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 طاليبأ.د. سرور املشرفة العامة: 

 :  د. غزالن هامشيامللتقىرئيسة 
 

دورية   عن  عبارة  المؤتمرات  أعمال  كتاب  سلسلة 

 مركز جيل البحث العلميدولية محكمة تصدر فصليا عن  

مؤتمرات  في  المشاركة  البحثية  األوراق  بنشر  تعني 

بالموضوعية  تلتزم  والتي  العلمي  البحث  جيل  مركز 

 . والمنهجية وتتوافر فيها األصالة العلمية
يشرف على هذه الدورية رئيسة المركز وهيئة تحكيم  

 . ثابتة وأخرى خاصة بكل عدد، ولجنة صياغة التوصيات 
في إثراء المكتبات  تهدف هذه السلسلة إلى المساهمة  

بالدراسات والبحوث العلمية التي تلتمس قضايا العصر 

 .  ومتطلبات الواقع في العالم  العربي واإلسالمي

 : شروط ومعايير نشر األوراق البحثية

أن تكون في أحد المحاور األساسية لموضوع المؤتمر   •

أو  ندوات  في  بها  المشاركة  سبقت  قد  يكون  وأالّ 

 مها للنّشر من قبل؛مؤتمرات أو تم تقدي
يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في الكتابة  وأن   •

 تتميّز باألصالة والجدّية في التّحليل؛ 
عشرين   • تتجاوز  حجم(  20) أال  شاملةً   (A4) صفحةً 

 المراجع والمالحق؛
 بخط (MICROSOFT WORD) تكتب على برنامج •

Traditional Arabic  باللغة  بالنسبة للمتن   14حجم

و وبخـــط  11العربية،  للهوامش،   Time بالنسبة 
new Roman     باللغة   12بحجم للمتن  بالنسبة 

 بالنسبة للهوامش؛ 10األجنبية وبحجم 

العربية، اإلنجليزية أو الفرنسية، ويقدّم معها  لغة النشر   •

يتجاوز   ال  العربية    10ملخص  باللغة  أسطر 

 .واالنجليزية

 . ية واالنجليزيةيكتب العنوان باللغة العرب •

إليها  • ينتمي  التي  المؤسسة  واسم  اسمه  الباحث  يكتب 

 . باألحرف العربية والالتينية

وضع الهوامش والتعليقات آلياً في نهاية كل صفحة،   •

 .والمراجع والفهارس والمالحق في نهاية الورقة

تخضع االوراق البحثية للتحكيم من قبل اللجنة العلمية   •

 . التحكيمية
للنشر يشترطفي حال   • الورقة  دراجها ضمن  إل  قبول 

 . إلتزام الباحث بكافة التعديالت المطلوبة هذه الدورية 

 الرئيس الشرفي: أ.د. عمر عتيق  

 رئيس  اللجنة العلمية: أ.د. إحسان الديك

 

 :التحكيميةأعضاء اللجنة العلمية 

 ، جامعة تكريت، العراق. أ.د. إبراهيم مصطفى الحمد

 علي محمد، جامعة عين شمس، مصر. أ.د. أحمد يحيى 

 .أ.د. آمنة بلعلى ، جامعة مولود معمري، الجزائر

 أ.د. سليمة لوكام، جامعة محمد الشريف مساعدية، الجزائر.

 جامعة باجي مختار، الجزائر.  ،أ.د. الطاهر رواينية

 .أ.د. عبد الرحمان إكيدر، جامعـــــــــة الحسن الثاني، اململكة املغربية

 د الوهاب شعالن،  جامعة محمد الشريف مساعدية، الجزائر. أ.د. عب

ْيل، جامعة السلطان موالي سليمان، اململكة املغربية. 
َ
ف
ُّ
 أ.د. فيصل أبو الط

 أ.د. مداني زيقم، جامعة محمد الشريف مساعدية، الجزائر.

 .أ.م.د. سوسن رجب حسن محمود، جامعة تبوك، اململكة العربية السعودية

 . محّمد الناصر كّحولي، جامعة القصيم، اململكةالعربّية السعودّية. أ.م.د

 املغرب. -أ.م.د. مصطفى الغرافي ـ جامعة موالي إسماعيل

 د.عبد هللا بن صفية، جامعـة محمد البشير اإلبراهيمي، الجزائر. 

 د. نادية خاوة، جامعة محمد الشريف مساعدية، الجزائر. 

 . ة حائل، اململكة العربية السعوديةجامع د. نصرالدين الشيخ بوهني،

 د. وليد العرفي، جامعةالبعث، سوريا.

 

  

: ترسل الملخصات واألبحاث حصريّا على

conferences@jilrc.com 
 

 

 

http://jilrc.com/


      2021   ديسمبر  - 33العدد  -  الثامنالعام   -سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات : مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

      2021|  12|  3 - لبنان | المنجز النقدي الفلسطيني وخصوصيته عند عمر عتيق : الدولي المحكم حولبالملتقى عدد خاص  5

  الفهرس
 الصفحة  

 7 التوطئة •

 9 كلمة املشرفة العامة على امللتقى: أ.د. سرور طالبي. •

 11 هاشمي.كلمة رئيسة امللتقى: د. غزالن  •

تجليات الحداثة في الخطاب النقدي املعاصررررررر . فراكت في ضتاب فقرررررراصا  قدصة معاصرررررررت في الرواصة والق ررررررة   •

 .قر، الجزائر، جامعة محمد خيقر الجزائريالق يرت لعمر عتيق ( جاطة مسعودت، جامعة محمد  خ

13 

 31  .فلسطين -دراوشة، جامعة غزتممارسات التفكير اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق، حسين عمر  •

املنهج التأصررررررررريلي في ضتاعات أ. د عمر عتيقق ، سرررررررررعيد فطفت، ملتار الفرجمة وتااما املعار ، كلية ا داب   •

 .والعلوم اإلنسا ية، جامعة القاض ي عياض، املغرب

47 

عتيق، مواهب إعراهيم  دراسررررة  قدصة في ضتاب ق مراصا  قدصة في الشررررعر الفلسررررطيدي املعاصررررر للدضتور عمر   •

 . محمد أحمد، جامعة امللك خالد، السعودصة

59 

جدصد  في ضتاب  اللةغة عين اةصرررررررررررررالة واملعاصررررررررررررررت للدضتور عمر عتيق، أحمد عز ز    • قييد والتي إشررررررررررررراالية التي

  .  اعلس _ فلسطين

71 

ملنفر ة، جامعة التقنية  املشرر د الت رروري لل و ة والفات في الخطاب النقدي لعمر عتيق، شرريلة علد  ا •

 .والعلوم التطليقية عالرستاق، سلطنة عمان

81 

حقرررررررررررررور اإلصتول في الخطررراب الفكري لررردر عمر عتيق، صررراسرررررررررررررين سررررررررررررررا عيرررة، جرررامعرررة  محمرررد الشرررررررررررررر     •

 . مساعدصة، الجزائر

97 

 -فراكت وتحليررا-املعقرررررررررررررلررة ال قررافيررة واملنهجيررة في صرررررررررررررنرراعررة امل رررررررررررررط   النقرردي وفق من ور  عمر عتيق(   •

    الجزائر(. -أم اللواقي-د.م طفى عوجملين، جامعة العربت عن م يدي 

105 
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 :التوطئة

من اةسماك اللارزت في أسرت    -املدرل عجامعة القدل املفتوحة عفلسطين    -  عد اةستا  الدضتور عمر عتيق   

املش د   في  الفاعلة  وال قافية  العلمية  الشخ يات  من  وهو  والفكر ة،  اةدعية  الدراسات  جيا  مجلة  تحر ر 

لفاته في محاورت الن وص الشعر ة  ال قافي العربت، حيث أس م علحوثه اةكادصمية املحكمة وضفا عملتل  مؤ 

والنثرصة القدصمة منها واملعاصرتر، ضما ُعر  عمشاركاته الك يرت في مؤتمرات دولية ومحلية، ولم  غفا في محاوراته  

ومشاركاته عن فقيته اةسال قفقية الوطن املسلوب: فلسطين وال و ةق، ف و املساون بهاجس التموضع،  

الاولو يا ي إن ص  إطةق هفا  اللاحث عن اإلماان اةصيا عا للمن ور  ر مسارات  قدصة مقاومة أو مقادت 

 التعلير.

