، يف الشعر، يف الكتابة، تفتقر إىل 
الرتابط املوضوعي لكنها يف جمملها تنطلق من رؤية واحدة هي فكرة املراجعة؛ اليت تقوم أساسا 

لى غري حقيقتها أو درجت يف على املطارحة واملناقشة اجلادة وإعادة النظر يف أفكار استتبت ع
  .سياق مغلوط

ا خطوة اسرتاتيجية ينهجها الفكر «إن املراجعة دليل النضج واالجتاه حنو االكتمال   إ
اليقظ الذي كلما طالت به املسرية توقف قليال لرياجع حصاده، يغربله وينخله ليزيل عنه 

منه غرسا وزرعا يفتح به  الفاسد الذي ال ينبت إال فسادا ويزكي فيه اجليد الذي سيتخذ
  (30)».خريات املستقبل

تمعات، تكون من رجال الفكر  حينما يبلغ «املراجعة عالمة الوعي ودليل الصحة يف ا
منهم العمر مبلغا، وحينما تأخذ من التجارب حظها أن ينقلبوا يف هدوء ورصانة إىل 

ا لينظروا فيها إىل  م يراجعو م وإجراءا الشطط الذي ركبها، والتهور الذي مفاهيمهم وتصورا
لها أوزار هذا النزق أو ذاك فيلتفتون إىل  ساقها يف هذا الدرب دون ذاك، والتسرع الذي محّ
واقعهم مبا يشبه النصيحة واألمر باملعروف، ويعيدون تأثيل اجلديد يف ضوء ما رسا من قيم 

  (31)».ومعايري يف حاضرهم الفكري

موعة يف الكتاب على مراحل متباعدة بعضها نشر على الشبكة  كتبت املقاالت ا
الت اإللكرتونية وبعضها نشر يف جمالت   العنكبوتية عرب مواقع التواصل االجتماعي وعرب ا

                                                             
  5م، ص2013دار التنوير، اجلزائر، دط، ). نصوص(مراجعات يف الفكر واألدب والنقد : حبيب مونسي  (30)
  .5ص. املصدر نفسه  (31)
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ا فهي   أو كتب سابقة للناقد، أما عناوين املقاالت املدرجة يف الكتاب حسب جماال
  (32):كاآليت

 : فكرفي ال: أوال

 .صورة األنا يف مرآة اآلخر، األدب الشعيب و خماطر متثيل األنا فلكلوريا -
 .تقومي الفكر الديين عند ابن خلدون -
 .اآلخر يف فكر األمري عبد القادر من خالل املراسالت -
 .مفهوم االستقالل و رؤى املستقبل يف أول خطبة للبشري اإلبراهيمي -

 :في الكتابة: ثانيا

 .للبالغة العربيةالوجه اآلخر  -
 .النحو والداللة -
 .احلياد والتعبري والتكيف والتمرد -
 .التداولية ومقاصد اخلطاب األديب -
 .التفسري والتأويل عند ابن القيم -

 : في الشعر: ثالثا

 .مشكلة جتنيس قصيدة النثر ومسؤولية النقد -
 .الشعر النسوي تعلية الذات وفضاء البوح -
 .الشعر والنبوءة -
 .احلركة والتعبري/اجلسدلغة  -
 .من امللحون إىل أغنية الراي -

                                                             
  .صفحة الفهرس.يف الفكر واألدب والنقد مراجعات: حبيب مونسي أنظر  (32)
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 : في القص: رابعا

  	!البطل أم الشخصية -
 القصة القصرية كيف؟  -
 .الرواية بني طاحونة التجريب وغياب املشروع الروائي -

 : في النقد: خامسا

 .النقد العريب احلديث -
 إىل من حنتكم يف األثر األديب؟ -
 مواجهة النص كيف؟ -
 .الشواذ الذين يصنعون املصطلح النقديهؤالء  -
 .النقد اجلامعي، إحراج السؤال وواقع احلال -
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  :نقد السرد: المبحث الثالث

ا وهي ّ   :وندرج ضمن هذا اإلطار الدراسات اليت اختّصت بالنّص القرآين باعتباره نّصا سردي

دنا يوسف عليه الّسالم ،املشهد السردي يف القرآن الكرمي  -- ّ  .قراءة يف قّصة سي
عليه  ات السرد يف قّصة سيدنا موسىمقاربة لرتدد ،السردي يف القرآن الكرميالّرتدد   --
 .السالم

قراءة في قصة سيدنا  :المشهد السردي في القرآن الكريمكتاب :المطلب األّول
  :يوسف عليه السالم

 "شعرية املشهد يف اإلبداع األديب"أسس له الناقد يف كتابه يأيت الكتاب تكملة ملا طرحه و       
، منهجا ثريا يف مقاربة النصوص األدبية على اختالف أجناسهامن اعتماد املشهد تقنية جديدة و 

ة لنماذج شعرية و " شعرية املشهد"كتاب حيث قدم الناقد يف   ّ ؛ أخرى سرديةقراءات مشهدي
ا قراءة جتتزئ ببعض املشاهد فقط للتمثيل قصصية وروائيةّ، ها هو خيصص كتابا كامال ، و غري أ

ص القرآين املعجز املتفرد بناء إمنا هو النشهدية، لكنه ليس قصة وال رواية و لقراءة السرد قراءة م
 ؛خيتار أحسن القصص القرآن الكرمي مقاربة مشهدية و يقارب فيه الناقد القصة يف ،بالغةوفكرا و 

ن صص مبا أوحينا إليك هذا القرآحنن نقص عليك أحسن الق﴿قصة سيدنا يوسف عليه السالم 
  (33).﴾إن كنت من قبله ملن الغافلنيو 

ا النظريات لقد درج نقد السرد القصصي و        الروائي على حتليل النصوص وفق طرائق أفرز
مكوناته من عمد يف جمموعها إىل حتليل بناء وهندسة النص ودراسة جزئياته و النقدية احلديثة، ت

تعالقه مع أنساق ونات النسق النصي و مك«خل أو إىل دراسة ا...زمان ومكان وشخصيات وحوار 
، ال لكن الناقد يف دراسته للقصة يف القرآن الكرمي (34)»خل ا... رى تارخيية اجتماعية ثقافية أخ

                                                             
  .3سورة يوسف، اآلية  (33)
  .18م، ص2009، 1منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، اجلزائر، ط.بني املنظور واملنثور يف شعرية الرواية، دراسة: وسيلة بوسيس  (34)
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سبيلنا يف ذلك قراءة داخلية و «: يستند إىل املناهج والطرائق املتداولة واملعتمدة يف نقد القصة يقول
ا منلك حنن من تصورات عن القص ئله هو، ال مبنسقية للنص، نلجه لنستكشف ما فيه بوسا

  (35)».كاناملخضم األحداث مشدودة إىل الزمان و كيفيات بناء الشخصيات يف وطرائق السرد و 

إذا يعتمد الناقد يف قراءته ملشاهد القصة على ما يتيحه البناء القصصي القرآين مبختلف         
ا نظر جديدة يف املشهد والقصة، من آفاق متعددة ينفتح كل أفق منها على زواي ،خصوصياته

  (36):حيدد مساره القرائي للمشاهد السردية من خالل تتبع العناصر املشهدية على النحو التايل و 

  .الزمان و املكان: اإلطار -

  .حسب الظهور واهليمنة والفعل: الشخصيات -

ا وقدر: األفعال -   .ا على تغيري األحداثحسب طاقا

  .حسب أثرها وتأثرها باألفعال وعواطف الشخصيات: األشياء -

  .حسب تقاطعها مع األفعال واألشياء: العواطف -

  .حسب استجابتها لطبيعة املشهد وداللته وخطابه اخلاص: اللغة -

وحسب  حسب داللته املباشرة ملا يشيعه املشهد يف البناء السردي العام للقصة،: اخلطاب -
  .املعاين املؤولة ملا يستشف من املشهد يف تفرده اخلاص، ويف اندراجه يف حركة املشاهد األخرى

ومجلة هذه العناصر ال تعاجل يف املشاهد املختلفة إال بقدر هيمنتها وفعلها يف املشهد عامة،      
ل يف القصة، وستة وقد وقف الناقد يف القصة عند اثين عشر مشهدا؛ ستة منها ختص احملور املنفع

  .أخرى ختص احملور الفاعل منها
                                                             

ة، اجلزائر، . املشهد السردي يف القرآن الكرمي، قراءة يف قّصة سيدنا يوسف عليه السالم: حبيب مونسي  (35) ّ م، 2010ديوان املطبوعات اجلامعي
  9ص

  9ص. املصدر نفسه  (36)
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  (37):مشاهد المحور المنفعل:أوال

 .الرؤيا، بؤرة التشكيل السردي: 1املشهد -
 .السيارة، نقطة التحول السردي: 2املشهد -
 .املراودة، األنثى والرودان: 3املشهد -
 .املتكأ، سلطة املكر: 4املشهد -
 .السجن، فضاء العزلة والتحول: 5املشهد  -
 .الرؤيا والرباءة: 6املشهد  -

  (38):مشاهد المحور الفاعل:ثانيا

 .لقاء اإلخوة، صناعة الغد: 1املشهد  -
 .الكيد باإلخوة، تدبري مجع الشمل: 2املشهد  -
 .ريح يوسف، ممهدات اللقاء: 3املشهد -
 .يوسف، التجلي واإلحسان: 4املشهد  -
 .القميص، البشارة والبصر: 5املشهد  -
 .ا، الدائرة السرديةتأويل الرؤي: 6املشهد -

إن كان ال يتورع عن ال يستند إىل طرائق نقد القصة و  إن الناقد يف قراءته للمشاهد      
املأثور كما أنه يستعني بنصوص التفسري و   ليل املشاهد،من املعارف احملايثة يف قراءة وحتة ستفاداال

  .لضمان استقامة املسار القرائي واحلد من التوغل يف مسارب التأويل يف قراءاته

      

                                                             
  .صفحة الفهرس.املشهد السردي: سيحبيب مون: أنظر  (37)
  .صفحة الفهرس. أنظر املصدر نفسه  (38)
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مقاربة لترددات السرد في قصة : التردد السردي في القرآن الكريم كتاب  :المطلب الثاني  
  .السالم موسى عليه

قصة موسى عليه السالم على دفع /يقيم الناقد مقاربته لرتددات السرد يف القرآن الكرمي       
املقصدية واضع متعددة باهليئة والداللة و ؛ الذي يشري إىل ورود عنصر ما يف مورفض فكرة التكرار

ح أبدا يف النص بل تكرار لعبارة فإنه ال يصفإذا صح التكرار يف الصوت واللفظ وا« .نفسها
ة اليت كانت اهليئ اليت يأيت فيها العنصر املكرر على تكرار اللفظ ال ينتهي أبدا إىل املعاودةالصوت و 

ستعمال العادي ضروبا من الرتدد يأخذ فيها العنصر املكرر ، ذلك أننا نشهد يف االله من قبل
  (39)».واصلية ميكن التفطن إليها بسهولةىل أبعاد تإهيئات تنصرف بالداللة 

ثة فاملشاهد السردية للقصص القرآين ال تلبث أن ترتدد يف السور املختلفة عاكسة لزوايا حاد       
لسياق التلقي و  ،مقاصدها ابتداءرآين وفقا للسياق العام للسورة و تعرض يف السرد الق ،واحدة

مبوضعه الواحد ولكن يف أثواب «منه يرتدد املشهد القصصي يف سور خمتلفة ، و متطلباته انتهاءو 
 ،طءخمتلفة متجددة يف كل مرة، متأرجحا بني التكثيف والبسط واإلجياز واإلطناب والسرعة والب

  (40)».يه هذا الضرب من التنوع والتلونوكأن الوترية اليت حتكم نص السرد متلي عل

هو يعاين من النص القرآين، تقتضي من القارئ و إن حقيقة الرتدد اليت يستمد الناقد أصوهلا       
تتجاوب  الزوايا واملرايا اليتأن يقرأ يف املقاطع املرتددة ألوانا من «القصص اآليات و املتماثل من 

ع املواقف يف الرسالة فيكون هلا من مواقف القصة تارخييا املادة اليت تتماثل م ،سياق التلقيو 
  (41)».متثيل ومنوذجا ميدها مبا حتتاج إليه من درس و كل موقف إمناحملمدية، و 

                                                             
ة، اجلزائر، دط، . الرتّدد السردي يف القرآن الكرمي، مقاربة لرتّددات السرد يف قّصة موسى عليه لسالم: حبيب مونسي  (39) ّ ديوان املطبوعات اجلامعي

  .351م، ص2010
  .5ص. املصدر نفسه  (40)
  .351ص. املصدر نفسه  (41)
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يت تلك القراءة ال« :هيلة و عليه فإن القراءة الرتددية للقصص القرآين كانت قراءة باملماثو       
تتصل بالسنن اليت ما اكتنفه من حيثيات سياق القصة التارخيي، و : تباعدينتقابل بني سياقني م

ف ومنه تتشوّ  (42)».ما يستجد فيه من أحداثأودعها اهللا عز وجل يف البشر، وسياق الرسالة و 
  .واألمكنةلقا باختالف األزمنة ستخالص العربة املطلقة اليت تتوجه إىل اإلنسان مطىل اإ "املماثلة"

 :سم الناقد كتابه إىل ثالثة أبوابحقيقة الرتدد يف السرد القرآين يقوانطالقا من فكرة و         
ويضم " ظاهرة الرتدد يف السرد القرآين" األول منها يشكل اجلانب النظري من البحث معنون بـ 

   (43):أربعة فصول

 :التردد والتكرار: أوال

        ُ ا و مربزا جديدها و  ،يثبت حقيقة الرتددالناقد مقولة التكرار و  بطل فيهي  .ااطاقفائد

  :الموقف السردي: ثانيا

شبكة عالقاته الته و فه املشهد السردي بكل مشكّ يكشف فيه الناقد عن املوقف الذي يكثّ      
عالجا املوقف األول «جيانسه حبيث يكون اته، وموقف التلقي الذي يقابله و اليت تنسج جزئي

 (44)».للموقف الثاين وإنارة لقضاياه املطروحة

 :المضمون التاريخي: ثالثا

يف عالقته بطبيعة وفعل األقوام  فيه إضاءة للحقائق التارخيية اليت تأسس املوقف السردي       
لسنن اليت تتحكم يف مصائر األقوام، يف جتلية ا«املضمون التارخيي ينصرف إىل  مُّ ، فهَ اليت متثله

                                                             
  .252ص. الرتدد السردي قي القرآن الكرمي: حبيب مونسي  (42)
  .صفحة الفهرس. أنظر املصدر نفسه  (43)
  .6ص. املصدر نفسه  (44)
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الل ص احلقيقة التارخيية الكربى ملسرية اإلنسان بني الّض فهو يلّخ  من مثو  (45)»الدعوة فاعلها معت
  .اهلدايةو 

 :قراءة السرد: رابعا

 .فيه تسطري ملنهج قراءة النصوص السردية وفقا حلقيقة الرتددو           

نصوص قصة / الثالث من الكتاب فهو القراءة التطبيقية الرتددية ملشاهدأما الباب الثاين و       
   (*):هيوهي سبعة نصوص؛ ثالثة منها يف الباب الثاين و " موسى عليه السالم"سيدنا 

 .نصوص النشأة -
 .نصوص مدين -
 .نصوص الرسالة -

   (**):هيأربعة يف الباب الثالث و و 

 .نصوص املواجهة -
 .نصوص ناتج املواجهة -
 .اخلروجنصوص  -
 .نصوص التيه -

                                                             
  .7ص. الرتدد السردي يف القرآن الكرمي: حبيب مونسي  (45)
  )طه، القصص.(نشأة موسى عليه السالم: نصوص النشأة   (*)
  )القصص.( خروج موسى من مصر إىل مدين: نصوص مدين     
  )طه، الشعراء، النمل، القصص، النازعات.( تلقي موسى للرسالة الربانية: نصوص الرسالة    
  )األعراف، طه، الشعراء، يونس.(مواجهة موسى وهارون عليهما السالم لفرعون والسحرة: نصوص املواجهة  (**)
  )لزخرفاألعراف، طه، القصص، غافر، ا.(عذاب اهللا لفرعون وقومه: نصوص ناتج املواجهة   
  )طه، الشعراء، يونس، الدخان.(خروج بين إسرائيل من مصر وغرق فرعون: نصوص اخلروج   
ة: نصوص التيه    ّ   )طه، القصص، الكهف. (املرحلة التوراتي
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.    يف حني ترتبط الثانية مبرحلة التبليغ ،وترتبط نصوص الباب الثاين مبرحلة اإلعداد للرسالة      
ح على معطيات ينفت ؛والكتاب يف جممله يقدم منهجا جديدا يف مقاربة القصص القرآين

 جالء احلقيقةكما يتذرع بنصوص التفسري إلي،آليات التحليل السردالتاريخ اإلنساين و 
 ليات قصد التهويلالتارخيية اليت حتتجب وراء الثوب األسطوري الذي تنسجه اإلسرائي

  .املكاثرةو 
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  :نقد الّشعر: المبحث الرابع

  :الشعر يف الكتب التالية وينحصر نقد 

 .توترات اإلبداع الشعري -
 .فلسفة املكان يف الشعر العريب -

  :توترات اإلبداع الشعريكتاب : المطلب األّول

ينزع إىل توصيف مجلــة من االجتاهـات اليت تتحرك يف فضاءها عمليــة اخللق الشعري فلفـظ        
متدادات توترية خبضــوع هذه العمليـة يف سريورة تشكلها ال اعلى صيغة اجلمع يسلم بدء" توترات"

ا ، الستكشاف هذمتشوقاً  ،الكتاب متسائال/ضاء النصوعليه يلج القارئ ف ،على أصعدة خمتلفة
  .ا املبدعة آيــــــــــات القصيدالعامل اآلخـــر الذي تتمخض يف ثناياه األنــــ

ره لطبيعة النّص  ،القراءة/ينطلق الناقد يف تدبيجه ملختلف ما جاء يف هذا الكتاب من تصوّ
دفق  :ذلك أن النّص من منظوره ؛والنّص النقدي من جهة أخرى ،اإلبداعي الشعري من جهة

وقياسا عليه ينبغي للنّقد األدّيب أن يستشعر أسرار النّص . اتر، متجدد، مجايل،مبَدعشعـــــوري متو 
ّين ال على املنهج األديب، ويكشف عن خصوصياته ومجالياته، معتمــــدا يف ذلك على الذوق الف

  .د النّص طبيعته وخصوصيته الذاتيةالذي جيح ،العلمي الصارم

سة قضايـــاها يف ، أو ارتفع إىل مالممحل مهّها الّدفني فإذا كان الّشعر غناء الذات، سواء"
دا على احلدود اّليت حياول العقل التصنيفيّ أن  ،اجلوار واملعاش فإنه يظلّ على الرغم من ذلك متمرّ

وهو على النقيض . ، وتقاس باملقاييستكــــال باملوازين يزج به فيها، فيجعل منه أصنافا وضروبا،
ه أخرى إذ ليس فيه قصيدة تشب. ّدد، متّحول األشكال، متباين الكيفياتمنها حدث دائم التّج
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، وكأّن القصيدة زخرفة متعّددة األشكال واأللوان، كلما انتهى فيها بل ليس فيه بيت يشبه صنوه
اية   (46)..."الشكل إىل عقدة، انطلق من جديد ليشّكل عقدا أخرى تتعاقد أزليـــــا إىل مـــا ال 

ة حني تروم مالمسةومن هنا تتب ّ ة للمقاربات اإلبداعي ّ  ّدى ال جدوائية الصرامة العلمي
ة النصوص ّ ة وتتوّخاها صرامة املنهج« الفني ّ فال ميكن  (47)».من وراء رؤى باردة تقتضيها املوضوعي

دة ية املتفرّ قها إىل  ،الولوج إىل روح اإلبداع إال عرب قنوات تشّف عن صميم التجربة الفنّ منذ ختّل
ة للنّصنصو  ّ وتتسرّب يف تقاسيمه، تتكّشف هذا الروح اخلفي  ،صيتها، تالمس األبعاد القصي

تتعّطل دونه املقاربات اليت تتذرّع التنظري املتعايل «، وهذا ما هوامالوارف الظالل، املنسدل على ق
 ال تلك هي احلدود اليت (48)».الذي يعتقد أّن يف مقدوره أن يعلم كلّ شيء عن املتجّدد األزيل

