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أتمدم بجزٌل الشكر واالمتنان إلى كل من أشعل شمعة درب عملً إلى من ولؾ على منابر 

 دربً وأعطى من حصٌلته فكرة لٌنٌر بها

" التً لم تبخل علً بتوجٌهاتها و نصابحها مدانً لٌلىوأخص بالذكر األستاذة المشرفة "

 المٌمة التً كانت عونا لً فً إتمام هذا البحث فجزاها هللا كل الخٌر

فلها منً كل التمدٌر واالحترام، كما أتوجه بالشكر إلى أساتذتنا الكرام فً كلٌة األدب 

 ً مشوارنا الّدراسً .والفنون الذٌن رافمونا ف

 و أتمدم بالشكر إلى كل من ساعدنً من بعٌد أو لرٌب على إنجاز هذا العمل المتواضع .

 شكـــر  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

إلهً ال ٌطٌب اللٌل إال بشكرن والنهار بطاعتن وال تطٌب اآلخرة إال بعفون، وال تطٌب 

ألمانة، و نصح األمة إلى نبً الرحمة الجنة إال برإٌتن هللا هلالج لج، إلى من بلػ الرسالة، وأدى ا

و نور العالمٌن سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من كلله هللا بالهٌبة والولار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار 

 : والدي العزٌز .أرجو من هللا أن ٌمر فً عمرن لترى ثمار لد حان لطفها بعد طول انتظار

لحنان إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود إلى من كان إلى مالكً فً الحٌاة إلى معنى الحب وا

 . أمً الحبٌبةدعاإها سر نجاحً و حنانها بلسم جراحً، إلى أؼلى الحباٌب: 

 . 7102إلى كل طلبة الماستر فً كلٌة األدب و الفنون دفعة 
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 مــقّدمــة:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الّسالم عل أشرؾ المرسلٌن سٌّدنا محّمد خٌر خلك هللا الحمد هلل رب العالمٌن والّصالة و 

 أجمعٌن . 

 -أمـا بعـد  -

تعّد جمالٌّة التلمً إحدى أهم النظرٌاّت النمدٌة المنبثمة من الدوابر األكادٌمٌة والتً جعلت 

من المارئ، وفعل التلمًّ محورا  هاّما لجهودها البحثٌة، وهً نظرٌة ولدت من رحم 

 لبنٌوٌّة، رافضة الطُّروحات النسمٌّة التً تختزل اإلبداع فً طرؾ واحد . التٌّارات ما بعد ا

جاءت دراستً فً هذا البحث موسومة بجمالٌّة التلمًّ فً دٌوان اللّهب الممّدس "لمفدي 

 زكرٌاء" .

فإّن االشتؽال على التلمً الذي ٌتم فٌه التّحاور والتّفاعل بٌن النّص والمارئ هو ما ٌعد فعال 

ه ا لرسم جمالٌة التلمًّ أفما بحثٌا جدٌدا، أُّسِس لرإٌة جدٌدة فً بناء النص وتشّكل المعنى توجُّ

بطرح جدٌد ٌُدرج بعد المراءة فٌه، بوصفها حلمة إنتاجٌّة أخرى ال ٌتحمك النص إال 

بوجودها، كما أن المدرة على محاورة أفكار ومفاهٌم منتمٌّة إلى حمول معرفٌّة أخرى تمنح 

تلمً مٌزة الشمولٌّة، حٌث استطاعت أن تمد جسورا مع نظرٌات تتماسم وإٌاها لجمالٌة ال

 موضوعا واحدا . 

هذه النماط وؼٌرها، هً ما ٌشّكل أهمٌّة بالؽة لجمالٌّة التلمً، حٌث ألنعت الكثٌر من 

ًّ طرح التساإالت  الّدارسٌن بتبنًّ منهجٌتها ضمن مشارٌعهم البحثٌّة، وعلٌه وجب عل

هً جمالٌة التلمً؟ ومن مإسسها؟ وما هً األصول المعرفٌة لها؟ وما هً اآلتٌة: ما 

العناصر التً تموم علٌها جمالٌة التلمً؟ وما مكانة المارئ فً جمالٌة التلمً؟ هل المارئ هو 

 العنصر األساسً فٌها؟ . 

وعلٌه ٌسعى بحثً هذا إلى تحمٌك جملة من األهداؾ والدوافع الختٌّار موضوعً وهً 

بة فً معرفة الّدور الذي ٌموم علٌه المارئ فً العملٌة اإلبداعٌّة واإلحاطة بجمالٌّة الّرؼ

التلمً كرإٌة نمدٌة لها خلفٌتها وأسسها، معرفة التواصل بٌن النص والمارئ كنمطة إبداعٌّة 

 مازلت إلى حد اآلن إلى االهتمام بها من طرؾ النمّاد . 

فً بحثً هذا التً جاءت على النّحو اآلتً:  لإلجابة عن تلن األسبلة اعتمدت على خطة

ممدمة ولد جاءت ممّهدة للموضوع وٌلٌها مدخل فتضّمن اإلرهاصات األولى لفكرة التلمًّ 

وسلطة المارئ، أتبعته بفصلٌن، فصل نظري وفصل تطبٌمً واشتمل كل فصل على 
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ى خمسة مباحث، فالفصل األول جاء بعنوان جمالٌة التلمً، حٌث تضمن هذا الفصل عل

مباحث وٌندرج كل مبحث تحت عنوان خاص به، فالمبحث األول جاء تحت عنوان األسس 

الفكرٌة والفلسفٌة لجمالٌّة التلمً، أما المبحث الثانً فكان عنوانه األصول المعرفٌة لجمالٌة 

التلمً، وٌلٌه المبحث الثالث معنون بتؤثٌر جمالٌة التلمً فً الفكر النمدي العربً، والمبحث 

الرابع عنوانه مفهوم النص والنص التخٌلً، وأخٌرا المبحث الخامس الذي جاء بعنوان 

مكانة المارئ فً جمالٌة التلمً، أما الفصل التطبٌمً وهو الفصل الثانً واألخٌر جاء بعنوان 

دراسة تطبٌمٌة فً دٌوان " اللّهب الممدس لمفدي زكرٌاء"، و تمحورت فٌه سبعة مباحث 

لمبحث األول بنبذة عن حٌاة الشاعر "مفدي زكرٌاء"، أما المبحث الثانً فكان افتتاحً با

جاء بعنوان لراءة فً عنوان " اللّهب الممدس "، أما المبحث الثالث فكان فً تشكل األفك 

وخٌبة األفك، واندرج المبحث الرابع تحت عنوان المسافة الجمالٌة، أما المبحث الخامس 

والسادس كان بعنوان التّناص، والسابع بعنوان جمالٌّة المكان، فدرست فٌه المتعة الجمالٌّة، 

وفً األخٌر أدرجت خاتمة، جاءت ملمة ألهم النّتابج التً توصلت إلٌها من خالل بحثً، 

كما احتوى بحثً على مجموعة من المصادر والمراجع، وذلن إلثراء موضوع بحثً هذا، 

 .  وفهرس ٌحتوي على رلم صفحات ما جًء فً المضمون

نظرا لطبٌعة دراسة بحثً فمد اعتمدت على منهج ولراءات، فلمد اتّخذت المنهج الوصفً 

كما هً انطاللا من خلفٌّتها الفكرٌة،  «جمالٌة التلمً » واعتمدت علٌه فً محاولة فهم 

، وتطبٌك مفاهٌم جمالٌة التلمًّ «لدٌوان اللّهب الممدس لمفدي زكرٌاء » ولراءة تحلٌلٌة 

 ج . على النموذ

فمن خالل دراستً هذه كانت رحلة بها صعوبات على المستوٌٌن النّظري والتّطبٌمً، فٌما 

ٌخص المستوى النظري فكانت صعوباته تتمثل فً للة المصادر والمراجع، أما بالنسبة 

للمستوى التطبٌمً، فكان من الّصعب تحوٌل مفاهٌم جمالٌة التلمً من إطارها النظري إلى 

 فً ندرة الدراسات التطبٌمٌة لالستعانة بها . التطبٌك وذلن  

وفً األخٌر ال ٌسعنً إال أن أتمدم بجزٌل الشكر والعرفان ألستاذتً الفاضلة "مدانً لٌلى" 

التً أشرفت على هذه الدراسة، ووّجهتنً إلٌها، فلمد كانت بمثابة الُمرشد المعٌن فً بحثً 

 فً هذه الدراسة.  هذا، و نرجو من المولى عز وجل أن أكون لد وفمت
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 مـدخل: سلطـة القـارئ.

 مفهوم المإلّؾ والـنص. -

 اختٌار المصطلح وداللته: -

 أ/ التلمًّ لؽة.                                   

 ب/ التلمًّ اصطالحا.

 هٌمنة المارئ. -
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 مـدخـل:

ظاهرة األدبٌة، فمن لراءة النشؤة إلى لراءة اختلفت النظرٌّات وتعددت المناهج فً تفسٌر ال

التمبل، ومن لراءة اإلبداع إلى لراءة التلمً. هً تصّورات وآفاق نمدٌة اهتمت بالعملٌة 

اإلبداعٌة فً مسٌرة طوٌلة خاضتها فً سبٌل فن أسرار النص، إذ تعد نظرٌة التلمً واحدة 

ولد استطاعت من حداثتها أن تفرض  من أهم المناهج النمدٌة الحدٌثة فً دراسة األدب ونمده

نفسها فً تارٌخ الفكر العربً وتحتل مكانة متمٌزة بٌن المناهج النمدٌة، جاءت هذه النظرٌة 

لتإسس بعدا جمالٌا للنص ٌتمثل فً لراءة النص األدبً من خالل إضافة عناصر جدٌدة 

ٌل النص من خالل لمكونات العملٌة اإلبداعٌة والكشؾ عن أمور جوهرٌة عند تفسٌر  وتؤو

 تركٌزها على محور أساسً وهو المارئ . 

لٌس اعتباطٌا أن تبرز أهمٌة المارئ فً هذه المرحلة التارٌخٌة إذ أن النظرٌة األدبٌة 

 حاولت على مر العصور أن تركز اهتمامها على عنصرٌن : 

: وهو المبدع أو األدٌب، وٌتجلى فً نمد المرن التاسع عشر الذي المؤلـف -1

ه المناهج السٌالٌة كالمنهج التارٌخً والمنهج االجتماعً والنفسً، وفٌها تمثل

دعوة صرٌحة إلى اإللمام بالمرجعٌّات الخارجة المتعلمة بحٌاة األدٌب 

وظروفه االجتماعٌة وأحواله النفسٌة.
1
 

ٌتمثل فً مدرسة النمد الجدٌد والشكالنٌة التً تطورت عنها البنٌوٌة والنمد  الـنص: -2

ابً وهذه المناهج داخلٌة تهتم بمماربة النصوص األدبٌة مماربة محاٌثة ترتكز على السٌم

النص بوصفه بنٌة مكتفٌة بذاتها وهً دعوة إلى فتح النص على نفسه وؼلمه أمام 

رابدة فً هذا المجال، بسبب رؼبتها  المرجعٌات الخارجٌة، إذ تعتبر الشكالنٌة الروسٌة 

ًّ بالشكل الخارجً فً إضفاء صفة علمٌّة على ا لدرس األدبً، مع ضرورة االهتمام الكل

للنص األدبً، و ما ٌحتوٌه من ظواهر لؽوٌة تإكد خصوصٌة العمل األدبً عن سابر 

األعمال الفنٌة األخرى، ومن التٌّارات النمدٌة الثابرة على المناهج السٌالٌة، نجد تٌار النمد 

دٌة أنجلو أمرٌكٌة شهٌرة، خالل النصؾ الجدٌد الذي تشكلت معالمه من خالل حركة نم

األول من المرن العشرٌن، أسهمت فً تفوٌض أسس المراءة السٌالٌة، انطاللا من اهتمامها 

باألبعاد الّداخلٌة للنص األدبً، ومطالبة النمد باستكشاؾ العمل الفنً فً ذاته  ولذاته، فال 

جتماعٌة تارٌخٌة أو لؽوٌة، ألن كل ٌمٌّمه بمماٌٌس خارجة عنه، سواء أكانت هذه المماٌٌس ا

. ما ال ٌتبع من العمل الفنً نفسه هو فً الوالع دخٌل علٌه
2
 

                                                           

، طبعة األولى سنة 1، الجزابر ج/منشورات االختالؾ ٌثة،أحمد ٌوسؾ، المراءة النسمٌة، سلطة البنٌة ووهم المحا -1

.  178ص  2003  

 )المرجع السابك(.  152سلطة البنٌة ووهم المحاٌثة، ص  –المراءة النسمٌة  أحمد ٌوسؾ، -1
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إلى أن جاءت مرحلة المارئ وتتجسد فً ما ٌسمى اتّجاهات ما بعد البنٌوٌّة ومنها السمٌابٌّة 

والتفكٌكٌة ونظرٌة التلمً التً لٌل عنها أنها جاءت لتصحح األخطاء التً ولعت فٌها 

البنٌوٌة وأبرزها االنؽالق النصً وإهمال حركة التارٌخ، لعل المارئ ٌستطٌع تلخٌص هذه 

وبذلن نجد أن العمر  »المسٌرة الحافلة فً ثالث لحظات كما تمول "بشرى موسى صالح" 

المنهجً الحدٌث ٌنطوي على ثالث لحظات المإلؾ وتمثلت فً نمد المرن التاسع عشر 

اعً، ثم خطة النص التً جسدها النمد البنابً فً الستٌنٌات من التارٌخً النفسً، واالجتم

هذا المرن وأخٌرا لحظة المارئ أو المتلمً كما فً اتجاهات ما بعد البنٌوٌة وال سٌما نظرٌة 

.«التلمً فً السبعٌنٌات منه
1
 

لم ٌمتصر األمر عل األبعاد النظرٌة واالصطالحٌة فمد أوجدت اتجاهات ما بعد البنٌوٌة 

ل، إجرابٌة ٌتضح فٌها دور المتلمً فً بناء المعنى وإعادة إنتاجه خاصة نظرٌة التلمً بداب

فمد فسحت المجال أمام الذات المتلمٌة للدخول فً فضاء التحلٌل وإعادة االعتبار للمارئ 

كؤحد أبرز عناصر اإلرسال أو التخاطب األدبً.
2
 

 اختٌـار المصطلـح و داللتـه :  -

النتباه وٌستدعً ولفة هو ذلن المصطلح المستخدم عنوانا لهذه لعّل أول ما ٌستدعً ا

النظرٌة، فمصطلح التلمً ؼٌر مؤلوؾ بالنسبة آلذان المشتؽلٌن بحركات النمد فً الشرق 

والؽرب على السواء ألن المادة اللؽوٌة بمشتماتها فً العربٌة، وتصرٌفاتها فً االنجلٌزٌة 

 تنتظم معنى التلمً واإلستمبال معا . 

«.فالن ٌتلمى فالن أي ٌستمبله»جاء فً لسان العرب:  التلقً لغة: - أ
3 

 وٌمال فً العربٌة تلماه أي استمبله والتلمً هو االستمبال. 

لكن التماٌز فً الداللة بٌن مفهوم التلمً ومفهوم االستمبال، ٌكمن فً طبٌعٌة االستعمال عند 

بمشتماتها  «التلمً»تخدام مادة العرب، فالكثٌر الؽالب فً االستعماالت العربٌة هو اس

مضافة إلى النص سواء كان خبرا أم حدٌثا أم شعرا أو خطابا، وحسبنا فً هذا المرآن 

وفً أجّلِ  «االستمبال»الكرٌم، اعتمد مادة التلمً فً أنساله التعبٌرٌّة، ولم ٌستخدم ماّدة 

مواطن التلمً ألشرؾ النصوص
َربِِّه َكِلَماِت فَتَاَب  فَتَلَمىَّ آَدَم ِمنْ »ٌمول عز و جل . 4

ٌْهِ  .«َعلَ
5
 

                                                           

، 2001، 1، الدار البٌضاء )المؽرب(، طالمركز الثمافً العربًتطبٌمات، أصول ونظرٌة التلمً،  بشرى موسى صالح، -2

.  32ص   

. 33ٌنظر: المرجع نفسه، ص  - 2  
 .685ص  200 طبعة األولى، العلمٌة بٌروت، ، دار الكتاب 8لسان العرب،  الجزء منظور،  ابن -1
، دار الفكر ً بٌن المذاهب الؽربٌة الحدٌثة وتراثنا النمديجمالٌات التلموٌنظر: محمود عباس عبد الواحد، لراءة النص  -4

 .  14، ص1996، 1العربً، مصر، ط
  سورة البمرة . -5
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فداللة االستعمال المرآنً لمادة التلمً مع النص تُنبه إلى ما لد ٌكون لهذه المادة من إٌحاءات 

وإشارات إلى عملٌة التفاعل النفسً والذهنً مع النص، حٌث تُرد نمطة التلمً مرادفة أحٌانا 

 أدبابنا ورواد التراث النمدي . لمعنى الفهم والفطنة، وهً مسؤلة لم تؽب عن 

ٌدخل هذا المصطلح تحت صفة النظرٌة، أي نظرٌة التلمً وهً  التلقً اصطالحا: -ب

مجموعة من المبادئ واألسس النظرٌة التً شاعت فً ألمانٌا منذ منتصؾ السبعٌنات على 

فً  ٌد "كونستانس" تهدؾ إلى الثورة ضد البنٌوٌّة والوصفٌّة وإعطاء الّدور الجوهري

العملٌة النمدٌة للمارئ، باعتبار أن العمل األدبً منشؤ حوار مستمر مع المارئ. 
1
 

ومن هنا كان مصطلح التلمً أو تلمً النص ٌستتبع االهتمام بالمارئ وتحدٌد معنى النص 

 وتؤوٌله والوصول إلى نتابج ٌكون المارئ هو محورها . 