 أهداف امللتقى: 

إ ى تكر م   يهد  هفا امللتقى الفي ص اد  تار خ انعقاده اليوم العاملت للتقامن مع الشعب الفلسطيدي،

النقدصة والفكر ة والتعر   بها، إضافة إ ى  إحدر القامات اةدعية الفلسطينية من خةل االحتفاك عمنجزاته  

إفامة حوار معرفي وثقافي و قدي عين املشرق واملغرب من خةل الوفو  على الققية املرضز ة املشفرضة: فقية  

 فلسطين.

 محاور امللتقى: 

 الحوار النقدي عند عمر عتيق. .1

 علم اللةغة من من ور عمر عتيق.  .2

 رض في خطاب عمر عتيق النقدي.فقاصا ال و ة والفراث واة  .3

 فقاصا امل ط   عند عمر عتيق. .4

 من النقد اةدبت إ ى الفن التشكيلي: سؤال ال امش في   وص عمر عتيق ر  .5
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  كلمة املشرفة العامة على امللتقى

في اليوم العراملت للغرة  من سرررررررررررررلسرررررررررررررلرة ضتراب أعمرال املؤتمرات  ن  سرررررررررررررعرد را أن ص ررررررررررررردر العردد ال رالرث وال ةثو  

ق املنَجز  املشرررررارضة في امللتقى الدو ي املحكم الخاص عدراسرررررةالقيمة    العر ية، والفي جمع مجموعة من اةعحاث

 .النقدي الفلسطيدي وخ وصيته عند عمر عتيقق

 شررررررررررررراركو را فرحرة الرفصن أعو إال أن  العرب  نقراد  اللراح ين  و السررررررررررررراترفت و هرفا امللتقى الرفي جمع ثلرة من خيرت اة 

والعقررررررررررو الدائم في أسرررررررررررت  إحدر القامات الفلسررررررررررطينية والعر ية الكليرت  ، اةسررررررررررتا  الدضتور عمر عتيقتكر م 

 .  ة جيا الدراسات اةدعية والفكر ةتحر ر مجل

يزت  والتي حققر  ا تشررررررررررررررارا  االحتفراك عمنجزاتره النقردصرة والفكر رة الغز رت واملمكرا ر   الغراصرة من هرفا امللتقى  فر 

تحقيق  على تعاو ه العلمي ومسررررررررررررراهمته الكليرت في منا  ، ضعر ون شررررررررررررركر  واسرررررررررررررعا ومتااعة ضليرت في الوطن العربت

 .و رفع من مستور منشوراتهمرضز جيا اللحث العلمي هدا   أ

،  عبها اةبت  وشررررر   مع الققرررررية الفلسرررررطينيةواملطلق  تقرررررامننا الااما  ضما كان هفا امللتقى فرصرررررة للتأضيد على  

  .الشر   العاصمة اةعدصة لدولة فلسطين لموففنا من اعتلار القدوعلى  

والتي الفزمرر  عرراملعرراصير  امللتقى  صقرررررررررررررع املرضز تحرر  ت ررررررررررررررفكم أهم اةعحرراث العلميررة املشرررررررررررررررارضررة بهررفا  وعليرره  

عالدراسات    العر ية  في إثراك املكتلات هاملوضوعة من فلا لجنته العلمية املوفرت، كإس ام من  واملنهجية  الشالية

 .عاللغة العر ية  املحكمةواللحوث  

ر هفا  ررررررررردحتا ص وال صفوتدي في اةخير أن أشررررررررركر كا من سررررررررراهم في إ جاق فعاليات هفا امللتقى وسررررررررر ر معنا  

 ة.العدد املميز في اليوم العاملت للغة العر ي

   واحلمد هلل الذي قدرنا وقّدر لنا أن خندم العلم والعلماء

    سرور طاليبأ.د. 
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   كلمة رئيسة املؤمتر

  

النقدي الفلسطيين وخصوصيته    "املنجزــــــــيسعدان أن نعلن عن صدور كتاب أعمال امللتقى الدويل احملكم املوسوم ب

اليت يق مها قســـــم الدراســـــا    ندوا  وملتق ا من ، والذي يقع ضـــــمن ســـــلســـــلف ال  ـــــا ا  املع   ف  عند عمر عتيق"

ــا  األدب ف والفك يف ن   ا هود   ــاس أســـ ج للف ج ل الدراسـ األدب ف والفك يف يف م كز ج ل البحث العلمي تك ميا ألعضـ

  جزاهتم العلم ف.املبذولف، واحتفاًس كذلك مب

وال خيفى على أحد أن اخت ار اتريخ انعقاد  عال ا  هذا امللتقى كان له دالال  م ها ما تعلق ابلقضـ ف الفلسـن   ف  

اليت هي مســةلف جوه يف يف قلك كل جزاي ي، كونه اتريخ يق ب من يوم التضــامن الدويل مع ال ــعك الفلســن   وق ار  

 ب مس ف هذا االحتفال يف هذا التوق ت من كل عام.ا مع ف العامف لألمم املتحدج  

اآلخ  دالال  م تبنف   كتاب أعمال هذا امللتقى كان له هوإلصــــــــــــــدار  ديســــــــــــــم  كتاريخ   18كما أن اخت ار يوم 

 ابهلويف الع ب ف عامف ونقصد تزام ه مع االحتفال ابل وم العاملي للغف الع ب ف .

الل عمل ف حتك م األحباث امل اركف يف خن ك  أعضاس أس ج حت ي  للف ج ل الدراسا  األدب ف والفك يف الذين را قوان 
الباحث واألكادميي الفذ، هذا امللتقى متم ني أن يساهم هذا اإلصدار يف التع يف مب جزا  أحد أعالم ال قد الع يب،  

 ال و  سور عم  عت ق. 

   السبيلسواء وهو يهدي  واهلل من وراء القصد

 د. غزالن هامشي
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قراءة يف كتاب: " قضايا نقدية معاصرة يف الرواية  جتليات احلداثة يف اخلطاب النقدي املعاصر

 و القصة القصرية" لـ:عمر عتيق
Manifestations of Modernism in contemporary critical discourse: a reading in 
contemporary critical issues in the Novel and the short story of Omar Ateeq 

 -الجزائر  –جامعة محمد خيضر ، جاطة مسعودة، تحت إشراف الدكتور: عبد القادر رحيم   .ط.د

Jatta Massouda, , University of Mohamed Khider - Algeria   -  

 : امللخص

تعد الرواصة اليوم ا ى جا ب الق ررة الق رريرت من أضثر العوالم االعداعية اثارت ل جدل والنقاو، كو هما تشرركةن عاملا              

متاامة، وشررررررامة، ومولدا لكم هائا من الدالالت واالصحاكات. على اصررررررعدت التاو ن والتشرررررركيا والتعلير والتدليا كافة، االمر  

ةن تتسرررررررررررررراعق    -صررأتت في مقرردم هررا  حقررا النقررد اةدبت  –العقررا الرشرررررررررررررري وفي حقول معرفيررة متلرراصنررة   الررفي دفع ض يرا من أفطرراب

 ملقار  هما وفراكت كا دال فيهما.