ا ة اإلحاطة  ّ دة وال لألدوات اإلجرائية وال للحدود التعريفي رّ   .ميكن للعني ا

ة/من هنــــا جيدر بالناقد  ّ يعمد إىل فـ ،القارئ أن يتعامل مع النّص بناء على هذه اخلصوصي
لزم ،املنهج فهو سابق عليه/أصل النقد اجلمالية فيه، أي أّن النّص استجالء مكامن التميز و  له،  ومُ

  .والثاين تابع لألول وليس العكس من ذلك

بسط مكامن اجلمال يف األثر الفين، و  من حظ سوى الداللة على «التنظري / فما للنقد    
ق، (...) اآلليات اليت تعمل يف عمقه لتوليد املعىن وإذ ذاك ينبغي أن يباَشر النّص من خالل  التذوّ

ق املاّدة و :  عنصرينإال بالتمازج احلاصل بني الذي ال يتم فعله الذائقة ، على حني أن عملية التذوّ
أصالة " الّذوق "ال حتصل إال إذا متاهى العنصران يف بعضهما البعض إلنشاء عنصر ثالث هو 

...«(49)   

                                                             
ة، بن عكنون، اجلزائر، دط، دت. توترات اإلبداع الّشعري: حبيب مونسي (46) ّ   .3ص. ديوان املطبوعات اجلامعي

  .3ص. املصدر نفسه  (47)
  .4ص. املصدر نفسه  (48)

  .5املصدر نفسه،ص (49)
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سه وحتس ،ر القارئ، وحاصل تفاعله مع النّصإّن هذا املنطق أفضى بالكاتب إىل تبين دو 
 (50)وعلى هذا األساس حياول الناقد جتاوز صرامة النظريات النقدية ،لتواتراته يف سياق مقاربته له

ا جمتمعة بالشكل والقدر الذي ميّكن من فتق جمــــاهل  ،إىل االنفتاح على معطيا
ة وإن كانت تستعني «:يقول.النّص ّ وهذه القراءة اليت نقّدمها الّساعة حماولة لتجاوز النظريات النّقدي

ا ا إىل الكشف عن طبوغرا فيا جديدة للنّص، هلا من التضاريس املتباينة ما جيعل النّص الذي كنّ
ا  نعتقد أنه األدمي املسّطح البارد، قطعة من األرض يتوّجب الضرب يف مناكبها، والتّوّغل يف شعا

إّن النص والقراءة (...) وتكون القراءة فيها ضربا من النّص(...) والرحلة يف أصقاعها ومفاوزها
ي وكانت البلغة فعل واحد   (51)».إذا توافقت توترات هذا وتلك كان الكشف والتجّل

ى عرب جمموعة من القراءات  إّن هذه الرؤية اليت يقّدمها الناقد من خالل الكتاب تتجّل
ة، تلّخص سريورة وصريورة النّص اإلبداعي الّشعري،  ّ ة اإلبداعي ّ املمتّدة عرب مستويات خمتلفة للعملي

ي للنّص حبركاته وسكناته، /وتتدرّج عرب الكلماتتنطلق من الّصوت  ق النسيج الكّل الدوال لتطوّ
ا قراءات تعاين  احلرف واللفظ والعبارة والرتكيب والنّص يف «حبضوره وغيابه، بإفصاحه وإملاحه، إ

ا األوىل من أصغر وحدة إىل أكرب إجناز   (52)».إىل النّص...حركة متصاعدة تبدأ نوا

ة ال:أوال   :تواترفعاليّ

؛ إذ يقصد من خالله إىل ألول من الكتاب  بفعالية التواترالفصل ا" حبيب مونسي"يعنون 
ق من  تبيان مدى إفصاح أو إملاح التواترات اللغوية، إىل مستوى آخر من التوتّرات اليت تتخّل

لدن   من"ل للتجربة  الّشعرية ،يف سبيل متثّ ) عبارة  صوت، كلمة،( جواحنها التواترات السابقة 
ا قها شكال غري حمّدد املعامل واحلدود، إىل احملاوالت فكرة غامضة ختتمر يف خلد الفنان كو ، مث ختّل

                                                             
  .6ص. توترات اإلبداع الّشعري: حبيب مونسي  (50)
  .6ص. املصدر نفسه  (51)
  .6ص. نفسهاملصدر  (52)
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  (53)".بدل تلك  من األشكال احملتملة املتكررة اليت يعانيها الفنان يف إخراجهــــا على هذه الّصورة
، املبدع/عطى التوترم/النّص، إىل الغائب/الل قراءة عكسية تنطلق من احلاضروذلك من خ

سر "ضمن فصل   "الرســـــــائل األخيرة" يف كتابه" ستيفان زفيغ "مه مستهديا يف ذلك مبا قدّ 
أن املبدع يكتب : إذ يصل إىل حقيقة مفادها ،(54)–كما يصرح بذلك - " العملية اإلبداعية 

ّب الذي يفرض حضو يف حالة صراع بني الوعي الشاخص  القصيدة وره يف أجزاء من الالّوعي املغي
العملية اإلبداعية، مما جيعل الكاتب أو الشاعر غري قادر على تفسري وإدراك بعض جوانب أو 

قياسا على ذلك يكون عاجزا على تفسري أو تربير بعض خياراته اللغوية  النابعة و  ،بةمراحل التجر 
  . الغياب/أساسا من سلطة الالّوعي

  :العناوين/رة من خالل مجلة من األفكارويذهب الناقد إىل مدارسة هذه الفك   

  .الوعي وشاعرية الغياب-

  .الغياب وترددات الصوت -

  .التوتر الداخلي وفعالية اهليمنة -

  .االستحضار املكاين وترددات اللفظ -

  .الشخوص املعنوي وترددات العبارة-

ر الّصوتي: ثانيا   :التوّت

صوت املفرد يف شحن داللة اللفظ يشري الناقد يف هذا السياق إىل دور أو فعالية ال
من كشوفات وحقائق توصل إليه علماء اللغة وفقهها  ويدعو إىل استكمال البحث فيما، الرتكيبو 

ردة ،كيفية تأثري هذه الداللة املفردة، وذلك بالبحث يف  فيما خيص صفات احلروف مفردة يف  ،ا
                                                             

  .8ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي (53)
  .8املصدر نفسه، ص (54)
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هذه األصوات بعيدا ] اإلبداع الفين [يه حينما تقوم ف«املتحققة على صعيد اإلبداع الفين،الداللة 
ا اللغوية حاملة ظالهلا الداللية إىل عمق املعىن الذي ميور فيه ال ويتدرّج  ،(55) ».نصعن تصنيفا

  :الناقد يف بسط هذه الفكرة عرب احملاور التالية

  .احلرف وصفة الصوت  -

  .احلرف واملعىن األويل -

  .ترددات احلرف يف البيت الشعري -

  :   الوعي والتوتر: لثاثا

بالداللة، إىل مستوى  ينتقل الناقد يف هذا الفصل من البحث يف مستوى الصوت وعالقته      
قه فكرة جنينية يف خلد صاحبهمن قبيل  ؛النص الكلي إىل متثله شكال فنيا مغايرا جلملة  ،ختّل

تلقي وحاصل تفاعله مع امل ، فتجاوزه ذات املبدع إىل ذاتكال الفنية األخرى الواقعة خارجهاألش
  .هذه الذات

اد مسار إجي: ن ؛ األوليلية اإلبداعية يتخذ الناقد  مسار ويف سبيل استعراض لسريورة العم 
ة إجياد ؛ وهو مسار إعادمسار قراءة املتلقي هلذا النص: ، والثاينالنص  من طرف املبدع أو بناؤه

  :اوروعليه يقف عند أربعة حم. هذا النص أو إعادة بنائه

  .القصيدة مشروع حضانة-

  .القصيدة الوجود الكتايب -

  .القصيدة التوتر البنائي-

                                                             
  .30ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي (55)
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  .القصيدة اإلجياد اإلنشادي -

  :التوتر هندسة و بناء: رابعا

 -يـــذهب الناقـــد يف هـــذا الفصـــل إىل التأكيـــد جمـــددا علـــى العالقـــة بـــني املعـــىن القبلـــي للـــنّص
ــــل  -اخلاضـــع لفعــــل التــــوتر الـــداخلي الشــــكلي النهـــائي، و ذلــــك مــــن خـــالل قــــراءة أســــلوبية و التمثّ

مـن مث حتديـد حـزم الـدوائر كثيـف األسـلويب أو بـؤر الداللـة، و سيميائية؛ تنطلـق مـن حتديـد منـاطق الت
بط بــــني هــــذه الــــدالالت الفرعيــــة  الــــيت تفصــــح عــــن و  ،يـــة الــــيت تتفــــرّع عــــن البــــؤر املؤسســــةالدالل الــــرّ

ّ غري القالدالالت القصدية و  ـا الـيت تشـحن البـؤر املبة من طـرف املبـدع، و صدية  املغي ؤسسـة فرتتقـي 
  .سرتاتيجية التفكيك إلعادة بناء الداللة تأويالامعتمدا يف ذلك . إىل مصاف الرمز

إىل ثالثــة " ألمحــد عبــد املعطــي حجــازي"الطريــق إىل الســيدة " ءة لقصــيدة يقســم هــذه القــراو 
كمــا يصـرح بــذلك " بـريس"ومثلــت " ريسـتيفاجوليــا ك"علــى سـيميوز جزئيـات أو مســتويات اعتمـادا 

  :هذه املستويات هي(56)

ل النص -   .مؤوّ

  .مؤّشر القراءة -

  .مفّسر النص -

قراءة في االفتتاحية السردية لمزدوجة أبي العباس أحمد -معارج الحب ومدارجه : خامسا
  .    –بن محمد المقري األندلسي 

الذي يتسم " الرجز" يقدم الناقد يف هذا الفصل قراءة موضوعاتية لنموذج إبداعي قدمي هو      
ابلية االنفتاح على ، مما يكسبه قوالتحرر من صرامة الوزن والقافية وتعدد املواضيع ، ،بسهولة النظم

                                                             
  .93ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي  (56)
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السردي مبا مع اإلشارة إىل انفتاح النصوص السردية منذ القدمي على هذا املكون . السرد القصصي
زيادة على ما تضمنه الشعر  ،خيلو من سردية يف تعاقب املقاصد عرفته من تدرّج يف البناء ال

ف  قصر السرد على الرواية ، وعليه سيكون من التعّس من إفضاء حبكاية احملب وأحواله العذرّي 
  (57).يةيعة هذا األخري وخصائصه البنائ، وإن كانت طبيعة السرد يف الشعر ختضع لطبوالقصة

ة اليت تتلبس النص ومسارات التيم/واهلدف من هذه القراءة هو كشف العالقة بني املوضوع       
  .ذ تعد تيمة احلب يف هذا النموذج  املؤشر الذي تتحرك مبوجبه مدارات السردإالسرد؛ 

  :أما حماور القراءة فهي مخسة

  .شكل النص، اجلنس واملضمون -

  .هندسة االفتتاحية الثانية -

  .أحوال احلب الصورة املثالية -

  .مدارج احملبني، الطريقة واخلطوات -

  .   شروط القاضي، العلم واخلربة -

  :   المعمار الفنّي في الشعر الّشعبي: سادسا

  تبعا للدفق - الناقد بإماطة اللثام عن حركية اهلندسة اخلارجية لإلبداع الشعري  مل يكتف     
وإمنا يؤكد على هذه احلقيقة أيضا بالكشف عن جتليها أيضا  ،يف الشعر الفصيح -الشعري وتوتراته

مصطفى "للشاعر الشعيب  "الورشان"وذلك من خالل قراءة أسلوبية لقصيدة  ،يف الشعر الشعيب
ي الدفق الشعر على مسار القصيدة كاشفا عن أثر  حيث يقوم بتتبع األساليب املعتمدة" بن براهيم

يف دفع الشاعر إىل اعتماد هذه األساليب مع اإلشارة إىل عمل الوعي املهنِدس يف اجلنوح إىل 
                                                             

  .123-121ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي  (57)
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ما اعتمده يف تعرية سلطيت  أسلوب معني يف بعض املواضع؛ أي أن مسار القراءة ال خيتلف عن
 الدفق يف هندسة البناء الفين للنماذج الفصيحة املدروسة يف/الغياب/والّالوعي احلضور/الوعي

  .الفصول السابقة 

  :جنده يقيمها على أربعة حماور"  الورشان"وعودة إىل قراءة الناقد لقصيدة 

 موضوعة القصيدة -
 أسلوب املقابلة -
 أسلوب احملاورة -
 طريق الرحلة -

  :األثر الفنّي إنشاء وإنجازا: سابعا

 ميكال"ل" فينومينولوجيا التجربة اإلستيطيقية"وهو ترمجة من الناقد جلزء من كتاب 
 ) .Mikal Dufrenne"(دوفرين

ة سرّ : ثامنا ة اإلبداعيّ   :العمليّ

الرسائل "بعنوان  (Stefan zweig)"زفيغستيفان "وهي ترمجة لفصل من كتاب  
  ".األخرية
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  ):دراسة(فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية، كتاب:المطلب الثاني

اليت ترتبط يف  "المكان"من خالل فصوله الثمانية موضوعة  يف الكتاب، يعاجل الناقد
يف املعمار الفين  اأساس اباعتبار املكان جزء ؛احلديثة بالتحليل الروائي أساسا الدراسات النقدية

الناقد االستغناء عنه يف حماولته لكشف أو إضاءة احلقيقة /للنص السردي، والذي ال ميكن للقارئ
ية، ومن مثّ اجلما ة للنص املعاجل؛ ذلك أّن معىن النّص ككلّ ال ينفصل عن مجلة الفنّ ّ ة السردي ّ لي

ي للنّص  ا املتبادلة ومعانيها املتكاملة للمعىن الكّل ة، اليت تؤسس من خالل عالقا ّ ناته البنائي   .مكوّ

أويل ختوما « ومن هنا  تتكّشف معضلة املكان يف شكلها املعّقد حينما يالمس التفسري والتّ
ها املعىن أكثر ارتباطا باملكان وإحياءاته، وكأّن املعىن ال يكتسب أبعاده القصوى إال إذا يكون في

  (58)».اسرتفد املكان واستخلص منه حمموالته الّداللية

ة  ّ ا عنصرا مستقال يف الدراسة األدبي ويأيت اختيار الناقد ملوضوعة املكان مبختلف جزئيا
ة ّ ة وجزئية معاجلة؛ للنص؛ ملا غلب على الدراسات السردي ّ كان شأن « فقد هلذه املوضوعة من تابعي

ة عماد الدراسات التحليلية للرواية، ويأيت فيها املكان عنصرا أخريا منفصال أو متصال بالزمان  ّ ابعي التّ
ر أو ذاك، أو هو  جيز به يف ثنايا البحث تكملة للتحليل الّشمويل الذي يقيم صلبه على هذا التّصوّ

  (59)».لية اليت تضاف يف خامتة البحث حتديثا لهقريب من التّح

ة؛ فلما أثبته من شديد االرتباط بالبيئة  ّ أما اختيار الناقد للشعر العريب منوذجا للقراءة املكاني
ة واملعاجلة  ّ املنتجة والذات املبدعة له، وعليه حياول الناقد من خالل الكتاب جتاوز النّظرة التابعي

ة التفسري والتأويل القرائياجلزئية للمكان، بعّده ب ّ ة كربى تنطلق منها وتؤول إليها عملي ّ   .ؤرة داللي

                                                             
  .5احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، ص. فلسفة املكان يف الشعر العريب، دراسة: حبيب مونسي  (58)
  .6ص. املصدر نفسه  (59)
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ة، معتمدين على املكان يف « :يقول  ّ وقد سعينا يف حبثنا هذا إىل تقدمي منوذج للقراءة املكاني
ل، جاعلني االهتمامات األخرى تابعة خادمة تأيت رافدة للمعاين اليت يثريها املكان يف  املقام األوّ

ه   (60)».صميم املعمار الّشعري كّل

ى موضوعة املكان يف الكتاب عرب فصوله الثمانية من خالل أربعة موضوعات   :وتتجّل

  :موضوعة الطلل: أوال

  :ويعاجل الناقد هذه املوضوعة عرب ثالثة فصول من الكتاب معنونة كاآليت 

املكان يف عالقته /للطللويربز الناقد فيه البعد الفلسفي : قراءة املكان، نص الشعر  --
 .باإلنسان والزمن

الطلل لفلسفة معىن النّص /وينطلق فيه الناقد من املكان: مكان القراءة، نص الطلل  --
قياسا على العالقات املتبادلة بني املكان واإلنسان، واملعاين اليت يفرزها الطلل باعتباره جزءا من 

 .الفنية/التجربة احلياتية
ويربز من خالله الناقد سردية النّص الشعري من خالل : دحكاية الطلل، نّص السر   --

ة من خالل قراءة الطلل ّ ة السردي ّ ع مراحل العملي ّ  .املعطى املكاين يف النّص بتتب

  :موضوعة الجبل: ثانيا

تأيت موضوعة اجلبل يف الفصلني الرابع واخلامس من الكتاب، حيث يعنون الناقد الفصلني  
  :ب

ة ملوضوعة  -- ّ ية للموضوعة: اجلبل األطر املعرفي ة والفنّ ّ ة والديني ّ  .أبرز من خالله األبعاد األسطوري
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ي اجلمايل  -- مفدي "بّني من خالله مجاليات التوظيف املكاين ملوضوعة اجلبل يف شعر : التّجّل
 ".زكريا

  :موضوعة الّسجن: ثالثا

ة امل  ّ ة والرمزي ّ ختلفة ملوضوعة خّصص الناقد الفصل السادس من الكتاب لتبيان األبعاد الواقعي
ية يف /؛ حيث كشف عن تفاصيل التجربة اإلنسانية"مفدي زكريا"السجن، من خالل شعر  الفنّ

ومستويات التحويل الرمزي ملعطيات التجربة على املستوى الفّين  ،السجن/ارتباطها باملكان
  .حيث يصبح الّسجن ذا بعد إجيايب يتجاور فيه املوت واحلياة، الفناء واخللود ،والشعوري

  :موضوعة الّدنيا: رابعا

ويعرض الناقد يف سياق حديثه عن موضوعة الّدنيا يف الّشعر، واليت خّصها بالفصل السابع 
ا للعالقة بني الزماين واملكاين يف موضوعة ا.املكان الزماين، نّص التضاد: املعنون ب لّدنيا؛ ذلك أ

، "الدار"معطى مرتبط بالزمان من حيث السريورة، لكنه ال ينفصل عن املكان يف ارتباطه مبعىن 
ومن مثّ حتتلّ مرتبة املكان جمازا، كما يعمد إىل إبراز العالقات الداللية املتضادة اليت تتضمنها 

ه رصد املعاين املتفّصدة عن ، حياول من خالل"حممد العيد آل خليفة"املوضوعة من خالل منوذج ل
  .املكان/املوضوعة الدنيا

  :المكان جماليا: خامسا

هو عنوان الفصل األخري الذي جتاوز فيه الناقد احلديث عن املكان باعتباره جزءا من النص        
ة، إىل املكان اجلمايل؛ الذي  ّ ة الواقعي ّ اإلبداعي املنشئ من قبل املبدع، املستند إىل املعطيات اخلارجي

ة التخييل، اليت جتعل من املكان موضوعا  ّ مجاليا متعّدد يبنيه أو يشّكله القارئ من خالل عملي
فالتخييل إذا مسألة ال تسلب املكان وجوده الفعلي « الوجوه مع كلّ قراءة جديدة للنّص 
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وميثّل الناقد  (61)».التارخيي، بل تكسبه عند كلّ حماولة جديدا ينضاف إليه عند كلّ قراءة/اجلغرايف
ة لقصيدة األمري عبد القادر يف مفاضلته بني ّ   . البدو واحلضرلذلك من خالل قراءته املكاني

ة       ّ والناقد يف كلّ ما سبق يقّدم قراءات لنصوص خمتلفة تستند أساسا إىل جزئية املكان يف عملي
ة اليت ّ يه بالقراءة اإلشعاعي ة تنطلق من املكان وتعود إليه، وهذا ما يسمّ ّ ة ارتدادي ّ تتخذ املكان « تأويلي

موعة من الدوائر اليت تنداح متباعدة عن  ة تنطلق من املكان (...) املركزمركزا  ّ والقراءة اإلشعاعي
تها، وكلّ شعاع إمنا ميثّل وجهة تسلكها القراءة ملالمسة  ما استنفدت شعاعا من أشعّ وتعود إليه كّل

ا   (62)».ختوم خاّصة 

من خالهلا سّجلنا املالحظات " حلبيب مونسي"كانت هذه قراءة سريعة للمؤلفات النقدية     
  :التالية