ٌاسً والفكري الذي صاحبها منذ نشؤتها تتمٌز نظرٌة التلمً عن ؼٌرها فً أن مفهومها الس

مرتبط بالصراع الذي واجهته ألمانٌا الؽربٌة مع النظام الماركسً الذي كان مهٌمنا على 

تفكٌن ألمانٌا الشرلٌة والذي ٌهتم بمنجز العمل )المبدع( أكثر اهتمامه بمستهلن هذا المنتوج 

رضٌن لهذه النظرٌة ووجهوا )المارئ( وبهذا كانت المعسكرات الماركسٌة من أشد المعا

إلٌها كثٌرا من المآخذ فً حوار طوٌل ومنالشات حادة بٌن رّواد المدرستٌن، فرواد نظرٌة 

التلمً ٌلمون على الماركسٌة تبعٌة األزمة التً حدثت فً األدب وفً انحراؾ المارئ فكرٌا 

حاولة برجوازٌة تدل فً تعامله مع النص ونماد ألمانٌا الشرلٌة ٌصفون نظرٌة التلمً بؤنها م

على إفالس روادها فً إٌجاد البدابل للمعالجة الماركسٌة . 
2
  

وعلى العكس من هذا نجد "جمالٌة التلمً" تإكد على حرٌّة المارئ من منطلك الثورة على 

المٌود التً كبّل بها النمد الشٌوعً عملٌة اإلبداع، والتً فرضت على المارئ التعامل مع 

ود إٌدٌولوجٌّة معٌنة تلؽً ذاتٌة المارئ فً سبٌل خدمة المذهب أو النص وفهمه فً حد

الطبمة، وهذا ٌعنً أن للنص معنى واحد ٌتعٌّن على المارئ الكشؾ عنه، وبهذا تكون 

المراءة ممٌدة ومحددة المعالم سلفا، فهً ال تحلم بزعزعة أفك أو تجاوز معٌار بل ترضى 

ا سابمة علٌها.من خالل مالمستها للكابن أو تكرر ذواته
3
  

أما فً المجتمعات الرأسمالٌة التً توصؾ بؤنها مجتمعات ٌتمتع فٌها الفرد بنوع من الحرٌة 

ففٌها ٌفسح المجال إلى المول بتعدد المعانً وعلى هذا األساس تكون هذه النظرٌة وبهذا 

النشاط  المفهوم السٌاسً تمثل صراعا بٌن نظام دٌممراطً ونظام شٌوعً، فاألول ٌتمتع فٌه

                                                           

  . 16جمالٌات التلمً ص محمود عباس عبد الواحد، لراءة النص وٌنظر:  -4

)المرجع السابك( . 16ٌنظر محمود عباس عبد الواحد : لراءة النص و جمالٌات التلمً ص  - 2  
بٌة ، مطبعة إتحاد الكتاب العرب ٌنظر حبٌب مونسً، المراءة و الحداثة ، مماربة الكابن والممكن فً المراءة العر -2

 .279، ص 2000 دمشك،
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الفردي بحرٌة مصونة من جبرٌة الطبمة، أما الثانً فٌتحدد فٌها نشاط الفرد لجبروت 

الطبمة.
1
  

كان النمد الموجه للنظام الماركسً لٌس صحٌحا كلٌا وفٌه نوع من التعسؾ فً حمه ألنه 

 أثبت الدور الذي ٌلعبه المارئ الفرد، ذلن أن فً كل مرة ٌمرأ النص لراءة متجددة وٌعطٌه

ولد  دالالت لم تعطى له من لبل فالسر لٌس كامنا فً النص بمدر ما هو كامن فً المارئ،

أن المشكلة التً تواجهها تكمن فً فهم كٌؾ أن »عبر "كارل ماركس" عن هذا بإلراره 

الفن اإلؼرٌمً و الشعر الملحمً المرتبطٌن بؤشكال محددة للتطور االجتماعً ال ٌزالن 

.«الٌةٌمنحاننا المتعة الجم
2
 

لمد أؼلمت نظرٌة التلمً دور صاحب النص )المبدع( بمعنى أن دراسة أحواله النفسٌة 

وظروفه االجتماعٌة لٌست أمرا ضرورٌا ٌعتمد علٌه فً التعامل مع النص، فالنظرٌة تشٌر 

إلى تحول هام من صاحب النتاج إلى النص والمارئ ألنها حركة تصحٌح لزواٌا انحراؾ 

ود به إلى لٌمة النص وأهمٌة المارئ، ومن هنا كان التركٌز فً مفهوم الفكر النمدي لتع

التلمً على محورٌن فمط هما المارئ والنص.
3
  

منذ نشؤتها فً ألمانٌا الؽربٌة صدى طٌبا لدى الكثٌر « التمبل»لمد اللت نظرٌة جمالٌة التلمً 

أبرز ممثلٌها وأشهرهم  من الدارسٌن كما أثارت حولها نماشات ثرٌة جدا، بجنوب ألمانٌا فإن

"هانز روبرت ٌاوس" و"فولفؽانػ آٌزر" ومن خالل هذٌن العالمٌن الذٌن هما النمّاد الكبار 

المنظرٌن للتلمً نستطٌع أن نرصد تطّورات هذه النظرٌّة والكشؾ عن مكانتها النمدٌة 

والتارٌخٌة من بٌن مدارس واتجاهات النمد األدبً الحدٌث الكثٌرة المتباٌنة
4
. 

لمد كان "ٌاوس" واحدا من مجموعة من األساتذة األكادٌمٌٌن بجماعة كونستانس الذٌن 

ٌضربون على وتر واحد طبما "لبول دٌمان"، لمد حاول "ٌاوس" أن ٌخلص األدب األلمانً 

من الثنابٌة المفروضة علٌه بتؤثٌر المذهب الماركسً فً النمد ومذهب الشكلٌة الروسٌة، 

هٌن لابم على أساس أن المارئ الماركسً ٌتعامل مع النص األدبً من فالتّعارض بٌن االتجا

خالل التفسٌر المادي للتارٌخ فهو فً نظر "ٌاوس" لارئ ٌستمبل النص تحت وطؤة الجبرٌة 

المذهبٌة لتمالٌد "ماركس" وبالتالً معزول تماما عن جمالٌة النص.
5
  

زوال عن موالفه التارٌخٌة وهمه وأما المارئ فً مذهب الشكلٌة الروسٌة ٌستمبل النص مع

أن ٌمؾ عند البناء الشكلً، و لد انتهى "ٌاوس" من محاوالته فً التؽلب على هذا االنمسام 

                                                           

1 .17ص  ،مالٌات التلمًٌنظر محمود عباس عبد الواحد، لراءة النص وج -
  

روبرت سً هولب، نظرٌة االستمبال، ممدمة نمدٌة،  راعد عبد الجلٌل جواد ، دار الحوار للنشر والتوزٌع الالذلٌة  -4
 . 27، ص 1992
.  18ٌة التلمً، ص لبد الواحد، لراءة النص وجماٌنظر محمود عباس ع - 3  
. 04، ص 1992، الماهرة ٌنظر عبد الناصر حسن دمحم، نظرٌة التلمً بٌن ٌاوس و آٌزر،  دار النهضة العربٌة، - 4

  

. 05ٌنظر: عبد الناصر حسن دمحم، نظرٌة التلمً بٌن ٌاوس وآٌزر،  ص  - 5  
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إلى رإٌة جدٌدة تضع المارئ فً موضعه المناسب من النص، ولد أطلك على هذه الرإٌة 

جمالٌة التلمً.
1
  

فً تصور للمفهوم العام الذي  ولد ال ٌختلؾ "ٌاوس" عن ألرانه من رواد نظرٌة التلمً

ارتبطت به النظرٌة منذ ظهورها فً ساحة النمد الؽربً، ولكنه معرض حدٌثه عن جمالٌة 

التلمً، بدأ مهتما بالعاللة بٌن األدب والتارٌخ والدعوة إلى ضرورة التوحٌد بٌن تارٌخ 

ماع فً مفهوم النص وجمالٌته، بٌنما اهتم معظم ألرانه بالفلسفة وعلم النفس وعلم االجت

االستمبال، وٌفهم من كالم "ٌاوس" ودعوته إلى التوحٌد بٌن األدب والتارٌخ أن التعامل مع 

النص إنما ٌتم بمعٌارٌن ال ؼنا ألحدهما عن اآلخر وهما: معٌار اإلدران الجمالً لدى 

المتلمً، ومعٌرات الخبرات الماضٌة التً ٌتم استدعابها فً لحظات التلمً.
2
   

ٌة األدب طبما "لٌاوس" ال تموم على وجود الحمابك األدبٌة ولكنها تموم على تعرؾ إن تارٌخ

المارئ المبكر للعمل األدبً، ومن طبٌعة العاللة الحوارٌة بٌن العمل األدبً والملتمً، فهذا 

له أهمٌته التارٌخٌة فً تارٌخ األدب، فٌنبؽً على مإرخ األدب دابما أن ٌصبح فً البداٌة 

اربا لٌمكن تفهم العمل وتموٌمه، وبمعنى آخر لبل أن ٌطلك علٌه حمكه الذاتً هو اآلخر ل

لٌكون لادرا على المٌام بالتحدٌد الواعً لمكانة العمل الجمالٌة ووضعٌته فً التواصل 

التارٌخً لمرابه.
3
  

إذا كان سعً "ٌاوس" منصبا فً اتجاه ٌتكامل فٌه التارٌخ وعلم الجمال أو الماركسٌة 

ٌة فإن بوسعنا أن نرى جهود "ٌاوس" فً تجسٌد هذه الفكرة عبر مفهوم أفك والشكالن

التولعات، أفك االنتظار، المسافة الجمالٌة.
4
  

ٌعد "آٌزر" ثانً اثنٌن كان لهما أكبر أثر فً لفت األنظار إلى نظرٌات المراءة بعامة 

لكلٌات وٌختلفان وجمالٌات االستمبال خاصة، كان "ٌاوس" و"آٌزر" ٌتفمان فً العموم أو ا

فً الخصوص أو التفاصٌل بمعنى أنه كان" آٌزر" ٌنطلك من البداٌة التً انطلك منها 

"ٌاوس" والمتمثلة فً "االعتراض على أسس المماربات البنٌوٌة والنصوصٌة بعامة 

والتشدٌد على أهمٌة دور الملتمً، بٌنما اهتم "آٌزر" بمضٌة بناء المعنى، وطرابك تفسٌر 

الل اعتماده أن النص ٌنطوي على عدد من الفجوات التً تستدعً لٌام الملتمً النص من خ

بعدد من اإلجراءات لكً ٌكون المعنى فً وضع ٌحمك الؽاٌات المصوى لإلنتاج وهو 

ٌكشؾ بذلن عن أن النص ٌتضمن حتمٌة تشكل ركنا أساسٌا من وجوده، إنها ماثلة فٌما 

ٌطلك علٌه"آٌزر"  ''المارئ الضمنً''.
5
  

                                                           

. .07ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 1  
.  18محمود عباس عبد الواحد،  لراءة النص وجمالٌات التلمً، ص  ٌنظر: - 2  
. 15ٌنظر عبد الناصر حسن دمحم: نظرٌة التلمً بٌن ٌاوس وآٌزر ص  - 3

  

.  16ٌنظر: المربع نفسه ص  - 4  
  )المرجع السابك( . 35عبد الناصر حسن دمحم، نظرٌة التلمً بٌن ٌاوس و آٌزر ص  -1
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كان "آٌزر" مإمنا بحتمٌة دور المارئ بوصفه مشاركا أساسٌا فً بناء النص، لمد كان ٌمول 

لكً ٌكون اإلبداع ذاتًٌّا نابعا من الرواٌة، فإن المإلؾ ٌحتاج إلى معاونة من مباشرة من 

الشخص الذي ٌدرن هذا اإلبداع وهو ما نسمٌه المارئ، كانت مشكلة المعنى لدى المارئ 

الحمٌمً الهتمامات "آٌزر"، حاول أن ٌمدم رإٌة تتعارض مع التفسٌر التملٌدي هً المنطلك 

الذي حاول أن ٌوضح المعنى على لصة مشهورة. ولد استخدم "آٌزر" عددا من المفاهٌم 

منها: السجل واإلستراتٌجٌة ومولع الالتحدٌد.
1
 

مجال التؤوٌل، ولم لم تمتصر هذه النظرٌة على فعالٌة المارئ فمط بل فتحت أفما جدٌدا فً 

تعد ؼاٌة دراسة األدب هً المعرفة فحسب، بل معرفة طرابك المعرفة وإمكانٌاتها 

وممكناتها، مما ٌعنً أن الولوؾ على دالالت النص ال ٌكون فمط بالتفسٌر وإنما ٌتعداه إلى 

 التؤوٌل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.  44 ٌنظر: المرجع نفسه ص - 1
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 الفصل األول : جمالٌة التلقً .

 : األسس الفكرٌة الفلسفٌة لجمالٌة التلمً عند :ألولا المبحث

 هانز روبرت ٌاوس . -1

 فولفؽانػ آٌزر .  -2

 األصول المعرفٌة لجمالٌة التلمً عند  الثانً: المبحث

 الظاهراتٌة . -1

 الهٌرومونٌطٌمٌا .  -2

 : تؤثٌر جمالٌة التلمً فً الفكر النمدي العربً عند :  الثالث المبحث

 مفتاح . دكتور أحمد -1

 دكتور حمٌد لحمٌدانً .  -2

 : مفهوم النص و النص التخٌلً .الرابع المبحث

 عاللة المارئ بالنص األدبً .  -1

 : مكانة المارئ فً جمالٌة التلمً . الخامس المبحث

 مفهوم المارئ .  -1

 مكانته .  -2

 

 

 

 

 

 

 

 



                            الفصل األول                                                                                 جمالية التّلقي
 

 

11 

 الـمبحث األّول: األسس الـفكرٌّة لجمالـٌّة الـتلقًّ.

 (Hans Robert Jauiss: )هانز روبرت ٌاوس -1

ٌعد هذا النالد أحد لطبٌن اثنٌن لنظرٌة التلمًّ، بل هو ربما مإسسها األول حٌث كان         

أول نالد ٌعلن التحدي على نظرٌة األدب من خالل مجموعة من الممترحات التً صاؼها 

دب؟ ومعنى فً شكل محاضرة ألماها بجامعة كونستانس مفادها: لماذا تتم دراسة تارٌخ األ

 فً نفس الولت عن مٌالد نظرٌة جدٌدة.

( من بٌن ألرانه باالهتمام بالعاللة بٌن األدب والتارٌخ Jauisولد تفرد "ٌاوس" )        

أثناء التعامل مع النّص األدبً، كما أولى عناٌة كبٌرة بتارٌخ لراءات النص الواحد    

 المراءات ال تلؽً بعضها، وإنما فاالطالع على لراءات النص عبر العصور ٌعنً أن

تتكامل عبر العصور واألزمنة
1

. 

تسجٌال لمختلؾ لراءات األثر  ولهذا ؾ "ٌاوس" ٌدعو إلى أن ٌكون التارٌخ          

الواحد عبر الّزمن ولٌس تمسٌما للّزمن عبر العصور، ودراسة كل عصر أدبً على حدة 

األدٌب عند إنتاج النص من حٌث العادات واألعراؾ التً عرفتها بٌبة
2

. 

وبمؤّن "ٌاوس" أفاد كثٌرا من إرث زعماء الهٌرومٌنوطٌما وعلى أسهم "ؼادمٌر" لفمد   

 L horizon“استنطك أفكاره حول مفهوم األفك اإلجرابً المعروؾ "بؤفك االنتظار"

 D attent’’    "كما أفاد من مفهوم "خٌبة االنتظار عند "كارل بوبر “Karl R. popper” 

وهذا بعد إدراكه مدى استطاعته هذٌن المفهومٌن فً إرضاء تطلّعاته نحو البرهنة على ما  

لفعل التلمًّ من أهمٌّة فً فهم األدب والتّارٌخ له.
3
   

 

 

 مـفهوم أفـق االنتظـار:  .1

وهو عبارة  من المفاهٌم األساسٌّة التً رّكز علٌها "ٌاوس" مفهوم "أفك االنتظار":       

ن الفضاء الذي تتم من خالله عملٌّة بناء المعنى ورسم الخطوات المركزٌّة للتحلٌل، عن ذل

                                                           

، )المرجع الّسابك(.75ص -ممدمة نمدٌة –روبرت سً هولب، نظرٌة االستمبال  - 1  
.121-120، ص2002صالح فضل، مناهج النمد المعاصر، إفرٌمٌا الشرق، الدار البٌضاء،  - 2  
.77، ممدمة نمدٌة –ٌنظر: روبرت سً هولب، نظرٌّة االستمبال  - 3  
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فٌبدوا وكؤنّه أداة أو معٌار ٌستخدمه المتلمًّ لتسجٌل رإٌته المرابٌة بوصؾ مستمبال لهذا 

العمل أو ذان
1

  . 

ختلؾ وٌفهم من هذا التعرٌؾ أن المارئ المتمّرس الذي تعود على التعامل مع م        

األعمال األدبٌّة ٌنتظر أو ٌتولّع أشٌاء وهو ٌباشر النّص، ولد تصّدق تولعاته، فال ٌكون لما 

ا، ولد ٌصدق بحٌث تكون األعمال  ٌمرأ ولع ممٌز فً نفسه وبالتالً ٌكون االنطباع فاتر 

  رالٌّة ٌراوغ فٌها الكاتب لّراءه مما ٌجعل أسالٌبها مخالفة لتولّعاته. وحسب "ٌاوس" فإنّ 

أّما األعمال  األعمال األدبٌّة الجٌّدة هً وحدها المادرة على جعل انتظار لرابها ٌمن بالخٌبة،

البسٌطة فهً تلن التً ترضً آفاق انتظار جمهورها وإن مآل مثل هذه األعمال هو االندثار 

 . 2الّسرٌع

زنها المارئ إن "أفك االنتظار" هو عبارة عن مجموعة من خبرات وكفاءات ٌخت         

 ٌستعٌن بها حٌن ٌتناول تضامن النصوص، لهذا فنظرٌة التلمًّ حسب "جان ستار وبنسكً 

 .لٌس مبحثا للمبتدبٌن المعجلٌن، إذ أنّها تتطلّب معرفة واسعة باألفك بكل معاٌٌره
3

 

فً ممال "ٌاوس" بعنوان '' نظرٌة األجناس وأدب العصور الوسطى'' نجده ٌربط بٌن     

فؤفك االنتظار هو ذلن الذي ٌتكّون عند المارئ من  االنتظار ونظرٌة األجناس أفك 

خالل تراث أو سلسلة من األعمال المعروفة السابمة وبالحال الخاصة التً ٌكون علٌها 

الذهن وتنشؤ مع بروز األثر الجدٌد عن لوانٌن جنسه
4

. 