ومن عين النقراد العرب الرفصن اشرررررررررررررتغلوا عردراسرررررررررررررة الخطراب الروا ت  جرد النرافرد واملفكر الفلسرررررررررررررطيدي الردضتور ق عمر              

و لص   عتيقق الفي جعا منه   أي الخطاب الروا ت( عؤرت التسررررررررا ل ومرضز االهتمام في اثارت العدصد من الققرررررررراصا املتعلقة عه،

راز تجلياتها في الخطاب الروا ت.  وفد كان سررررةحه لتحقيق هفا املسرررراى االعتماد على جملة  عالفضر فقررررية ق الحداثةق محاوال إع

من اةدوات املفاهيمية عوصرررررررررررف ا مرجعية شرررررررررررال  له  قطة اال طةق في مقار اته النقدصة، عاإلضرررررررررررافة ا ى مجموعة من ا ليات  

است  ارها عالشرق والتف يا في هفه الدراسة، و لك من    اإلجرائية كو ها املحطة التي توصله لغاصته املنشودت، والتي سنحاول 

  خةل مقار تنا لكتاعه املوسوم : ق فقاصا  قدصة معاصرت في الرواصة والق ة الق يرتق.

 الحداثة. –الرواصة -عتيق -عمر-النقد الكلمات املفتاحية :

Summary   :  

The novel and the short story are considered as the most controversial creative genres, for they 

complete each other. Moreover, they can be source  of sign and allusion at the levels of construction, 

formation, expression and signification.  This provoked scholars from different fields of study, 

primarily in literary criticism, compete to approach and read each signifier in the novel and the short 

story  . 

Amongst the Arab Critics who studied the narrative discourse, the Palestinian critic “Dr.Omar 

Ateeq” who spotted the light on different issues related to this kind of discourse. One of these issues 

is ‘Modernism’ which he attempted to highlight its manifestations in the narrative discourse. To 

achieve this objective, Dr.Ateeq used a group of conceptual tools as a feedback for his critical 

approach. In Addition to procedural tools to reach his ultimate objective. In the present study, we 

seek to explain and detail by approaching his book entitled “contemporary critical issues in the novel 

and the short story .” 

Keywords : criticism, Omar Ateeq, Novel, Modernism 
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 ملقدمة : ا

وتجعله صت ررررردر املشررررر د ال قافي املعاصرررررر ضعن رررررر ثقافي   من ال اع  ال املتحول أن ثمة صرررررفات عدت تسرررررم النص السرررررردي،

النسرررررية (  ي   النسرررررية ق, وهفه اةخيرت   أي اإلسررررتقةلية  االسررررتقةليةهام وفعال , ومن عين هفه ال ررررفات  فضر ق الحر ة ق , و ق

القدرت على تلليغ وإص ررال مقاصررد وغاصات الخطاعات اةدعية اةخرر , و لك اعد أن  عما على إعادت عناكها ,  من تجعله صمتلك  

وتشررررررررررررركيل ا , وهيال ها من جدصد وفق فالب سرررررررررررررردي خاص , ول فا   حل  أن ثمة حرص شررررررررررررردصد ةشررررررررررررراال الخطاب املتنوعة في 

كو ها تؤمن أن عملية التواصا ال تتم إال عن طر ق السرد.    - سير  ولو عقدر   –ال قافة املعاصرت على الحفاظ على ق السردصة ق 

 .(1 ففت مف وم ال قافة املعاصرت  جد: »إن عملية التواصا عأشاال ا املتعددت  ي عملية سرد لتجر ة او حادثة او معرفة«

ل قافي املعاصررر، إ  ح ي  عجملة  وتأتت الرواصة إ ى جا ب الق ررة الق رريرت كأضثر اة واس السررردصة شرر رت ورواجا في املشرر د ا

من  اةلقاب  فضر منها قفن الع رق و ق دصوان العرب ق , وأضثر من هفا  جد اعض الكتاب أم ال قو لسونق فد عدها ق االخفراس  

 .(2 ال انت اعد العجلةق

تي لطاملا تربع  على عرو  فالرواصة اليوم أصررلح  تشرراا املنافس اةضار فوت، واةضثر شررراسررة لك ير من ا داب والفنون ال

اإلعداس، ولردق من الزمن م ا قفن الشررررررررررعرق، ولعا رواج ا أو عاةحرر اال تشررررررررررار الواسررررررررررع ل ا في املشرررررررررر د ال قافي الغربت عامة،  

 والعربت على وجه خاص لخير دليا، وأعلغ شاهد على  لك. 

 في عالقة الرواية بالنقد : -1

عواما متلاصنة كا   وراك    -عالتأضيد–هفا التتو ج لم صكن من فراغ، عا ثمةإن ظفر الرواصة بهفا املكسرررررررررب، وح رررررررررول ا على 

 لك، ولعا أعرز هفه العواما وأهم ا: قالحرضة النقدصةق عوصف ا طرفا هاما في عملية التفاعا التي تحدث عينها و ين الخطاعات  

  وجلي على الااتب، عوصرررررررفه صلعب دورا عارز في السرررررررردصة عما فيها الروائية والق ررررررر رررررررية، فالنقد في  أحيان ض يرت له تأثير وا ررررررر

لف  ا تلاه امللدعين ا ى ما هو جفري ومتأصرررررررا في إعداعاتهم ، وهو الفي صحدث التفاعا اإلصجابت أو السرررررررلبي، ولتوضررررررري  اةمر  

 وغاعر ال غارسيا مارضيز.( أضثر نستحقر مقولتين هامتين لااتلين مش ور ن هما:  يقوال غوغول 

فقد  قا عن الروا ت غوغول، أ ه حينما فرغ من ضتاعة رواصته املوسرررومة: ق فول ميتةق وبعد إصررردارها راق صتوسرررا معارفه  

من النقراد صرجوهم عرأن ص  روا لره عيوب رواصتره  حيرث فرال: »ال صمكندي اال طةق عجرأت إ ى أن أعر  مرا صقولره النقراد، فرالنقرد 

و الفعا لقد أتاه الرد سرررررررررررررر عا ومفاده:   (3 اعد النقد، وردود اةفعال، وا راك املتنافقرررررررررررررة«   عطيدي أجنحة، وإ دي أرر عملي أضار

فما كان منه إال أن سررررررررررراى جاهدا لتعدصا ما ضتب مسرررررررررررتفيدا من مةح ات النقاد. في حين  جد أن    (4 »أن أسرررررررررررلو ه رديك جدا«

له وةعماله له تأثير سررررررررلبي على خة  ما ر ه قغوغولق من    أصأن النقد عالنسررررررررلة غاعر ال غارسرررررررريا مارضيز فد رأر العكس  الروا ت

أن للنقررد دور إصجررابت في تقو م ضترراعرراترره وجعل ررا أضثر فلوال لرردر املتلقت، و تمررررررررررررر  رأي غررارسررررررررررررريررا من خةل إجرراعترره عن عةفترره 

 
 .18، ص 2002، 1منشورات االختة ، الجزائر، ط -مقار ات في الرواصة–حسين خمري: فقاك املتليا (1 
 . 125، ص 2019علد   اعراهيم: اعرا  الكتاعة السردصة، املؤسسة العر ية للدراسات والنشر، للنان، عيروت، دط، (2 