 .كّفة التنظري ونقد النقد على اهتمام الناقد  غلبة  --
غياب النقد السردي الروائي والقصصي، إال ما جاء على سبيل التمثيل يف كتاب شعرية   --

 .املشهد
 .غلبة التنظري على التطبيق يف املؤلفات بصفة عامة، أو حماور الكتب  --
انه باالنفتاح املنهجي صعوبة التحديد املنهجي للدراسات اليت قّدمها الناقد انطالقا من إمي  --

 .وتعّددية القراءة
رة يف الكتب  --  .التكرار؛ فكثريا ما جند املواضيع واملقاالت مكرّ
 .االتكاء على اّطالع واسع وفهم عميق للفكر الغريب  --
لة  --  .املزاوجة بني النصوص الرتاثية واحلديثة يف النماذج احملّل

                                                             
  .128ص. فلسفة املكان يف الشعر العريب: حبيب مونسي  (61)
(62)  7ص. املصدر نفسه.  
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املطروقة يف الكتب، وذلك تبعا إلميان سيطرة فكرة املراجعة؛ ونقد النقد على أغلب احملاور   --
 .الناقد بعنصر القيمة يف النقد
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  :تجربة نقد الشعر عند حبيب مونسي: الفصل الثاني

أشرنا يف الفصل األول إىل اجتاهات التجربة النقدية حلبيب مونسي، وقّدمنا عرضا شامال 
للمضامني اليت أتت عليها املصنفات النقدية للناقد يف سبيل تقدمي صورة عامة عن اجتاهات هذه 
التجربة، وختمنا حديثنا بالكتب املتخّصصة يف نقد الشعر خللق التواصل بني الفصول، وقد كان 

يثنا عاما وها حنن ندخل صميم البحث بتحديد وختصيص جمال الدراسة يف الشعر بقسميه حد
ة الشعر"النظري والتطبيقي، حيث قّسمنا هذا الفصل إىل مبحثني؛ نتناول يف األول  ّ ويف الثاين " نظري

 ". حتليل الشعر"
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ل ّة الشعر: المبحث األوّ   :في نظري

ـى مـن خالهلـا جمتمعـة نظريـة الشـعر عنـد          نتناول يف هذا املبحث مجلة مـن القضـايا الـيت تتجّل
ا  الناقــد، وهــذه القضــايا هــي الــيت تشــّكل مطالــب املبحــث، وقــد متّ انتقاؤهــا نظــرا لربوزهــا وســيطر

سريورة العمليـة اإلبداعيـة، التـوتر وهندسـة التـواتر،  :كاآليتعلى رؤية الناقد وممارساته النقدية، وهي  
احلضور والغياب وفعالية التواتر، الصدق الفين بني احلضور والغياب، الوضوح والغموض، مشـهدية 
اللغة،  بني املشهد والتصوير، املشهد الشعري من التعبري إىل التجريـد، الشـعر واملكـان، املكـان مـن 

  .ضور، املوقف من املؤلف والقارئ، املنهجنص الغياب إىل نّص احل

 :سيرورة العملية اإلبداعية:المطلب األّول 

تصورا متكامال " توترات اإلبداع الشعري: "من خالل كتابه" حبيب مونسي"يقدم 
قها إحساسا جتاه مثري ما، إىل استوائها نصا، ويتدرج يف  لسريورة العملية اإلبداعية من قبيل ختّل

أما األول؛ فمستوى بناء النص من قبل مبدعه، وأما : عرض هذه السريورة عرب مستويني
  . الناقد/ستوى إعادة البناء؛ أي بناء نص القراءة من قبل املتلقي املستوى اآلخر؛ فم

 :مستوى بناء نص اإلبداع:أّوال

   :تتأسس القصيدة حسب ما أفاد به الناقد عرب ثالثة مراحل 

  : مرحلة الحضانة .1

ويتناول الناقد يف هذا السياق مرحلة ما قبل كتابة النص، هذه املرحلة اليت تتفاعل فيها 
ا الفكرة وخت ا وهواجسها، تقبس منها خصوصيا تمر يف ذات املبدع، أين تتسرب يف مكنونا

ا، ذلك أن  لبسها شكال فنيا يناسب مقاسا ُ الفارقة، ومن مث تسللها إىل وعي املبدع الذي ي
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ليست سوى ضربا من البيات الذي تفرضه الفكرة على الذات، وهي تندس ''احلضانة يف منظوره 
 غفلتها، فال تعلن على نفسها إال يف شكل اهلاجس املستمر الذي يؤرقها، بني جواحنها يف حني

ا وخلو باهلا، وكأنه يناغيها للخروج يف شكل من األشكال اليت يرضاها،  حني يطل عليها يف هدأ
ا   .(1)''.وليس يف الشكل املفروض عليه، وكأنه القالب الذي تصب فيه التجارب ماد

  :مرحلة اإليجاد الكتابي .2

، هذه املرحلة )القصيدة( يتجاوز الناقد مرحلة احلضانة، إىل مرحلة اإلجياد الكتايب للنص  
ويتمثل هذا الوعي؛ يف اإلرادة اليت . اليت يتوىل فيها وعي املبدع إخراج النص على هيئة فنية حمددة

جتعل املبدع يعكف على إلباس ما يضطرب بداخله من أفكار ومشاعر شكال من صنع العرف 
املتلقي، (ين واالجتماعي والذوقي، واضعا يف حسبانه الوسط العام الذي يستقبل النص، الف

تمع، العرف، الدين، املطبعة مما يضطره من جهة إىل فرض رقابته اخلاصة على ...) ا
وذلك من  - أي معطيات التجربة الشعرية اخلام –الشكل، يف حماولة لشل إرادة النص /النص

رات لغوية إثباتا، وحموا يف الوقت نفسه لإلمكانات األخرى على سلم خالل الوقوع على خيا
ّب هيئته األوىل  ذيب األسلوب، مما قد يغي االختيار، كما يضطره من جهة أخرى إىل تنقيح و

بيد أن الوعي خيضع من طرف خفي إىل ما أمسيناه بالتوترات اليت متلي طابعها '' .املوافقة لتوتراته
ا توهم املبدع أنه يتحكم فيها اخلاص على املادة، أنه يقودها إىل غايته اليت ...وشروطها معا، إ

غري أن الوهم سريعا ما ينكشف أمامه عند االنتهاء من اإلجناز، عندما يقول يف نفسه ... يريد
ويف هذا تأكيد على سلطة الالوعي يف أجزاء من العملية . (2)''دهشا، أأنا الذي فعل هذا؟

  .اإلبداعية

   :اإلنشاد/لة االرتفاع إلى المتلقيمرح .3

                                                             
  .63توترات اإلبداع الشعري، ص: حبيب مونسي (1)
  .68ص. املصدر نفسه (2)
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القصيدة، أو /بعد مرحلة احلضانة والكتابة، أي التقييد اخلطي للفكرة، تأيت مرحلة إلقاء النص    
  :إنشادا، إذ يقول/ هذه املرحلة يسمي الناقد النص فيها قصيدة. رفعه إىل املتلقي

الورق، وإمنا القصيدة  الذي تربزه الكتابة على صفحات" الشيء"ليست القصيدة ذلك ''
ذلك أن اإلنشاد يرفع احلركة اجلسدية، والتعابري (...) إىل املتلقي " اإلنشاد"هي اهليئة اليت يرفعها 

اليت ترتسم على القسمات، مرافقة لنرب اللغة من تشديد وتفخيم، وترقيق ومهس ومد واقتضاب، 
من احلماس والطرب، وفيه من  ففيه من الرضا والغضب، وفيه... ونفس وتنهد، وتأوه وترديد

مما جيعل القصيدة حقال متثيليا يبتعد عن سكونية ...األرحيية واالنبساط، وفيه من االهتزاز والطرب
   (3)''.الكتابة اليت حتاكي املوات، واليت ال يبعثها من بالها إال حماولة اجلهر بالتالوة

وتّرية النفسية مامل حتمله اللغة أي أن اإلنشاد من شأنه أن حيمل من الدالالت الت       
تلك اهليئة اليت ''الكتابة، وعليه فليس كل إنشاد أو تالوة للنص قصيدة وإمنا القصيدة /الصامتة 

يكون فيها اإلنشاد متناسبا مع النص، يف التماشي مع توتراته الداخلية اليت يتجاوز توترها التقسيم 
(...) و يعمد إىل الشطر الواحد فيجعله مقاطع موقعة، أ(...) الوزين، فاحتا اإلنشاد على التدوير 

أو يلجأ إىل التكرار والرتديد الذي تتقرر معه احلقائق اليت يريد الشاعر غرسها يف نفسية 
وال يقصد اإلنشاد إىل ترمجة أو متثل التوترات الداخلية صوتا فحسب، وإمنا يتلمس . (4)''املتلقي

يدة، األمر الذي يدفعه إىل اعتماد التقنيات الصوتية يف أيضا نبض اجلمهور وتفاعله مع القص
حتريك مشاعر هذا اجلمهور، أو لفت انتباهه إىل مقصد ما تبعا ملسار اإلنشاد والتلقي، وعليه 

القصيدة متجددا مع اختالف ظروف التلقي وحاصل تفاعل املتلقي، /ففعل اإلنشاد جيعل النص 
شد قصيدته واملتلقي، ال تقوم أساسا على مجاليات اللغة، العالقة اليت تقوم بني املن''ذلك أن 

                                                             
  .75ص. توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي ا (3)
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وال تقوم اللغة إال ...الصور والعروض وإمنا تقوم على مقامات البوح وما يعمرها من غريب وجديد
  . (5)''.خادمة لذلك السريان اخلفي بني لسان يدفع وأذن ال تشبع 

  : مستوى بناء نص القراءة:ثانيا 

مل يفصل بني املستويني؛ أي مستوى البناء وإعادة البناء، ذلك أنه  احلقيقة إن الناقد      
يكشف عن أسرار البناء، من خالل إعادة البناء، أي أنه يستكنه النص اإلبداعي من خالل نص 
القراءة، غري أننا عمدنا إىل فصل املستويني لفهم العملية أوال، ومنعا للمطابقة بني النصني ثانيا، 

ة مهما قارب النص اإلبداعي فال ميكن أن يطابقه خلصوصية منشئ النص ذلك أن نص القراء
  ). املتلقي(إبداعا، ومنشئه قراءة 

فأما األول  " التقمص" و" التخيل" وحيدد الناقد آلية بناء نص القراءة من خالل عملييت    
ا قبل خمالطة فيتصل بعمليات إعادة بناء السياق اخلارجي الذي اكتنف الفكرة مثري ''" : التخيل"

ذات املبدع ، والتعرف عليها يف سياقها الواقعي الذي افرزها ،من خالل بسط الدواعي اليت 
أي أنه بقدر ما يكون التخيل دقيقا وأمينا  (6)''. الفعاليةتها دون غريها مثريا شديد البث و جعل

ة الستجابة املبدع  كِّل مناسبة القصيدة و تَُش . يكون املثري قادرا على إعادة بث استجابة مشا
  .اإلطارَ العام الذي تتم من خالله إعادة  بعث املثري

ا ''فيعين ": التقمص"وأما اآلخر    ارتداء لذات الشاعر، وحماولة التفكري انطالقا من قنوا
ا األمور ونظرا الستحالة هذه العملية قياسا على . ’'اخلاصة، وفقا ملعايريها وقيمها اليت تزن 

يعدل الناقد ... املتلقي عن املبدع يف العديد من الفوارق الثقافية والزمكانية واملزاجية اختالف ذات

                                                             
 .http ://rawdat al adab.blogs pot.com: مدونة حبيب مونسي، الرابط (5)
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عند حبیب مونسيتجربة نقد الشعرالفصل الثاني                                                     
 

89 
 

الذي ينصرف إىل املشاركة يف تقبل املثري على درجة التقارب اليت " التماهي العاطفي"إىل فكرة 
  .(7)''.يتيحها الفهم والقابلية

يستطيع سرب أغوار النص، وكشف إن القارئ الناقد من خالل عملييت التخيل والتقمص،   
غياباته اليت ال تلبث أن تطل من مساحات الفراغ أو البياض، اليت حتمل الكثري مما ال تقدر على 
محله اللغة، وقصد املبدع، ومن هنا يتجلى دور هاتني العمليتني يف حدس دالالت الغياب 

ا اليت تشكلت والتنقيب عنها يف فضاءات البياض، وإن كانت هذه الدالالت ليست  هي يف ذا
  .لدى املبدع، فقد اصطبغت بذات القارئ الذي أوجدها

هر ليس الفكر على اهليئة اليت كانت له يف خلد صاحبه ظالذي ي''وعليه فإن املعىن احلاصل 
ابتداء، وإمنا سيظهر وقد خالطه من حضور املتلقي ما يعود عليه بالزيادة والنقصان، اعتداال أو 

ا مشاركة هلا تلك ه... شططا ي املشاركة اخلطرية اليت يتيحها البياض، ويقيمها الصمت، بيد أ
إىل  - حسب سارتر-خطورة اإلجياد، إجياد األثر وإخراجه من القوة إىل الفعل، من التعايل 

  . (8)''.اخللق

  :التوتر وهندسة التواتر :المطلب الثاني

شعرية املشهد يف اإلبداع "، وكذا "ريتوترات اإلبداع الشع"يؤكد الناقد من خالل الكتاب   
، على عالقة التناسب الطردي بني التوترات اليت تتمخض عنها التجربة الفنية، وهندسة "األديب

البناء الفين الذي تتمظهر من خالله التجربة؛ إذ ينطلق من مستوى الصوت املفرد إىل مستوى 
  .التوتر يف اإلنشاداللفظ، إىل العبارة، ليخلص إىل التأكيد أيضا على أثر 

 :مستوى الصوت في:أوال

                                                             
  .69ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي .(7)
  .نفسه، الصفحة نفسهااملصدر  (8)
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إىل الكشف عن التوترات النفسية للمبدع من خالل استنطاق دالالت احلروف  الناقد عمد 
  :إذ يقول فيه" ليوسف غضوب"املتواترة يف بيت شعري 

  نثر الخريـف على الثـرى أوراقه           فتناثـرت كتناثر العــبرات                   

، 3:، التاء3:، الثاء7:الراء(فبعد أن يقوم برتتيب عدد تواتر احلروف يف البيت       
، ومن مث يربط بني هذه الداللة وما جييش يف ذات الشاعر )احلروف(، يستقرئ داللتها )3:النون

فالراء حرف تكراري، مسة للمعاودة واالستمرار، يفصح عن تشتت الشاعر الذي (من اضطرابات 
حركة نفسية تكرارية مللمة شعثه، والثاء رخوة مهموسة، جيري فيها الصوت ويتفشى  حياول يف

هذه صفات للمبدع، إذ هو يف تقديره رجل يعاين فعل الكهولة يف . ويتبعثر على طرف اللسان
وتساويها الرتددي وحماولة هذا ) شدة ورخاوة) (النون(و) التاء(كما يربط بني دالليت ... اإلنسان

  .(9)قاومة والثباتالكهل للم

ا كافة    اعتمادا على ما أفاد به  –ومن خالل الوقوف مع صفات األصوات العربية ودالال
ال" حسن عباس "  يؤكد أن للصوت املفرد داللته اخلاصة اليت يؤثر من خالهلا يف  -يف هذا ا

اخلاصة وفعلها اخلاص داللة اللفظ من حيث قََصد املبدع إىل ذلك أم مل يقصد، فللغة مقاصدها 
ويقدم الناقد مثاال . يف بناء الداللة، وهذا وجه من وجوه الغياب الذي ينبغي أن ينّقب عنه القارئ

مشريا إىل ارتباط داللة امليل واالحنراف مبا يشيعه صوت النون يف ) جنف، جرف، جلف: (بألفاظ
ر واملعاودة واالستمرار اليت يكفلها إذ هو يوحي باالنبثاق واخلروج من األشياء، وكذا التكرا) جنف(

  .(9))جلف(وداللة االتصاق والتماسك اليت يشيعها صوت الالم يف ) جرف(صوت الراء يف 

 :مستوى اللفظ في:ثانيا

                                                             
  .14توترات اإلبداع الشعري، ص: حبيب مونسيانظر،   (9)
  .39انظر املصدر نفسه، ص  (9)
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يكشف الناقد عن بؤر الداللة اليت تشكلها املفردات بتوايل األصوات، وما تشكله من  
ا املستقلة يف لفظ واحد له من  ( الداللة اخلاصة اليت يكتسبها على مستوى التشكيل التقاء دالال

ما جيعله بنية داللية مهيمنة، حبيث يصبح هذا ) إخراج الصوت(كيفية تأليف احلروف والتمثيل 
هلا ثقل تكراري وتوزيعي يف النص بشكل يفتح ''يكون " كلمة حمور"أو " كلمة مفتاح"اللفظ 

اللفظ املفتاح يتمتع بقدر أكرب من الداللة، فكأنه احملور أي أن هذا  (10)''.مغاليقه، ويبدد غموضه
: الداليل الذي يستقطب الدالالت األخرى، فكلها تنطلق منه وتؤوب إليه، ويعرف اهليمنة بقوله

اهليمنة هي احلركة الطاغية اليت تصنع توترها اخلاص الذي يشد إليه مجيع التوترات اليت تنطلق '' 
مرتفعة من غيابات الغياب، إىل احلضور الشاخص، أو نازلة منه إىل  جيئة وذهابا يف عمق النص،

ا أن تتنصت إىل . العتمات اليت تتلفع بالغموض واالضطراب والقراءة األولية للنص، واليت من شأ
نة تكرار، توترا وترددا ّ وعليه . (11)''حفيف كلماته، ميكنها بيسر التعرف عليها يف مظاهرها البي

ا أن تكشف عن ذات املتكلم يذهب الناقد إىل الشاعر، /أن الرتدد حيمل دالالت نفسية من شأ
أحد األضواء الالشعورية اليت يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها حبيث '') الرتدد( إذ هو 

  .كما تقول نازك املالئكة، وأن كانت تستخدم مصطلح التكرار. (12)''نطلع عليها

، يتكون من ثالثة أبيات "ملالك بن الريب"ويف هذا السياق يقدم الناقد منوذجا شعريا      
ستة مرات، مرة يف البيت األول، واثنتني يف البيت الثاين، وثالثة يف البيت " الغضا"يرتدد فيها لفظ 

حة عنها الغضا يف كل موطن من مواطنها خمتلفة عن سابقتها، منزا'' الثالث، إذ خيلص إىل كون 

                                                             
  .198م، ص2007هـ، 1427، 1األسلوبية الرؤية والتطبيق، داراملسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ط: يوسف أبو العبدوس  (10)
  .16توترات اإلبداع الشعري، ص: حبيب مونسي (11)

  .48ص.م 2007،  14دار العلم للماليني ،بريوت ، لبنان، ط. قضايا الشعر املعاصر: نازك املالئكة(12) -
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ا يف نسقها اجلديد وما ترددها يف النموذج إال معادال لغويا يشف عن . (13)''إىل معىن خاص 
  . حالة فقد املكان، وحماولة استحضاره امللحة

 :مستوى العبارةفي : ثالثا 

يلح الناقد على الربط بني ما يعتمل يف الذات الشاعرة من توترات عاطفية، وترددات العبارة؛ إذ  
يف الشعر العريب بشكل ملفت يف حاالت التشنجات العاطفية، ''  -حسبه- ترددت هذه األخرية 

  (14)''.واحتلت من القصائد مكانة بارزة ال ختطئها العني ألول وهلة

وبعد هذه املستويات يشري الناقد أيضا إىل العالقة بني التوترات النفسية وحركية النص يف   
، فيحدد مفاهيم الوترية، التوتر، الدفق الشعري، ويدعو إىل استحداث  ارتفاعه إىل املتلقي إنشادا

  .كتابة صوتية حتدد هذه العناصر يف النص الشعري، كما حتدد مواضع الصمت وزمنه

  : (15)وتتمثل املفاهيم السابقة يف ما يلي

 وهي تلك املوجة من األحاسيس اليت تغطي السطر الشعري كله، سواء كان منتهيا: الوترية -
               .بنقطة أو فاصلة، أو مفتوحا على التدوير، لتستمر الوترية إىل السطر التايل

هو نتوء داخل الوترية الواحدة، جيزئها إىل حركات داخلية تفلح الكتابة يف أجياد : التوتر -
 .مؤشرات تدل عليه