مفهوم األفك تتمثل فً ارتباطه  وفٌما ٌبدو من خالل هذا المول األخٌر أن أهمٌة        

الوثٌك بدراسة تطّور األجناس، فالملتمى هو ممٌاسها وذلن من خالل المعاٌٌر التً استماها 

من تجاربه الّسابمة، فمجموعة التّفسٌرات التً ترافك األعمال األدبٌّة عبر العصور 

 وتراكمات الفهم لدى المتلمًّ إنّما تإدي إلى تطّور النوع األدبً.

 وتتؤلؾ األنظمة المرجعٌّة ألفك االنتظار حسب "ٌاوس" من العناصر اآلتٌة:         

  التجربة المسبمة التً اكتسبها الجمهور من خالل التعامل مع الجنس األدبً الذي

 ٌنتمً إلٌه النّص.

 .تشّكل األعمال الّسابمة وموضوعاتها التً ٌفترض فً المارئ معرفتها 

                                                           

، 1التّوصٌل ولراءة النص األدبً، ناشر مكتب المصري للتوزٌع والمطبوعات، طعبد النّاصر حسن دمحم، نظرٌّة  -1

.113، مصر، ص1999  

، )المرجع السابك(.14ص –ممدمة نمدٌّة  –روبرت سً هولب، نظرٌة االستمبال  - 2  
.34 -33، ص2003، 1نادر كاظم، الممامات والتلمًّ، المؤسسة العربٌّة للنشر، ط - 3  
.135، نظرٌّة التوصٌل ولراءة النّص األدبً، صعبد الناصر حسن دمحم - 4  
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 رٌّة واللؽة العملٌّة، أي الـّعارض بٌن العالم التخٌّلً والوالع التعارض بٌن اللؽة الّشع

الٌومً
1
. 

وٌتضح أٌضا من المبادئ التً حددها فً أفك االنتظار، أن ممٌاس تطّور النوع         

ٌكمن فً طرؾ المتلمًّ، ألن مجموعة المعاٌٌر التً ٌحملها من خالل تجاربه الّسابمة فً 

م ذلن التطّور فً اللحظة التً تتعّرض فٌها )تلن المعاٌٌر( إلى لراءة األعمال هً التً ترس

تجاوزات فً الّشكل والموضوع واللؽة، وهذه اللحظة لحظة الخٌبة، حٌث ٌخٌب ظن 

المتلمًّ فً مطابمة معاٌٌره الّسابمة مع المعاٌٌر التً ٌنطوي علٌها العمل الجدٌد.
2
 

نتظار، حٌث ٌتفاعل تارٌخ األدب والخبرة ٌتم بناء المعنى وإنتاجه داخل مفهوم أفك اال  

الجمالٌّة وع فعل الفهم عند المتلمًّ، ونتٌجة لتراكم التؤوٌالت )أبنٌة المعانً( عبر التارٌخ 

ٌتحّدد لدٌنا سلسلة تارٌخٌّة خاصة بالتلمً، تموم بمٌاس تطورات النوع األدبً، وتإدي 

ٌث تعد اللحظات التً تتمثّل فً لحظات الخٌبة دورا مهّما فً هذا التؤسٌس التارٌخً ح

تجاوزات أفك النص للمعاٌٌر الّسابمة التً ٌحملها أفك االنتظار لدى المتلمًّ )بمعنى انتهان 

أفك انتظار المتلمًّ(، وهكذا ٌتم التطّور فً الفن األدبً ؼبر استبعاد اآلفاق المتجاوزة 

وتؤسٌس آفاق جدٌدة.
3
  

ك االنتظار، إنشاء أفك انتظار جدٌد، وتبدو الفكرة ولٌدة أن ٌكون وراء كل استبعاد ألف       

الفكر الشكالنً بشكل بارز وذلن فً مفهوم التؽرٌب أو كسر التولع بٌد أن مفهوم خٌبة 

االنتظار ٌفترق عن مفهوم كسر التولع )التؽرٌب( الذي أحدثه الشكالنٌون، الن التؽرٌب 

لمٌاس  النتظار فمد مفهوم ٌشٌده المتلمً ٌخص االنزٌّحات األسلوبٌة، أّما مفهوم خٌبة ا

التؽٌرات أو التبادالت التً تطرح على بنٌة التلمًّ عبر التارٌخ
4

 . 

 Distance Esthetique. المسافة الجمالٌّة: 2

حاول "ٌاوس" أن ٌهذّب نظرٌّته تهذٌبا حسنا، فدعمها بمفهوم آخر، هو مفهوم        

ا البعد المابم بٌن ظهور األثر األدبً نفسه وبٌن أفك انتظاره، ''المسافة الجمالٌّة'' وٌعنى به

وٌمكن الحصول على هذه المسافة من خالل استمراء ردود أفعال المّراء على األثر، أي من 

خالل تلن األحكام النمدٌة التً ٌطلمونها
5
 .  وهذا ما ٌجعلها محددة للسمة الفنٌّة للعمل

ما زادت درجة انخفاض هذه المسافة زادت التراب العمل األدبً حسب جمالٌة التلمًّ، فكل

.من محٌط الفن الترفٌهً أو المطبوخ
6
 

                                                           

.38، ص2004، 1ٌنظر: أحمد أبو حسن، فً المناهج النمدٌّة المعاصرة، دار األمان للنشر والتوزٌع، ط - 1  
.47وتطبٌمات، صح، نظرٌّة التلمًّ. أصول ٌنظر: بشرى موسى صال - 2  
.48، صماتأصول وتطبٌ –ٌنظر: بشرى موسى صالح، نظرٌة التلمً  - 3  
.49ص نظرٌة التلمً، أصول وتطبٌمات، ،بشرى موسى صالح - 4  
.77ص ،1984، 1الماهرة،طٌنظر: حسٌن واد، من لراءة النشأة إلى لراءة التمبل، مجلة فصول للنشر،  - 5 

.78المرجع نفسه، ص - 6  
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فالعمل ''الترفٌهً'' المتولد ٌتمٌز بجمالٌات تلك ؼٌر مستعدة لتؽٌٌر فً تولعاتها ألنها       

مشبعة بؤفاق تولعات مفروضة من معٌار سابد ومؤلوؾ، بحٌث تمنع المتلمً من السعً إلى 

عادة إنتاج جمالً لما هو مؤلوؾ، أو بناء معنى لنص ال ٌحتوي على أفك انتظار مخالؾ إ

وجدٌد لما عنده فٌركن إلى المراءة ؼٌر المنتجة.
1
  

وخالصة المول فً نظرٌّة التلمًّ عند "ٌاوس" أنها وضعت بعض المبادئ األولٌة التً وجد 

ارٌخ األدب، ٌؤتً على رأسها أن الّدارسون فٌها بعدا ضرورٌّة فً أي منهج من مناهج ت

العمل األدبً ال لٌمة له إال فً اللحظة التً ٌكون فٌها بٌن ٌدي المتلمًّ، إضافة إلى أي عمل 

ال ٌؤتً من فراغ، بل البد له من أصول ومرجعٌّات وهو موّجه إلى جمهور متسلح 

بمرجعٌّات ومعاٌٌر اكتسبها عن طرٌك تعامله مع النّص أو نصوص أخرى.
2
 

إن موضوع الّدراسة األدبٌّة عند "ٌاوس" لٌس تحلٌال للنصوص تحلٌال صٌؽٌا للذات        

ٌعتمد أن المعنى كامن فً بنٌة النص األدبً ومتمركز حولهما كما فً البنٌوٌة، كما أنّه لٌس 

استعراض للمعارؾ التً تتعلّك بالكاتب وظروفه، وإنّما التخاطب األدبً من خالل ما تتسم 

ضاع التّارٌخٌّة واالجتماعٌّة، إن موضوع الّدراسة الحمٌمً واالهم هو أن نعرؾ به األو

كٌؾ أجاب األثر األدبً فً لراءة ما عّما لم تجب عنه المراءات الّسابمة المتداولة عبر 

التّارٌخ من لضاٌا.
3
 

 فولفغانغ آٌزر: -2

، إذ ساهم بشكل واضح فً ٌعد هذا النالد األلمانً المطب الثّانً من نظرٌّة التلمً        

تؤسٌسها إلى جانب "ٌاوس" ومما ٌالحظ أن ثمة أوجه تشابه بٌنهما، فمثلما لعبت العوامل 

الثمافٌّة العاّمة دورا  محّددا للّصورة التً تم تلمًّ أعمال "ٌاوس" فمد تلمّى "آٌزر" فً إطار 

 الوسط ذاته.

االعتراض على ألسس المماربات  كما أن االنطاللة كانت من البداٌة نفسها حٌن أعلنا 

البنٌوٌة التً تؽلك النص على نفسه، وشددا فً الولت نفسه على دور المتلمًّ من خالل 

إسهامه فً تطّور النوع األدبً وبناء المعنى.
4
 

لكن وجوه التماثل فً التلمًّ األلمانً لهذٌن النالدٌن، ال ٌنبؽً لها أن تطمس وجوه  

"آٌزر" لم ٌكن معناه تارٌخٌا إنما أهتم بمضٌة بناء المعنى وفً  االختالؾ بٌنهما، فالنسبة

الولت الذي اعتمد فٌه "ٌاوس" على ''الهٌرومٌنوطٌما'' متؤثر بمنهج "ؼادمٌر" كانت 

الظاهراتٌّة هً المإثّر األكبر فً فكرة "آٌزر" وعلى نحو خاص أعمال "إنؽاردن" ومع أنه 

                                                           

.79ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 1 
 .51طبٌمات، صأصول وت -ٌنظر: بشرى موسى صالح، نظرٌّة التلمًّ -2

.81ٌنظر: حسٌن واد، من لراءة النشأة إلى لراءة التمبّل  ص - 3 

.120ٌنظر: عبد الناصر حسن دمحم، نظرٌّة التلمًّ بٌن ٌاوس آٌزر، ص - 4  
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ٌخٌّة فمد علها الحمة بالمسابل النصٌّة، كما ٌمول ال ٌستبعد العوامل االجتماعٌّة والتار

إذا عّن للمرء أن ٌرى فً "ٌاوس" باحثا فً عالم التلمًّ األكبر،  "روبرت سً هولب": 

.فإن "آٌزر" ٌبدو مشتؽال بعالم التؤثٌر األصؽر
1
 

وفً سٌاق اهتمامه بمضٌة بناء المعنى من لبل المارئ تحدث "آٌزر" عّما اسماه       

إن الكاتب ال ٌصّرح ببعض التفاصٌل أو أنه  'بالفجوات'' أو الفراؼات والممصود بها '

. ٌشٌر إلى دالالت محتملة بطرٌمة ؼٌر مباشرة
2
  

فالمارئ هنا مدعو ألن ٌجعل هذه الفراؼات تإثّر فً ال نص كً ٌبدو الموضوع الجمالً 

ترابط الوثٌك بٌن بنٌة الفراغ فً الظهور وتنّظم المشاركة بٌن المارئ والنص محلٌة ال

والذّات الماربة، وهنا ٌنتعش معنى النص فً خٌال المارئ وٌبدأ التفاعل الذي ٌإدي بالمارئ 

إلى بداٌة إعادة تشكٌل النص مرة أخرى، واستبطانه بصورة تحمك المراءة األلرب إلى عالم 

مؽاٌر لم ٌعط له من  النص ورإٌته ولصٌدته، أو تجعله ٌمترح لراءة ثانٌة جدٌدة وتفسٌر

لبل.
3
 

باإلضافة إلى مفهوم ''الفراؼات'' جاء "آٌزر" بمفهوم إجرابً آخر ٌتمثّل فٌما أسماه ب 

''المارئ الضمنً'' آو المضمر وهذا المارئ ٌمثّل أهم ما جاء به من مفاهٌم إجرابٌّة ولد 

عاصر والمارئ مٌّزه عن ؼٌره من المراء اآلخرٌن كالمارئ والجامع والمارئ المخبر الم

الخٌالً. وؼٌرهم من المراء، حٌث رأى أنّهم ٌعبّرون عن وظابؾ جزبٌّة عاجزة عن وصؾ 

العاللة بٌن العمل األدبً ومتلمٌّه على عكس لاربه الذي ٌراه الوحٌد المإّهل لمراءة النص 

لٌس له وجود فً  وإعادة إنتاجه من جدٌد. لكن هذا المارئ من وجهة نظر "آٌزر" 

ع وال ٌرتبط بشكل من أشكال الوالع المحدد، بل ٌتحّرن مع النص باحثا عن بنابه الوال

.وواضعا ٌده على فراؼاته 
4 

 

ٌرى "آٌزر" أن لكل نص أدبً مرجعٌّات خاصة فً إمكان المتلمًّ المساهمة فً نشؤتها 

خالل عبر تمثّله للمعنى الكامن داخل النص، ولد حاولت البنٌوٌة من لبل البحث عنها من 

مادة اللسان أو اللؽة، بٌنما سعت نظرٌّة التلمًّ إلى الكشؾ عنها من خالل عاللة نابعة داخل 

الخطاب نفسه وألجل ضبط هذه المرجعٌّات اوجد "آٌزر" مجموعة من المفاهٌم رأى أنّه من 

 شؤنها اإلسهام فً إعادة إنتاجها وتكوٌنها وهذه المفاهٌم هً:

                                                           

.201ممّدمة نمدٌّة، ص –روبرت سً هولب، نظرٌّة االستمبال  - 1  
.79، ص1992اسات سٌمائٌّة أدبٌّة لسانٌّة، فولفغانغ آٌزر، وضعٌّة التأوٌل، تر: أحمد أبو حسن، مجلة در - 2  
 -99، ص2008، 1دراسات تطبٌمٌّة، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، ط –ٌنظر: موسى ربابعة، جمالٌة األسلوب والتلمًّ  -3

100.  
.101المرجع نفسه، ص -

4
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لراءته ولكً ٌتحمك معناه، ٌتطلّب إحاالت تإّجل إلى كل  إن النّص لحظة سجل النص: -أ

ماهو سابك عن النص وخارج عنه من لٌم وأعراؾ اجتماعٌّة وثمافٌّة، وهنا ٌتكّون هذا 

 السّجل عن طرٌك انتخاب عناصر داللٌّة على حساب أخرى.

ن توافك عبارة عن عدد من اإلجراءات تمثّل مجموع المواعد التً ٌجب أ اإلستراتٌجٌّة: -ب

تربط عناصر السّجل بعضها  تواصل النّص مع المارئ بنجاح وٌحددها "آٌزر" بؤنّها 

ببعض وتمٌم العاللة بٌن السٌّاق المرجعً والمتلمًّ كما أنها ترسم معالم موضوع النّص 

. ومعناه وشروطه 
1
 

محدد ال ٌظهر المعنى فً نمط  النص من وجهة نظر "آٌزر" :  مستوٌات المعنى: -ج

وهو ٌرى أّن هنان  من العناصر، وإنّما ٌتؤسس وفك مستوٌات بفعل اإلدران الجمالً 

 مستوٌٌن ٌتم فً ضوبهما بناء المعنى وهما : المستوى األمامً والمستوى الخلفً.

: على عكس "إنؽاردن" الذي كان ٌإمن بؤن مساهمة المتلمًّ فً ملء مواقع الالتحدٌد -د

ابٌّة تامة، فإن "آٌزر" ٌدرج هذه العملٌّة فً إطار ٌمكن المارئ من هذه الموالع ٌتم بتلم

التفاعل مع النّص عبر سلسلة من اإلجراءات المعمّدة، تشمل استحضار المتلمًّ سجل النّص 

مدّعما إٌّاه بخبرته الخاّصة وثمافته وفهم النّصوص.
2
  

 

 

 الـمبحث الثّـانً: األصـول المعرفٌّـة لجمالٌّـة الـتلقًّ.

ترجع أصول جمالٌّة التلمًّ إلى فلسفتٌن عرفتا فً ألمانٌة خاصة، وهً الّظاهراتٌّة  

 والهٌرومونٌطٌما.

 الّظـاهراتٌـّة: -1

ترتبط جمالٌّة التلمًّ بالّظاهراتٌّة ارتباطا وثٌما، ألن أؼلب المفاهٌم التً جاءت بها هذه  

إنؽاردن"، لد تحّولت إلى أسس الفلسفة الذاتٌّة عن طرٌك أعالمها وأبرزها "هوسرل" و "

نظرٌّة ومفاهٌم ومحاور إجرابٌّة، وأبرز المفاهٌم الظاّهراتٌّة المإثّرة فً اتجاه جمالٌّة التلمًّ 

مفهوم المتعالً والمصٌدة.
3
 

                                                           

، دٌوان –عبد الجلٌل مرتاض، الظاهر والمختفً  -1 ًّ ، 2005المطبوعات الجامعٌّة،  طروحات جدلٌّة فً اإلبداع والتلمّ

.101ص  

، )المرجع  104-103طروحات جدلٌّة فً اإلبداع والتلمًّ، ص –ٌنظر: عبد الجلٌل مرتاض، الظاهر والمختفً  -2

 الّسابك(.