 )  كان صكتب عأسلوب كوميدي  19هو من اضار روا ت ومسرحي االدب الروس ي و عتار واحدا من مؤسس ي املدرسة الوافعية في االدب الروس ي في ق ،

 ميتةق من اضار رواصاته مع ا ها لم تكن كاملة، ة ه احرق عقي ها فلا ان صتوفى.  ساخر، وتعتار رواصة ق فول
 .27، ص 2019علد   اعراهيم: اعرا  الكتاعة السردصة، املؤسسة العر ية للدراسات والنشر، عيروت، دط، (3 
  فس املرجع. ( 4 
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فد أدت إ ى  تائج غير   –التي لم صطلبها أحد  –: »إن وسرررررررراطة النقد  ( الخاصررررررررة عالنقد اةدبت ملجلة فقرررررررراصا اةدب السرررررررروفييتية

متوفعة عتاتا، إ هم فسرررررررونت لدرجة لم أعد أتعر  على  فسرررررر ي، وجعلونت أفكر، ما الفي أردت فعة فوله  ....( إنت أحفرم هؤالك  

مواضررررررررررررريع عح ره    اهتمرامتجردا، وأسرررررررررررررتمع إ ى  راؤهم، واحرد من هؤالك م ة صردنى  ولاو ين، وكران  عيش في كولومليرا، لقرد أثرارت 

، و ي تردور حول الشرررررررررررررخ ررررررررررررريرات النسرررررررررررررائيرة في  تراة مرارضيز ... اعردئرف وعنردمرا ضنر   أعمرا في ضتراعرة رواصتي مئرة عرام من  الردفيقرة

العزلة، فإنت لم أستطع أن أف م ها ضن  أضتب أ ا الش يك الفي أحسه وأفكر عه، أم أنت ضن  أحاكت رأصه وأفتدي عه. وها أ دي  

 .(1 لقد كان  عرفلدي اشاا مزعج« ال سم    ضن  أ افقه عة إرادتت أم ال،

صن ر إ ى موضرررررررررررروس    -هنا–صتمرررررررررررر  من فول غارسرررررررررررريا أن ثمة تفاعا جد ي عين النقد واةدب ضي   فاا من النافد والااتب  

صؤضد  املرأت و  رتهما املختلفة أو املتشرررابهة فد أثرت املوضررروس وأغنته، عا وأسررر م  في علورته، ومارضيز في ملالفته لرأي النافد،  

 أهمية النقد، عا و جعا منه مستور  خر للفعا.

إ ن تلقى عةفة اةدب عامة والرواصة على وجه خاص عالنقد عةفة شرررررائكة ص رررررعب ف م طليع ها  , غير أن ثمة من الكتاب  

لتي  أم ال ق جيب محفوظق من فرر رسرررررررررررررم خطوط وا رررررررررررررحة وأطر ثاعتة ل فه العةفة و مكن أن  تلين  لك من خةل اإلجاعة ا

فدم ا في ح رررة تلفز و ية  حين طرق عليه السرررؤال ا تت: ما  ي اةسرررس التي صنلمي أن صقوم عليها النقد  و التا ي ما ي مؤهةت  

النرافرد  فاران جواعره شررررررررررررررافيرا كرافيرا إ  فرال: »الوافع أن مؤهةت النرافرد معروفرة و عدي صجرب أن  صاون أوال من دارسررررررررررررر ي اةدب،  

لنفس  واالجتمراس ، وال قرافرة العرامرة، ومطلعرا على ا داب العرامليرة وإ مرا أصقررررررررررررررا صحتراة إ ى خلق وعلومره املسرررررررررررررراعردت م را علم ا

خاص صؤهله و نلع منه فالوافع أن النافد صجمع عين صررررررررررفات الفيلسررررررررررو  والقاضرررررررررر ي ولات صقوم اعمله ع زاهة تامة تفيد اةدب  

إ ا ضنا  نت ر من  قاد ا أن صقوموا عواجبهم  , معناه   وتفيد الحرضة الفكر ة وواجب النافد واجب  رررررررررررررخم جدا،  عدي  حن م ة

أن كا ضتاب ص ررررررررردر أو كا مسررررررررررحية تعرض وأي كا عما فدي صجب أن صقدم فيه كا  افد  رأصه ،  عدي إ ا كان لدصنا عشررررررررررون  

ك حتا  إن نسرررررررررررررمع مرا صقرارب عشررررررررررررررون  رأصرا  قردصرا لات نعر  جميع وج رات الن ر املختلفرة، و لر–في كرا عمرا فدي– رافرد صجرب 

صتمكن اةدصررب أو الفنرران من معرفررة وج ررات الن ر املختلفررة في عملرره و سرررررررررررررتفيررد منهررا. أمررا الوافع عنرردمررا  قررارن عين مررا  نت ره،  

و ين مرا هو موجود وةن الفرق ضلير جردا وأن النقرد ال صقوم عواجلره ضمرا صجرب و مكن أن صاون لردصره أعرفار م ة، إن النقراد ل م  

جلررراتهم، إ مرررا الشرررررررررررررررك من أن هرررفا هو واجرررب النقرررد حيرررال الفن إ ا أراد أن صررردفعررره في طر ق الرقي أعمرررال م الخررراصرررررررررررررررة ول م وا

النقد عند ا في السرررررراحة العر ية ض يرت أصقررررررا منها: املجامةت الخاصررررررة، ، والعدوات    –حقيقة–والنهقررررررة، من ا فات التي تهدد  

فاس . كا هفه اةمور ص رررعب وصرررف ا، إ ما اةضيد أ ها مدمرت  أو الرغلة في اال ت–أحيا ا–الشرررخ رررية أصقرررا إضرررافة إ ى االسررر هتار  

سرررررررررررررواك للفن أو الحيرات الفكر رة ومن حسرررررررررررررن الحل أ ره عنرد را مجموعرة من النقراد صقومون عواجبهم ع زاهرة ترامرة، وهم على فلرة 

 . (2 عددهم وسي لون اةما ل حرضة اةدعية، والحرضة الفنية على حد سواك«

القول أن النقد فد صكسرررب النص السرررردي  رواصة كان أو ف رررة( سرررلطة جاعة منه   رررا مل هلا  على ما سرررلق صمكن    تأسررريسرررا

 جفاعا و سرا، وفد صحدث العكس.

 
 ) في االتحاد السوفييتي. 1957تأسس  عام  ي واحدت من املجةت امل مة والرئيسية في روسيا، وفد 
 .15و 14صاسين الن ير : الرواصة واملاان، دار الشؤون ال قافية العامة، اغداد، دط، دت، ص (1 
القاهرت،  (2  الجم ور، فنات ماسليرو، م ر،  لقاك مع  في  املعرفة  جيب محفوظ  املفقا، شمس  :  جمك  عر امج  ليلى رستم،  التلفز ون امل ري، 

 .2016جو لية 
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النقد إ ن هو التوأم الل يق عالخطاب الروا ت والق ص ي وإن اإلفرار عوجود م ا هفه العةفة عين النقد والرواصة خاصة  

منهمرا مشرررررررررررررغول عحرالرة من اليق رة الفكر رة الواعيرة، وثرا يرا إ ى أن االعتارارات الروائيرة  ليردفعنرا ل جزم والترأضيرد أوال على أن كرا 

 خاصة تللق عالقرورت اعتاارات  قدصة، ضما هو الشأن عالنسلة للرواصة الجدصدت.