انطالقه يف ما هو أكرب منها مجيعا، ألنه قد يتضمن عدادا منها، نعرفه من : الدفق الشعري -
  .شحنة اليت تشحن وتائره وتوتراتهيشبه الشدة، وال ينتهي إال حني يستفرغ ال

  

                                                             
  .20ص.توترات اإلبداع الشعري: يب مونسيحب (13)

  .21ص .املصدر نفسه  (14)
  .78ص.المصدر نفسھ  15) 
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  :والغياب وفعالية التواتر الحضور :المطلب الثالث 

يف فصليه األول  - " توترات اإلبداع الشعري: "من خالل كتابه"حبيب مونسي"يعمد   
اللغوية إىل مستوى آخر من التوترات اليت تتخلق إىل تبيان مدى إفصاح أو إملاح التواترات  -والثاين

من لدن  '' يف سبيل متثل للتجربة الشعرية ...) صوت، كلمة، عبارة(من جواحنها التواترات السابقة 
ا فكرة غامضة ختتمر يف خلد الفنان، مث ختلقها شكال غري حمدد املعامل واحلدود، إىل احملاوالت  كو

 (16)''.يف إخراجها على هذه الصورة بدل تلك من األشكال احملتملة املتكررة اليت يعانيها الفنان
معطى (، إىل غياب املبدع )معطى التواتر(وذلك من خالل قراءة عكسية تنطلق من حضور النص 

الرسائل : "يف كتابه'' stevan zweig'' " ستيفان زفيغ"، مستهديا يف ذلك مبا قدمه )التوتر
، إذ يصل إىل حقيقة (17)، كما يصرح بذلك"ية اإلبداعيةسر العمل: "، ضمن فصل"األخرية

ّب، الذي :مفادها  أن املبدع يكتب القصيدة يف حالة صراع بني الوعي الشاخص والالوعي املغي
يفرض حضوره يف أجزاء من العملية اإلبداعية، مما جيعل الكاتب أو الشاعر غري قادر على تفسري 

وقياسا على ذلك يكون عاجزا عن تفسري أو تربير بعض وإدراك بعض جوانب أو مراحل التجربة 
: حيث يعرف الناقد احلضور بكونه. الغياب/اجلوانب اللغوية النابعة أساسا من سلطة الالوعي 

العقل الشاخص الذي ميليه الوعي املتيقظ، الذي يتوىل هندسة األثر الفين، والذي ال يغيب عنه ''
ي أن احلضور يعين ممارسة املبدع لسلطة القصد يف بناء ؛ أ(18)''شرط اجلنس، واللغة، والعرف

يف حتديدها " الشخصانية"'' أما الغياب قيتقلد الناقد إزاء مقاربته فكرة فلسفية تبنتها . العمل الفين
ظرف يكتنف الذات حينا من الدهر، ] من خالل حتديدها ملفهوم الشخصية إذ هي(...) [ للفرد 

يقع بني أفقني، فإن تغري الوعي وتبدل إطار األفق ليحتضن الوعي ميثل نوعا نوعيا من الوعي، 
اجلديد، فقد خرجت الذات من شخصية لتدخل أخرى، وإذ هي دخلت ظرفها اجلديد فقد 

                                                             
  .8ص .توترا ت اإلبداع الشعري: حبيب مونسي (16)
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها (17)
  .28املصدر نفسه، ص (18)
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إذ يعتمد هذه الرؤية متومسا فيها خري كاشف ملا يعتور الذات . (19)''...تغريت شروط إبداعها مجلة
ا أن تفرض   –حسب الطرح املعتمد –خصية املبدعة من شطحات نفسية أو ظروف ش من شأ

  . حضورها ومقصديتها يف هندسة النص

الغيبة اليت ترتادف فيها أقنعة الفاعل، وتتالبس ''وعليه، يتشكل مركب الغياب من تلك   
هذه األقنعة . (20)''...مشكلة عمق الذات، ومجلة الرتسبات اليت تؤثث امتدادها التارخيي والنفسي

ارع أثناء سريان العملية اإلبداعية، فتبدو متسللة بني الفينة واألخـرى، يف غفلة من الوعي اليت تتص
  .عليه –الناقد  –الشاخص للمبـدع، أو احلضور كما يصـطلح 

وإن كانت إفادة الناقد يف هذا السياق من معطيات علم النفس من جهة، ومعطيات اجتاه 
راءته للمبدع، ومن مث كل ما يعانيه  من اضطرابات النقد النفساين؛ الذي يقرأ النص يف ظل ق

إال أنه يتجاوز ذلك إىل اإلفادة أيضا من السياقات الثقافية للمبدع بوجه عام، ... وعقد نفسية و
   املريض + الذكر أو األنثى+ الشاب أو الكهل + الفنان '' : إذ يعرفه يف الشكل الرياضي التايل

أي أنه . (21)''...املتدين أو املتسيس+ احملافظ أو الليربايل + الشقي أو السعيد + أو املعاىف 
الثقافية؛ الفردية ، /انطالقا من هذا التعريف، حياول قراءة املبدع يف ظل حدوده الشخصية

 - مادام القول مفتوحا على سياقات أخرى –االجتماعية، السياسية والدينية وغريها من السياقات 
نظرة متكاملة تتيح للقارئ معرفة '' اته أو ظروفه املرتادفة، يف سبيل هذه احلدود اليت تشكل شخصي

واقعية بالفنان أثناء سريان العملية اإلبداعية، مستفيدة من املعارف اإلنسانية مجعاء، حىت تقدم 
الصورة األكثر صدقا لألثر اإلبداعي أوال، والعملية اإلبداعية ثانية، فإن مت هلا ذلك استطاعت أن 

  .(22)''رعدد والقراءة على االنتشاصديات النص األديب، وأن تفتح املعىن على التتعدد مق

                                                             
  

  .9ص.توترا ت اإلبداع الشعري: حبيب مونسي   (19)
  .28ص .نفسهاملصدر   (20)
  .11ص. املصدر نفسه  (21)
  .الصفحة نفسها .املصدر نفسه (22)
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ا تقصد أوال وأخريا حضور       غري أن قراءته هذه، وإن كانت تنطلق من النص إال أ
الوعي، وما النص إال مرآة لذلكـ وما هذه /املبدع فيه، سواء كان حضور وعي أو حضور غياب 

  .غايته النص ال الناصوظيفة النقد األديب ف

ومن خالل ثنائية احلضور والغياب، جند الناقد يشبه النص األديب باملستنقع يف إخفاء   
، هذا الغياب الذي )املبدع(غياب /ملا يعتمل بداخله ) خضرة مائه امللوثة(حاضره / سطحه

  .(23)يتكشف مع غوصنا يف املستنقع؟

ة، فإن التساؤل إننا وإن جتاوزنا داللة املستنقع  املستقذرة، ومج الذوق الفين ملثل هذه املشا
بإخفاء سطح النص لفضاء ال متناه من  –من زاوية نظر الناقد –إذا سلمنا : الذي نطرحه

ما دمنا يف ساح األدب  -منفتح على جوانب اجلمال املبدع –على اختالف قيمتها  –الدالالت 
كنوزه، فما هذا الذخر الذي يتكشف لنا يف قاع   يغري بالغوص يف أعماقه، والتنقيب عن –

  .املستنقع إذا حنن غامرنا باجتياز قذارة سطحه؟

  : بين الحضور والغياب الصدق الفني :المطلب الرابع

شعرية "و" توترات اإلبداع الشعري: "يتجلى موقف الناقد من الصدق الفين من خالل كتابيه
لصدق من زاوية نظره ترتبط أساسا مبدى متثل هندسة البناء ، فمسألة ا"املشهد يف اإلبداع األديب

كما -الفين  لتوتراته، أي مدى إذعان الشاعر ملا متليه عليه امتدادته الغيابية أو شخصياته املرتاكبة
  .يف تقييد أفكاره خطيا -أشرنا سابقا

النص الصادق، هو النص الذي ميلي على املبدع هندسته اخلاصة، ألنه ال حيرتم ]ف[''  
ت الفرصة أمام الصدق الفين  اإلخراج الواعي الذي متليه اعتبارات مجالية وفكرية حمضة، قد تفوّ

بل كثريا ما ختزّن التجربة الشعرية الصادقة ذلك العنت الذي . الذي يقوم عليه القول الصادق

                                                             
  .12توترات اإلبداع الشعري، ص: حبيب مونسيانظر،   (23)
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لى عولو تُركت النفس على َسجيتها ألملت . ها اخلروج يف نسق معني مفروض عليها سلفايلزم
عا يف يدها، يقبل الدفق الشعري الذي يأيت به الشعور عاريا من كل تنميق قد  ّ النص أن يكون طي

  .(24)''.يفقد اإلبداع أصالته

بذبات الذات الشاعرة، فالناقد من خالل قوله مييل إىل اعتبار اإلبداع ترمجة ال شعورية لذ
أي أنه أقرب إىل اهلذيان منه إىل اإلبداع، وإن كنا جند له رأيا معتدال يف موضع آخر من الكتاب، 
إذ يعرض ملوقفني متباينني من طرف املبدعني إزاء الصنيع الفين؛ موقف يرفض فيه املبدع إعادة 

ضنيه هذا الشبح، فال خيلص منه قراءة نصه حفاظا على صدقه، ودفعا لشبح الرقابة عنه، وموقف ي
ذيبا، يقول ويف كال '' : إال بدفع الصنيع إىل املطبعة، حبيث ال ميكنه بعدها الدخول إليه تنقيحا و

املوقفني تطرف قد يفتح على اإلبداع أبواب التساهل الذي ميكِّن كل جمرب من اإلدعاء والتقول، 
ا جننح إىل وجوب األخذ باألول مع إبقاء مشعة ولكنن. أو يوِصُدها يف وجه أويل اخلربة واملراس

   (25)''.الوعي متقدة، جيد يف ارتعاش ضوئها حراسة تضمن للصنيع قدرا من االعتدال والقوة

، إذ "شعرية املشهد يف اإلبداع العريب: "ولكننا نفاجأ بعودة الناقد إىل الرأي األول يف كتابه
معناه الذي يذهب إىل ] ق حديثه عن املشهد الفينيف سيا[بيد أننا ال نفهم من الصدق '': يقول

املطابقة بني الصنيع والواقع، بقدر ما نذهب إىل الصدق الذي يتوازى فيه الصنيع واالنفعال 
إنه الصدق الفين الذي تقاس درجته بقدر إخالص التعبري يف متثيل االنفعال، وحتديد . املنشئ له

  (26)''.توتراته، وإجياد الشكل املناسب له

فاملقصود من االنفعال الفين ليس تصوير الواقع، وإمنا متثيل مشاعر وانطباعات املبدع إزاء 
  .الواقع من خالل مشاهده

                                                             
  .154ص. توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي  (24)
  .74ص.املصدر نفسه (25)

  .18ص .شعرية املشهد يف اإلبداع األديب: حبيب مونسي  (26)
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  :الوضوح و الغموض :المطلب الخامس

ليس اخلطاب موض نقيضا للوضوح و الغيا له ، و درج اخلطاب النقدي على اعتبار الغ 
هنا اشتد دابر الصراع بني الوضوح  وجه العموم ومنالنقدي فحسب و إمنا اخلطاب الثقايف على 
لكننا جند رؤية مغايرة ، و احلداثي الية من منظور الطرحو الغموض إذ أصبح األول مثلبة و الثاين مج

  .هلذا املفهوم لدى الناقد الذي يصاحل بني املفهومني و جيعل أحدمها تابع لآلخر 

ربط الغمــوض باللغــة و العالقــة بينهمــا طرديــة يــربط الناقــد جزئيــة الوضــوح بــالفكرة يف حــني يــ
يف ذهــن صــاحبها و جتليهــا بكــل دقائقهــا يكــون مبقــدور املبــدع أن يقــيس  ةفعلــى قــدر وضــوح الفكــر 

بينمــا : " يقـول .علـى حـدودها سـتائر الغمـوض الشـفيف الــذي يغـري بالكشـف و ال يصـدم بـاملنع 
، و إمنـــا يقـــع علـــى مســـتوى التكـــوين  الوضــوح يف حقيقتـــه ، ال يقـــع علـــى مســـتوى اإلنشـــاء الكتـــايب

املعنــوي الســابق لفعــل الكتابــة نفســها فالوضــوح مطلــب يســعى إليــه املبــدع لتبــني مالمــح الفكــرة الــيت 
يطاردهـــا ، و املعـــىن الـــذي يريـــد إرســـاءه يف صـــنيعه  ، و كلمـــا تبـــدت لـــه مســـافات الفكـــرة  وطبيعـــة 

حبجـــب الغمـــوض املســـتحب الـــذي  عناصــرها بوضـــوح و جـــالء ، كلمـــا كـــان يف مقـــدوره أن يســـرتها
متعـة تأويـل ، فالوضـوح يقـع يف الطـرف ... متعة اخرتاق احلجب ... جبعل من القراءة متعة كشف 

ـــا  يف ذات املؤلـــف ، و هـــو يهنـــدس معانيـــه و يلبســـها الشـــكل ... األول مـــن العمليـــة اإلبداعيـــة ذا
ومعىن هذا أن الغموض الذي يقع على مستوى اللفظ غموض مجـايل، بينمـا  (27). " الذي يناسبها

امـــا للشـــعر،  وطبيعـــي إذ ذاك أن تتعقـــد الصـــياغة و  يكـــون هـــذا الغمـــوض علـــى مســـتوى الفكـــرة إ
  .مسدودتدخل يف نفق 

  

  

                                                             
  . 09ص . شعرية املشهد يف اإلبداع األديب : مونسي حبيب  (27)
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  :  مشهدية اللغة: المطلب السادس 

حقيقــــة كــــون اللغــــة حــــني علــــى " شــــعرية املشــــهد يف اإلبــــداع العــــريب " يؤســــس الناقــــد كتابــــه 
اشتغاهلا، ال تعرب أو خترب إال و هي تّصور املشـهد الـذي تعـرب أو ختـرب عنـه، فـاملتلقي ال ينفعـل للفـظ 

تلــك هــي خاصــية اللغــة الــيت حنــاول الكشــف عنهــا ، حــني ترتاجــع اللغــة فاســحة " و إمنــا حملمولــه ، 
ـــال أمـــام العناصـــر التصـــويرية الـــيت تتـــوىل نقـــل امل املكانيـــة ، ومنـــه مالبســـاته الزمانيـــة و   شـــهد بكافـــةا

دوء أمام األحداث ، تاركـة للمخيلـة  تكون عبقرية املتحدث الذي يعرف كيف جيعل اللغة ترتاجع 
املتلقيــة فســحة التقــاط الضــالل الــيت تؤثــث املشــهد باملعــاين و األحاســيس و املشــاعر ، بــل ال يقــوم 

عبقريــة الــيت تعــرف كيــف تتجــاوز اللغــة إىل حممــول القــص و ال الشــعر و ال احملادثــة إال علــى هــذه ال
مث إن جــــوهر العمليــــة اإلبداعيــــة لــــيس يف التقــــاط املشــــهد الــــواقعي بكــــل جزئياتــــه و (28)... "اللغــــة 

ـا فيتحـول إذ ذاك   هدالالته و إمنا يقع جوهر اإلبداع يف بلورت و حتويلـه وفـق رؤيـة الـذات وعـرب قنوا
  .من مشهد واقعي إىل مشهد فين 

  :بين المشهد و التصوير :مطلب السابعال

يــذهب ســيد قطــب كتابــه التصــوير الفــين يف القــرآن إىل أن التصــوير باعتبــاره أداة فضــلى يف  
أي أن التصـــوير " أســـلوب القـــرآن ينســـحب علـــى جممـــوع األشـــكال التعبرييـــة الـــيت تتجـــاوزه عنصـــرا 

يغطي سائر أمناط الفكر و القـول لـذلك ال ميكـن لنـا أن ننظـر يف التصـوير علـى أنـه جمـرد متثيـل يقـع 
ـــا ســـواء ال مســـت علــى  هـــامش الفكـــرة األصــل و إمنـــا التصـــوير تعبــري يتموقـــع يف صـــلب الفكــرة ذا

، إن هــــذا التصــــور الــــذي جيعــــل مــــن (29). "جانبــــا حســــيا أو رامــــت مالحقــــة الظــــالل املعنويــــة فيهــــا
التصــوير مرادفــا للتعبــري يف اتســاع حمموالتـــه مبــا يف ذلــك املشــهد ، جيعـــل الناقــد يقلــب هــذه الثنائيـــة 

هـــو اإلطـــار العـــام الـــذي " مـــن التصـــوير جـــزءا مـــن املشـــهد الكلـــي و يكـــون املشـــهد إذ ذاك  ليجعــل

                                                             
  .5ص.شعریة المشھد في اإلبداع األدبي: حبیب مونسي  (28)

 . 109-108ص  .المصدر نفسھ (29)
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تنتظم فيه الصـور ، قـد يكـون املشـهد لواحـدة منهـا ، و قـد يكـون لعـدد تتجـاور فيمـا بينهـا مشـكلة  
   (30). "كونا مشهديا يستغرق كافة األساليب التعبريية املتاحة لتجلية الفكرة اليت يروم عرضها

بـــأن " دوسوســـري " لفكـــرة " بـــارث" و الـــيت يقايســـها  الناقـــد بقلـــب -كـــرة القلـــب هـــذه إن ف
جعلـت  -السيمولوجيا جزء من اللسانيات فقال بكون اللسانيات هي اجلزء من السيمولوجيا العامة

من املشهد النسيج الكلي الذي يشد عناصر العمل األديب أو حـىت القـول اللغـوي، و الـذي تتحـرك 
، و قــد اســتفاد يف تشــكيل ... ئيــات العمــل مــن لغــة و صــورة و أســلوب و هندســة مبوجبــه كــل جز 

ر أوال مـــن طــرح ســـيد قطــب ،كمـــا اســتلهم ذلــك مـــن فنــون متامخـــة لــألدب كاملســـرح ،  صــوّ هــذا الت
والرسم ؛ الـذي يتقـاطع املشـهد فيـه مـع اإلطـار اخلـارجي للصـور الـذي حيكـم أجزائهـا و حيـدد أبعـاد 

ملدرســية و و إذ ذاك ال تكــون الصــورة يف الكــالم فضــلة كمــا رســخته البالغــة ا. العناصــر الــيت تؤثّثهــا
ه أو يستعري أو يكـّين عـن دالالت مـا ال يقصـد  إمنا هي من صميم اللغة ّ ا ، فاملتكلم عندما يشب ذا

إىل ذلــك علــى ســبيل متكــني قولــه يف البالغــة و لكــن هــذه الصــور مجيعهــا تنبثــق يف اللغــة حســب مــا 
، املــتكلم ال يســأل نفســه حــني يتحــدث و" يقــول . و مــا تــدفع إليــه الفكــرة املطروحــة يقتضــيه املقــام

ه أوال ؟ بل ينبثق التشـبيه مـن حديثـه شاخصـا دون اسـتئذان ألنـه جيـد يف ذلـك املوقـف مـن  ّ هل يشب
على هذا األساس يـدعو الناقـد إىل قـراءة اللغـة و  (31)."احلديث ضرورته اليت متلي عليه جربية الظهور

ا البالغة القدميةاستها يف تكاملها وحدة ال تتجأودر    .زأ كما فعلت 

  :  المشهد الشعري من التعبير إلى التجريد :المطلب الثامن 

مســة التمــايز بــني الشــعر القــدمي و الشــعر احلــديث بنــاءا علــى الــنمط " حبيــب مونســي " يقــيم 
" مها صالح فصل يف كتابـه املشهدي الغالب فيه ، حيث يعتمد يف ذلك على النمطني الذين حدد

؛ فاألســـاليب " األســـاليب التجريديـــة"و" األســـاليب التعبرييـــة" و مهـــا " أســـاليب الشـــعرية املعاصـــرة 

                                                             
  .109ص. شعرية املشهد يف اإلبداع األديب : حبيب مونسي (30)
  110ص.املصدر نفسه  (31)
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خاصـــــية ونتيجـــــة معـــــا هلـــــذه اللغـــــة األدبيـــــة  تـــــرتبط " تكـــــون " صـــــالح فصـــــل " التعبرييـــــة  حســـــب 
ـــا الثقافيـــة ، لكنهـــا علـــ     ى عكـــس التـــأثريات التخييليـــة باإلمكانـــات العقليـــة الشـــعورية املاثلـــة يف جتربتن

ـــا يف منطقـــة الالشـــعور بـــل يتمثـــل فضـــاؤها يف اإلنـــارة ملـــا هـــو -غـــري املتوقعـــة -و الرمـــز ال تقـــع بؤر
، أي أن التعبرييــــة تــــروم أساســــا نقــــل التجربــــة (32)" شــــعوري و معتــــاد بفضــــل فــــرادة آليــــات التعبــــري 