، 1، طدمشك ر الٌنابٌع طباعة نشر وتوزٌع،بٌان سلطة المارئ فً األدب، دا –ٌنظر: دمحم عزام، التلمًّ والتأوٌل  -1

.221ص، 2007  
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فاألفكار التً صاؼها "هوسرل" حول تلمًّ األشٌاء من خالل الفهم الذّاتً أو التلمًّ الذاتً  

ملموسة تحاول أن تسند إلى المكونات األساسٌة للشًء، وٌعد  بدأت تتحّول إلى حمابك

"إنؽاردن" أو من عدل فً مفهوم المتعالً عند أستاذه "هوسرل" والذي ٌرى "إنؽاردن" إن 

المعنى الموضوعً أي الخالً من المعطٌات المسبمة، ٌنشؤ بعد أن تُكّون الظاهرة، معنى 

المحسوسات الخارجٌّة المادٌة إلى عالم  مخصصا فً الشعور، أي بعد االرتداد من عالم

الّشعور الّداخلً الخالص.
1
 

وهذا ٌشٌر إلى أن المعنى معنى أي ظاهرة خارجٌّة فً الوجود هو خالصة الفهم الفردي  

الخالص، وهذه العملٌّة تسّمى بالمتعالً، حٌث ٌرى أن بنٌة ثابتة )ٌسّمٌها نمطٌّة( وهً 

ها مادٌة( وهً تشّكل األساس األسلوبً للعمل األدبً، أساس الفهم، وأخرى متؽٌرة )ٌسّمٌ

حٌث أن معنى أي ظاهرة، ال ٌمتصر على البنٌة النمطٌّة )الثابتة( للظاهرة، بل المعنى هو 

حصٌلة نهابٌّة للتفاعل بٌن بنٌة العمل األدبً وفعل الفهم.
2
 

ا أساسًٌّا لكل االتّجاها  ت التً تنضوي تحت تعد هذه الفكرة التً طرحها "إنؽاردن" مركز 

رداء "هوسرل" مثل )هٌدؼر، سارتر...( ومرتكزا  هاما لعدد من االتجاهات النمدٌة كاتجاه 

جمالٌة التلمٌّن ذلن أن فٌنومٌنولوجٌة "إنؽاردن" جعلت من المتلمًّ ركن ا أساسٌّا فً إدران 

ٌمال فراؼات النّص  العمل األدبً، وأعطت لهذا اإلدران أساس ا موضوعٌّا  وماّدٌّا ، فالمتلمًّ

األدبً الموجودة فٌه، ألن إدران الّظاهرة األدبٌّة ال تتحمك ؼٌابٌا إالّ بوجوده. بالتاّلً 

ساهمت جهود الفٌنومٌنولوجٌٌن من أمثال "هوسرل" و "إنؽاردن" وؼٌرهم فً تؤصٌل 

ونشوء نظرٌّة التلمًّ كما ظهرت عند نماد مدرسة ''كونستانس'' األلمانٌّة.
3
 

 هٌرومونٌطٌقٌا )التأوٌلٌّة(:الـ -2

عضد رّواد أصحاب جمالٌّة التلمًّ. "ٌاوس" بخاصة افتراضاتهم فً شرعٌة إسهام الذات  

المتلمٌة فً بناء المعنى من خالل أراء الفٌلسوؾ "هانس جوالج ؼادمٌر" فً مفهوم التؤوٌل، 

وص، حٌث ٌرى ولد ارتبط أصل التؤوٌل عنده مع االهتمام باكتشاؾ المعنى الصحٌح للنص

بؤن التؤوٌلٌة تطالب بالكشؾ بتمنٌات خاصة، عن المعنى األصلً فً كال التملٌدٌن: األدب 

اإلنسانً والتوراة.
4
 

استفاد أصحاب نظرٌة التلمًّ من الفٌلسوؾ "هانس" فً نظرته إلى التؤوٌل وعمل الفهم  

دلتاي" وهو أحد مصادر وإعادة االعتبار إلى التارٌخ فً إعادة إنتاج المعنى وبنابه وٌعد "

فلسفة "ؼادمٌر" أحد المهتمٌن بدراسة الفهم والتؤوٌل دراسة علمٌّة، وٌعنً الفهم لدٌه النظر 

فً عمل العمل البشري أو إعادة اكتشاؾ ''األنا'' فً ''األنت'' فالعملٌّة األساسٌّة التً من 

                                                           

.222ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 1 
.223ٌنظر: المرجع نفسه، ص -

2
  

.125بٌان سلطة المارئ فً األدب، ص –ٌنظر: دمحم عزام، التلمً والتأوٌل  - 3  
.125ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 4  



                            الفصل األول                                                                                 جمالية التّلقي
 

 

18 

خاصة بناء على موضوعات خاللها ٌتولّؾ إدراكنا كله للذّوات هً إسماط حٌاتنا الباطنٌة ال

من حولنا كً نشعر بانعكاس التجربة فٌنا.
1
 

مما ٌعنً أن "ؼادمٌر" ٌركز على الذّات )المارئ( كموة فاعلة فً عملٌة الفهم والتؤوٌل،  

وٌحاول أن ٌجعل من هذه العملٌّة عملٌّة موضوعٌّة بحتة، وهذا ما ٌتضح أٌضا فً فهمه 

 ت الماضً لفهم الذّات.للتؤرٌخ )الماضً( فهو ٌخضع تؤثٌرا

 

 

 الـمبحث الثالـث: تأثٌر جمالٌة التلقًّ فً الفكر النقدي العربً.

ٌبدو تؤثٌر جمالٌة التلمًّ األلمانٌة فً النمد العربً تؤثٌرا لوٌا وشدٌدا، ولعل جوانب هذا  

التؤثٌر كثٌرة وسؤتعرض إلى ذلن التؤثٌر الذي أحدثته عند الباحثٌن والمتمثل فً رجوعهم 

إلى التراث ٌستنطمونه وٌبحثون فٌه عن آلراء المفكرٌن العرب المدامى حول المارئ 

)المتلمً( ومالبساته، ومن أهم أسباب هذا التؤثٌر ضجر كثٌر من النماد من المماربات 

البنٌوٌة الصارمة التً أضرت بالنصوص األدبٌة ومن األسباب الؽربٌّة التً تتسم بكثٌر من 

وهو ربما ال ٌوافك النص األدبً المنطلك والمتحرر. العلمٌّة فً الطرح،
2
 

كان اهتمام النماد العرب بهذه النظرٌّة خاصة بعد تواصلهم معها وإطالعهم على كثٌر من  

خصابصها، ولد ترجمت هذه النظرٌّة ترجمات عّدة، ومن رّواد هذه النظرٌّة فً العالم 

كلٌطو" فً كتابٌه: ''الحكاٌة والتؤوٌل العربً نجد مجموعة من النماد منهم: "عبد الفتاح 

واألدب والؽرابة'' و"حمٌد لحمٌدانً" فً كتابٌه: ''المراءة وتولٌد الداللة''، و "دمحم مفتاح" فً 

كتابٌه: ''التلمً والتؤوٌل''، وؼٌرهم كثر.
3
 

 الدكتور دمحم مفتاح: -أ

راء مفهوم التؤوٌل متؤثر إلى استم -التلمً والتؤوٌل –سعى "الدكتور دمحم مفتاح" فً كتابه  

 بنظرٌة التلمً، ولد لسم كتابه إلى ثالثة أبواب:

  تناول فً الباب األول مبادئ التؤوٌل المعتمدة على آلٌات منطمٌة وطبٌعٌّة، فاألبٌات

المنطمٌّة عً العالبك بٌن المضاٌا والتناسب والتصنٌؾ الممولً، واآللٌات الطبٌعٌّة هً 

.والكتابات والتمثٌالت  التشبٌهات واالستعارات
4
 

                                                           

.127ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 1 

.06، ص2003 ،1ٌنظر: دمحم مفتاح، التلمًّ والتأوٌل، المركز الثمافً العربً، ط - 2  
.08ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 3 
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وفً الباب الثّانً كشؾ عن لوانٌن التؤوٌل المستماة من العالبك الرٌاضٌة ولٌاس الشمول  

ومن لوانٌن التؤوٌل العربً أٌضا، والباب الثالث تناول النّالد أسس إستراتٌجٌة التمثٌل 

 ومماصدها من خالل ضرب المثل بالسلون الحٌوانً.

ما أنجز فً هذا الكتاب لم ٌخلك من عدم. فهو لد استوحى من مناهج وٌعترؾ الكاتب أن  

عدة، وٌشهد لهذا الكتاب إهتمامه البالػ بجهود المفكرٌن العرب المدامى، كابن عمٌرة مثال، 

والتً كانت ركٌزة مهمة استند إلٌها النالد فً كثٌر من رإاه ونظرٌّاته وبل أكد الباحث 

اٌا المدٌمة ال تزال حدٌث الّساعة. لٌصل فً نهاٌة عمله بطرٌك منطمً دلٌك أن بعض المض

إلى جملة من النتابج المٌمة التً تبٌّن بجالء جهود المفّكرٌن العرب فً مجال التؤوٌل 

وحدوده ولوانٌنه. والتً تعكس انشؽال المسلمٌن لدٌما بإشكالٌة التؤوٌل ألهمٌتها وحاجتهم 

توى الفكري الذي بلؽوه فً ذلن الولت، مما إلى توضٌح زواٌاها، وعكس مجهوداتهم المس

ٌجعل الجٌل الجدٌد من الباحثٌن ٌؽٌر شٌبا من الصورة النمطٌّة لفكر المدامى، بل ولد 

ٌندهش لدلة اصطالحاتهم ولوة التجرٌد عنهم.
1
  

مكنتهم من وضع جملة من مبادئ التؤوٌل، وكان دافعهم باألساس وضع حد لفوضى  

ثارة الفتنة، فكانت لوانٌن التؤوٌل عندهم متؤثّرة بالمنطك والمٌاس، التؤوٌل التً أدت إلى إ

ومع ذلن فهم لم ٌنكروا االختالؾ ذلن أنّه ثبت عند النظار أن النظرٌّات ال ٌمكن االتفاق 

ثبت أن الظنٌات عرٌمة فً إمكانات االختالؾ فٌها لكن فً الفروع دون األصول  فٌها . 

. م على حد تعبٌر المدامى أنفسه
2
 

وفً ضوء كل هذا، ٌخلص الباحث إلى أنه ٌمكن أن ٌنظر إلى المشروع التؤوٌلً المدٌم  

تجعل منه معاصرا لنفسه  –مفتاح دمحم  –كما ٌرى  –من زاوٌتٌن، وكلتا الزروٌتٌن 

ومعاصرا لنا، فؤما معاصرته لنفسه فهذا واضح جلً، أما معاصرته لنا ٌمكن أن ٌنظر إلٌها 

احٌة إٌدٌولوجٌّة سعت إلى التوفٌك بٌن فبات المجتمع دون إلؽاء أي فبة وهذا من ناحٌتٌن، ن

ما ٌجده المارئ عند "ابن رشد"، أّما الناحٌة الثانٌة فهً عملٌّة تتجلّى فٌما وّظفه من مبادئ 

منطمٌّة ورٌاضٌّة وبالؼٌّة ولسانٌّة، وهً مبادئ مازالت تحتل الّساحة إلى اآلن رؼم 

ة الحاصلة.الثّورات العلمٌّ 
3
  

ٌبدو جلٌا أن االهتمام بالمتلمً ودوره فً التؤوٌل الذي جاءت به جمالٌّة التلمًّ لد ساهم  

فً توجٌه حركة النمد عند المحدثٌن، لكنها مساهمة إٌجابٌة ومثمرة ألنها لم تكتؾ بالنمل 

 .واإلسماط المباشر، ومثمرة ألنها أبرزت جهود المدامى وحفظت نظرٌّتهم من الضٌاع

 

                                                           

.217ٌنظر: دمحم مفتاح، التلمًّ والتؤوٌل، ص - 1 
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 الدكتور حمٌد لحمٌدانً: -ب

ٌتجلى تؤثٌر جمالٌة التلمًّ عند النالد "لحمٌدانً" فً كثٌر من مإلفاته، ونشٌر إلى كتابه  

''المراءة وتولٌد الداللة''، الذي ألّفه الباحث بهدؾ محاولة إعادة النظر فً عاللاتنا 

ً باعتباره حاضنا بالنصوص األدبٌّة وخاصة تلن الفكرة التً تتعامل مع النص األدب

لمضمون محدد وثابت عبر العصور، هذا لمولؾ ٌسوي من حٌث ال ٌدري بٌن الخطاب 

األدبً من جهة والخطاب الٌومً أو العلمً باعتبارهما ٌتمٌّزان بالمصدٌّة المباشرة، فً أن 

الخطاب األدبً ٌمٌل على الدوام إلى خلك أبعاد تتجاوز المظهر التعبٌري لإلٌحاء بدالالت 

أخرى تُحس بوجودها على وجه االحتمال ال على وجه التصرٌح.
1
 

من خالل جل محاور الكتاب نلمح رؼبة النالد فً إٌجاد عاللته جدٌدة تربط النصوص  

العربٌّة بالمارئ الذي صار ٌشكل لطبا مهما فً نظرة هإالء النماد، وهذه العاللة هً 

ت العشر األخٌرة وهو عرض لبعض خالصة تؤمالت فً والع األدب العربً خالل السنوا

 الظواهر التً هٌمنت على النتاج األدبً وعاللته مع المارئ.

ففً الفصل األول ٌتم الباحث بالتناص وإنتاجٌة المعنى والمراءة بٌن التواصل والتفاعل،  

ثم النص األدبً فً ضوء نظرٌّة التلمًّ، الذي ٌخصصه لمنالشة جملة من اآلراء النظرٌة 

تعلّك بآراء رواد جمالٌّة التلمًّ، ولد منح الكاتب تمٌّزا لكتابه من خالل دعمه خاصة ما 

للمماربات النظرٌّة بنماذج تطبٌمٌّة وهو ما ٌنمص كثٌرا من الدراسات فً هذا الجانب ففً 

الفصل الثالث الموسوم بمستوٌات المراءة وفً عنوانه الفرعً ''اختالؾ التؤوٌالت )فً 

 –محفوظ('' ٌمدم لنا الباحث خمس لراءات مستندا إلى مماربات األلمان  لراءة ثالثٌّة نجٌب

تبٌن اختالؾ مستوٌات المراء وتنوعها.
2 
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 الـمبحث الـّرابع: مـفهوم الـنص والـنص الـتخٌلً.

ٌحسن بنا أن نوضح بعض المفاهٌم الّربٌسٌة التً ٌتسم توظٌفها خالل صفحات هذا  

تحدٌد اإلطار المنهجً والمعرفً الذي توظفه نظرٌة التلمًّ لهذه  البحث وعلً نتوخى مبدبٌّا

 المفاهٌم فً متونها.

 مفهوم النص )المؤلّف األدبً(:  -1

ٌرى "آلٌزر" أن النص بوصفه معطى مادٌا، فهو افتراض بسٌط لٌس باستطاعته إٌجاد 

لمارئ رهن راهنة إالّ بفعل الفاعل. بعبارة أحرى إن النص مجّرد افتراض ذهنً ٌضعه ا

التجسٌد والحضور، فالنص من هذا المنظور وهو ٌموم المارئ بتصحٌحه فً كل لراءة، 

ذلن أن النص ال ٌوجد إال بفعل بناءه للوعً الذي ٌتلماه.
1
 

 من هنا نتحدث نظرٌة التلمً عن ''المإلؾ'' بوصفه ٌشمل النص والمارئ معا، 

  إن المإلؾ تؤسٌس النص ضمن وعً المارئ.
2
 

ذا ما ٌجعل النص فرعا والمإلؾ أصال عن هذا الفرع ٌحمك شكل الصورة المنتهٌة عن وه

النص، فحٌنما تتحدث نظرٌة التلمً عن النص فهً تركز على أبعاد المنظور الذي ٌنظر 

من خالله المارئ، بٌنما ٌرى أن حدٌثها عن المإلؾ ٌنصب خاصة حول أثر ملموس ٌشكل 

تً ٌنجزها المارئ. فللعمل األدبً لطبان: المطب مجموع النصوص المضمرة فٌه وال

الجمالً والمطب الفنً، فالمطب الجمالً هو االنجاز المحمك من طرؾ المارئ، والمطب 

الفنً هو نص المإلّؾ.
3
 

ومن الواضح أن ثمة إضافة جمالٌة فً تؤصٌل البعد الجمالً الذي ٌنجزه المارئ للنص، 

وإنما ''تجسٌد جمالٌا'' لمجموع المراء الذٌن ٌتداولون  فالنص لم ٌعد جمالٌا فً ذاته ولذاته

علٌه عبر التارٌخ وفً السٌاق نفسه، ٌفترض "ٌاوس" متفٌما فً ذلن "آٌزر": مفهوم المإلؾ 

الذي ٌشمل فً آلن واحد النص بوصفه بنٌة وتلمٌها من لبل المارئ، فالبنٌة المضمرة 

ذلن أن معنى المإلؾ الفنً لم ٌعد  للمإلؾ بحاجة إلى تجسٌدها من لبل من ٌدركونها 

.مدركا بوصفه مادة عابرة الزمن بل بوصفه شموال ٌتشّكل من التارٌخ ذاته
4
 

ومن هنا مدى تركٌز "ٌاوس" على فعالٌة المارئ فً إخراج كل من النص والمإلّؾ إلى 

تمرار حٌّز التجسٌد، فالمإلؾ ٌتشكل أساسا من النص والمارئ، وألجل ذلن فهو متشكل باس

عبر التارٌخ وٌتخذ صبؽة الشمول بالممارنة مع النص، فالمإلؾ هنا ٌعبر عن أجٌال 

                                                           

، )المرجع السابك(.121حمد أبو حسن، صآٌزر فولفؽانػ، وضعٌّة التؤوٌل، تر: أ ٌنظر:  - 1 

.48المرجع نفسه، ص - 2  
. 49ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 3 

.114 -113هولب، نظرٌة االستمبال، ص سً روبرت - 4  
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تارٌخٌّة من المراء الذٌن ٌتداولون على النص، هذا األخٌر هو دوما مفتوح على معان جدٌدة 

 وانزٌاحات ؼٌر متولعة فً فترات المراءة عموما.