  التيفرراالعتاررارات النقرردصررة إ ن  ي من ولرردت أو عرراةحرر أوجرردت مررا أطلق عليرره عرراملنرراكج النقرردصررة املعرراصررررررررررررررت، تلررك املنرراكج  

اتفق  وأجمع  على إف ررررررررررراك السرررررررررررياق الخارني املحيا عاةثر اةدبت عند مقار ته واسرررررررررررتجةك معا يه، فقد ا ت ررررررررررررت لقطب  

الداخا خاصرررررررررة في مقار  ها للن ررررررررروص السرررررررررردصة عما فيها الرواصة والق رررررررررة الق ررررررررريرت، محاولة الفرضيز على العةفات الداخلية  

 .(1 ا إ ى عنية الخطاب، ال السياق الخارني املحيا عهاملوجودت عين الوحدات املنتمية في عموم 

وهو صجري مقررار ترره ةز ررد من    -ومن عين املنرراكج النقرردصررة املعرراصررررررررررررررت والتي رافقرر  النررافررد قعمر عتيقق في رحلترره النقرردصررة   

ئا من خةل مقار ته   جد   ر ة التلقت وضفا املنهج السررريميا ت متك  -عشرررر ن خطاعا سرررردصا تراوق عين الرواصة والق رررة الق ررريرت 

طلعررا على جملررة من اةدوات املفرراهيميررة وا ليررات اإلجرائيررة املنتميررة ل ررفصن التيررار ن النقرردصين املعرراصرررررررررررررر ن , وإن توظي  م را  

والكشر  عن    -محا املقار ة–اسرتجةك معانت النص السرردي    –على حد سرواك–هفه ا ليات اإلجرائية فد سر ل  عليه وعلينا  

القااعة خل  اإلشرررررارات والعةمات اللغو ة م ا  العنوان والشرررررخ ررررريات( والغير لغو ة م ا  الغة ( القااعة  معا يه ودالالته 

خل  كلمات وعلارات املفن السرررررررردي. وفد ارتأصنا تناول هفه ا ليات اإلجرائية التي اعتمدها قعمر عتيقق طلعا ودراسررررررر ها تح   

 نقدصة .عنوان : العتلات الن ية في مقار ات عمر عتيق ال

أما عن االعتاارات الروائية فقد أ تج  لنا ما  عر  عرررررررررر قالرواصة الجدصدتق، والتي  فقا النافد عمر عتيق أن تاون الفقاك 

الحداثت الفي تسررررررررررل  في فلكه الخطاعات الروائية والق رررررررررر ررررررررررية التي إختارها ضنما ة إلجراك مقار اته النقدصة، و فضر من عين  

 صلي :هفه النما ة املختارت ما 

 رواصة : قاالع ار واملئف ةق لعماد الدصن خليا.

 رواصة: قمدصنة الر  ق لفاطمة  صاب.

 ف ة: قكاعول منت   اللياق لحسين حجازي.

 ف ة: قفتات املعط  الجلديق المتنان ال مادي. 

 وتلقى  اإلشااليات املطروحة ه نا  ي :

 املعاصر؟ ماهي تجليات الحداثة التي يمكن رصدها في الخطاب النقدي •

مـا مـدح حضــــــــــــور هـدا التجليـات الحـداثيـة في خطـاب ملعمر عتيقمل النقـدي املوســــــــــــوم: ملقضـــــــــــــايـا نقـديـة   •

 معاصرة في الرواية والقصة القصيرةمل؟ أي ما حظ هدا الخطاب النقدي من األخد بسمات الحداثة؟

 

 

 
دار الفجر   –ليقية  دراسة في االصول واملةم  واالشااالت الن ر ة والتط   – للمز د راجع : اشير تور ر   : محاضرات في مناكج النقد االدبت املعاصر  (1 

 .2006، 1م ر ، ط
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 تجليات الحداثة في الخطاب النقدي املعاصر :– 2

 تمهيد : 

علرررارت عن:»مجموعرررة من االسررررررررررررررراليرررب املتلعرررة مع  اختةف رررا ، عررراختة  النقررراد    –في مف ومررره العرررام–لقرررد عرررد النقرررد اةدبت  

لفحص ا ثار اةدعية للمؤلفين القدامى، واملحدثين، عق ررررررررد ضشرررررررر  الغامض، وتفسررررررررير النص اةدبت، واةدالك عحكم عليه في 

 .(1 نقاد«ضوك ملادئ، أو مناكج عحث صلتص بها  افد من ال

صتمررررر  من تعر   النقد السررررراعق، أن الخطاب النقدي في أصرررررله هو خطاب متأسرررررس حول خطاب من  وس أدبت، وفي إطار  

صحتاة لات صتطور،    واإلفت ررادصةاالجتماعية  السررلسررلة اإلعداعية، فالخطاب اةدبت شررأ ه شررأن امليادصن اةخرر، السررياسررية، و 

ن ، وا خر إ ى   ر رررات، ومنررراكج تحررردد مسررررررررررررررراره على وفق ر ر إصررردصولوجيرررة متغيرت عتغير  و واضرررب املتغيرات التي تطرأ عين الحي

الليئررة، والزمران، ومررا  حو  لرك، وكرا واحردت من هرفه الن ر رات، واملنرراكج ل ررا فواعردهررا، وشرررررررررررررروط ررا الخرراصررررررررررررررة عحسررررررررررررررب فرردر  

 ملنهج السيميا ت، و  ر ة التلقت. االنغةق ، و اال فتاق على معطيات النص، ومن هفه املناكج النقدصة املعاصرت : ا

ص حل عأن قالسرريميائيةق إ ى جا ب ق  ر ة التلقتق فد كا تا من أضثر املناكج    –محا الدراسررة–إن املتتلع لكتاب عمر عتيق  

ها  النقدصة املعاصرررررت التي  اتلع ا النافد قعمر عتيقق في تحليا   رررروصرررره السررررردصة، ومقار  ها للكشرررر  عن معا يها، وتتلع دالالت 

القااعة خل  إشررررارات املفن السررررردي اللغو ة م ا:  العنوان  واالسرررر هةل واملاان والشررررخ رررريات(، والغير لغو ة م ا:  الغة (.  

 ةهم املحطات في مسار هفصن املنهجين النقدصين املعاصر ن و لدأ عر وفيما صلي رصد

 املنهج السيميائي  -2-1

املنهج تجدر عنا اإلشررررررررررررارت إ ى أمر هام، ومفاده تعدد امل ررررررررررررط حات الدالة عليه    إ ه وفلا تقدصم اعض املفاهيم العامة ل فا

من عاحث إ ى  خر، إ ى حد ص ررررعب معه التمييز عين الدالالت التي تحمل ا هفه امل ررررط حات وتحيا عليها، ومن اللاح ين الفصن  

في احد امللتقيات   –خالق، و لك حين فدم أشررررررررررررراروا إ ى هفه الققرررررررررررررية عالدرل والتحليا  جد اللاحث الدضتور: قعلد   عوخ 

ورفة وجيزت فيمة، أحصرررررر ا خةل ا ما صقارب عشررررررر ن ترجمة للسرررررريمياك وإ   ادر عقرررررررورت التنسررررريق    -السرررررريميائية املتل رررررر ررررررة

والتوحيد معتارا  لك التعدد سررررررررمة سررررررررللية دالة على  انغةق الج ات املخت ررررررررة على  اتها، وضدليا على هفا  ورد فوله: »....إن  

ضررررررررررررع  التنسرررررررررررريق هو العةمة املميزت عين هفه الج ات واملؤسررررررررررررسررررررررررررات العلمية، وال قافية املختلفة، أضرررررررررررر  إ ى  لك اختة   