ا مــن الــذات الشــاعرة  النفســية  للشــاعر و ترمجتهــا للمتلقــي عــرب اللغــة املؤســلبة الــيت متــتح خصوصــيا
      املتمـــايزة عـــن غريهـــا مـــن الـــذوات و هـــي إزاء ذلـــك تنقـــل قصـــدا أو فكـــرة جيـــد فيهـــا املتلقـــي إضـــافة

إذ لـيس " األساليب التجريدية " أو تكرار لقيمة تعبريية ما يف الرتاث الشعري ، و هذا ما ال حتققه 
ي جديـدا يؤثـث حصـاده الفـين ، و لكنهـا مههـا ينصـرف إىل يف غايتها أن تضيف إىل املورث التعبـري 

ال يـروي اب املـرتاقص يف امتـداد الطـرق ، و التعبري عن املأزق التعبريي الذي جيعل املشهد أشبه بالسر 
عطشــا و ال يســد رمقـــا و كــأن القصـــيدة ال تقــول قـــوال ، بقــدر مـــا تشــري إىل وضـــع مأســاوي بلغتـــه 

إن هــــذه األســــاليب (33)." عبائــــه فراغــــا و صــــمتا و جتريــــدا الــــذات ، و أرغمــــت اللغــــة علــــى محــــل أ
وميــا يف فضــاءات شــديدة  التجريديــة هــي الــيت خلقــت أزمــة الشــعر احلــديث إذ أصــبح هــذا األخــري 

ا من أي فائدة أو مجالية ترجتالعتمة خيرج منها القارئ مثقل الروح ، شريد اللب خ ّ   .ىلي

اهد الشعر القدمي مشاهد تعبريية ،و مشـاهد و على أساس هذه األساليب،  جيعل الناقد مش
الشـعر احلـديث مشــاهد جتريديـة، و إن كــان ال يفصـل بـني النمطــني علـى ســبيل املمـايزة املطلقــة ؛إذ 
يقر بأن هذان النمطان ممتدان مرتاكبان يف القصيدة الواحدة فال ميكـن متييـز احلـد الـذي تتنتهـي فيـه 

  .هذا الفصل على سبيل اهليمنة ال على سبيل التفرد التعبريية و تبدأ فيه التجريدية و إمنا

إن العنصــــر التجريــــدي يف الشــــعر  ال يعــــرب عــــن الواقــــع بقــــدر مــــا يرفضــــه و إذ ذاك يــــرفض  
كيانا مستغلقا ، مكتفيا بذاته ، لـيس بينـه و بـني الثقافـة الـيت " االستناد إىل مقاييسه فيكون بذلك 

                                                             
 . 147شعریة المشھد في اإلبداع األدبي ، ص : حبیب مونسي  (32)

  .149ص. المصدر نفسھ  (33)
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نــه ّ    إن هــذا االنفصــال عــن الواقــع و اإلحبــار يف غيابــات احلــرية (34)"  .خيــالط إال صــلة اللغــة الــيت تعي
الضياع سـبب اهلـوة الـيت أبعـدت املتلقـي عـن الشـعر احلـديث الـذي ال ميكـن مقاربتـه إال مـن خـالل و 

  .التأويل الذي يتسرب يف عوامل الغياب 

نيــة إن هــذا التجريــب املميــت جلــوهر الشــعر جيعــل الناقــد يقــف متســائال عــن حقيقــة الغايــة الف
أهــي يف متييــع املقصــديات ؟ أم يف " واجلماليــة الــيت يقصــد إليهــا الشــعر اجلديــد كمــا يصــطلح عليــه 

ـــا قتـــل لوظيفـــة الشـــعر القدميـــة مـــن طـــرب         خلـــق جـــو مـــن البلبلـــة و عـــدم التواصـــل الصـــريح ؟ أم أ
ــ: لــيخلص بعــد هــذه التســاؤالت إىل اســتنكار هــذه الغايــة يف قولــه  (35)" امتنــاع ؟ و  ... ا تتعــب إ

ا تضع يف حالة ضياع و ... حق  ذلك   (36)"  .فقدإ

  : الشعر والمكان:المطلب التاسع

يشكل املكان يف الشعر أحد البؤر الداللية اليت تستقطب العديد من الدالالت املمتدة، الـيت 
تفصـــح عـــن عالقـــات االتصـــال واالنفصـــال بـــني املـــرء وبيئتـــه الـــيت يســـكنها وتســـكنه؛ ذلـــك أن كـــل 
إنســان منـــا يشـــتمل علـــى خصــائص املكـــان الـــذي درج فيـــه ، خاصـــة إذا مــا هـــو أطـــال املكـــث فيـــه 

ذلك املعطى اخلارجي احملايد ، الذي نعـربه دون أن نأبـه بـه، وإمنـا جنـد يف االشـتمال  ليس"؛فاملكان 
وألن  (37). " معىن اللباس ؛ فاالشتمال تغطية وسرت من ناحية ، وخمالطة واندماج من ناحيـة أخـرى

ن شديد السيطرة يف اإلنسان حاول هـذا األخـري التحـرر مـن سـلطته منـذ القـدمي باالرحتـال  هذا املكوّ
. والضعن رغبة يف اإلعتاق والتحرر من القيود اليت يفرضـها املكـان علـى طباعـه وخصائصـه النفسـية 

ـــه الـــذات اإلنســـانية إىل ضـــالل الـــذكريات  ـــع مـــن خالل غـــري أن هـــذا املكـــان يظـــل مركـــزا مشـــعا تتطّل
ل والفنــاء واالنــدثار يف حيــاة النــاس ، ممــا يثــري  اضــية ، وتعــاين مــن خاللــه أمــارات التحــوّ يف الــنفس امل

هلا إىل االندثار والتالشيشجنا وهي تشاهد مسا   .ر حتوّ
                                                             

  16ص. فلسفة المكان في الشعر العربي: حبیب مونسي  (34)
 .163ص.حبیب مونسي شعریة المشھد في اإلبداع األدبي (35)
  .الصفحة نفسھا. المصدر نفسھ (36)
  19-18ص. العريبفلسفة املكان يف الشعر : حبيب مونسي (37)
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يف الشـعر القــدمي ، حيــث يــرى أن " الطلــل "وعلـى هــذا األســاس يقــيم الناقـد فهمــه لفكــرة    
الطلل ليس األثر املادي املتبقي من ماضي الشاعر ،وإمنا الطلل مـا يصـاحب هـذا األثـر مـن مشـاعر 

–يبة إىل قلب الشـاعر ، مل يعـد هلـا مـن وجـود يف أيامـه ،أو إلدراكـه احلزن واألمل الستذكار أيام حب
ل إىل الفنـــاء ومل يعـــد :"يقـــول. حقيقـــة اآليت مــن أيامـــه ممـــا يشــقيه وحيزنـــه -قياســا علـــى فلســـفة التحــوّ

، وأثـايف ، وإمنـا صـار الطلـل يف أغـوار الـنفس شـقوقا وأخاديـد لطلل شـارة بـارزة مـن حجـارة ، ونـؤيا
ـــا ومهـــا  حيتفرهـــا ســـيل الـــدهر فـــإن كانـــت . احتفـــارا ، فتنـــبجس منهـــا األحاســـيس وقـــد أترعـــت حزن

ـا اليـوم أوغـل يف االجتـاهني معـا ، تنظـر إىل مـاض مل تنـل  باألمس رمز استدعاء املاضـي املنقطـع  فإ
ف إىل مســـتقبل ال تعـــرف عنـــه شـــيئا  اللهـــم إال . منــه حظـــا لطيـــف الـــذكر ، حلـــو الـــذكرى ، وتتشــوّ

 (38). "أكثــر قتامــة وغمــوض، تعمرهــا هــواجس اخلــوف والتــوّجس والريبــة مقــدمات يقــدمها احلاضــر
ويــدعو إىل جتــاوز " أبــو نــواس " الــذي يرفضــه " الطلــل"مــن هــذا املنطلــق يعيــد الناقــد النظــر يف فكــرة 

، اآلثار املرتدمـة  لأليـام اخلـوايلما كان يدعو إىل عدم الوقوف على  -حسبه –الوقوف عليه ، فهو 
ل يف الطلـل  جتاوز تلك الشقاوة الـيت يكابـدها الشـاعر وهـوبقدر ما يدعو إىل ـى فلسـفة التّحـوّ ، يتمّل

عـــاج الشـــقي علـــى رســـم يســـائله   " : "نـــواس أيب"فهمهـــم قـــول  وعليـــه يعيـــب علـــى النقـــاد القـــدامى
   ."وعجت أسأل عن مخارة البلد 

ومــا رأوه يف : "قــائال. علــى أنــه دعــوة لتجــاوز تقليــد القــدماء ، والــتخلص مــن املقدمــة الطلليــة 
يف " الشــقي " ألن كلمــة . تنّصــال مــن املقدمــة الطلليــة  حمــض افــرتاء وســوء فهــم " أيب  نــواس"قــول 
علــى شــقاوة هــذا الــذي كتــب .. تكشــف عــن عمــق العالقــة بــني الطلــل والشــقاوة" أيب نــواس" قــول 
       (40):"متمم بن نويرة" يف ذلك إىل قول مشريا  (39)"أن يبكي كل طلل يصادفه نفسه

  وقالو أتبكي كلّ قرب رأيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
                                                             

  .19-18ص. فلسفة املكان يف الشعر العريب: حبيب مونسي (38)
  .20ص.املصدر نفسه  (39)
  .20ص.املصدر نفسه  (40)
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  لقرب ثوى بني اللوى والدكـــــــــــــــــــــــادك

   [...]  

  فقلت هلم إن الشجا يبعث الشجا

  .مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكدعوين فهذا كله قرب 

، وإمنـــا يبكـــي لفكـــرة املـــوت والفنـــاء الـــيت حيملهـــا أي أن الشـــاعر ال يبكـــي صـــاحب القـــرب   
  .الطلل

  :من نص الغياب إلى نص الحضور المكان: المطلب العاشر

يف هلــذا الســياق  ال يتوافــق مــع املفهــوم الــذي أرســاه  " الغيــاب "و" احلضــور " إن مفهــوم      
، إذ يقصـــد بالغيـــاب " الـــوعي والّالوعـــي" ؛ أي" تـــوترات اإلبـــداع الشـــعري" يف كتـــاب " مونســـي" 

حضــور املكــان اجلمــاّيل؛  وال يكــون االنتقــال مــن نــص " و" غيــاب املكــان الــواقعي " واحلضــور هنــا 
مكــان الشــاعر الــذي أراد لــه أن حيتــلّ مكانــا يف بنائــه الفــّين ، ومواصــفاته " غيــاب الــذي حييــل إىل ال

الــذي يعمــل التخييــل علــى بنائــه  " إىل نــص احلضــور   (41)."الواقعيـة ، أو املتخيلــة يف ذهــن صــاحبه 
الــه مــن الــدفق إّال مــن خــالل عمليــات االنتقــاء والتحويــل الــيت خيضــع هلــا املشــهد يف انتق (42)"تباعــا 

  . احليايت إىل الدفق اإلبداعي

ـــى مـــن خـــالل مســـار إعـــادة بنـــاء الـــنّص     ومـــن مث فـــإن املكـــان ؛ أي املوضـــوع اجلمـــايل يتجّل
فهــا املبــدع يف الــنّص إىل التــداعيات الــيت تتــوارى  اجلمــايل مــن قبــل القــارئ منطلقــا مــن اآلثــار الــيت خيّل

. تلقــي تتجــاوز تنظــيم جزئيــات املوضــوع إىل تركيبــه؛ أي أن وظيفــة امل) الــدوال( خلــف هــذه اآلثــار 
  .هذا الرتكيب الذي ال خيلو من خلق

                                                             
  .21ص. فلسفة املكان يف الشعر العريب: حبيب مونسي  (41)
  .23ص. املصدر نفسه  (42)
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  :من المؤلف والقارئ الموقف :المطلب الحادي عشر

ال حياة له إال ''من خالل القول باملشاركة بني املبدع والقارئ يف إنتاج معىن النص الذي   
يتجلى موقف '' (43)إال باالنتساب إىل أمومتنيوال هوية له ] حضانة املبدع والقارئ[ بني حضانتني

من املؤلف و القارئ معا، ذلك أنه وإن كان يتبىن نظرية القراءة اليت أعلت من " حبيب مونسي"
، وملكته زمام املعىن، إال أنه وإن كان يشري إىل دور هذا القارئ يف صنع "السوبرمان"شأن القارئ 

الطاغي يف النص، وذلك من خالل فرضه لشرط التماهي الداللة،  ال يلغي دور املؤلف وحضوره 
لقد كان من شأن '' :العاطفي، الذي يسيج إىل حد ما انتشار القراءة، وحيد من غلوائها، يقول

كما   –أن فتح القراءة على التعدد الالمنتهي، غري أن طبيعة اللغة نفسها ] قتل املؤلف[ هذا الزعم 
مل إال انتشارا حمدودا، قد يكون اتساعه مطاوعة بينه وبني ال حتت –هي طبيعة الرمز والعالمة 

اقتدار القارئ ليس إال، وبعد هذا احلد سيكون من شأن القراءة اهلذر والتقول الذي ال يقوم على 
 - غري املؤسسة–وهذا يعين أن فعل القراءة ال يصدق على جممل املقاربات االنطباعية  (44)''.دليل

 ليس يف مقدور أي قارئ قراءة النص األديب، كما ال ميكن ألي ناقد للنصوص اإلبداعية، ومن مث
  .(45)أن يقول يف النص األديب ما يشاء ما مل حيتكم إىل ركائز وحجج مقنعة

من خالل إثبات  –الذي وارته احلداثة تراب النسيان  -إن هذه الرؤية اليت تنصف املبدع  
بعد أن أهلته نظرية القراءة  -إىل حجمه الطبيعيوتعيد القارئ  -حضورا وغيابا -وجوده يف النص 

حتاول إرساء مفهوم جديد للنص األديب الذي جتاوز -الغربية، وجعلت منه خارقا، خالقا للنص
باردا، مشحونا بالرموز اخلطية، ومل " كاليغرافيا"حدود الورقة املكتوبة، إذ مل يعد النص إال حامال ''

طوقها الصويت، بل غدا شيئا آخر يقع على مسافة ما بني يعد النص حممول  تلك الرموز يف من

                                                             
  .64ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي  (43)
  .72-71نفسه، ص املصدرا  (44)
اليت تبث عرب إذاعة جيجل .شواطئ االنعتاق: حممد الصاحل خريف، ضمن احلصة اإلذاعية النقدية: مقتطف من حوار أجراه معه الدكتور (45)

  .اجلهوية
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الكاتب واملتلقي، وهو شيء قد ختلق من نطفة أمشاج بني هذا وذاك، واملعرفة احملايثة اليت 
 "texte virtuel" "االفرتاضي"حتتضنهما، وكلما جتدد الطرفان والوسط، جتدد النص 

ل   .(46)''وحتوّ

عن حدود الشكل واملضمون، خيلق له أفقا جديدا  إن هذا املفهوم الذي يرتقي بالنص  
ال النصي"تتواشج يف فضائه خياالت املبدع واملتلقي، إنه  الفضاء ''الذي يعرفه الناقد بكونه " ا

الذي تنتشر فيه القراءة خارج حدود األثر، متلمِّسة ما يعلق بذائقتها من معان، ميليها عليها 
اليت تنشأ يف أعماقها مما هو هلا، وما ليس هلا من جتارب  الشكل واللغة، وتداعيات الرتابطات

تتحدد ''اليت '' مساحة الدائرة الفيلولوجية''ب" ليوسبتزر"ولعل هذا ما يقصد به . ((47)''.وحتقيقات
هذه احلركة اليت . (48) ''من الفعل القرائي الذي يعمل حبركة سريعة اجتاه توسيع هذه املساحة(...) 

أخذ ورد مستمران بني القارئ ) املفهوم(املفهوم القرائي للنص ذاته، مبا هو  تستمد وقودها من
ال على االنتشار والتفشي القرائي   .والنص، مبا يفتح ا

 : المنهج :المطلب الثاني عشر

ترتبط رؤية الناقد ملنهج مقاربة النص األديب بطبيعة رؤيته للنص ذاته من جهة ، و بوظيفة      
دفق شعوري متواتر ، متجدد ،  - من منظوره –من جهة أخرى ذلك أن النص األديب النقد األديب 

ديب أن يستشعر أسرار النص مجايل ، مبدع ، وقياسا عليه يكون أو باألحرى ينبغي للنقد األ
، و يكشف عن خصوصياته و مجالياته ، معتمدا يف ذلك على الذوق الفين ال على املنهج األديب

، فإذا كان الشعر غناء الذات"اتية ي جيحد  النص طبيعته و خصوصيته الذالعلمي الصارم ،الذ
سواء محل مهها الدفني ، أو ارتفع إىل مالمسة قضاياها يف اجلوار  و املعاش ، فإنه يظل على الرغم 
      من ذلك متمردا على احلدود اليت حياول العقل التصنيفي أن يزج به فيها ، فيجعل منه أصنافا
                                                             

  .18ص.فة املكان يف الشعر العريب سفل: حبيب مونسي  (46)
  .30-29توترات اإلبداع الشعري، ص: حبيب مونسي (47)

  116-115األسلوبية النظرية والتطبيق، ص: ف أبو العبدوسيوس (48)
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، تكال باملوازين ، و تقاس باملقاييس ، و هو على النقيض منها حدث دائم التجدد ، و ضروبا 
متحول األشكال ، متباين الكيفيات ، إذ ليس فيه قصيدة تشبه أخرى ، بل ليس فيه بيت يشبه 
صنوه ، و كأن  القصيدة زخرفة متعددة األشكال و األلوان كلما انتهى فيها شكل إىل عقدة ، 

اية انطلق من جدي   .(49)..." د ليشكل عقدا أخرى تتعاقد أزليا إىل ما ال 

القارئ أن يتعامل مع النص األديب علـى هـذه اخلصوصـية فيعمـد إىل / ومن هنا جيدر بالناقد        
املــنهج ، فهــو ســابق عليــه ، / اســتجالء مكــامن التميــز و اجلماليــة فيــه ، أي أن الــنص أصــل النقــد 

  .ألول و ليس العكس من ذلك ملزم له و الثاين تابع ل

مـن حـظ سـوى الداللــة علـى مكـامن اجلمـال يف األثـر الفـين و بســط " التنظـري / فمـا للنقـد   
] و إذ ذاك ينبغـي أن يباشـر الـنص مـن خـالل  (...)  [ اآلليات اليت تعمل يف عمقـه لتوليـد املعـىن 

ة و الذائقـــة ، علـــى حـــني أن التـــذوق  الـــذي ال يـــتم فعلـــه إال بالتمـــازج احلاصـــل بـــني عنصـــرين املـــاد
عمليـــة التـــذوق ال حتصــــل إال إذا متـــاهى العنصـــران يف بعضــــهما الـــبعض إلنشـــاء عنصــــر ثالـــث هــــو 

  (50)...." أصالة " الذوق "

املنــاهج إىل االنفتــاح / لقـد أفضــت هـذه الرؤيــة بالناقــد إىل جتـاوز صــرامة النظريــات النقديـة    
ــا جمتمعــة بالشــكل و القــدر الــذ ي  ميكــن مــن فتــق جماهــل الــنص و علــى هــذا األســاس علــى معطيا

فلسـفة املكـان " بصدد مقاربته جلزئيـة املكـان يف كتـاب " بالقراءة اإلشعاعية " يسمي الناقد منهجه 
و قــد ســعينا يف حبثنــا هــذا إىل تقــدمي منــوذج للقــراءة املكانيــة ، معتمــدين " يقــول " يف الشــعر العــريب 

اعلني االهتمامــات األخــرى تابعــة ، خادمــة ، تــأيت رافــدة للمعــاين علــى املكــان يف املقــام األول ، جــ
موعة من الدوائر اليت تنداح متباعـدة عـن املركـز ، فعـل احلجـر الـذي يلقـى  اليت يثريها املكان مركزا 

     ،اد اتســاعا كلمــا ابتعــدت عــن املركــزبــه يف املــاء الســاكن ، فتنشــأ عنــه جمموعــة مــن الــدوائر الــيت تــزد