لعاللة بٌنه وبٌن المارئ ال تتحد فا  ومن جهة أخرى ٌنبؽً أن ٌكون المإلؾ مفكرا 

.مبدبٌا، إال بواسطة نفً التجربة الفردٌة للمإلؾ واإلستعدادت الفردٌة للمارئ 
1
 

 الـنص الـتخٌلً: -2

ربما بسبب هذه المتعة الجمالٌّة الؽامضة التً ٌمتلكها النص الجمالً فً شعور المارئ،  

النص التخٌلً بمدرات التخٌل ٌتحدث "آٌزر" عن نص تخٌلً عوض نص محدد، وٌرتبط 

التً ٌوظفها المارئ فً لراءته لنص ما، فالمارئ لنص روابً مثال نجده ٌتخٌل صور 

الوالع ومشاهدتها تبعا لمعرفته السابمة عنها، وكذا تبعا لما جاءت علٌه فً الرواٌة من 

حٌنما نمرأ نصا تخٌلٌا، ٌنبؽً دوما إنتاج صورة فنٌة ال  وصؾ وشكل ولؽة و 

الخصابص الهندسٌة فً النص تعمل على إخبارنا عن أي الّشروط التً ٌنبؽً أن ٌتؤسس 

.فٌها الموضوع المتخٌل 
2
  

 

 

إن النص التخٌٌلً ٌدعو المارئ إلى بناء نظرات مخططة تتجاوز أفك حٌاته الٌومٌة،  

 وتمضً به إلى تجارب جدٌدة، وعن طرٌك استكشاؾ النص التخٌلً ٌطالب األدب المارئ

بصٌػ جدٌدة للمراءة، وبذلن تزداد ذخٌرته وٌتمكن من توسٌع تجربته للنصوص األدبٌّة 

وهكذا فان ما ٌعود إلى مٌدان النص التخٌٌلً ال ٌمكن أن ٌزاح عنه ببساطة لٌتحول إلى 

السٌاق العام للمعرفة.
3
  

جً" ونجد فً تراثنا العربً إشارة إلى الخٌال والتخٌل من خالل حدٌث "حازم المرطا 

عن مفهوم التخٌٌل باعتباره العملٌة التً ٌحدث بها الشعر آثاره فً المتلمً، فبدونه ٌبدو 

السبٌل إلى فهم الشعر منؽلما ال ٌفضً إلى شًء. لذلن فالتخٌل عند "حازم المرطاجنً" هو 

   أن تتمثل لمتلمً الشعر صورة أو صور ٌنفعل لتخٌلها انفعاالت من ؼٌر روٌة، إلى

.بساط أو االنمباض جهة االن
4
 

                                                           

.177جع نفسه، صالمر - 1  
، )المرجع السابك(.239حمٌد لحمٌدانً، المراءة وتولٌد الداللة، ص - 2  
.240ٌنظر: حمٌد لحمٌدانً، المراءة وتولٌد الداللة، ص - 3  
تمدٌم وتحمٌك دمحم الحبٌب بن توجة، دار الؽرب اإلسالمً، بٌروت،  –ً، منهاج البلؽاء وسراج األدباء نحازم المرطاج -2
.85، ص1981، 2ط  
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ٌظهر من خالل حدٌث "حازم المرطاجنً" عن الخٌال والتخٌل ودورهما فً العملٌة  

الّشعرٌّة، تركٌزه على المتلمًّ بوصفه طرفا مهما فً استمبال العمل الشعري، فحدوث الهزة 

الشعرٌة المنشودة مرتبط بشكل كبٌر بجودة العمل الفنً ومدى براعة الشاعر فً نسٌج 

صوره من خالل تلن األلوال المخٌلة التً ٌحملها العمل الشعري، وما تؤثٌره من جوانب 

جمالٌة وصور فً ذهن السامع وفً نفسه.
1
  

كما أن الحالة الشعورٌة والنفسٌة التً ٌكون علٌها المتلمً أثناء استمباله للعمل، أثر مهم  

م التواصل بٌن المبدع والمتلمً فً حكمه على العمل الممدم ودرجة االستجابة له، فلكً ٌت

ولكً ٌتم توصٌل المٌم التً تنطوي علٌها المصٌدة، ٌنبؽً أن ٌسلم كال الطرفٌن بؤهمٌة 

الفعل الذي ٌجمعهما والذي دفع الّشاعر إلى اإلبداع وفرض المتلمً على المتلمً االستجابة 

 فً عملٌة التلمً.

 

 :ًالـقارئ وعـالقتـه بالـّنص األدب 

البحوث النمدٌة المعاصرة إلى خلك معادلة أدبٌة جدٌدة تتمثل فً العاللة بٌن لمد اتجهت 

 النص والمارئ.

إن العاللة بٌن المطبٌن عاللة دوار  ٌصعب الفصل بٌن حدود النص وحدود المارئ، 

وتداخل وتفاعل فال ٌمكن الفصل بٌن فهمنا للنص وبٌن النص ذاته 
2

بمعنى أن النص ال  

 الل المارئ، والمارئ ال ٌحمك وجوده إال من خالل المراءة وبمؤن ٌتحمك إال من خ

النص والمارئ ٌندرجان فً وضعٌة واحدة فان الفصل بٌنهما لم ٌعد صالحا، وبالتالً فان 

.المعنى لم ٌعد موضوعا ٌستوجب التعرٌؾ به وإنما أصبح أثرا ٌعاش 
3
 

ٌتحمك من منظور "آٌزر" فعل المراءة وفً هذا التداخل بٌن ما ٌموله النص وٌموله المارئ 

بوصفه تفاعال دٌنامٌا بٌن االثنٌن، وهكذا ٌتبٌّن أن الخلك فسٌح أمام المارئ عندما ٌدخل فً 

عملٌة الحوار مع النص فً محاولة الستنطاله، وٌتمٌز النص بطالته الداللٌة التً تختلؾ 

فً النص اللذة كما ٌسّمٌها عن الداللة العادٌة، ولهذا فإن ألصى ما ٌبحث عنه المارئ 

تبدأ متعة المارئ عندما ٌصبح هو نفسه منتجا أي عندما ٌسمح  "روالن بارت" وهنا 

.النص له بؤن ٌؤخذ ملكاته الخاصة بعٌن االعتبار 
4
 

 التجربة الجمالٌة: - أ

                                                           

.148ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 1  
 ، )المرجع السابك(.25مً، بحث فً أنماط التلمً، صلنادر كاظم، الممامات والت -2

.25المرجع نفسه، ص - 3  
التجاوب فً األدب، تر: حمٌد لحمٌدانً والجٌالنً الكدٌة، منشورات  –آٌزر فولفؽانػ، فعل المراءة، نظرٌة جمالٌة  -3

.56، ص1995مكتبة المناهل،   
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 تدرن التجربة الجمالٌة مستواها العمٌك من التلمً حٌنما تتمكن مستوٌات التؤوٌل -

من إثارة ثوامنه المتفاعلة مع بنٌات النص وطرٌمة تشكلها. فالتؤوٌل مرتبط إلى  لدى المارئ

إذ ٌتٌح رإٌة كٌؾ أنه من كلمة إلى كلمة، ٌتكشؾ معنى  حد كبٌر بالتجربة الجمالٌة 

.البنٌة الموضوعٌة للمارئ بٌن المفاجؤة والرجع 
1
 

التً تترجم اإلحساس العام الذي  هكذا ٌدفع التؤوٌل خالل المراءة إلى مالمسة هذه الدهشة 

ٌراود المارئ وهو ٌطلع على األثر الفنً.
2
 

 الواقع الجمالً: - ب

 إذا كان النص ال ٌلتحم بماربه إال من خالل التفاعل، وكان التفاعل من فعل المراءة

التً تعب عن تذاوتٌة المارئ. فإن الوالع نتٌجة لهما ، إنه بمثابة إضاءة تنٌر معانً النص 

وٌفترض الوالع نداء أو إضاءة لادمة من النص ولكن أٌضا تلمً المرسل  مارئ لدى ال

ومن هنا ٌتسم الوالع بهذه اإلشرالة التً تنبجس بؽتة من النص  إلٌه الذي ٌستحوذ علٌه 

بعد مسٌرة ممتعة، ٌكون لد لطع أشواطها المارئ فً النص.
3
 

نص ٌمرأه. إذ وجد فٌه شًء منه نراه ٌبدو من هنا أن المارئ ٌفتش دوما عن ذاته فً أي  

وفً مستوى آخر ٌمكن  وكؤمً كتبت هذا بصوتً  ٌتعلك به وكؤنه ٌخصه فٌمول 

المول أن الوالع ال ٌتولؾ عن التوتر إال من خالل استعادة المارئ لتجربة مماثلة فحسب، بل 

تواصل لفراؼات ٌنفتح النص على أولاعه بفضل ما تحمله لراءة الفراغ البانً من بناء م

التً تجعل المارئ ٌعٌش فً مؤزق إذ ٌحدث الوالع من خالل االختالؾ بٌن ما ٌمال وبٌن ما 

ٌعنً أي من خالل جدلٌّة الممول والمسكوت عنه.
4
  

 االنـزٌـّاح: -ج

ٌمكن المول ''االنزٌاح'' ٌنتج دوما من التشوش الذي ٌعبر عن االختالل بٌن عناصر سجل  

نما ٌدرن المارئ فً النص أن ال ٌستطٌع أن ٌتواصل مع إستراتٌجٌة النص والمارئ، فحٌ

النص بالمتاع الذي ٌمتلكه فمط. ٌحاول أن ٌبذل جهده حتى ٌمبض على صور المعنى التً 

تنملب من حمل رإٌته، وإذ ٌسّجل النص هذه المفارلة بٌن اللؽة الٌومٌة واللؽة التخٌلٌة، فإن 

الالّمتولع. منظور المارئ ٌإشر على االنزٌاح
5
  

                                                           

.65ص –ممدمة نمدٌة  –سً هولب، نظرٌة االستمبال  روبرت - 1  
.25، ص2000، 1، ط، دار توبمال للنشرة، دراسات لنصوص شعرٌّة حدٌثةالتفاعلٌّ  ٌنظر: إدرٌس بلمٌح، المراءة -1  

.98نظرٌة جمالٌة تجاوب فً األدب، ص –فولفؽانػ آٌزر، فعل المراءة  ٌنظر:- 3  
.75ممدمة نمدٌة، ص –ً هولب، نظرٌة االستمبال ٌنظر: روبرت س - 4  
.78ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 5  
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من هنا ٌتحّرن االنزٌاح ابتدءا من هذه المسافة الجمالٌّة التً ٌحاول المارئ أن ٌخلك  

فهذا االنزٌاح الذي ٌتضمن طرٌمة جدٌدة فً الرإٌة هم مختبر  أجوابها بٌنه وبٌن النص 

.مبدبٌا بوصفه نبع اللذة أو الدهشة والحٌرة، ٌمكن أن ٌنزاح للمراء الالّحمٌن 
1
  

ٌتعلك االنزٌاح إذن بكل ما علك وأضحت عباراته محل تمدٌر وتؤوٌل، ذلن أم االنزٌاح  

ٌشتؽل ضمن بالؼة المراءة تحدٌدا، إذ ؼدا المنظور الذي ٌنظر منه المارئ ٌحدد اإلسماط 

العمودي الذي تتركب منه الصورة البالؼٌة، وهنا ترسم هذه الدهشة أو الحٌرة عند كل 

ى أن البنٌة الفنٌة لنص محملة بسلسلة من الالتولعات التً دخلت فً حمل انزٌاح إذ ٌدل عل

رإٌة متلمٌها، وهو اآلن ٌخرج شعور ولعه بنٌة جمالٌة.
2
 

 المبحث الخامس: مكانة القارئ فً جمالٌة التلقً.

 مفهوم القارئ: .1

ٌمكن أن نمرر منذ البدء أن جمالٌة التلمً اكتسبت مشروعٌتها من متلمٌها، ركزت  

 ودها فً تفهم شروط المارئ أثناء لراءاته أكثر من أي شًء آلخر.جه

فاهتمت بمولعه وبلفك انتظاره، وٌصنع إدراكه للنص وللعالم المحٌط به، أي بوصؾ  

شعوره داخل النص، وبذلن كان سإالها دوما '' ماهو المارئ؟ وكٌؾ ٌمرأ المارئ؟ مستفٌدة 

 فً ذلن من ذخٌرة الفلسفة الظاهراتٌة.

ا نفهم أن المارئ ال ٌمتلن إال بحضور النص، فإذا كان هذا األمر األخٌر بنٌة مضرة  بهذ 

فإن المارئ ال ٌكون كذلن إال إذا تلبس حالة المراءة  حتى ٌخرجها المارئ إلى النور 

ٌرتبط دور المارئ بفاعلٌة البناء المخصصة  وعاٌشها بشعوره خالل كل هذه الفترة إذ 

.لمتلمً النص 
3 

 

 

 

فالمارئ ٌؤخذ بزمام المبادرة فً كل حٌن، وكؤننا أما سلطة تحتكر المعنى عبر التارٌخ،  

فالمارئ بذلن ٌحً النص فً كل مرة ٌمرأ فٌها، والتجربة هنا تجارب متعالبة فً سلسلة 

                                                           

.79، صممدمة نمدٌة -روبرت سً هولب، نظرٌة االستمبال - 1  
.79ص ٌنظر: المرجع نفسه، - 2  
، )المرجع السابك(.121ص –بٌان سلطة المارئ فً األدب  –دمحم عزام، التلمً والتؤوٌل  - 3 
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طوٌلة منم التلمٌات التً ستمرر األمٌة التارٌخٌة للمإلّؾ وستبرز مرتبته ضمن التصنٌؾ 

الجمالً.
1
 

 مكـانـته: .2

إن النظرة الجدٌدة فً التعامل مع النص األدبً من منطلك المارئ، هً التً جعلت نظرٌة 

التلمً تحتل مكانة متمٌزة فً الّدراسات األدبٌّة المعاصرة، حٌث أخرجت دراسة النص من 

سلطة المإلؾ وأولت اهتماما بالمارئ، هذا األخٌر الذي ٌعٌد تشكٌل النص بعٌدا عن سلطة 

ه. لهذا فالكالم عن المارئ هو كالم عن طرؾ، اتفمت كل المدارس النمدٌة على أهمٌته، مإلف

وإن اختلفت فً تحدٌد الدور الذي ٌموم به فً عملٌة إنتاج المعنى األدبً، والمارئ أو 

المتلمً هو الطرؾ اآلخر فً الخطاب وهذه المنزلة التً جعلته ٌلمً بظالله على الخطاب 

ونته حتّى عّدت الظاهرة األدبٌّة تستوي فً عاللة النص بالمارئ.فً كافة مراحل كٌن
2
 

لمد انكسرت مركزٌّة الذات األولى التً تحتكر المعنى، وأصبح مبعثرا على وجه النص  

ٌنتظر لاربا لٌتلفظ مفرداته األولى وٌشكل منها شجرة داللٌّة، هذا المارئ ال ٌستسلم لما لٌل 

أصبح المارئ مفهوما نظرٌّا أكثر منه والعا تجرٌبٌا  بل ٌشاكس وٌجادل وٌختلؾ وبهذا

وفعلٌا، ومادام المإلؾ لد مات فإن المارئ لد تمكن من مساحة النص.
3
 

ولما كان لدور المارئ كل هذه األهمٌة، فمد دعا أعالم نظرٌة التلمً إلى ضرورة         

دب الكالسٌكٌّة، وبناء منهج نمدي جدٌد تكون األولوٌّة فٌه للمارئ. إعادة النظر فً نظرٌّة األ

إن السر فً خلود بعض األعمال األدبٌة لٌس آت من عودة أسباب وظروؾ نشؤتها، ولٌس 

أنّها تعكس والعا متمٌّزا وإنّما السبب الحمٌمً هو الّدور الذي ٌلعبه المراء ذلن أنّهم ٌمرإونها 

 ونها دالالت لم تعط لها من لبل.فً كل مرة لراء جدٌدة ٌع

 بناءا على ما تم ذكره سابما، فإن الرإٌة النمدٌة التً تتبنّاها النظرٌّة فً مفهوم  

التلمً ترتبط بالمارئ. فاإلدران ولٌس الخلك. االستمبال ولٌس النتاج هو العنصر المنشا  

للفن
4

جراءات المنظمة فً . وهذا ٌتم بواسطة تفاعل المارئ مع النص عبر مجموعة من اإل

 عملٌة المراءة ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً:

 ال ٌنبؽً فهم الحرٌة هنا بؤنها ضرب من ضروب العبث أن ٌكون القارئ حرا: - أ

وؼٌر ملتزمة بالضوابط الفنٌة، ولكنها الحرٌة التً ال تخضع للجبرٌة التً فرضها النمد 

 الماركسً على الفن لٌكون فً خدمة الطبمة أو المذهب.