 .2مشارب اةفراد الفصن  ساهمون في وضع امل ط حات، وميا مع م م إ ى الفردصة، وملالفة ج ود ا خر ن«

املنهج، عا تعداه ليشررررررررما املفاهيم املنوطة له، فكما أن ثمة  صلدو أن التعدد لم صق  عند حدود امل ررررررررط   الدال على هفا  

 فيض من امل ط حات الدالة على هفا املنهج، ثمة أصقا ضم وزخم هائا من املفاهيم املرتلطة، واملتعلقة عه، و أخف منها ما صلي:

أجا    العلم الفي صدرل كا ما صمكن  اسرررررررررتلدامه من  -لطر فة  مفارف ها حسرررررررررب إصاو في–  السررررررررريميولوجيا»  . أ

في  –الكفب، على أسرررررررررررررال  اعتمادها على فكرت العةمة املاو ة من الدال اللدصا، ةي هررررررررررررر يك  خر، فإ ها عفلك م يأت  

 
فسم    ادصة عو راس، محاضرت اعنوان: محاضرات  في النقد االدبت الحدصث واملعاصر، املقيال، النقد االدبت املعاصر،  السنة ال ا ية ليسانس(،1

 . 2017/ 2016االدب العربت، كلية االداب  واللغات، جامعة محمد دعاغين، والصة سطي ، الجزائر 
،  قة عن، علد   عوخ خال: م ط   السيميائية في اللحث 107،ص  2010، 3وس  وغليس ي: مناكج النقد االدبت، دار جسور، الجزائر، طد. ص2

 .74، ص 1995اللسانت العربت الحدصث، ضمن قالسيميائية، والنص االدبت  اعمال امللتقى مع د اللغة العر ية و دابها(، منشورات جامعة عناعة،
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ةن تلتار درجررات ال ررررررررررررررردق الفدي في اةعمررال اةدعيررة، وتقيس مسرررررررررررررتو ررات ضفرراكتهررا الرردالليررة، وطرائق ررا في   -تقرردصري 

 .1الفرميز، والتك ي ، وهو ما تعنيه عالشعر ة«

سررررريميولوجيا  ي دراسرررررة العةمات من خةل االدلة اللف ية، وغير اللف ية التي تحقق تواصرررررة مطلو ا، ال»  . ب

 . 2« لكنه غائب في ضن  العةمات

 .3«  ي تنلأ عه دي سوسير ليدرل حيات العةمات»  .ج

  السررررررررررررريميررائيررة  ي علم حرردصررث، وثمرت من ثمررار القرن العشرررررررررررررر ن، و ي ال  ترردرل العةمررات في ضن  الحيرات»  .د

االجتماعية فحسررررررررررب، عا أن السرررررررررريميائية تزعم لنفسرررررررررر ا القدرت على دراسررررررررررة  اإلنسرررررررررران دراسررررررررررة متااملة، من خةل  

العةمات امللتدعة من فلا اإلنسرررررران، و لك بهد  إدراه وافعه، ف ي علم اإلشررررررارت الدالة م ما كان  وع ا، وأصررررررل ا،  

 ررام  و داللررة، أي أن السررررررررررررريميررائيررة  ي علم صرردرل  وهررفا  عدي أن   ررام الاون عمررا صحو رره من عةمررات، ورموز، هو  

 .4« اإلشارات، وعةئق ا في هفا الاون، وضفلك توزع ا ووظائف ا الداخلية والخارجية

هفا ما صمكن فوله عن ماهية السرررريميائية، أما عن الجفور املؤسررررسررررة ل فا املنهج، فنؤضد على أ ه من غير املمكن ةي منهج  

أن تولد من فراغ، ولكن ثمة مجموعة من الفرسرررررلات، والفراضمات املعرفية، والفلسرررررفية    –م ما كا  – قدي، أو   ر ة  قدصة 

التي سرراهم   اه املنهج أو تلك الن ر ة، وهفا ما صنطلق على املنهج السرريميا ت، و  ر ة التلقت عوصررف ما أرسرريا ملح ا جدصدا  

 ار  ها.في النقد اةدبت، وشكة توج ا منهجيا في ف م الن وص ومق

فعن املنهج السررررريميا ت صمكن القول أن التأسررررريس الحقيقت، والفعلي له فد ظ ر، وبشررررراا وا ررررر ، وجلي مع العالم اللغوي  

السو سري الجنسية قفردصنا د دي سوسيرق الفي اشر اعلم جدصد، ال تشاا االلسنية إال جزك منه إ   جده  اي دي سوسير(  

عار عن أفاار، ومنه ف ي مشررابهة للكتاعة،  وأعجدصة ال ررم واللكم ، والطقول الرمز ة  للغة  ي نسررق من العةمات،  » صرر أن:  

أن  ت رررور علما    –إ ن–اةنسررراق... صمكننا   اةهم عين كا هفه –وفقا–، وأشررراال املجاملة ، واإلشرررارات العسررركر ة ... ال  ا ها  

النفس االجتماني، وإ ن من علم النفس العام،   صدرل حيات العةمات في ضن  الحيات االجتماعية، فد  شرررررررررراا فسررررررررررما من علم

التي صمكن أن تنرئنا عما تتاون منه    ( عمعدا عةمةSemition( من الالمة اإلغر قية  Semiologieسرررررررررررنسرررررررررررميه السررررررررررريميولوجيا  

حقيق عررالوجود، العةمررات، والقوا ين التي تحكم ررا. و مررا أن هررفا العلم ملررا صوجررد اعررد، فررإ نررا ال نعر  مررا سررررررررررررريؤول إليرره، لكنرره  

ومحدد املاا ة سرررررلفا. إن اةلسرررررنية ليسررررر  إال فسرررررما من هفا العلم العام الفي سرررررتغدو القوا ين التي صكتشرررررف ا فاعلة للتطليق  

 .5على اةلسنية، وهكفا ستجد هفه اةخيرت  فس ا مرتلطة عمجال دفيق التحدصد ضمن مجموس الوفا ع الرشر ة«

وهو الدضتور: اشرررررير تور ر      –إ ى جا ب طرق دي سررررروسرررررير اللغوي –ت الفلسرررررفية غير أن ثمة من صقررررري  اعض املرجعيا

الرفي صرر أن: »السررررررررررررريميرائيرة عتحليةتهرا الن ر رة، و راتجراهراتهرا املتلراصنرة فرد اسرررررررررررررتمردت اعض ملرادؤهرا من أطروحرة الفلسرررررررررررررفتين  

العلمية، فالفةسرررفة الوضرررعيون هم   الوضرررعية، والتجر رية، الفلسرررفة الوضرررعية: في جنوح ا إ ى الشررراا، وفي  ات ررراف ا عال زعة

 
 .6، ص 1995، 2دار عين، م ر، ط  –دراسة سيميولوجية في شعر ة القص والق يد -د. صةق فقا : شفرات النص 1
، د ط،   2014دار رسةن، سور ة،  –سيميائية املاان  –سيميائية الشخ يات –سيميائية العنوان –منير الزاما: التحليا السيميا ت للمسرق 2

 . 15ص 
 ة االدعية والحداثة، دار الوفاك، االسكندر ة، م ر، القاهرت، د ط ، د ت. د. حلمي علي مرزوق: في الن ر 3
دار الفجر، م ر،   –دراسة في االصول واملةم  واالشااليات  الن ر ة والتطليقية  –د. اشير تور ر   : محاضرات في مناكج النقد االدبت املعاصر 4
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الفصن اعتاروا اللغة كل ا رمزا، وهفا الدأب افتفاه النقاد السرررريميائيون في ت ررررورهم للعةمة... وم لما أثرت الفلسررررفة الوضررررعية  

 .1في نشأت  السيميائية، أثرت أصقا الفلسفة التجر رية في أطروحات السيميائيين«

إال أ ها عقي     –والتي شرررال  مرجعية مليةد السررريميائية–والجفور الفلسرررفية املتعددت    إ ه و الرغم من كا اةسرررس العلمية

 عاجزت عن عناك ضيان ت وري، ونسيج   ري مستقا صجعا منها علما فائما عفاته.