                                                             
 .3ص . توترات اإلبداع الشعري : حبیب مونسي  (49)
 .5المصدر نفسھ ، ص  (50)
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   .  (51)" اإلشــعاعية تنطلــق مــن املكــان و تعــود إليــه ، كلمــا اســتنفذت شــعاعا مــن أشــعتها  القــراءةو 
ال تســـتنكف االســـتفادة  مـــن املعـــارف املختلفـــة ، بـــل مههـــا " و عليـــه فـــإن القـــراءة اإلشـــعاعية هـــذه 

  .(52)"األول يف تلقيح رؤيتها مبا تقدمه هذه املعارف 

إن  و النسـق نهج كمـا يتجـاوز ثنائيـة السـياق و احديـة املـوعليه فـإن الناقـد  يعلـن حتـرره مـن و     
كان ينطلق من النسق إال أنه ال جيد غضاضة يف االستفادة مـن معطيـات السـياق، و لعـل مـا يؤكـد 
      ذلـــك فرضــــه لشــــرط التخيــــل حمطـــة أوىل إزاء إعــــادة بنــــاء الــــنص ، و التخيـــل مــــرتبط بســــياق الــــنص 

  . أو مبناسبته على وجه التحديد 

التطبيـــق مـــن خـــالل الكتــــب صـــدد البحـــث فهـــو يف أغلــــب يـــزاوج الناقـــد بـــني التنظــــري و      
ـــل هلـــا بنمـــاذج حيللهـــا قياســـا علـــى  -إن مل نقـــل يف  مطلقهـــا –األحيـــان  يبســـط الفكـــرة و مـــن مث ميثّ

الفكرة املطروحة و اهلدف املنشود منها و هي تطـول أو تقصـر تبعـا للعلـة نفسـها و مـن مث ال ميكننـا 
مجلة هذه النماذج مجيعها بغض النظر عن عدم إمكانية تلمـس واضـح ملـنهج أو ملنـاهج الوقوف مع 

مث إن موقـف الناقـد مـن املـنهج يفـرض عـدم .معينة مـن خـالل منـاذج حمكومـة بفكـرة و هـدف حمـدد 
التزامه مبنهج واحد يف حتليله للنص الشـعري؛ إذ املـنهج وسـيلة لبلـوغ الفكـرة املطروحـة ، ولـيس غايـة 

  .اته ، وعليه ال يتورع الناقد يف الرتكيب بني املناهج يف حد ذ

تـوترات اإلبـداع " من ذلك ما ملسناه مـن تركيـب بـني املـنهج األسـلويب والسـيميائي يف كتـاب  
مث ميـارس تأويـل دالالت الغيـاب الـيت ) الـرتدد(إذ يعمد إىل إبراز السمة األسلوبية املهيمنـة" الشعري 

ا الظاهرة املرتددة   . تتلفع 

يف مقاربتــــه " فلســــفة املكــــان يف الشــــعر العــــريب"أمــــا املــــنهج املوضــــوعايت  فنجــــده يف كتــــاب  
" يف مقاربتــه ملوضــوعة " تــوترات اإلبــداع الشــعري "وكــذا "... الســجن " اجلبــل" للمواضــيع املكانيــة 

                                                             
  .7-6ص. فلسفة املكان يف الشعر العريب: حبيب مونسي  (51)
  .7ص. المصدر نفسھ (  (52)
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" دةوكـــذا قصـــي" أيب العبـــاس أمحـــد بــن حممـــد املقــري"يف قراءتـــه لالفتتاحيــة الســـردية ملزدوجــة " احلــب
  ."مصطفى بن براهيم" لشاعر الشعيب ل" الورشان 
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  :في تحليل الشعر:المبحث الثاني

ق هذا املبحث باجلانب التطبيقي يف نقد الشعر عند الناقد ،نناقش من خالله   يتعّل
املمارسات القرائية للناقد على النصوص الشعرية الفصيحة؛ القدمية منها واحلديثة، وكذا النصوص 

ة ّ   .الشعبي

  :الفصيح الشعرالمطلب األّول  

أمحد بن حممد املقري "جند أرجوزة " حبيب مونسي"ا الناقد اليت حلله من النصوص الفصيحة 
  :وفيما يلي بسط لطريقة حتليل الناقد لألرجوزة". معارج احلّب ومدارجه: "األندلسي

ليت تتلبس النص التيمة ا/واهلدف من هذه القراءة هو كشف العالقة بني املوضوع    
  .النموذج  املؤشر الذي تتحرك مبوجبه مدارات السرد ذ تعد تيمة احلب يف هذاإومسارات السرد ؛ 

  -"القراءة اإلشعاعية" ويشري الناقد إىل منهج القراءة املعتمد يف مقاربة هذا النموذج ، وهو  
االجتاهات ، مستفيدة من املعارف املختلفة *] هكذا[تنطلق يف مجع " واليت   -كما يسميها 

واليت عادة ما تتناثر يف اجتاهات متباعدة عن . اخلطاب قصد  جتميع السيمات الدالة على فحوى 
ما يسمى املتباعدة عن املركز السردي ، أو تقوم القراءة بتتبع آثارها يف طيات الدالالت . منت النّص 

لة يف الفصول السابقة وإن كان  (1)" بالبؤرة القصصية وهذا هو املنهج الذي ملسناه يف النماذج احملّل
  .قصد الناقد من التحليل خاضعا حلجم النص و 

  :أما حماور القراءة فهي مخسة

  .شكل النص، اجلنس واملضمون-

                                                             
  ."مجع االجتاهات"املقصود مجيع االجتاهات وليس   *
  .126-125ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي (1)
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  .هندسة االفتتاحية الثانية -

  .أحوال احلب الصورة املثالية-

  .مدارج احملبني، الطريقة واخلطوات-

  .   شروط القاضي، العلم واخلربة-

 : شكل النص، الجنس والمضمون :أوال

كما " الدال"، وقافية القفل -ن و وأربع نمائتا–حتدد عدد املزدوجات  قراءة وصفية للنموذج، 
ا إىل الرجز، ويف : "تقدم مضمون الكتاب جمموعة منتقاة من األشعار ذات طابع خاص يف انتسا

، إضافة إىل (2)."احتوائها على أمناط من السرد القصصي الذي انتظم يف هذا اجلنس األديب
ىل ؛القائمة على احلمد والصالة على املصطفى ، واليت ترتبط بالتيمة الوقوف مع االفتتاحية األو 

  ".احلب"املعاجلة 

  :هندسة االفتتاحية الثانية:ثانيا

ه الدالالت اليت تتجه يف يقف الناقد عند مجلة الدالالت املشّكلة للمدخل الّسردي، هذ 
الثاين حيمل الدالالت السالبة، األول حيمل الدالالت املوجبة، و . متقابلني، متضادين مسارين

وصال، حرمان، قرب، بعد، (فبقدر ما يشتّد طرف من الدالالت تقابله شّدة يف الطرف املقابل 
  ...)لقاء، فراق

  (3):ويقسم هذه الدالالت تبعا لثالثة حماور

ية ، يف الذوات- ّ   .صنيع احلب يف النفس ، يف الرب

                                                             
  .126ص. توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي  (2)
  .129ص.املصدر نفسه  (3)
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  .حال احلب وحال احملب:أحوال احلب -

  . احلب ومعارجه مدارج-

ة للحب من الوجهة  صنيع الحب في النفسفأما  فيقوم إزاءه بتحديد الدالالت احلاّف
   (4).اإلجيابية

  طبع في الحجا-حبيب النفس                                -               

 طبع في الحدس  -                ←راحة الروح             -الحب       -

  أسوة للتأّسي-أنس األنس                                  -                

  " التعريف/أن احلب ال يدرك باحلد"هذه الدالالت اليت جتتمع يف مؤشر دالّيل ميثّله القفل وهو 

  

ة من الوجهة الّسلبية    (5).ومن مث حيدد كذلك الدالالت احلاّف

  نعمة-                                  عذاب             -                

  نقمة-                     ← ضرّ بائن                   -الحب       -

  أرب- ضرَب                                                 -                

  .املتناقضني ؛ أي احلرية حيال اجتماع (6)"حرت بني عكسه والطرد" واليت تؤسس للمؤشر 

                                                             
  
  .130ص. توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي (4)
  131ص.املصدر نفسه  (5)
  .الصفحة نفسها. املصدر نفسه (6)
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ومن خالل هذا التحديد يربط الناقد بني هندسة النص وقصدية املبدع الذي ُخيضع املعىن 
للبنية احملددة مسبقا ؛أي بنية الرجز ، وعليه يفصل بني الدالالت املوجبة باملزدوج األول ، والسالبة 

  .باملزدوج الثاين 

دة على ما يظهر يف اللغة من تقارب مثّ إن إحلاق الدالالت ببعضها على هذه الشاكلة، زيا
، ضرَب(لفظي وتباعد داليل  يفضي إىل تالشي احلدود بني نسقي ) نعمة ، نقمة) عسل(ضرّ

الدالالت اإلجيابية والسلبية ، وما هذا عبثا وإمنا يف سياق السرد الذي ينفتح على حتكيم القاضي 
نتظر  ُ منه العدل ، غري أن متييع احلدود بني بني اخلصمني ، والذي يشرتط فيه العلم واخلربة ، وي

  (7).الطرفني جيعل املهمة صعبة مما خيدم منطق السرد

ى ذلك من  صنيعه في البريّةوأما  فيتمثل يف قلب املوازين ،وتغيري مسار الّصواب ، ويتجّل
ة اليت تؤسس هلذا املؤّشر الذي يتضمن ّ الغيّ بعني  ألبس"القفل هخالل مجلة من احلزم الداللي

(رشدال ب"←   ."مّلك ، أوجد ،حّكم ،صوّ

إنه الّسحر الذي حيجب كلّ األصوات ما عدا صوت القلب، ويكفر بكل القيم ما خال 
  .إرضاء احلبيب

عارضا لوجه ) عذاب ،شوق، حرقة (ومن خالل حال احلب ينطلق الناظم إىل حال احملّب 
يمة  يمة) حلبموضوعة ا(آخر من التّ   .قاصدا باهلندسة صلب التّ

  :أحوال الحب ، الصورة المثالية: ثالثا

يعرج إىل تقدمي صورة مثالية للحب  " احملب "بعد املكابدة اليت استعرضها الشاعر يف حال  
كما يتصوره العامة ويستحلونه يف شكل معرتض كأمنا حييل إىل جهل هؤالء حبقيقته؛ إذ هو يف 

  ".منبع صفاء وصالح "و " مواسم فرح"منظورهم 
                                                             

  .134-132ص. أنظر املصدر نفسه  (7)
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( يف الرتاث الشعيب مستقطبا مجلة ماتشيعه من دالالت ــ" قد مع داللة املواسم ويقف النا 
كما  يشري إىل الدالالت اليت يتيحها ربط تيمة احلّب ...) الفرحة ، البهجة ، التسامح ، التجدّد 

ل الوغد و النذ" مما ال يناله " جّدة ، انفتاح ، وتوثب للنّفس " بلفظ املواسم يف ثوبه الشعيب من 
   (8)" . االستدامة احلقد يف نفسيهما وتعشش الضغينة يف سويداء قلبهما

يشري إىل الوجه الغائب " يف أحوال احملّب أن يكون موّحدا " يكفي "ومن خالل لفظ  
   (9)..اليت يكابدها احملّب واليت يدع الناظم أمر استدراكها للقارئ) املعاناة(

  :مدارج المحبين الطريقة والخطوات:رابعا

من خالل هذه اجلزئية اليت هي تبعا ملنطق السرد امتداد للجزيئات السابقة يربط الناقد بني       
غوية  غوي و التدرج التيمي /اهلندسة الّل   .أحوال احملّب / التدرج الّل

ق      ←ــــــ بث           "    .اإلخبار بأمل الوحشة و التفرّ

  .إبداء ما شّف      ←ـــــ شكوى           

   (10)."إنه احملك لألحباب      ←ـــــ عتاب              

ا احملّب يف عالقته مبحبوبه يقول   غوي الذي يرتجم خطوات مرّ  إّن الناظم " هذا التدرّج الّل
وهو يهندس النّص على هذا النّحو يكشف عن منطق داخلي للسرد ، منطق تتحكم فيه اخلربة 

غة يف إجياد األلفاظ اليت تناسب التّدرج من حال إىل حال ، وكأن . ني عامة بأحوال احملب تسعفه الّل
غة وضعت لكل مدرج من املدارج لفظه املناسب الذي يعّرب عنه أصالة     (11)." الّل

                                                             
  .139ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي (8)
  .139-138ص.املصدر نفسه (9)

  .140ص.املصدر نفسه(10)
  .141ص.املصدر نفسه (11)
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إجراء قصدي  " الغرام "إىل لفظ " احلب" ّمث إّن حتول الناظم يف مزدوجة موالية عن لفظ 
 تعلق بالغرم وهو التبعة الّيت " الغرام"ظم من القضية بالنظر إىل ارتباط لفظ حييل إىل موقف النا

وهذا يف سياق مسار السرد الّذي بلغ من تيمة احلب إىل اإلمث  (12)." باملذنب إثر اقرتاف الذنب
  .تبعا للمراحل السابقة

   :شروط القاضي العلم والخبرة: خامسا

احملبوب وهو يف كل ذلك  وأحواله يف اهليام والغيبة ويف حضرةحيدد صفات القاضي وخربته        
   (13).يكشف عن صورة املتصوف

  .وحييل إىل أثر السياق التارخيي الذي اكتنف الناظم إذ ذاك يف فرض منط الوصف املعتمد

ا بقدر ما أشرنا إىل   من خالل التدرج عرب مراحل هذه القراءة اليت مل نقف مع معطيا
ا ال قرائية نعود لنؤكد على املسار املنهجي املشار إلية سابقا وهو الرتكيب بني األسلوبية مسارا
  .لسيمائية حتليال و التفكيك إجراءمنطلقا وا

  :الشعر الشعبي: المطلب الثاني

لها الناقد قصيدة  ". مصطفى بن براهيم" للشاعر" الورشان"من النماذج الشعبية اليت حّل
ة اهلندسة األبداعية ّ اهليكلية وفقا /حيث يروم من خالل حتليله هلذا النموذج الكشف عن حركي

  "توترات اإلبداع الشعري"للدفق الشعري وتوتراته، والذي ناقشه يف كتاب 

قوم بتتبع األساليب املعتمدة على مسار ت" الورشان"وذلك من خالل قراءة أسلوبية لقصيدة  
عن أثر  الدفق الشعري يف دفع الشاعر إىل اعتماد هذه األساليب مع اإلشارة إىل  ةكاشف  لنصا

عمل الوعي املهنِدس يف اجلنوح إىل أسلوب معني يف بعض املواضع؛ أي أن مسار القراءة ال 
                                                             

  . 142ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي (12)
  .143-142ص.نفسهاملصدر  (13)
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الدفق يف /الغياب /احلضور و الّالوعي /يف تعرية سلطيت الوعي  الناقد خيتلف عن ما اعتمده
  ."توترات اإلبداع الشعري" فصول كتاب صيحة املدروسة يفهندسة البناء الفين للنماذج الف

وقبل التطرق إىل منهج قراءة القصيدة نشري إىل دعوة الناقد إىل ضرورة قيام نقد واعي للفن    
السوقية الذي ال يتأتى من طبيعته الفطرية اليت تذال  واإلسفاف و الشعيب يرتقي به من درك االب

ش عليها يالمس احلقيقة األوىل للّشعب"جتعله  وإمنا ينجم (14)." دون حاجز إيديولوجي يشوّ
وهذا يف سياق انتقاده . أساسا عما يشوبه من خلط ثقايف وذوقي ال يتناسب مع طبيعته وقيمه

وإثارة األحاسيس الرخيصة، "وصلت إىل الدرك األسفل يف إفساد الذوق لواقع األغنية اجلزائرية اليت 
واحلساسيات البغيضة، وبث النزوات املتوحشة، وكشف النقاب عن اجلوانب املظلمة من حياة 

  (15). " اإلنسان

ة أيام جمدها   ّ وحيضرنا يف هذا . وهذا ما يتناىف مع حقيقة ما كانت تسعى إليه األغنية الشعبي
بعد " عبد احلميد بن باديس"ا يروى عن بدايات الشعر الشعيب اجلزائري من أن اإلمام السياق م

الك الشعب على مساع األغاين الغربية والسوقية قال للشيخ  ّن للشعب فقد غ" : "العنقة " أن 
  *." فسد ذوقه ومساعه

التأصيل العلمي كما يدعو الناقد إىل ضرورة الدراسة اجلادة للشعر الشعيب يف ضرب من  
ش عليها قيمها  ا من ذوق وافد يشوّ الذي يعيد ربط الذات بفطريتها األوىل ، ويزيل عنها ما علق 

وهي دعوة حقيقة يف ظل ما نشهده اليوم من تدّن ملستوى األغاين  ليس يف . اجلمالية والفنية 
وهذا ال ينسحب بكل  اجلزائر فحسب وال يف البالد العربية فحسب ، وإمنا يف مجيع األصقاع ،

  .السمني، ولكّن الغّث طغى واستفحلتأكيد على كل األماكن وال على كل األغاين ففيها الغث و 
                                                             

  .148ص.توترات اإلبداع الشعري: حبيب مونسي  (14)
  .148ص.املصدر نفسه  (15)
-2009الروایة مقتبسة من محاضرات في األدب الشعبي لطلبة السنة الثالثة لغة وأدب عربي، السنة الجامعیة  *

  .عبد هللا عیسى لحیلح: م، من طرف الدكتور 2010
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  :جنده يقيمها على أربعة حماور"  الورشان"وعودة إىل قراءة الناقد لقصيدة 

 موضوعة القصيدة -
 أسلوب املقابلة -
 أسلوب احملاورة -
 طريق الرحلة            -

   :القصيدةموضوعة :أوال

وجتربة " الورشان"يف قصيدته " مصطفى بن براهيم"يوّحد الناقد يف هذا السياق بني جتربة        
وذلك من خالل االشرتاك يف " أقول وقد ناحت بقريب محامة " يف قصيدة " أيب فراس احلمداين"

   (16):عناصر التجربة

منفيا " بن براهيم " الروم ، وكان فقد كان أبو فراس سجني : الضيق املادي/فقدان احلرية -
 .مبدينة فاس املغربية

 .اإلحساس بالغربة -
 .الضيق املعنوي/افتقاد األحباب واألنيس -
ر -  " .الورشان"، " احلمام" تشخيص احملاوَ
ر -  .بث اهلم والشكوى للمحاوَ
 .السجن/جتاوز حدود املكان  -

اع الشعر الشعيب بتجارب إنسانية وهو من خالل هذا التوحيد بني النموذجني يؤكد على ارتف      
ا الشعر الفصيح ،وعلى مستوى    .من النضج يوازي مستوى هذا األخريموازية لتلك اليت يلهج 

                                                             
  .151- 149ص.اإلبداع الشعريتوترات : حبيب مونسي (16)
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املعىن عرب مراحل احملاورة ، يف /وعليه يتتبع الناقد كيفية إفضاء الشاعر الشعيب بالتجربة الشعرية     
  ...  يث احلرية واألهل سبيل انعتاقه من حدود املكان  وانطالقه إىل ح

   :أسلوب المقابلة:ثانيا

عرب احملاور األوىل من القصيدة ابتداء من " الورشان"تتوزع املقابلة بني حالة الشاعر وحالة        
  (17):املطلع

  أنتا عند محاميك زاهي تنقمر                  ما دركك ما زار قليب يا ورشان   

ّك رّيب راك فاحليطان عاشر                 ما حتمل هم وال عيشة االغبان      حب

  (18)":الورشان" ويستمر الشاعر يف وصف حاله وحال

  الورشان  الشاعر
  ".زاهي"الزهو -  ".االغبان" احلزن واهلمّ  -
نسيّ  - ى، مَ بتَل  من طرف األهل(مُ

  ).واألحباب
يبِّ "حمبوب، حمظوظ -   ".َحبَّْك رَ

  .حرّ منطلق يف الطبيعة -  .وحيد، غريبأسري،  -
  

بدل الناس أو حىت احلمد " الورشان"ويشري الناقد إىل أن تركيز الشاعر يف املطلع على       
والصالة على سنّة الشعر الشعبني جاء نتيجة الفورة الشعورية ؛ اليت تدفع إىل مكمن األمل مباشرة 

بيب داللة على إحساس الشاعر بالوحدة واحلزن تقذفه شعرا ، كما أن إغفال  ذكر األهل أو احل
                  (19).تعريضا بانشغاهلم عنه" الورشان "مما جعله ينصرف عنهم إىل ، لنسيان هؤالء له