                                                           

. 122، صبٌان سلطة المارئ فً األدب –، التلمً والتؤوٌل ٌنظر: دمحم عزام - 1  
.36، ص1999، 1ٌنظر: دمحم مبارن، استمبال النص عند العرب، المإسسة العربٌّة للدراسات والنشر، ط - 2  
.40ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 3  
.145ممدمة نمدٌة ، ص –ٌنظر: روبرت سً هولب، نظرٌة االستمبال  - 4  
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هذا ٌتولؾ على جملة من الشروط التً ٌجب أن تتوفر فً المارئ والتً تجعل لراءته و 

موضوعٌة تعتمد على التجربة الجمالٌة فً فن شفرات النص. ثم إن هذا التمرد الواضح 

على جبرٌة الفكر الماركسً، ٌفسر لنا حرص رواد النظرٌة الجدٌدة على أن ٌكون المارئ 

لنا فً الولت نفسه بسٌاق نفسٌا فنٌا ونفسٌا بمبول هذه النظرٌة  حرافً استمبال النص، وٌمدم

إجماال.
1
 

ال ٌتولؾ المارئ عند حدود الحرٌة فً تلمً النص  المشاركة فً صنع المعنى: -ب      

فحسب بل أن ٌنبؽً أن ٌشارن فً صنع المعنى وإنتاجه من جدٌد، ولهذا ٌمرر أصحاب هذه 

النص فً صنع المعنى، وال ٌتولّؾ عند مهمة التفسٌر  النظرٌّة فً إجراءات التفاعل مع

التملٌدي، بل بالمشاركة فً صنع المعنى ٌتحّول التركٌز من موضوع النص إلى سلون 

المراءة.
2
  

ولد تنبه نماد نظرٌة التلمًّ إلى أن المشاركة فً صنع المعنى تستوجب التمٌٌز بٌن  

 مة اإلستذهان.مهمتٌن لمارئ هما: مهمة اإلدران المباشر / مه

   مهمة اإلدران المباشر وهو المستوى األول فً التعامل مع النص فً هٌكله 

 .الخارجً ممثال فً معطٌاته اللؽوٌّة واألسلوبٌّة 

  اإلستذهان فهو الذهن أو الخٌال وفً تتشكل ذاتٌة المارئ أٌن ٌنتج وبشكل ؼٌر 

.نهابً مواضٌع جمالٌة 
3
 

ال ٌكتفً المارئ بدوره فً صناعة المعنى بل تكون له مهمة  لٌّة:وظٌفة المتعة الجما -ج

المتعة الجمالٌة فتضمن  أخرى تابعة هً توضٌح المتعة الجمالٌة، أو معنى ذلن أن 

لحظتٌن: األولى تنطبك على جمٌع، المتع، حٌث ٌحصل استسالم من الذات للموضوع أي 

ر به المارئ وجود الموضوع وٌجعله من المارئ للنص والثانٌة تتضمن اتخاذ مولؾ ٌإط

.جمالٌا 
4
 

إن العملٌة اإلبداعٌّة معمّدة ومتشبّعة لٌس من السهولة بمكان معرفة حمٌمة أمرها ولكن  

بشًء من التركٌز والدراسة تتسٌر السبل، ثم إن وجود النص ٌمتضً بالضرورة حضور 

ارة إلى موالؾ الضعؾ فٌه، لارئ ٌتلماه بالولوؾ عند جمالٌاته، وإبراز خصابصه مع اإلش

 والمتمعّن فً العملٌّة اإلبداعٌّة ضد المدٌم، ٌنتبه إلى المبدع كان ٌهدؾ إلى التؤثٌر فً

                                                           

.21عباس عبد الواحد، لراءة النص وجمالٌات التلمً، صٌنظر: محمود  - 1  
.22ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 2  
.23المرجع نفسه، ص - 3  
.25، صمحمود عباس عبد الواحد، لراءة النص وجمالٌات التلمً - 4  
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السامعٌن متوخٌا سالمة األسلوب والمعنى، وال معدم فً تارٌخنا النمدي صورا من موالؾ  

التلمً التً ترّكز على عاللة النص بالمارئ.
1
 

لعصور الحدٌثة تجلى االهتمام بالمارئ فً النمد اإلنجلٌزي فً األدب الؽربً فً ا  

" من أنه ٌضع فً اعتبار لبل Edgar Allen Poeفٌما أشار إلٌه الروابً "إدؼار أالن بو 

أن ٌباشر الكتابة نوع األثر الذي ٌنوي إحداثه فً لرابه
2
. 

 Charlesمن هذا ٌذهب الشاعر الفرنسً "شارل بودلٌر وإلى شًء لرٌب   

Baudelaire  ،ومنطمٌون " حٌث ٌرفض اعتبار اإلبداع إلهاما منالضا بذلن ما ٌراه الرُّ

مإكد على ما ٌبذله الشاعر من جهد فً صٌاؼة أشعاره، وما ٌفٌد األثر األدبً من لرابه، 

كما نجد التؤكٌد على دور المارئ ممثال فً ممولة "بول فالٌري" التً جاء فٌها االشعاري 

لٌهمعنى الذي تحمل ع
3
. 

ٌجعل أعالم هذه النظرٌة من المارئ عنصر فعاال فً التواصل األدبً، حٌث ٌتعّدى دوره  

فً األهمٌة كاتب النص نفسه، فدور هذا األخٌر ٌنتهً بمجرد انتهابه من كتابة األثر األدبً 

فتارٌخ األثر الفنً ٌرتبط بالمتلمً أكثر من ارتباطه بالمصدر، وذلن ألنه ٌخضع  لذلن 

واع من التؤوٌل التً تعتبر تحمٌمات لتبادل التجربة الجمالٌة وإلامة الحوار الحٌوي بٌن ألن

األجٌال، بالرفض أو المبول.
4
 

وهكذا فؤن جل اتجاهات نظرٌة التلمً تجمع على أن المعنى الحمٌمً للنص لٌس          

األدبً مجرد واحة ولم ٌعد النص  موجودا فٌه بل إن المارئ هو المنتج الحمٌمً للمعنى. 

ٌلمً المارئ بجسده على عشبها طلبا للراحة واالسترخاء، بل ٌصبح هما ٌالزمه وٌالحمه 

ولم ٌعد المارئ مجرد مستهلن للنص، بل أصبح منتجا له ومشاركا فٌه بصورة أو 

باألخرى.
5
 

 

  

                                                           

.25ٌنظر: المرجع نفسه، ص -2  

.69عبد الناصر حسن دمحم، نظرٌة التلمً بٌن ٌاوس وآٌزر، صٌنظر:  - 2  
.69ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 3

  

.11دراسات لنصوص شعرٌة حدٌثة، ص –إدرٌس بلمٌح، المراءة التفاعلٌة  - 4  
.12ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 5
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 دٌوان '' اللهب المقّدس'' الفصل الثانً: دراسة تطبٌقٌة فً 

 .-لمفدي زكرٌّاء –

 : نبذة عن حٌاة الشاعر "مفدي زكرٌّاء ".األول المبحث

 لراءة فً العنوان.  الثانً: المبحث

 : تشكل األفك / خٌبة األفك. الثالث المبحث

 : المسافة الجمالٌة  .الرابع المبحث

 : المتعة الجمالٌة . الخامس المبحث

 تناص.: الالمبحث السادس

 جمالٌة المكان. السابع: المبحث
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 الـمبحث األول: نـبذة عـن حٌـاة الشـّاعر مفـدي زكرٌّـاء.

م، شاعر الثورة الجزابرٌة، هو شٌخ زكرٌاء بن سلٌمان 1977 – 1908مفدي زكرٌاء  

ٌونٌو  12هـ الموافك ل  1326جمادى األولى  12بن الحاج عٌسى، ولد ولد ٌوم الجمعة 

م، ببنً ٌزلن، أحد لصور السبع لوادي مزاب، بؽرداٌة، فً جنوب الجزابر من 1908

عابلة تعود أصولها إلى بنً رستم مإسسوا دولة الرستمٌون فً المرن الثانً للهجرة لمبه 

زمٌل البعثة المٌزابٌّة والدراسة سلٌمان بو جناح ب: "مفدي" فؤصبح لمبه األدبً الذي 

أشعاره "ابن تومرت" وكان "ابن تومرت" واحدا من المجاهدٌن  اشتهر به كما كان ٌولّع

المسلمٌن ومإسس دولة الموّحدٌن، وفً بلدته تلمّى دروسه األولى فً المرآن، بدأ تعلٌمه 

األول عنابة أٌن والده، ٌمارس التجارة بالمدٌنة ثم انتمل إلى تونس لمواصلة تعلٌمه باللؽتٌن 

ة الخلدونٌة ومدرسة العطارٌن، درس فً جامعة الزٌتونة العربٌة والفرنسٌة تعلم بالمدرس

فً تونس ونال شهادتها.
1
 

أّما فٌما ٌخص هاته العملٌة انضم إلى صفوؾ العمل السٌاسً والوطنً منذ أوابل  

الثالثٌنات، كان مناضال نشٌطا فً صفوؾ طلبة جمعٌة طلبة شمال إفرٌمٌا المسلمٌن كان 

، كان عضوا نشٌطا فً حزب الشعب  ا، عضوا نشٌطا فً حزب نجمة إفرٌمٌ

 كان عضوا فً جمعٌة االنتصار للحرٌات الدٌممراطٌة.
2
 

 انضم إلى صفوؾ جبهة التحرٌر الوطنً الجزابري. -

م، ساهم 1959م، وفر من السجن عام 1973سجنته فرنسا خمس مرات، ابتداءا من عام  -

أوطان المؽرب العربً، عمل مساهمة فعالة فً النشاط األدبً والسٌاسً فً كاهل 

م، وكب 1937ربٌسا لتحرٌر صحٌفة ''الشعب'' الداعٌة الستمالل الجزابر فً سنة 

شعره بحماسة الوالع الجزابري، بل الوالع فً المؽرب العربً فً كل مراحل الكفاح 

م واعٌا إلى الوحدة بٌن ألطارها.1977م حتى 1952منذ سنة 
3 

 التً تحث على الثورة والجهاد حتى لمب بشاعرألهب الحماسة بمصابده الوطنٌة 

 الثورة الجزابرٌّة.

أثناء تواجده بتونس واختالطه باألوساط الطالبٌّة هنان تطّورت عاللته بؤبً ٌمظان      

وبالشاعر رمضان حمود، وبعد عودته إلى الجزابر أصبح عضوا نشطا فً جمعٌة طلبة 

ج، إلى جانب مٌوله إلى حركة اإلصالح التً مسلمً شمال إفرٌمٌا المناهضة سٌاسة اإلدما

تمثلها جمعٌة العلماء انخرط مفدي زكرٌّاء فً حزب نجم شمال إفرٌمٌا ثم حزب الشعب 

                                                           

.08، ص2رادٌة، الجزابر، طؼوالثورة، جمعٌة التراث، العطؾ ٌنظر: دمحم ناصر، مفدي زكرٌاء شاعر النضال  - 1  
.09المرجع نفسه، ص - 2  

 .09جع نفسه، صٌنظر: المر -3
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الجزابري. وكتب نشٌد الحزب الرسمً ''فداء الجزابر'' ، انضم إلى الثورة التحرٌرٌة فً 

 03مدة  م سجن فً سجن بربروس1956م وعرؾ االعتمال مجددا فً أفرٌل 1955

سنوات، اشتهر مفدي زكرٌاء بكتابة النشٌد الرسمً الوطنً ''لسما'' إلى جانب دٌوان '' 

بتونس، نمل  1977أوت  17اللهب الممدس'' و ''إلٌاذة الجزابر''، توفً مفدي زكرٌاء فً 

جثمانه إلى الجزابر، لٌدفن بمسمط ببنً ٌزلن.
1
 

  :ًإنتاجـه األدبـ 

 م.1965شعر( طبعته األولى عام تحت ظالل الزٌتون )دٌوان ال -

 م.1973اللهب الممدس )دٌوان الشعر( صدر فً الجزابر عام  -

 من وحً األطلس )دٌوان الشعر(. -

 إلٌاذة الجزابر )دٌوان الشعر(. -

له عدة من دواوٌن الشعر الزالت مخطوطة تنتظر من ٌموم بإحٌابها. -
2 

  :من شعر مفدي زكرٌّاء 

 .69بربروس فً الزنزانة  النشٌد الوطنً الجزابري نضم بسجن

نحن طالب الجزابر، نشٌد العلم كتبه بدمه وأهداه إلى الحكومة المإلتة للجمهورٌة 

 الجزابرٌّة.

 65.3نشٌد الشهٌد نظم بسجن بربروس فً زنزانته رلم 

تمت كتابة دٌوان اللهب الممدس شاعره مفدي زكرٌّاء فً ولت توجه فٌه الشعر      

بهدؾ اإلرشاد والموعظة، موجها بالدرجة األولى جمهور خاص، الجزابري إلى اإلصالح 

 وهو الجمهور الجزابري.

م 1961 -1953ٌحتوي هذا الدٌوان على المصابد الثورٌة التً نظمها الّشاعر بٌن      

لصٌدة ٌفتح هذا الدٌوان بإهداء له أكثر من مؽزى تحمله هذه المصابد إلى تلن  54وعددها 

ٌها المارد الجزابري ٌمضً على االستعمار ذات لٌلة فً نوفمبر.اللحظة التً انطلك ف
4
 

                                                           

)المرجع السابك(. 11ٌنظر: دمحم ناصر، مفدي زكرٌاء شاعر النضال والثورة، ص - 1  
، تموٌم المطبوعات الجامعٌة الساحة المركزٌّة بن عكنون،  -دراسة وتموٌم  –ٌنظر: حواس بري، شعر مفدي زكرٌاء  -2

.27الجزابر، ص  

.28، صمدراسة وتموٌ –ٌنظر: حواس بري، شعر مفدي زكرٌاء  - 3  
، 2009ٌنظر: مفدي زكرٌاء، اللهٌب الممدس، طبع بالمإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة وحدة الرؼاٌة، الجزابر،  -1

 .07ص
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أما أهم ما فً الدٌوان فهً بالطبع لصابده، لمد جاءت لصابده متعددة األؼراض منها      

الرثاء ''كرثاء أحمد زبانا'' فً لصٌدته ''الذبٌح الصاعد'' أو الملن دمحم الخامس فً لصٌدته 

وعدد من المصابد المناساباتٌة كالتً لٌلت بمناسبة انعماد ''بنٌت بروح شعبن عرش ملن'' 

م، كما نوجد لصابد فً فن الوصؾ كوصؾ زلزال األصنام 1961مهرجان الّشعر سنة 

م، ففً لصٌدته ''إن ربّن أوحى لها ''ووصؾ جمال لبنان فً لصٌدته ''معجزة 1954

الرسمً للثورة الجزابرٌة. هذا الّصانع'' وذلن إلى عدد هام من األناشٌد المختلفة، كالنشٌد 

 عن أؼراض لصابد ''اللهب الممدس''.

أما من حٌث الشكل فمد جاءت عمودٌّة ومختلفة من حٌث الطول والمصر، وؼلب علٌها      

األول، كما كان االعتماد فٌها جمٌعا على لوافً مختلفة ، عدا األناشٌد على لافٌة واحدة.
1
  

 كل فصل ٌضم مجموعة من المصابد وهً:الدٌوان ممسم إلى خمسة فصول، و 

من أعماق بربروس والذي ضم ستة لصابد كتبها الشاعر عندما كان سجٌنا فً سجن  .1

 بربروس.

 تسابٌح الخلود، وهً عبارة عن عشرة أناشٌد. .2

لصٌدة( تناول فٌها لضاٌا الثورة  29تارونور، وٌضم أكبر عدد من المصابد ) .3

 الجزابرٌّة.

 ثة لصابد.تنبإات شاعر، وٌضم ثال .4

 من وحً الشرق، وٌضم ستة لصابد تناول فٌها لضاٌا المشرق العربً. .5

 المبحـث الثـانً: قـراءة فً العنـوان.

بدأت عناٌة النمد الؽربً الحدٌث تنصب على دراسة عتبات النص وبضمنها العنوان      

وان على م( حٌث أولت التسمٌة أهمٌة كبرى للعن20فً النص الثانً من المرن العشرٌن )

اعتباره أنه مصطلح إجرابً ناجح فً مجال مماربة النصوص األدبٌة ومفتاح أساسً ٌتسلح 

به المحلل.
2
 

ولهذا اإلهتمام ما ٌبرره خاصة إذا علمنا أن العنوان ٌمثل ثانً عتبات النص ومن      

خاللها ٌعلن عن لصٌدته وٌكشؾ عن الخصوصٌة النصٌة عند تلمً نص عبر سٌالات 

رز طبٌعة التعالمات التً تربط هذا العنوان بنصه كما تربط النص بعنوانه.نصٌة تب
3
 

                                                           

.08ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 1 

.97ٌنظر: جمٌل حمداوي، السٌموطٌما والعنونة ، المجلس الوطنً للثمافة والفنون، الكوٌت، ص - 2 

)المرجع السابك(. 114، صلةالمراءة وتولٌد الدالٌنظر: حمٌد لحمٌدانً،  - 3  
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ٌتؤلؾ عنوان الدٌوان لمفدي زكرٌاء ''اللهب الممدس'' من وحدتٌن هما )اللهب/ الممدس(      

فإن المارئ بمجرد تلمٌه للعنوان، ٌتبادر فً ذهنه كلمة ''اللهب'' ألسنة النٌران والحرابك 

ٌجمع بٌن النار والنور فهما داللتٌن متنالضتٌن فه بهذه الثنابٌّة ٌصور لنا  المشتعلة، فاللهب

مسٌرة الثّوار وهم ٌواجهون ظلم واستبداد االستعمار هذا فٌما ٌخص كلمة ''النار'' أما النور 

لصد به تضحٌة الثوار بؤنفسهم طعما فً رضى هللا وجنته، فداللة ''اللهب'' واضحة 

جزابرٌّة، كما أنّه ربط كلمة اللهب بالمداسة فالشاعر لد أخذ، وممصودة وهً الثورة ال

والتبس معظم ألفاظه وصوره من مصادر ممدسة كالمرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ 

والتارٌخ.
1
 

لسم زكرٌّاء دٌوانه إلى خمس محاور وهً بمثابة عناوٌن ربٌسة والتً أراها أنها      

ب الممدس(، فعناوٌن المحاور الثالثة تحت عنوان ''تسابٌح منبثمة من دالالت العنوان )الله

الخلود''، من وحً الشرق، تنبإات شاعر تندرج فً المداسة، أما ''من أعماق بربروس 

)السجن والعذاب('' فؤدرجها تحت داللة اللهب والتً تمثل مسٌرة الثوار، أما ''النار ونور'' 

فهو مشترن بٌن اللهب والمداسة.
2
 

نوان الدٌوان ''اللهب الممدس'' لمفدي زكرٌاء لابل للتؤوٌل، ودالالت من هذه إن ع     

السٌمابٌّة أما نصه ؼٌر لابل لذلن، فنصوصه توجه المارئ وجهة واحدة أال وهً مشروعٌة 

 الثورة الجزابرٌة أو الثورة الجزابٌة الممدسة.