س ثمة  إن أول مرا ص رررررررررررررادفنرا في  ا تقرالنرا من املحطرة الن ر رة إ ى املحطرة اإلجرائيرة في مسررررررررررررريرت املنهج السررررررررررررريميرا ت، هو أ ره لي

لجماليات النص اةدبت من املن ور السيميا ت وغير أن هفا ال صنفت أن ثمة من    –و  ورت  هائية–خطاب  قدي محدد صؤسس  

اللاح ين أم ال الدضتور: اشررررررررير تور ر   الفي فام عجمع شررررررررتات اعض الت ررررررررورات، والر ر واالفاار السرررررررريميائية املتلاصنة من  

ياغ ها صررررررررياغة  قدصة، وفد وصرررررررر  اللاحث ما فام عه في فوله: »... لقد فمنا عتوصرررررررري   اعض الخطاعات النقدصة، والقيام ع رررررررر

هفه الر ر املختلفة واملتلاصنة توصرررررررررريفا سرررررررررريميائيا، فألفينا مدار املقار ة السرررررررررريميائية مدارا ال محدودا تتجمع فيه  ليات عدت  

فيها مجموعة منا اة هار ... وم ما صكن من أمر فإن  تنحدر من  واحي عدصدت، و ي في  لك  أشررررررررررله ما تاون عاللحيرت التي ت ررررررررررب 

املدار الفي تشررغله املقار ة السرريميائية هو مدار خ ررب، تتحول فيه الالمة إ ى إشررارت، واإلشررارت حين تعلن تمردها عن معناها  

ية التي تر ط ا  القاموسررررررررررر ي ت رررررررررررل  معلأت عدالالت شرررررررررررتا، وهفه الدالالت ال تنكشررررررررررر  إال اعد الن ر في مجما العةفات الداخل

  فضر:  –حسب وج ة   ر الدضتور اشير تور ر  –، ومن ا ليات االجرائية التي تحقق الغرض الساعق 2عالمات أخرر«

سررررررريميائية العنوان : إ  صرر اللاحث أن العنوان في حقا املقار ة السررررررريميائية  شررررررراا عؤرت داللية. أو مجرت من املدلوالت  /1

دال ي رئيسرررررر ي، في حين  جد أن اةلفاظ التي صتشرررررراا منها املنجز النصرررررر ي  ي مجرد إشررررررارات ورموز  التي تتموفع تح  م لة حقا 

وإصقو ات تحيا إ ى مدلوالت فرعية، أو عاةحرر حقول داللية فرعية تنمي عالقررررررررورت إ ى املدلول الرئيسررررررر ي لعنوان النص، وفد 

طليعة العةفة القائمة عين    -محا الدراسررررة–جزه السررررردي  أورد الدضتور قعمر عتيقق م اال توضرررريحيا عن  لك حين عين في من

مدلول عنوان رواصة قاإلع ررررررار واملئف ةق و ين مفن الرواصة، فالعنوان إ ن هو أهم عن ررررررر في املقار ة السرررررريميائية لقول الااتب  

ها التفاوض إصفا ا  العنوان وبعد مرحلة ملاض طو لة، أضررررررراى حارسرررررررا للنص أو العتلة التي صجري على حاف » قخالد حسرررررررينق:  

 .3عالدخول إ ى ردهات النص ودهاليزه«

سريميائية اللدا االفرادصة والفرضيلة: وفد ف رد اللاحث عاللدا االفرادصة : وصر  اةفعال كالفعا املاضر ي واملقرارس واةمر  /2

فن اةدبت املراد مقار ته كالجملة  إضرررررررافة إ ى اةسرررررررماك املفردت، أما اللدا الفرضيرية فق رررررررد بها: جميع أ واس الجما املوجودت في امل

 الفعلية أو الجملة اإلسمية أو اة واس اةخرر من الجما عحسب الت ني  الفي صترناه القارئ السيميا ت.

ن امللرردس ال صلرردس من العرردم، عررا أن الررفاضرت الشرررررررررررررعر ررة أو  »إالتنرراص: وحول هررفه النقطررة  صلين اللرراحررث موففرره فررائة:  /3

،   4املسرررحية ت ا حاضرررت و قوت في لح ة ميةد اإلعداس وامللدس الفي ال صتأثر ال صمكنه ان صاون كاتلا عا مسررتكتلا«الروائية أو 

 
 .113د. اشير تور ر   : مرجع ساعق ص 1
داب اشير تور ر  : محاضرت اعنوان: السميائية عين التن ير، مقيال   قد حدصث و معاصر(  السنة ال ا ية ماسفر( فسم اةدب العربت، كلية ا   2

 . 2017/ 2016و اللغات، جامعة محمد خيقر والصة اسكرت، الجزائر، 
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واالجفرار. وفد أضرا  اللاحث  ليات إجرائية أخرر م ا: سريميائية التشراكا والتلاصن   االمت راص منها عدت مسرتو ات وللتناص

 ة ال نائيات القدصة، وسيميائية الشخ يات واملاان. وسيميائي االختيار والتألي ، وسيميائية

في  هاصة هفه الرحلة الشرريقة في عالم املنهج السرريميا ت صمكننا القول أ ه و الرغم من الج ود امللفولة للتأسرريس ل فا املنهج  

ارة، وهفا امللدأ كان  أ ه لم صنج من اال تقاد، عوصرررررررررفه فرر التعاما مع النص اةدبت عمعزل عن الخ  ورسرررررررررم أطر وا رررررررررحة له إال

 كافيا لتوجيه أصااع االتهام له، ومن عين ال هم أو عاةحرر املآخف التي رصدت عنه  فضر:

اغفرالره للسررررررررررررريراق الترار لي واالجتمراني،  والنفسررررررررررررر ي للنص اإلداني في عةفتره عراملحيا الخرارني الرفي أوجرد   . أ

 النص اإلعداني، أو الفي أملى على اةفا وجوده.

م صرررررررررررررورت املؤل ، وهو ج راز ا تراني ة ره صنتج النص، وض يرا من املسرررررررررررررائرا والردالالت التي ال  العمرا على تقز  . ب

 تتم  وال تتكش  إال عالعودت ل رو  املؤل .

تغييررب الررفات، أو اإلرادت اإلنسررررررررررررررا يررة، فررالنص اإلعررداني تنتجرره  ات ملرردعررة، وتقررار رره  ات  ررافرردت، وعمليررة   .ج

ك عين الرفاتين، وهو اللقراك الرفي ص مر مجموعرة من الردالالت، و ي دالالت  القراكت  أي النقرد واملقرار رة( تسرررررررررررررتردني لقرا

 غير  هائية.