                                                             
  . 151ص.توترات اإلبداع الشعري: نقال عن حبيب مونسي  (17)
  .152- 151ص.املصدر نفسه  (18)
  .152ص. املصدر نفسه (19)
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كما ال يغفل التنويه إىل ذكر الذات يف عجز البيت األول من املطلع ، والذي يشكل بؤرة الداللة 
ها بسطا وتفسريابقية القصيدة  اليت تتوزع على    .كّل

عن مواساته  وضيقه لذلك جيعله ينفث أمله دفعة " الورشان" غري أن إحساس الّشاعر بعجز       
ه أفلت من سلطة الوعي املهنِد  راين "  والعذاب ملس متفّجرا يف عبارات مكتنزة باألواحدة ، وكأّن

شاش القلب / قّديت نصربطال الوحش فنيت ما /كل ليلة نواح دموعي ويدان/من الفرقة حمّري 
  (20)."اشتاق لوالد سليمان

" الورشان " وبعد هذا الدفق املفلت من قبضة الوعي يعود الّشاعر للمقابلة بني حاله وحال      
يف كلّ بيت شعرّي على خالف السابق إذ كانت املقابلة عرب عّدة أبيات، وهذا من أجل تفعيل 

تلبسه لغة القصيدة  زيادة على  -التضاد–حلالني والذي دالالت املفارقة من خالل التضاد بني ا
فاس، " نسة املنسابة على وقع حزين إشاعتها للنغمة احلزينة من خالل اإليقاع واألصوات املتجا

  ".، تنغاص أقفاس، الّساس، النّاس، حباس 

رية املقابلة ، إىل اختالف التوترات اليت تسكن الوترية الواحدة وهي وت -جمددا–ويشري الناقد       
، ففي املقطع املوايل للمقابالت اهلندسة/معها الّدفق واألسلوب هذه التوترات اليت يتصاعد 

ه نغمة الشكوى الصرحية ، وإن كان يف املطلع قصد  السابقة ختتفي نغمة التضاد التقابليّ لتحلّ حمّل
ه حيدث انصراف مفاجئ عنها إىل الّشكوى ،  وهذا دليل عدم التّحّكم يف ملواصلة املقابلة إّال أّن

   (21)."الّدفق العاطفيّ وتدّخله عنوة يف هندسة النّص

   (22)"عقلي على لوالد طاير                        بعدوين للشرق شق جبال خشان...وانتايا"    

                                                             
  .154ص.توترات اإلبداع الشعري: انظر حبيب  مونسي  (20)
  .157- 156ص. املصدر نفسه (21)
  .156ص.نقال عن املصدر نفسه (22)
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مث يسرتسل الشاعر يف التشّكي وقد انفتح له باب اإلفضاء عن غري وعي منه ويف هذا السياق    
ال حيرتم اإلخراج الواعي اّلذي متليه اعتبارات مجالية " الناقد إىل ضرورة الصدق الفّين اّلذييشري

هو النّص الذي ميلي على املبدع هندسته اخلاّصة "فالنّص الصادق حسبه  (23)."وفكرية حمضة 
ه جيعل من اإلبدا  (24)." ، وهذا ال ع متاهة لّالوعي يغيب عنها العقلوهذا قول فيه بعض الغلوّ ألّن

  .يوافق احلقيقة ، كما أنه ال يعقل أن يكتب نّص من دون وعي مهنِدس مطلقا وإّال كان هذيانا

   :أسلوب المحاورة:ثالثا

" الورشان " ى ينعطف إىل أسلوب احملاورة ؛ إذ خياطببعد أن يستفرغ الّشاعر آالمه شكوً        
ه  ّ ا ، ، ويذهب الناقد إىل " يامنه"ويسائله عن حال ِحب ة غري مقصودة لذا ّ أّن هذه االنعطافة الغزلي

ال أمام الشاعر إلقامة احملاورة مع  ا تفتح ا ، مبعىن أّن الوعي يفرض حضوره " الورشان"وإّمنا لكو
إذ يعمد الّشاعر بعدها إىل رسم مسار  (25).يف هذه االنعطافة األسلوبية واملوضوعية يف اآلن ذاته

على حاله  فاقرتح عليه أن ) الطائر(إىل أحبابه  بعد أن أشفق "  لورشانا"الرّحلة اليت يسلكها 
يذهب يف رحلة يستقصي فيها أخبار أهله وأحبابه ، وهذا ما يفتح باب الّشكوى جمّددا ويغلق 

  .باب الغزل

   :طريق الرّحلة:رابعا

قريبني من مها إىل جزئني يربط الناقد بني حجم القصيدة ومقصد الشاعر ، إذ يقس       
ما جوهر القصد : لشكوى حال الّشاعر، والثاين: ، األولالتساوي ّ لطريق الرّحلة إىل األهل ، فكأ

                                                             
  . 157ص.توترات اإلبداع الشعري: مونسيحبيب  ا ((23

  .157ص.املصدر نفسه (24)
  159- 158ص.املصدر نفسه  (25)
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ل الناقد إصرار الّشاعر على ذكر املواطن والقبائل  برغبته يف استحضار  يف كتابة القصيدة ، ويؤوّ
  (26)...املكان املفقود ولو على سبيل التذّكر

أويل السيميائي الذي ملسناه يف عموما يغلب الطابع      األسلويب على هذه القراءة  ويغيب التّ
 .بعض القراءات السابقة
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من  لفتح أفق التفكري اليت توصل إليها البحثيكشف أهم النتائج  افضاء معرفيتأيت اخلامتة       
مسكوت البحث، ألن املساءلة يف مثل هذه املوضوعات تبقى دوما حباجة ماسة  عنجديد 
 :إىل املزيد من الكشف والتفكيك، وسنحاول إمجال النتائج املتوصل إليها يف هذه النقاط وملحة
ر، تبعا لتغّري  - وجدنا مصطلح النقد مصطلحا شديد االعتياص، كثري التغري والتطوّ

ة، ووجدناه ينصرف من  ّ االجتاهات النقدية وزوايا النظر إىل الفعل النقدي والظاهرة األدبي
 .القراءة/احلكم إىل الوصف

ر  - وجدنا مفهوم الشعر أبعد عن التحديد واحلصر، وأقرب إىل املطلق الالمتناهي يف التطوّ
 .اوتقييم اوتقومي وحتليال اوتفسري  اوشرح ا؛ وصفوالتغري، ووجدنا نقده

" الواحد املتعّدد"و" نظرية القراءة" وجدنا الناقد حبيب مونسي منّظرا لألدب يف كتبه  -
ة املشهد"و ّ فألفيناه جامعا يف أغلب األحيان ملقاالت ينفصل البعض منها عن ، "شعري

البعض اآلخر مبوضوعه اخلاص، ويكمل بعضها البعض اآلخر يف سعيه إىل التأسيس 
ة املطروحة ّ  .للقضي

ا من عبق الرتاث الفكري العريب،  - ة متتح ماد ّ ة معرفي ّ وجدناه يف تأسيسه يستند إىل مرجعي
ا مبقوالت   .الفكر الغريب، عن فهم عميق ووعي أصيلوتغّذي طروحا

وجدناه يؤسس لنظرية املشهدية يف اللغة واإلبداع ويقّدمها منهجا ثريا يف املقاربة اإلبداعية  -
 .الشعرية والنثرية

ناقدا للقراءة العربية، متمسكا بأصيلها كاشفا ملزالقها يف مجيع أطوارها، /وجدناه قارئا -
ة  ّ واسعة، وفهم عميق للرتاث الفكري والنقدي العريب متذرعا يف ذلك برتسانة معرفي

 .والغريب
الصورة يف البالغة (وجدناه مفّكرا ناقدا مراجعا لبعض الطروحات النقدية العربية والغربية  -

حيدوه يف ذلك اإلميان ...) العربية، الوضوح والغموض، قصيدة النثر، املصطلح النقدي
ة ّ  .بالقيمة النقدي

دا - للمشهد السردي يف القّصة القرآنية، متجاوزا للتحليل البنيوي  وجدناه دارسا متفرّ
ة، اليت ال تدرس العنصر السردي إّال يف عالقته  ّ ة الشمولي ّ التجزيئي، إىل املقاربة املشهدي

ة وهندسة املشهد الكليّ  ّ  .حبركي
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زا ومؤوال بارعا يف مقاربته للرتدد السردي يف القّصة القرآنية، م - ّ ربزا لوجه وجدناه بالغيا متمي
 .من وجوه اإلعجاز القرآين

 :وجدنا نقده للشعر مبين على إميانه جبملة القضايا التالية -
  ندسة النّص ؛ ذلك دا ر أن حركية الدفق الشعري تتناسب ط عالقة الدفق الشعري 

دأ وتسرتسلوهندسة النّص فبمقد ، تشتّد ار ما تشتّد هذه احلركية وتتوتّر، وبقدر ما 
 وتتوتّر ترددا وهيمنة، أو تسرتسل  انسيابا وانبساطا على املستوى الصويت والصريفالصياغة 
 .واإلنشادي والرتكييب

 فتارة متتح اع بني منطقيت الشعور والّالشعوراحلضور والغياب؛ إذ تتموقع عملية اإلبد ،
ا وهواجسها من  منطقها من وعي املبدع وقصده يف هندسة النص، وتارة تقبس مكنونا

 .اللظفتتبني يف النّص رموزا وارفة ال ق غيابات الشاعر املمتدة يف الشعوره ،عم
 ا؛ إذ الوضوح رهني بالوضوح والغموض ال يتعارضان ، تمثّل أبعاد الفكرة واإلحاطة 

ما وضحت الفكرة يف ذهن صاحبها هني اللفظ املعّرب عن هذه الفكرةوالغموض ر  ، فكّل
 .استطاع أن يلّفها حبجب الغموض

 امة يف إعادة بناء النص اإلبداعي، حيتلّ القارئ مكانة هإذ ملوقف من املبدع والقارئ؛ ا
ّل "نه ينطلق من ، إولكنّه ال ينطلق من العدم ص ذات اسياق النّص، وحم" ختي ولة تقمّ

 .لة، وعليه يظلّ املبدع موّجها للدالأو على األقل التماهي معه عاطفيامبدعه، 
 وما املنهج سوى وسيلة لبلوغ النص، وعليه ال ينبغي اعتماد نقدالنّص أصل ال ؛ إذاملنهج ،

در ما يفتح أفقا جديدا إىل النّص، ومبا أن النص متعدد األبعاد، مرتامي منهج ما إّال بق
، يف سبيل سرب حقيق اإلفادة من كلّ املعطيات املتاحة، ينبغي تعداد املناهج و األطراف

 .جلوهر النّص اإلبداعي
اال إىل التنظري على حساب التطبيق الشتغاله بالتنظري يف وجدنا الناق - ّ د يف مجلة مؤلفاته مي

 .مرحليت املاجيستري والدكتوراه
 .وجدناه منصرفا عن النقد السردي اإلبداعي إىل الدراسة السردية للقرآن الكرمي -
 وجدناه غري متموقع منهجيا، مستثمر ملختلف اإلجراءات واملعارف احملايثة يف قراءته -

 .للنصوص اإلبداعية إميانا باالنفتاح املنهجي والتعدد القرائي
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وجدناه مزاوجا بني النصوص القدمية واحلديثة يف قراءاته طلبا للتأصيل والتواصل املعريف بني  -
  .املاضي واحلاضر
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  :السيرة الذاتية لحبيب مونسي:ملحق

  :حياته: أوال
م، تلّقى تعليمه 1957جزائري من مواليد والية سيدي بلعباس سنة (*)ناقد وروائيّ وشاعر

بوالية سيدي بلعباس أين حتّصل على شهادة التعليم  "سيدي خالد"االبتدائي باملدرسة االبتدائية 
اس"، مث انتقل إىل مؤسسة  االبتدائي   .بوهران؛ أين زاول تعليمه املتوّسط والثانوي" الحوّ

وقد أتاح له النّظام الداخلي املعتمد يف املؤسسة املذكورة فرصة التفرّغ للمطالعة النّهمة يف 
م، حيث استطاع إىل جانب 1979 –1973سّن مبّكرة، وكان ذلك يف الفرتة املمتدة ما بني

باللغتني الفرنسية والعربية، وكانت الرواية البوليسية العامل اجلديد رفقائه تشكيل حلقة إدمان للقراءة 
يم يف آفاق املدينة  الذي انفتحت عليه األنا القارئة، الشغوفة باحلكي وفضاءاته الرحبة، فراحت 
دأة النهاية اليت تنفتح على  تها، تتدافع مع صخب أحداثها، فال تكّن إّال  الغربية، تتوّغل يف أزّق

)  James Hadley Chase" (جيمس هديل تشيز"جديدة لرواية من روايات بداية
كرتر "و) مAgathaChristie)(1776 -1890"(أغاثا كريسيت"و) م1906-1985(

)( Chester Himes"(شسرت هيم"و) Carter Bron( )1923-1985"(براون
  اخل)...م  1909-1984

-Henri Beyle Stendhal)(1783"(ستندال"مثّ اكتشف الرواية األدبية مع
) م1840-1902((Emile Zola)"إميل زوال"، كما قرأ ل(**)فقرأ كلّ ما كتب) م1842

 Alexandre)" الكسندر دميا" و) م1821-1880((Gustave Flaubert)"فلوبري"و
Duma)(1870 م1870- م (فيكثور هيجو"و "(Victor Hugo) )1802-

  اخل)...م1885
                                                             

حممد الصاحل "اليت يعّدها ويقّدمها الدكتور " شواطئ االنعتاق"كما صرّح بذلك يف احلّصة اإلذاعية " أوراق وحروف"له ديوان حمطوط بعنوان   (*)
  .وقد بثت على إذاعة جيجل اجلهوية" خريف
أستاذة اللغة الفرنسية وجدته يف حّصتها يقرأ رواية ، اليت تبّث على إذاعة سيدي بلعباس اجلهوية أّن اإلذاعية ذكر الناقد يف حّصة وجوه  (**)

  ".ستندال"وبعد ذلك قرأ كلّ ما كتب . اقرأ هذا : وقالت له"  لستندال"بوليسية، فأخذت منه الرواية ويف الغد أتته برواية 
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ام إّن هذه الروايات الغربية بالرغم م ّ ا الفضاء املوازي الذي أحبر يف آفاقه الناقد منذ أي ن كو
اس" ا مل تستحوذ على اهتمامه املطلق؛ إذ وجد يف روايات  "الحوّ ّ  -1861("جرجي زيدان"فإ

ام... "جودة الّسحار"و) م1914 ّ   .يالعرب، وحادثات التاريخ اإلسالم اخل عاملا آخر تأثثه أي
(*)   

م، والتحق مبعهد اللغة واألدب العريب 1979الباكالوريا يف جوان سنة حتّصل على شهادة 
ل وااللتحاق مبعهد  ته إىل مغادرة اجلامعة منذ عامه األوّ جبامعة وهران، لكن الظروف العائلية اضطرّ

   (**).-آنذاك- تكوين األساتذة، حيث خترّج أستاذا يف املعهد التكنولوجي بسيدي بلعباس

م حيث 25/11/1988م إىل غاية12/09/1979ليم املتوّسط من عمل أستاذا يف التّع
، وبعدها التحق باملدرسة العليا م1980رحلة التعليم املتوّسط سنةحاز شهادة الكفاءة لألستاذية مل

أين حتّصل على شهادة الليسانس  م20/09/1992م إىل غاية26/11/1988لألساتذة من 
ة لدرجة التّخرّج على  ّ   .رأس الّدفعةمع الشهادة الّشرفي

م، وحاز شهادة الكفاءة 21/09/1992انتقل إىل التّعليم يف الّطور الثانوي بتاريخ
م تالمذته إىل جانب إكماله 1993لألستاذية يف مرحلة التعليم الثانوي سنة  م، واستمرّ يعّل

املاجيستري يف جامعة وهران بتاريخ  لدراساته العليا حيث حتّصل على شهادة
القراءة والحداثة مقاربة الكائن والممكن في "عن حبثه املوسوم ب (***)م05/02/1996

ة ة ممّا جعله  "القراءة العربيّ ّ ة القراءة يف منابعها وأصوهلا الغربي ّ ق نظري ؛ هذا البحث الذي جعله يتعمّ
فلسفة "بحيث تقّدم بأطروحته املوسومة  ،املوضوع نفسه يف مرحلة الدكتوراهيواصل البحث يف 

                                                             
ةاإلذاعية اليت تبث عرب إذاعة سيد" وجوه" جممل ما جاء يف هذا السياق أدىل به الناقد عرب حّصة  (*) ّ كمال : يعدها ويقدمها.ي بلعباس اجلهوي

  .زايدي
  ".وجوه"هذا ما صرّح به عرب حّصة (**)

  .مقتطف من سريته الذاتية على الشبكة  (***)
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جته بشهادة دكتوراه دولة بتقدير مشرّف جّدا مع توصية  "شكاليات المعنىالقراءة وإ الّيت توّ
اس) م06/12/1999(بالطبع بتاريخ ّ   .بسيدي بلعب

وقد اشغل أستاذا يف التّعليم العايل جبامعات خمتلفة سواء بصفة دائمة أو بصفته أستاذا 
ة " وهران"مشاركا؛ إذ اشتغل أستاذا مشاركا جبامعة  ّ ية اآلداب والعلوم اإلنساني  اجلامعية سنةللكّل

ة الّسعوديّة"ب "الملك سعود"، وأستاذا حماضرا جبامعة )م2000/2001( " المملكة العربيّ
ية الرتمجة  ية " تيارت"وأيضا أستاذا مشاركا جبامعة ) م2004/ 2003( اجلامعية سنةللكّل كّل

ة  ّ ة سنةللاآلداب والعلوم االجتماعي ّ ية " جبامعة تلمسان"وكذا ) م2006-2004( اجلامعي كّل
وهو يشتغل أستاذا للتعليم العايل ) م2007/2009(اجلامعية سنةللاآلداب والعلوم اإلنسانية 

اس"ب" جياللي اليابس"جبامعة  م إىل يومنا هذا، وقد حاز 09/11/1996منذ "سيدي بلعبّ
ة يف التعليم اجلامعي سنة  ّ     (*).م2006شهادة األستاذي

  (**):العديد من املناصب يف اجلامعة منها شغل

سيدي بلعباس  .نائب عميد الكلية مكلف بالبيداغوجيا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -
 م2001/ 2000

  م2004سنة .سيدي بلعباس. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. رئيس اللجنة العلمية  -
 .عضو اللجنة العلمية  -
لس العلمي ل  -  .ممثال لألساتذة. اآلداب والعلوم اإلنسانية كليةعضو ا
لس العلمي للجامعة  -  .عضو ا
 .عضو جلنة أخالقيات املهنة للجامعة -
لة اآلداب والعلوم اإلنسانية بسيدي بلعباس -  .عضو اهليئة العلمية 

                                                             
نته اخلاّصة عرب شبكة األنثرنيت(*)   .كل املعلومات الواردة مقتطفة من السرية الذاتية للناقد املسّجلة على مدوّ

  .املناصب مسجلة كما أوردها الناقد يف سريته الذاتية   (**)
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لة النقد والدراسات األدبية واللغويةعضو    - غوية، خمرب الدراسات األدبية والل. اهليئة العلمية 
 .سيدي بلعباس

لة  -  .معهد اآلداب واللغات، املركز اجلامعي سعيدة" متون"عضو اهليئة العلمية 
لة  -  .معهد اآلداب واللغات، املركز اجلامعي معسكر" قراءات"عضو اهليئة العلمية 
لة  - لوم خمرب األدب العام واملقارن، كلية اآلداب والع" التواصل األديب"عضو اهليئة العلمية 

 .اإلنسانية، عنابة
لة  - ا، جامعة مستغامن" البيان"عضو اهليئة العلمية   .قسم اللغة العربية وآدا
لة  -  .اجلاحظية، اجلزائر العاصمة" التبيني"عضو اهليئة العلمية 
 .رئيس حترير جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، سيدي بلعباس -
 .م إىل اليوم2000نية، منذرئيس وحدة حبث مبخرب النقد والدراسات اللسا -
  .مشروع حبث وطين حول القراءة ونص القراءة يف السنة الثالثة ثانوي رئيس -
 .مشروع حبث وطين حول الكتاب املدرسي، املراحل اإلعدادية والثانوية رئيس -
 .مشروع حبث وطين حول حتليل اخلطاب وعلم النص رئيس -
 .مشروع حبث وطين حول النقد العريب احلديث دراسة وتقومي رئيس -
 2003/2004.رئيس مشروع ماجستري حتليل اخلطاب وعلم النص -
 .2005/2006مشروع حتليل اخلطاب وعلم النص لدفعة ثانية رئيس  -
 .LMD رئيس ميدان ليسانس ماستري دكتوراه -
 .2008/2009 .مشروع ماجستري النقد العريب احلديث، دراسة وتقوميرئيس    -
 .2009/2010. رئيس مشروع ماستري النقد العريب احلديث   -