نصوص الدٌوان ''اللهب أنا فً صدد تطبٌك اآللٌات اإلجرابٌة لجمالٌة التلمً على      

الممدس'' لمفدي زكرٌاء والذي هو موضوع بحثً، فمن خالله اطلعت على آفاق لرابه 

والتً تتطلب وجود جمهور، ومستمبل لدالالت   متشاكلة لنشكل أفما حددته طبٌعة النص،

 والعٌة مرتبطة بالبٌبة السٌاسٌة والثمافٌة واالجتماعٌة التً ظهر منها إثرها الدٌوان.

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 1985، 1دار الؽرب اإلسالمً، ط –خصابصه الفنٌة  -ٌنظر: دمحم ناصر، الشعب الجزابري الحدٌث، اتجاهاته -3

.439ص  

)المرجع السابك(. 442اتجاهاته وخصابصه الفنٌة، ص - ناصر، الشعر الجزابري الحدٌث ٌنظر: دمحم - 2 
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  الـمبحث الثـالث: تشكـل األفـق / خٌبـة األفـق.

 تشكـل األفـق: .1

ذكرنا فً الفصل األول أن أفك االنتظار تتشكل حسب "ٌاوس" من ثالثة عناصر      

 أساسٌة أكٌفها فً عملٌة تشكل األفك كما ٌلً:

 المعاٌٌر المعهودة أو ما ٌسمى بالتجربة المسبقة التً اكتسبها الجمهور:  - أ

إن المعاٌٌر النمدٌة التً حددت لٌمة دٌوان اللهب الممدس، هً نفسها المعاٌٌر النمدٌة      

المدٌمة التً حددت لٌمة الشعر العربً حٌث أن لصابده المتضمنة فٌه لم تخرج عن دابرة 

األعراؾ والتمالٌد، حٌث كانت نصوصه ممتلبة بحب التضحٌة عن األرض والعرض، 

تً تثور ألجلها اللؽة بؤلفاظها والتً لم تكن بالجدٌدة على الشعراء جدٌرة بالنزعة الثورٌة ال

وال على جمهور المراء، إن هذه المرجعٌات الفكرٌة فً الدٌوان تإكد أصالة النص النتمابه 

الثوري والمدامى، ولألرض، مما ٌإكد هٌمنتها على فكر الشاعر، حٌث التزم مفدي زكرٌّاء 

، وهو بذلن حافظ على التراث العربً من خالل ما (16ببحور الخلٌل الستة عشرة )

تضمنته أفكاره الفنٌة، الذي ٌهدؾ إلى ؼرس معان واضحة فً ذهن المتلمً حٌث ال ٌترن 

 مجاال للتؤوٌل فٌه.

إن رسم الشاعر مفدي زكرٌاء لهذا الوالع فمد كسر بذلن سبل التخٌل لدى لرابه لٌطبعه      

عو إلى تحدٌد نوعٌة الذات الماربة، الموّجه لها هذا بوالع ال تؤوٌل فٌه، وهذا ما ٌد

الذات الجماعٌة التً عاشت األوضاع التارٌخٌة للمبدع، فتوجه إلٌها النص حٌن  النص:

ظهوره المبدبً، ثم الذات المادرة على أن تعٌد بناء تصورات الممصد المباشر لهذا النص، 

، أي أنها استمرار له، وتممص جدٌد فً إطار نوع من التكامل بٌنها وبٌن هذا الممصد

.لفعله
1
حٌث اعتمدت الذات الماربة فً لراءتها لنصوص الدٌوان على نفس المعاٌٌر  

النمدٌة المعتمدة لدٌما فكرٌة أم فنٌة على الرؼم من االختالؾ فً أزمنة المراءة، وتوصوا 

 إلى استنتاجات واحدة لم نخرج عن ما جاء فً النص.

 

 ضمنٌّة باألعمال األدبٌة التً تتناول البٌئة التارٌخٌة األدبٌة:العالقات ال -ب

وهً كما ذكرت حسب "ٌاوس" أشكال وموضوعات األعمال السابمة التً ٌفترض فً      

المارئ معرفتها واإلطالع علٌها، ولد اكتشفت من خالل اطالعً على نصوص اللهب 

ٌكثر تضمٌن الشاعر لنصوص  الممدس أن له عاللات ضمنٌة بؤعمال أدبٌة سابمة حٌث

دٌنٌة وأخرى شعبٌة وشعرٌة، فلمد اعتمد مفدي زكرٌاء على ثمافة لرآنٌة وأدبٌة اللتٌن برزتا 

                                                           

)المرجع السابك(. 5س بلمٌح، المراء التفاعلٌة، صٌنظر: إدرٌ - 1 
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فً شعره، فبمجرد لراءة المارئ للنص ٌدرن حضورا للنصوص الدٌنٌّة من آٌات وأحادٌث 

 بنٌوٌة شرٌفة حٌث تمٌٌز نصوصه بمٌزة خاصة. كموله فً لصٌدة لل ٌا جمال:

 وال بن صهٌون ٌسعى فً لداستها             بالّرجس، ال رجس فٌها...ؼنها حرم.

ألمى عصـا بهـا موسى مروعـة            راحـت لمـا بث إسماعٌل تلتمـم.   
1
 

كما نجد نصوص مفدي زكرٌا حافلة بالتناص، وهذا ٌدل على أن النص متشرب من      

ٌتوجب على المراء من تمكنهم من استٌعاب الثمافة  الثمافة العربٌة، والعدٌد من المعارؾ،

الجزابرٌة خاصة ما ٌتعلك بالمارئ العربً أو الؽربً نظرا لصعوبة إدران أسماء األماكن 

 واألعالم والحوادث التارٌخٌة.

استنتج أن لهذه المرجعٌات الفكرٌة والثمافٌة آفاق انتظار ثابتة ألن لكل واحد أفما نابعا      

ٌد الثمافٌة واالجتماعٌة وكذلن المعاٌٌر المنتملة عبر الزمن واألجٌال تتشابه لتشكل من التمال

 أفما ثابتة ٌرسمه النص لماربه.

 التعرض بٌن الخٌالً والواقعً: -ج

وهذا ما أشار إلٌه "ٌاوس" بمفهوم التعارض بٌن اللؽة الشعرٌة واللؽة العملٌة أي      

 ع الٌومً.التعارض بٌن العالم التخٌلً والوال

أكدت المراءات األربع للؽة الشعرٌة على تطور لؽة الدٌوان ومعجمها الذي ضم العدٌد      

 من المفردات والتراكٌب المعاصرة، إضافة إلى استخدامه للؽة لوٌة ودلٌمة خرجت 

به لراءات كل من "دمحم ناصر* ٌحً الشٌخ صالح** وخلٌفة بوجادي*** حٌث ذكرت هذه 

ٌة لصابد زكرٌاء مرتبطة بوالع حً، ولؽة حٌة، لؽة إنجازٌة ال بمفهومها المراءات أن بن

التداولً، وفً محاولة له لإلجابة عن انطباعات بعض النماد حول المؽاالة الظاهرة على 

لؽته وصوره الّشعرٌّة ٌمول: أن لؽته لم تكن مختلفة أو مصطنعة بل لؽة أملتها علٌه ظروؾ 

األداء.
2
رٌاء لؽة مشتعلة بالوالع ومرتبطة به ارتباطا لوٌا، حٌث لٌس أي أن لؽة مفدي زك 

هنان تعارض الذي نالحظه فً النصوص المعاصرة بٌن وظٌفة اللؽة الجمالٌة وبٌن 

 وظٌفتها العملٌة ذلن أن األولى لدمت الثانٌة.

إن داللة أي نص فنً تظل دابما منفتحة على المراءات  ٌمول "إدرٌس بلمٌح"      

 ة، ولد حدد ٌاوس ثالث أنواع من المراءة وهً:المتنوع

 زمن التلمً الجمالً، وتوازي المراءة الفنٌة الممترنة بالدهشة. -1
                                                           

.252مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 1  
 * دمحم ناصر، شاعر النضال والثورة، جمعٌة التراث، العطؾ، الجزابر.

.1987، 1** ٌحً الشٌخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكرٌاء، دار البحث للطباعة والنشر، الجزابر، ط  

.2005ي، لؽة الثورة أم ثورة اللؽة، مالحظات فً التداولٌة اإلبداعٌة، الجزابر، *** خلٌفة بوجاد  
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زمن التؤوٌل اإلرجاعً، وٌتحمك عن طرٌك تبرٌر الدهشة عن طرٌك لراءة تسعى إلى  -2

 الفهم والتؤوٌل.

.عالبة زمن ٌعٌد تكوٌن أفك االنتظار وهو المراءة التارٌخٌة المتنوعة والمت -3
1 

 :"تحدٌد نوعٌة القراءات التً حددها "ٌاوس" الثالثة 

حددت فٌه لٌمة شعر "مفدي زكرٌّاء" من خالل المعاٌٌر الفكرٌة  زمن التلقً الجمالً: - أ

 والفنٌة، التً توفمت فً آلٌاتها النمدٌة والتموٌمٌة.

فهوم النص، وهً لراءة تسعى إلى استٌعاب م زمن التأوٌل اإلرجاعً )زمن القراءة(: -ب

لتجاوز زمن الدهشة التً ٌصاب بها المارئ أثناء اطالعه على نصوص اللهب الممدسـ فهذه 

 الدهشة تستفز لاربها إلعادة المراءة وتكرارها للحصول على تبرٌر ممنع لها.

وهً النتابج التً حممها المارئ من خالل لرابته، وأعاد  زمن ٌعٌد تكوٌن أفق االنتظار: -ج

 األفك رؼم اختالؾ الزمن.بها تكوٌن 

 خٌبـة األفـق: .2

أشار "ٌاوس" إلى خٌبة األفك أنها تتجلى فً االستعداد المبلً للمارئ وما ٌلفه من تولعات 

ومٌول، فٌذهب رسم تولعات ومٌول، فٌذهب لرسم تولعات معٌنة لد تثبت ولد تعدل ولد 

 تخٌب بحسب طبٌعة العمل األدبً.

لما ورد فً لصابد الدٌوان منها عبارات ندد بها لراإه أنذان  ظهر العدٌد من االنتمادات    

وهً األمور المتعارضة علٌها مع الدٌن اإلسالمً، والتً تحمل نوعا من السخرٌّة والتذّمر 

وٌتجلى ذلن فً لسم مفدي زكرٌاء بؽٌر هللا، وفً لوله زبانا لم ٌمتل، وجبرٌل علٌه السالم 

 بابع متجول.

ا بالنازالت، ال ماحمات...                    والدماء الزاكٌّات الطاهرات لسم 
2
 

كما عّده الشٌخ ٌحً صالح فً لراءته خروجا عن المؤلوؾ      
3
ذلن أن المارئ المسلم  

ٌتولع من الشاعر أن ٌمسم بالخالك البارئ، وٌرفض رفضا لطعا المسم بؽٌر هللا وذلن وفما 

زكرٌاء ؼٌر مؤلوؾ برفضه المتلمً، وتجنب لتعلٌم دٌننا الحنٌؾ، لسم الشاعر مفدي 

تولعات المراء ألن كل لارئ منهم كان ٌنتظر من زكرٌّاء بعد المسم أن ٌنطك كلمة هللا 

 لتكون لسما "باهلل" ال لسم بالنزالت، والّدماء الطاهرة، والبنود الخافمة.

                                                           

 .131ٌنظر: المرجع نفسه، ص -1
، )المرجع السابك(. 12إدرٌس بلمٌح، المراءة التفاعلٌة، ص -2  

)المرجع السابك(. 61مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 2  
.)المرجع السابك(. 461وخصابصه الفنٌة، ص اتجاهاته –دمحم ناصر، الشعر الجزابري الحدٌث  - 3  
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الّسالم من مالن كما خٌب آفاق انتظار متلمٌه أو لاربٌه أٌضا فً تحوٌل جبرٌل علٌه      

 إلى ''جالب'' ٌموم بتسوٌك ضحاٌا الحرٌة فً الجزابر إلى أسواق الجنة.

 فٌمول زكرٌاء فً لصٌدته ''الرأ كتابن'':     

نادى به جبرٌل فً سوزق الفدا            فشرى وباع، بنمدها وتبرعا 
1
 

 كما شبه أحمد زبانة بالمسٌح وبؤسلوب فٌه نوع من السخرٌة ٌمول:     

زبـانة لـم ٌمتـل...                     ورفع إلى السماء كالمسٌـح 
2
 

ردت علٌه المراءات النمدٌة فٌما بعد نذكر من بٌنها لراءة ٌحً الشٌخ صالح، وما ٌراه      

فٌها مثٌرا للدهشة واالستؽراب إشراق وجه الصورة وإشعاعه بالفرح والسرور على الرؼم 

الحزن على رجل حملته لدماه إلى الممصلة، مرؼما راضٌا من أنها تستدعً التجّهم و

مطمبنا بحٌث ترى كسرا لثنابٌة الموت / الحزن لتتحول إلى ثنابٌّة ضدٌة الموت / الفرح.
3
 

 الـمبحث الـّرابع: المسافـة الجمـالٌّـة.

ظهور  لمد عّدها "ٌاوس" من بٌن أهم األدوات اإلجرابٌّة، وٌعنً به ذلن البعد المابم بٌن     

األثر األدبً نفسه وأفك انتظاره، حٌث ٌمكن الحصول علة هذه المسافة من خالل استبٌان 

 ردود أفعال المراء على األثر.

إن دراستً آلفاق االنتظار أثبت تشكل أفك االنتظار ثابت جاء به النص على لاربٌه      

الجمالٌة، لمد زاوج  والذي حفل ببعض الخٌبات والفشل، لكنه لم ٌصل إلى درجة المعاٌٌر

بٌن الثبات والفشل، فدٌوان اللهب الممدس لم ٌبمى على التملٌد المدٌم ولم ٌتخلى عنه كلٌا، كما 

أنه لم تبهره مظاهر التجدٌد المعاصرة فلمد وازن بحفاظه جمالٌة النص الشعري المدٌم وعدم 

 خروجه عن الموروث الذي تمكن من التجدٌد فٌه.

زكرٌاء" فً الحفاظ على الموروث وتجدٌده له جعل من أفما النص إن نجاح "مفدي      

موافما آلفاق تولعات المارئ، بمدر ما هم مخٌّب أحٌانا، فمٌاس المسافة الجمالٌة متوّسطة بٌن 

أفك النص أفك المارئ، فهً لم تبتعد عن أفك النص فتخرق تولعاته، ولنم تنحصر فً أفمها 

الممتدة بٌن أفك النص آفاق لاربه تمع فً المنتصؾ، وهً  الضٌك للنص، فالمسافة الجمالٌة

إّما أن تكون بعٌدة جّدا لتخرق اآلفاق وتشكل معاٌٌر جدٌدة، وإّما أنّها تتملص مما ال ٌحمك ال 

 أفك النص وال أفك تولع لاربه.

 

                                                           

.52مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 1
  

)المرجع السابك(. 19مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 2  
.160ٌنظر: الشٌخ صالح، شعر الثورة، مفدي زكرٌاء، ص - 3  
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 الـمبحث الخـامس: المتعـة الجمـالٌّـة.

ة تجمع بٌن االستمتاع بالفن وتذوله، وبٌن إن المتعة الجمالٌة التً حددها "ٌاوس" متع     

 اإلفادة من فعالٌته المعرفٌة والبالؼٌة والتً بلورها فٌما ٌلً:

إن نصوص دٌوان ''اللّهب الممدس'' تنمل والعا صرٌحا وتصور تارٌخ  فعـل اإلبـداع: - أ

الشعب بؤسلوب فٌه من الجمال والّسحر. فالدٌوان كتب لمارئ ممصود ٌحمل فً 

ة محددة وهدؾ واضح، فكان كل من دمحم ناصر، ٌحً الشٌخ صالح  طٌاته رسال

وخلٌفة بوجادي وؼٌرهم، لمد اهتموا بمهمة االستمبال وإدران مضمون النص وما 

ٌحمله من أفكار فنٌة، فمراءتهم ال تخرج عن نطاق النص، وال نمول إال ما ٌموله 

زكرٌاء وهذا ما ٌسمى لراءتهم بال إنتاجٌة.
1 

هو إدران الجمال بواسطة الوظٌفة اللؽوٌة، وذلن من خالل دراسة  ـالً:الـحس الجم-ب

وظابؾ اللؽة المختلفة، وإبراز جمالٌة الصورة واللؽة والموسٌمى من خالل استخدام معاٌٌر 

فً نمد الشعر الكتشاؾ جمالٌاته التً جمعت فً الدٌوان، بٌن جمالٌة النص الشعري المدٌم 

التجدد على مستوى صوره الّشعرٌة.وجمالٌاته الحدٌثة حٌث ظهر 
2
  

كما تفاعل المراء مع نصوص "مفدي زكرٌاء" تفاعال سلبٌا، ومنه لم ٌتحمك المتعة      

الجمالٌة التً نحدث عنها "ٌاوس ألن المتعة الجمالٌة التً لصدها تتحمك من خاللها الفعل 

التً ٌتحدث عنها "ٌاوس" اإلنتاجً للمارئ، وهو ما ٌضمن فعال تواصلٌّا وجمالٌا، فالمتعة 

هً متعة تعدد المراءات والنصوص المنتجة وذلن من خالل عملٌة التواصل بٌن المارئ 

 والنص مما ٌسمح بالتؤوٌل.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.172ٌنظر: ٌحً الشٌخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكرٌاء، ص - 1  
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 الـمبحث السـادس: التنــاص.

تإثر جمالٌة التناص فً المدرة على تنشٌط ذاكرة المتلمً وتهٌبته الستمبال ثمافات      

ص المتداخلة فً نص واحد مشكلة نسٌجا متماسكا وتوجٌه المارئ وذلن عدٌدة، من النصو

 من أجل التؤثٌر فً المتلمً بما تتمتع به اللؽة.

فلمد كان مفدي زكرٌاء متؤثرا بالتراث الدٌنً المتمثل فً المرآن الكرٌم وٌظهر ذلن      

 جلٌا فً توظٌؾ تلن النصوص الدٌنٌة فً دٌوان اللهب الممدس.

لصٌدته ''ولال هللا'' تبدو ظالل سورة المدر واضحة وذلن من خالل استعانته ففً      

 بؤلفاظ ذات دالالت دٌنٌة من لبٌل )لٌلة المدر، ألؾ شهر، بإذن هللا، مالبكة تنزل، روحها(.

ٌمول مفدي زكرٌاء 
1
 

 هل وفٌت لنا النضابا؟ دعا التارٌـخ لٌلن فاستجابــا          نوفمبر   

 سمـع المجٌب نداء الشعب            فكانت لٌلة المدر الجوابا؟ وهل        

 تبارن لٌلن، المٌمون نجمـا               وهلالج لج، هتن الحجابا 

 زكت وثبانة عن ألؾ شهـر            لضاها الشعب، ٌلتحك السرابا.      

 نجلى ضاحن المسمات، تحكً           كواكبـه، لنابلـه لهابــا. 

 بناشبه هنان، أشد وطـؤ                  وألوم منطما، وأحد نابــا.  

 مضت كالشهب، وانحدرت شظاٌا       تلهب فً دجنتها التهابــا.         

 مالبن، ال لفواتن نازالت                 بإذن هللا، أرسلها خطابــا.     

 ٌنصب انضبابـا.وهزت جبهة التحرٌر شعبا              فهب الشعب      

 تنزل روحها من كل أمر...        بؤحرار، لد أهابـا.

هكذا ٌستحضر الشاعر بعض األلفاظ من سورة المدر ذات الدالالت الدٌنٌة العظٌمة      

ٌْلَةُ  ٌْلةَ المَْدِر لَ ََ لَِة المَْدِر َوَما أَْدَراَن َما َل ٌْ ٌُْر ٌمول سبحانه وتعالى: } ِإنَّا أَْنَزْلنَاهُ فًِ لَ المَْدِر َخ

ًَ َحتّى َمْطلَعِ  وُح فٌَِها، بِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكّلِ أَْمٍر، َسالٌَم ه ُل الَمالَبَِكةُ َوالرُّ  ِمْن أَْلِؾ َشْهِر، تَنَزَّ

الَفَْجِر {.
2
   

                                                           

.33مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 1  
.13سورة المدر، اآلٌة  - 2  
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هنا ٌلجؤ الشاعر إلى استلهام ألفاظ هذه اآلٌة المرآنٌة، فإنه ٌستلهم من لٌلة المدر عظمتها      

 ها ولداستها وٌستعٌن بها على وصؾ الموالؾ العظٌمة واألحداث الجسام.وجالل

فمد وردت كلمة تبارن فً لوله تعالى: } تَبَارَن الِذي بٌَِِدِه الُملِن وُهَو علَى كّلِ شًٍء      

لدٌْر{
1
. 

 .73وٌمول مفدي زكرٌاء فً لصٌدته زنزانة العذاب رلم      

 وجلجل الخطب أبً فً الدجى فلك.          سٌـذكرون اللٌـل الرهٌب سجـى     

حسبً وحسب أناسً أن ؼدوت لهم           عوادا ٌعطرهم ذكرى واحتـرق.
2
 

ٌَْل إَِذا َسَجى{      وٌستحضر الدارس فور لراءته لصدر البٌت األول لوله تعالى: } َواللَّ
3
. 

 ولوله أٌضا فً لصٌدة ولال هللا...     

               فألسمطت الفلوذج والرضاٌا.وهزت مرٌم العذراء نخٌـال

 عراج، كالمجرة مشرلـات               عسالجها، انسكبن بها انسكابا

 ٌدؼدغ تحت الؽنام ناٌــا                 فٌنطلك من فم الؽنم الربابا

 ٌدلً فً الؽدٌر الحلو سالا            وبالكفٌن ٌؽترق الشرابا.

 ستحضر المارئ النص المرآنً وٌتمثل وٌتمثّل فً لوله تعالى:وفور لراءة البٌت ٌ     

ٌِْن بِِجْذع النَّْخلَِة تَسَ  ي إِلَ الََط } فَنَاَداَها ِمْن تَْحِتَها أاَلَ تَْحَزِنً لَْد َجعََل َربَُّن تَْحتََن ِسِرًٌّا َوَهّزِ

ٌِْن َرْطب ا جنٌّا {  َعلَ
4
. 

 وٌمول فً لصٌدته '' أال إن ربّن أوحى لها .'' 

 هو اإلثم زلزل زلزالهـا                  فزلزلت األرض زلزالها.    

 وحملهـا الناس أثمالهم                    فؤخرجت األرض أثمالها.     

 ولال ابن أدام فً حممة                   ٌسؤلها ساخرا مالـها؟

لها...أال إن إبلٌس أوحى لكم                   إال أن ربن أوحى 
5
 

                                                           

.1سورة الملن، اآلٌة  - 1  
(.، )المرجع السابك31مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 2  
.02سورة الضحى، اآلٌة  - 3

  

.25سورة مرٌم، اآلٌة  - 4  
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لمد التبس هذه الكلمات )زلزل، زلزلها، األرض، أوحى لها...( من المرآن الكرٌم وذلن      

لموله تعالى: } إَِذا َزْلَزلَِت األَْرُض ِزْلَزالََها، َوأَْخَرَجِت األَْرُض أَثْمَالََها، َولَاَل اإِلْنَساُن َمالََها، 

بََّن أَْوَحى َلَها.{ٌَْوَمبٍَذ تَْحُدُث أْخبَاَرَها، بِؤَنَّ رَ 
1
. 

وإلى جانب المرآن، نجد مفدي زكرٌاء استوحى بعض الصور من الحدٌث النبوي     

 الّشرٌؾ.

 ٌمول مفدي زكرٌّاء مخاطبا المستعمرٌن.    

ومن ٌلدغ، فإنا لد لدؼنا          خداعا عن جحوركم مرارا...
2
 

مرتٌن. وفً لول الرسول صلى هللا علٌه: ال ٌلدغ المإمن من جحر
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.5 -1، اآلٌة الةسورة الزلز - 1  
.240مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 2
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 المبحـث الّسـابع: جمـالٌّـة المكـان.

الجبال ترمز للموة، والصالبة استمد مفدي زكرٌاء تماسن أبٌاته ولوتها من  الجبـال:  -1

جبال الجزابر، كً ٌنمل للمارئ جمال وعظمة الجزابر من خالل عظمة جمالها 

الدٌوان منها: جرجرة، شٌلٌا، ولممها الشامخة، من بٌن الجبال التً وردت فً لصابد 

 وارشنٌس...إلخ فً لصٌدة الرأ كتابن لوله:

 هذه الجبال الشاهمات، شواهـد                 سخرت، بمن مسخ الحمابك وأدعى.

 سل جرجرا عـن عضباتها                     واستفت شٌلٌا لحظـة وشعاعهــا.

 

ما أنفن للجند المعطر مصرعـا     واخشع لوانشرٌس أن ترابها                   
1
 

 وفً لوله فً لصٌدة ولال هللا...

ولـعلع من شلعلع ذو بٌـان                       فاطك فوق )جرجرة( الجعابا.
2
 

كان الجبل بالنسبة للمجاهد المكان الذي انبعثت منه الثورة، والمؤوى الذي لم تستطع      

خرجا ٌحفظ ذكرٌاتهم، وأمجادهم، وصورا من الكفاح فرنسا النٌل منه، فمد كان للثوار م

 والنضال.

الصحراء فضاء جؽرافً، ٌثٌر فً عممه واتساعه إحساسا بالفراغ، إن  الّصحـراء: -2

المارئ بمجرد ذكر الصحراء ٌتبادر فً ذهنه ذلن الفراغ، والمساحة الشاسعة، واألراضً 

إلى النمٌض حٌث صور صورا برالة  الماحلة الجرداء، لكنه فً لصابده ٌتحول من النمٌض

 من الجمال والسحر، وواحات وكنوز ال تمدر بثمن وذلن فً لصٌدته. ولال هللا...

 فً صحرابنا جنات عـدن                    بها تنساب ثورتنا انسٌاب.

 وفً صحرابنا، الكبرى كنوز                نطارد عن موالعها الؽراب.

 

كال الذّهبٌن: راق بها وطاب.                    فً صحرابنا تبر وتمر  
3
 

 ففً خطاب ٌوجهه زكرٌاء لفرنسا، مبنً فٌه تمّسن، الشعب الجزابري بصحرابه لابال:

 فرنسا ذري األوهام، فالوهم لاتل           فلسنا نضحً من جزابرنا شبـرا     

                                                           

، )المرجع السابك(.57مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 1  
.34المرجع نفسه، ص - 2  
.35مفدي زكرٌاء، اللهب الممدس، ص - 3  
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طن صحرابنا لبراوإن تٌمتكم ثروة فً نوطنهـا               حفرنا لكم فً ب
1

 

: وهً البٌوت ولد تكون أكواخا ولرى، ولد تكون لصورا، لكنها مبعث الـدٌـّار -2

السكٌنة لتتحول فً أبٌات زكرٌّاء إلى مبعث حزن وأسى حٌث تتحول هذه الدٌار إلى 

 بماٌا حطام وذلن فً لصٌدته سنثؤر للشعب...  ٌمول:

ٌهشمها النابالم، ٌحرلها حرلا.سنثؤر لألكواخ، والدور، والمرى              
2
 

 وٌمول: 

 أمن العدل، صاحب الدار ٌشمى                    ودخٌل بها، ٌعٌـــش سعٌــــــدا ؟؟.      

 أمن العدل، صاحب الدار ٌعرى                      وؼرٌب احتل لصـرا مشٌــدا ؟؟.

وٌظل ابنها طرٌدا شرٌـــــدا ؟؟   وٌٌح المستعمرون حماهـــا                             
3
 

ومن بٌن األماكن األخرى التً ذكرها مفدي زكرٌاء فً دٌوانه ''أسماء المرى      

 والمصور، وبلدان عربٌّة وؼرٌبة. نذكر منها: "صبرة" وهً لرٌة لرب تلمسان على 

 الحدود المؽربٌّة فً لصٌدة .

 ٌمول:

وهوى )بصٌرة( صبره فتوزعا.   كسرت تلمسان الضلٌعة ضلعة              
4
 

تشكل هذه األمكنة فً ذهن المتلمً مجموعة من الصور المرتبطة بالتارٌخ والماضً      

المجٌد، تحمل فً طٌاتها الذاكرة والذكرى، وما تثٌره فً نفس المارئ من حنٌن إلى 

 الماضً.

تارٌخ أبطالها  صور لنا الشاعر مفدي زكرٌاء جمال الجزابر، وتراثها الذي ٌحفظ     

وشهدابها، كما صور لنا حمبة سوداء من حمبها، التً كرست فٌها فرنسا على ممدساتها، 

فدمرت وشردت تلن األماكن الجمٌلة إلى خراب ودمار، فكل مكان فً الجزابر ٌحفظ 

 تراثه، حتى السجون التً تلطخت زواٌاها وجدرانها بدماء الشهداء.

 

                                                           

.260المرجع نفسه، ص - 1  
.173المرجع نفسه، ص - 2  
.75المرجع نفسه،  - 3  
.80المرجع نفسه، ص - 4  
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 خــاتــمة:  

مت هذه الدراسة التً استهدفت تشخٌص فعل المراءة وعملٌات التلمً فً ت  

دٌوان  "اللهب الممدس لمفدي زكرٌاء" وذلن على ضوء المنهج النمدي بجمالٌة التلمً التً 

''مدرسة كونستانس'' األلمانٌة ولد توصلُت من خالل دراستً لهذا البحث  أرست دعابمها

 تً:إلى المجموعة من النتابج وهً كاأل

 رؼم الّروافد المعرفٌة الكثٌرة التً ؼذت هذه النظرٌة وساهمت فً بناء تصوراتها 

المنهجٌة، فإن ما ٌمكن اعتباره أصال فلسفٌا مباشرا ومرجعا فكرٌا لهذه النظرٌة هو 

الظاهراتٌة والهٌرمونٌطمٌا كفلسفتٌن تناولتا التحلٌل والفهم والتؤوٌل، وعاللة الذات 

 بالموضوع .

 لجهود الفلسفٌة والفكرٌة أرضٌة لجٌل جدٌد من الباحثٌن والمنظرٌن بجمالٌّةهٌؤت ا 

 التلمً الذٌن اشتؽلوا على مماربة النصوص، وتحلٌل فعل المراءة.

 تركٌز "ٌاوس" بنٌة التلمً أي طرؾ الثانً من العملٌة اإلبداعٌة، وهو المار 

 فة الجمالٌة .مبرزا  مفاهٌم عدة منها أفك االنتصار، خٌبة األفك، المسا

 من بٌن أهم الجهود التنظٌرٌة لجمالٌة التلمً "ٌاوس" و"آٌزر" اللذان سلّطا الّضوء 

 على التفاعل الذي ٌلتمً به النص بالمارئ.

 تركٌز 'ٌاوس" على بنٌة التؤثٌر التً تشتؽل بها النصوص لجذب المارئ مبرزا 

 مالٌة.مفاهٌم عّدة منها أفك االنتظار، خٌبة األفك، المسافة الج

 اهتم  "آٌزر" ببنٌة التلمً أي الطرؾ الثانً من العملٌة اإلبداعٌة، وهو المارئ وفعل 

 المراءة، مبرزا مفاهٌم عدة منها سجل نص، استراتجٌات النصٌّة، موالع الالتحدٌد

 والمارئ الضمنً.

 اهتّمت جمالٌة التلمً بمكانة المارئ، حٌث اعتبرته ٌعٌد تشكٌل النص بعٌدا عن 

 مإلفة .سلطة 

كما توّصلت إلى نتابج من خالل دراستً التطبٌمٌة لجمالٌة التلمً فً ''دٌوان اللهب 

 الممدس'' والتً أدركت  فٌها ما ٌلً :

 ''ظاهرة جمالٌة جسدت أبعاد المراءات المختلفة للنص الواحد ''فاللهب الممدس 
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بذلن مبادئ ولٌم  الوالع الصرٌح للثورة  بلؽة صارخة، صاخبة، رافضة للظلم، فلم تخرق

الشعوب لكنها خرلت لؽوٌا بعض التعابٌر السابدة فٌه، وذلن أن لؽة الشاعر "مفدي  

 زكرٌاء" كان لها وجه أخر للتّعبٌر وذلن بخرق أفاق لاربٌه من حٌث األلفاظ التً لم تعهده.

 دٌوان ''اللهب الممدس'' لم ٌكن  بحاجة إلى المارئ  متدخل أو لارئ مبدع، بمدر ما 

ان بحاجة إلى المارئ ذّواق ومثمؾ ٌتلمّى المعنى بحماسة ثابر فً تارٌخ البطوالت ك

 المسّجلة على الّصفحات .

 تحمٌك "اللهب الممدس" التوازن حٌث جمٌع بٌن األصالة والتجدٌد، فلم ٌخرق األفاق 

ته إلى درجة التعدد الداللً، فعملٌة لراءة الدٌوان كانت عبارة عن عملٌة استنطاق لحموال

الفكرٌة والفنٌّة، وإعادة تكوٌن أفاق انتظاره من لبل المارئ واستحضار تارٌخ هذه  الحمبة 

 من الزمن.

 تعدد المراءات وتنوعها منح نصوص الّدٌوان بعدا جمالٌّا تعبٌرٌّا فً الدراسة 

 والتّحلٌل.

 حمك الّدٌوان التعادل فً المسافة الجمالٌة وذلن فً التوازن األفمً بٌن النص 

 المارئ.و

 .حمك الدٌوان المتعة الجمالٌة، كما كسر سبل التخٌل لدى لاربه 

 اعتماد الدٌوان فً تناصه على النصوص ممدسة، ولها تمٌز من المداسة عند لاربه 

جعله ٌلمى المبول والّرضى، فاستخدم "مفدي زكرٌاء" التناص الدٌنً الذي أعطى أبعاد 

، فمارئ الدٌوان لارئ ذّواق ومثمؾ ٌعٌد جمالٌة ساهمت فً جذب المارئ وشد انتباهه

 تكوٌن أفك انتظار النّص.

 ًاحتوى دٌوان "اللهب الممدس" على أسالٌب فنٌة فٌها براعة التصور الجمال 

 والمكانً.

 .نص الدٌوان نص ؼٌر المابل للتؤوٌل، ألنه بمثابة وثٌمة أدبٌة تإرخ حمبة من الزمن 

رسالة ثابر من ثوار الجزابر إلى شعبه  إن دٌوان "اللهب الممدس" ٌجسد فً نصوصه

والرسابل ال ٌمكن أن تمرأ إال بمعنى واحد ولفظ لد ٌختلؾ حسب الرصٌد اللؽوي والفكري 

 لمارئ النص والذي ٌحدده البعد المرابً من خالل كٌفٌات المراءة المتعددة للمعنى الواحد. 
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