ة ّ الت الدولية والوطني   :نشر مقاالته يف العديد من ا
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ة   (*):المجّالت الدوليّ

ة" الفينيق"مجّلة  –  :األردنيّ

ة عند ابن األثري: م1998  - ّ  .أطر الكتابة اإلبداعي
ة التلّقي، النص وأفق االنتظار والتأويل: م 1999  - ّ  .يف مجالي
ة، األثر الفّين وإجنازه: م2001أفريل  - ّ ، "ميكال ديفرين"بقلم . فينومينولوجيا التجربة اجلمالي

 .        ترمجة

ة" المنتدى"مجّلة  –  :اإلماراتيّ

 .األدب اجلزائري، إشعار بالقبول: م1998  --
ة التلّقي،  : م2000  -- ّ .                                                   التنظري احلداثي2التأصيل الرتاثي، 1مجالي

  :السعوديّة" النّص الجديد"مجّلة  –

ة وتغييب النّص:م1998  -- ّ  .القراءة السياقي
 .يف ماهية النص احلضور والغياب: م1998، 8ع  --

  :السعوديّة" عالمات"مجّلة  –

 .سوسيولوجيا القراءة من أمناط الفعل القرائي إىل أنساقه: م1998  --

ة" اآلفاق"مجّلة  –   :األردنيّ

 .اسرتاتيجيا اكتساب املعارف والتّوجيه:م1999، 1ع  --
  .إغراءات النص، نص القراءة وقراءة النص: م2000، 4ع  --

                                                             
  .مقتطفة من سیرة الناقد على الشبكة (*)
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ة" كتابات معاصرة"مجّلة  –   :اللبنانيّ

ة فهم وعي احلداثة وأزمة التوصيل، : م1999، 36ع  -- ّ النص املستقل والصمت إشكالي
 .اآلخر

بس: م1999، 38ع  --   .النقد األلسين، التلّقي باالعتقاد والّل

  :السوريّة" الكلمة"مجّلة  –

أويل: م2000، 28ع -  لقي والتّ  .النص وآليات التّ

ة إىل األثر املفتوح: م2002، 36ع - ّ   . يف النقد والقراءة من املقاربة املعياري

  :السعوديّة "جذور"مجّلة –

ة: م2001، 9ع - ّ  .مستويات القراءة العربي

 .الطلل يف الشعر العريب: م2004، 18ع -

ة" عمان"مجّلة – ّمانيّ  :العَ

ة: م2001، 78ع - ّ  .شخصية املصري ومصري الّشخصي

 :الّسوريّة" الفكر السياسي"مجّلة  –

 .الفكر الرتبوي ومشكالت النموذج املستهدف: م2001 -

 :السوريّة" التراث العربي"مجّلة  –

ة، حنو رؤية جديدة للبالغة العربية: م2003، 89ع - ّ  .بالغة الكتابة املشهدي

ة: م2003، 91ع - ّ  .آليات التصوير يف املشهد القرآين، قراءة يف إستيطيقا الصورة األدبي
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 :القطريّة" الجسرة"مجّلة  –

ة والنقد األديب: م2002، 11ع - ّ ة العلمي ّ  .الوضعي

 :السوريّة" الموقف األدبي"جّلة م –

 .مشكلة اإلنسان بني املسرحني الغريب واجلزائري نّصا ومتثيال: م2002، 376ع -

 .القراءة واخلطاب، مقاربة للمشهد الشعري احلديث:م2003، 382ع -

ق األديب:م2003، 383ع - ة التذوّ ّ  .النص وفاعلي

ة يف الفعل القرائيأفق املعرفة ومستويات التلّقي، مقا: م2008، 443ع - ّ  .ربة للكفاية املعرفي

ة"مجّلة  –   :السوريّة" اآلداب األجنبيّ

 .الصوت واخلطاب، ممتنعات الرتمجة: م2003، 114ع -

ة   (*):المجّالت الوطنيّ

ة –   ):وهران(مجّلة الحضارة اإلسالميّ

ة املصطلح يف بالغة الكتابة يف صحيفة بشر بن املعتمر: م1997، 3ع - ّ  .إشكالي

 .النبوءة والغيب، اسرتاتيجيا استعمار املستقبل: م1998نوفمرب  -

 ):بشار(مجّلة إبداع –

ة، القراءة منهجا: م1997، 3ع - ّ  .القراءة، الفعل الفلسفي واحلداثة العربي

اس(مجّلة الكتابة الجديدة  –   ):سيدي بلعبّ
                                                             

  .اقتصرنا على ما سّجله الناقد يف سريته الذاتية   (*)
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  .احلداثة وأزمة التوصيل: م1998، 1ع -

اءموضوعة اجلبل يف : م1998، 2ع - ّ  .شعر مفدي زكري

  ):تلمسان(مجّلة الوصل –

 .سوسيولوجيا القراءة:م1998، 3ع -

لّقي األديب: م1999، 4ع - أثري يف التّ ة التلّقي، مستويات التلّقي وناتج الوقع والتّ ّ   .يف مجالي

 ):وهران(مجّلة المترجم –

الت النّص بني التلّقي والرت : م2001، 1ع  --  .مجةالواحد املتعّدد، قراءة يف حتوّ
 .مشكلة داللة الصوت بني التلّقي والرتمجة: م2001، 3ع  --
 .إشكالية النص القرآين بني التفسري والرتمجة: م 2002، 4ع  --
 .يف ترمجة النص الشعري، جدل الرتمجة والتعريب: م2002، 5ع  --

 ):الجزائر(مجّلة التبيين –

ة يف الرواية اجلديدة: م2002، 19ع  -- ّ  .مصري الّشخصي
 ).ترمجة(اإلبداع الفّين، ستيفان زفيغسر : م2005، 24ع  --
 ).ترمجة وتعريب(األثر الفّين ، ميكائيل دوفرين: م2008، 29ع  --

ة – اس(مجّلة اآلداب والعلوم اإلنسانيّ  ):سيدي بلعبّ

ة: م2003، 2ع  -- ّ  .مجاليات الصورة األدبي
 .السارد، النص، القارئ. قراءة السرد القرآين: م2004، 3ع  --
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س؟العوملة والتّ : م2005، 4ع  -- ة لغة ندرّ ّ ة، بأي ّ غوي  (*).حّديات الّل

ة ّ ة والوطني ّ   :شارك يف العديد من امللتقيات الدولي

ة   (**):الملتقيات الدوليّ

ة.اإلسالم والدراسات املستقبلية: ملتقى دويل: م1998نوفمرب    -- ّ  . معهد احلضارة اإلسالمي
ا .احلديثةاللغة العربية واملناهج .امللتقى املغاريب:م1998ديسمرب  -- معهد اللغة العربية وآدا

 .جامعة تلمسان
 . اخلطاب العلمي يف اجلامعات جامعة البليدة: امللتقى الدول األول: م2000.جوان  --
 .جامعة وهران.امللتقى الدويل حول اسرتاتيجية الرتمجة: م2000ماي  --
عة جام" أيب العباس أمحد املقري"امللتقى الدويل حول األديب الشهري: م2001جوان  --

 .تلمسان
 .جامعة بشار. امللتقى املغاريب حول السرديات: م2001أكتوبر  --
 .جامعة سطيف.التعليم يف العامل العريب وإفريقيا: امللتقى الدويل: م2001أفريل  --
 .اسرتاتيجية الرتمجة: جامعه وهران. امللتقى الدويل األول: م2001ماي  --
 .جامعة وهران. امللتقى الدويل الثاين: م2002أفريل  --
امللتقى الدويل يف النص األديب يف مناهج التعليم اجلزائرية والعربية الواقع : م2002يما  --

 .واآلفاق
--  Mars2003: institut d'études de l'islam et du monde 

musulman. En collaboration avec l'ENS-LSH. PARIS IV 

                                                             
الت 2015توقفنا عند هذا احلّد وحنن يف سنة  (*) اجلزائرية وال العربية نظرا م، ألن هذا ما سّجله الناقد يف سريته فقط وال ميكننا تتبع نشراته يف ا

  .حملدودية انتشارها
  .امللتقيات مسّجلة وفق ما جاء يف السرية الذاتية   (**)
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ET PARIS XIII. Les séminaires de littérature francophone 
et comparée du CIF (SORBONNE).  

جامعة   . يالسوسيونص و التحليل التداويل. امللتقى املغاريب لتحليل اخلطاب: م2003أفريل  --
 .اجلزائر. عنابة. باجي خمتار

 .اجلزائر. امللتقى الدويل الثالث السرتاتيجية الرتمجة، جامعة وهران : م2003ماي  --
 .اجلزائر جامعة.امللتقى الدويل حول جاك بريك: م2005جوان  --
كلية اآلداب . األطر واالجتاهات: امللتقى الدويل األول حول مناهج الرتمجة: م2006ماي  --

 .والعلوم اإلنسانية جامعة سيدي بلعباس
كلية . حوار املناهج النقدية يف اللغة واألدب: امللتقى الدويل األول حول: م2009ماي  --

 .مستغامن. جامعة األمري عبد القادر. اآلداب والفنون
اخلطاب الروائي املغاريب بني  - امللتقى املغاريب اخلامس لتحليل اخلطاب: م2009ماي  --

 .تيزي وزو. جامعة مولود معمري -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية . التأصيل والتجريب

 (*) :الملتقيات الوطنية

 .جامعة سيدي بلعباس.امللتقى الوطين حول البيداغوجيا: .م1998جوان  --
 .والية سيدي بلعباس: تقى الوطين حول أدب الثورةاملل: م1998مارس  --
 .والية سيدي بلعباس. امللتقى الوطين الثاين حول أدب الثورة: م1998نوفمرب  --
جامعة " املسار اإلبداعي والنقدي لدى عبد امللك مرتاض"الندوة الوطنية :م2001أفريل  --

 .وهران
 .امللتقى الوطين األول للمسرح جامعة وهران: م2001أفريل  --
 .الرتمجة. جامعة وهران. اليوم الدراسي حول أساليب الرتمجة: م2001أكتوبر  --

                                                             
 .امللتقيات مسّجلة حسب ما أورده الناقد يف سريته الذاتية  (*)  
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جامعة سيدي . امللتقى الوطين حول تاريخ مدينة سيدي بلعباس: م2001نوفمرب  --
 .بلعباس

جامعة سعد .. الصوتيات بني الرتاث واحلداثة: امللتقى الوطين الثاين: م2002أفريل  --
 .اجلزائر. البليدة. دحلب

األيام الدراسية األوىل حول واقع املمارسة املسرحية يف اجلزائر ما بني  :2002ديسمرب  --
 .جامعة سيدي بلعباس. كلية اآلداب. سيدي بلعباس. مجعية البيان. 1990/2000

النظرية . الشعر اجلاهلي والنقد اجلديد: امللتقى الوطين األول: م2002ديسمرب  --
 .اجلزائر. ة سيدي بلعباسجامع. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. والتطبيق

. موالي الطاهر. املركز اجلامعي.امللتقى الوطين الثالث للنقد األديب: م2005أفريل  --
 .سعيدة

 .اجلمعية الثقافية والية النعامة. امللتقى األول للكتاب والباحثني احملليني: م2005جويلية  --
. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. امللتقى الوطين حول ابن خلدون: م2006مارس  --

 . جامعة تلمسان
كلية احلقوق . اليومني الدراسيني حول القراءات النقدية لنصوص منوذجية: م2006ماي  --

ا. والعلوم االجتماعية  .جامعة األغواط. قسم اللغة العربية وآدا
. حول اإلصالحات السياسية والتنموية يف اجلزائرامللتقى الوطين األول : م2006ماي  --

قسم العلوم السياسية والعالقات . كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سيدي بلعباس
 .. الدولية

كلية . اليومني الدراسيني حول واقع الفلسفة يف الفكر العريب املعاصر: م2006ديسمرب  --
 .قسم علم النفس .اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سيدي بلعباس

 . والية النعامة. األيام الوطنية للفلكلور: م2007مارس  --
                                                             

.   
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. أدب ما قبل النهضة يف ضوء النقد اجلديد: امللتقى الوطين الرابع حول: م2007ماي  --
ا. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  .جامعة سيدي بلعباس. قسم اللغة العربية وآدا

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .انيات والرتمجةاللس: امللتقى الوطين األول:م2007ماي  --
 .قسم الرتمجة. جامعة عنابة. واالجتماعية

 . سعيدة. املركز اجلامعي موالي الطاهر. امللتقى اخلامس للنقد األديب: م2008أفريل  --
كلية . إشكالية الكتابة بني القراءة والتأويل: امللتقى الوطين األول حول: م2008ماي  --

ا. جامعة مستغامن .اآلداب والفنون  . قسم اللغة العربية وآدا
قضايا النحو العريب الواقع واآلفاق، النحو : امللتقى الوطين الثالث حول: م2009أفريل  --

. كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية. العريب وعالقته باالجتاهات النقدية املعاصرة
رت  .اقسم اللغة العربية وآدا. جامعة ابن خلدون 

. اليوم الدراسي حول البشري اإلبراهيمي منور األذهان وفارس البيان: م2009جوان  --
لس األعلى للغة العربية  .اجلزائر. ا

  :مؤّلفاته :ثانيا

ة وهي كاآليت ّ ة والنّقدي ّ   :صاحب العديد من املؤلفات األدبي

ة   :على التّوايلوتتمثّل يف الروايات اخلمسة اليت كتبها الناقد وهي  :المؤّلفات األدبيّ

 .م1999صادرة عن دار الغرب للنشر والتوزيع بوهران : متاهات الدوائر المغلقة –

رواية من اخليال العلمي صادرة عن دار  )الخطر اآلتي من المستقبل( جاللته األب األعظم  –
 . .ص307م يف 2002الغرب للنشر والتوزيع بوهران اجلزائر سنة 

                                                             
.   
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رواية صادرة عن دار الغرب للنشر والتوزيع بوهران اجلزائر، : الوهمعلى الّضفة األخرى من  –
 .ص179م يف 2002سنة 

ة – رواية طبعت على نفقة الصندوق الوطين لرتقية الفنون واآلداب : مقامات الذاكرة المنسيّ
 .ص229م يف 2004وتطويرها التابع لوزارة االتصال والثقافة سنة 

مكتبة الرشاد للطباعة والنّشر والتّوزيع باجلزائر بدعم من وزارة رواية صادرة عن :العين الثالثة –
 .          ص153م يف 2009الثقافة يف إطار الصندوق الوطين لرتقية الفنون واآلداب سنة 

  : المؤلفات النّقديّة

 .م1999دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،  .نظرية الكتابة يف النقد العريب القدمي -

احتاد الكتاب العرب، دمشق، . القراءة واحلداثة مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية -
  . . م 2000سوريا،

  .م2000دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،. فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن -

ل -   .م2001ئر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران ، اجلزا. فعل القراءة النشأة والتحوّ

  .م2001دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر، . توترات اإلبداع الشعري -

  .م2002احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، . فلسفة املكان يف الشعر العريب -

  . م2003دار الغرب للنشر والتوزيع وهران، اجلزائر، . شعرية املشهد يف اإلبداع األديب -

دار الغرب للنشر والتوزيع وهران، اجلزائر، . ، النص األديب بني الرتمجة والتعريبالواحد املتعدد -
  .م2005

                                                             
.   
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دار األديب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر، . نقد النقد، املنجز العريب يف النقد األديب -
تمثل وهو جزء من كتاب القراءة واحلداثة مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية إذ ي. م2007

  .يف املدخل والباب األول منه

وهو . م2007دار األديب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،. نظريات القراءة يف النقد املعاصر -
عبارة عن الباب الثاين من كتاب القراءة واحلداثة ، مع إضافة فصل جديد بعنوان التلقي واحلدث 

  .القرائي

دار الرشاد للطباعة، سيدي . ة يف قصة سيدنا يوسفاملشهد السردي يف القرآن الكرمي، قراء -
  .م2009بلعباس،اجلزائر، 

الرتدد السردي يف القرآن الكرمي، مقاربة لرتددات السرد يف قصة سيدنا موسى، ديوان  -
ة، اجلزائر، ّ   .م2010املطبوعات اجلامعي

  .م2013دار التنوير، اجلزائر،. مراجعات يف الفكر واألدب والنّقد، نصوص –

  ).خمطوط(سيماء النماذج البشرية يف القرآن الكرمي  -

  ).خمطوط(املستقبلية يف احلديث النبوي الشريف   -

ة منها ّ   (*):وباإلضافة إىل هذه الكتب للناقد أيضا جمموعة من املطبوعات اجلامعي

 .م1998) حامل بيداغوجي(بالغة الكتابة  --
 .م1999) حامل بيداغوجي(مجاليات القراءة  --
ةالقراءة   -- ّ  .م2000)حامل بيداغوجي(البنيوي
ة  -- ّ  مز2001)حامل بيداغوجي(أصول القراءة العربي

                                                             
  .مقتطفة من السرية الذاتية للناقد  (*)
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 .م2002)حامل بيداغوجي(مبادئ القراءة  --
 .م2004) حامل بيداغوجي(حتليل اخلطاب  --
ة والتطبيق  -- ّ  .م2005)حامل بيداغوجي(قراءة النص األديب، النظري
  . .م2006)حامل بيداغوجي(املنهج االجتماعي يف قراءة األدب  --

  : مصادر السيرة    
ة   -- ّ  : ،مدونة حبيب مونسيالسرية الذاتية حلبيب مونسي على الشبكة اإللكرتوني

://rawdat al adab.blogs pot.com. http  
حممد : تقدمي الدكتورإعداد و  شواطئ  االنعتاق، إذاعة جيجل اجلهوية، : احلّصة اإلذاعية  --

  .الصاحل خريف
  .كمال زايدي: إعداد وتقدمي.سيدي بلعباس اجلهويةوجوه، إذاعة : احلّصة اإلذاعية  --

  

 

                                                             
.    
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  .القرآن الكريم
  :المصادر

 :مؤلفات حبيب مونسي
  

عليه  لرتددات السرد يف قصة سيدنا موسىالرتدد السردي يف القرآن الكرمي، مقاربة  -
ة، اجلزائر، ديوان  . السالم ّ  .م2010املطبوعات اجلامعي

 .م2001 دط،دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،. توترات اإلبداع الشعري -
 .م2003 دط،دار الغرب للنشر والتوزيع وهران، اجلزائر،. املشهد يف اإلبداع األديبشعرية  -
ل -  .م2001 دط،دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران ، اجلزائر،. فعل القراءة النشأة والتحوّ
، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر. فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن -

 .م2000دط،
 .م2002 دط، احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،. يف الشعر العريبفلسفة املكان  -
احتاد الكتاب العرب، دمشق، . القراءة واحلداثة مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية -

 .م2000،، دطسوريا
 .م2013، 1ط دار التنوير، اجلزائر،. مراجعات يف الفكر واألدب والنّقد، نصوص -
ديوان  .عليه السالم آن الكرمي، قراءة يف قصة سيدنا يوسفاملشهد السردي يف القر  -

ة ّ  .م2009 دط، اجلزائر، ،املطبوعات اجلامعي
دط،  اجلزائر،، ر األديب للنشر والتوزيع، وهراندا. نظريات القراءة يف النقد املعاصر -

 .م2007
 دط،  دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر، .نظرية الكتابة يف النقد العريب القدمي -

 .م1999
 دار األديب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،. نقد النقد، املنجز العريب يف النقد األديب -

 .م2007 دط،
والتوزيع وهران،  دار الغرب للنشر. الواحد املتعدد، النص األديب بني الرتمجة والتعريب -

 .م2005 دط، اجلزائر،
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  :المراجع
 :المعاجم         

 ،، دار الكتب العلمية، بريوت2عامر أمحد حيدر،مج:حتق.لسان العرب :ابن منظور   -
  .م2005–ه1426، 1لبنان، ط

حممد باسل : حتق. أساس البالغة: أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزّخمشرّي  -
 .م1998–ه1419، 1ط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 2عيون السود، ج

أبو الوفاء نصر اهلوريين، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتق. القاموس احمليط:الفريوزبادي -
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