 توف  عنرد النقطرة االخيرت، لنقول أن إهمرال املنهج السررررررررررررريميرا ت لردور القرارئ  أي املتلقت( في فراكت النص ومقرار تره، فرد  

فا الطر   أي املتلقت( جراعلرة إصراه عن ررررررررررررررا فعراال في عجرا عميةد منهج  قردي أو عراةحرر   ر رة  قردصرة جردصردت، تو ي اهتمرامرا بهر

جمالياته الفنية، وهفه الن ر ة  ي:    ر ة التلقت(.و ي ثانت توجه  قدي سررررار حفوه، وامتطى    واسررررت  ارمقار ة النص اةدبت  

  يرت.من عشر ن خطاعا سردصا تراوق عين الرواصة والق ة الق ص وت جواده الدضتور: عمر عتيق، وهو صقارب  أز د

 نظرية التلقي:-2-2

أهم  املحطات في مسررررررريرت هفه الن ر ة و دكا عاملف وم والت رررررررور املتعلق بهفه الن ر ة،    سرررررررنحاول في هفه النقطة اسرررررررت  ار

والتي ال تااد   ر ة أو منهج  قدي صللو منها ضما أو ررررررررررررحنا سررررررررررررالفا مع املنهج السرررررررررررريميا ت، وتعدد  –تليه إشرررررررررررراالية امل ررررررررررررط    

 وأخيرا الجفور الفلسفية، واملعرفية املؤسسة ل فه الن ر ة ما اعد الحداثية. –تسمياته

والتي تلتص عراللحرث والردراسرررررررررررررة في املنراكج  –فعن املف وم صمكن القول أ ره ثمرة فيض منهرا مل وث عين ثنراصرا املتون النقردصرة  

أضثر، غير أن ما ح ررررررررلنا عليه كان    فرصررررررررة االطةس غير أن ضرررررررريق الوف  لم  سررررررررم  أو عاةحرر لم صت  لنا  –النقدصة واملعاصرررررررررت

 كافيا لتقدصم ملم  عام عن هفه الن ر ة النقدصة. ومن جملة املفاهيم التي عثر ا عليها  فضر:

»  ر ة التلقت  ي فت  منهجي  قدي جدصد، ظ ر في أملا يا في مرحلة السررررتينات من هفا القرن، و م له أعةم   . أ

ضلار من النقاد، الفصن كان ل م الفقرررررررررررا في التن ير لجمالية التقلا، والكشررررررررررر  عن الطر قة التي صتم بها تلقت ا ثار  

اكج النسرررررررررررررقيررة إ ى حقررا املنرراكج القرائيررة، التي تجعررا من  اةدعيررة، حيررث  جرردهم ا تقلوا عررالنقررد اةدبت من حقررا املنرر

 .1دالالته« وا فتاقالقارئ الحكم والرئيس في تأو ا معانت النص، 
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عرررأملرررا يرررا عرررالتحررردصرررد من    1960  ر رررة التلقت  ي واحررردت من أهم   ر رررات مرررا اعرررد الحرررداثرررة، ظ رت حوا ي  »  . ب

اصزر، و ي الن ر ة النقدصة التي ا ت رررررررررررررت للقارئ أو   جا ج جامعة كونسررررررررررررتانس على صد العاملين: ها ز صاول، وفول 

 .1عاةحرر املتلقت وإ  أعادت االعتلار له اعدما أغفلته املناكج السيافية والنسقية على حد سواك«

إن املتأما ملف ومت    ر ة التلقت السرررراعقة، ص حل أ هما تقررررمنا الت ررررور  اته عن الن ر ة، من حيث  ي إحدر   ر ات ما  

حرداثرة وتوجره  قردي جردصرد، كران ظ وره اةول في أملرا يرا، وأهم مرا دعر  إليره هرفه الن ر رة هو إعةك سرررررررررررررلطرة املتلقت الرفي  اعرد ال

كا   املناكج السررررريافية والنسرررررقية فد أغفلته في مدار مقار اتها، فاملناكج السررررريافية  أي املناكج النقدصة الحدص ة( والتي تقرررررم  

سررررررررررررر ي،  جردهرا فرد اهتمر  عردراسرررررررررررررة النص اةدبت من خةل لسررررررررررررريراق خرارني، سرررررررررررررواك ترار لي أو  املنهج الترار لي واالجتمراني والنف

اجتماني او  فسرررررررر ي، أو حتا حيات الااتب. عينما  جد املناكج النسررررررررقية  أي املناكج النقدصة املعاصرررررررررت( كالسرررررررريميائية واللنيو ة  

 خةل النسق اللغوي الداخلي.واةسلو ية، والتفكيكية فد اهتم  عدراسة النص اةدبت من الداخا أي من 

هفا    استعادإ ن ثمة تق ير عا إجحا  في حق املتلقت في القيام عدوره ضعن ر فعال في فراكت النص اةدبت ومقار ته، وفد 

الحق مع   ر ة التلقت التي   رت إ ى النص اةدبت على أ ه رسررررررررالة من مرسررررررررا إ ى مسررررررررتقلا، مؤضدت عفلك على الدور اإلصجابت  

الررفي صلعلرره املسرررررررررررررتقلررا وأضثر من هررفا جعلرر  منرره ملرردعررا  خر للنص اةدبت و معدا أن   ر ررة التلقت رأت في عمليررة  والفعررال  

التلقت عمليررة ثررا يررة ل عررداس، وهررفا مررا صفرض عررا و لزم عوجود فررارئ متميز، فررارئ  و ثقررافررة عررامررة عميقررة، وخارت طو لررة تؤهلرره 

 أهم أسراره وجمالياته الفنية.لسار أغوار النص اةدبت، وتس ا له الوفو  على 

هفا عن مف وم   ر ة التلقت، أما فيما صتعلق عققرررررررررية إشررررررررراالية امل رررررررررط  ، وتعدده، فيمكن القول أ ها فقرررررررررية دائمة        

امل رررررررررررررط  ، و  ر ة التلقت م ة    الحقرررررررررررررور تقر لا في أغلب املناكج والر ر النقدصة، عمعدا ال تااد   ر ة  قدصة تللو من تعدد

والتلقت( وغير أ هما في حقيق هما ال صقودان إ ى الداللة    االسرررررررتقلالحقل ا، و سرررررررل  في فلك ا م رررررررط حين اثنين هما:   صحقرررررررر في

 اتهرررا، هرررفا من ج رررة، ومن ج رررة ثرررا يرررة  جررردهمرررا صلتلفررران أصقرررررررررررررررا من حيرررث املنطلقرررات، واملرجعيرررات ال قرررافيرررة التي أوجررردت أو  

ولدت في النقد اةمر ات الحدصث ضرررررررررررمن ما  عر  عالنقد    االسرررررررررررتقلال ر ة عاةحرر أ تج  كا منهما،  ف رررررررررررا أضثر و قول أن  

(، أما  إ ى مجموعة من النقاد وهم:  جو اثان ضيلر، و ورمان هوال د، ودصفيد عليش، وماصاا ر فاتير  اال جلوسرررركسررررونت، و نسررررب

  ر ة التلقت فقد ولدت في املا يا، مسرررررتمدت ر اها وت ررررروراتها من الفلسرررررفة ال اهراتية، والفلسرررررفة التأو لية ومن أهم أعةم ا  

و  ر ررة التلقت( إال أ همررا   االسرررررررررررررتقلررالوروادهررا  ررفضر:  اصزر، و رراول، وفيش(، و ررالرغم من وجود اختةفررات عينهمررا  أي   ر ررة  

  ي: إعطاك االهتمام للقارئ في عملية ف م النص، وتأو له ومن ثم  إ تاة الداللة.صجتمعان في  قطة هامة و 

لقد سررررلق  اإلشررررارت إ ى الجفور الفلسررررفية لن ر ة التلقت، واملتم لة في فلسررررفتين اثنتين كان ل ما الفقررررا الكلير في تشررررييد  

 معمار ة هفه الن ر ة، وهما:

وسرررررررلق الفي صرر أن: »املعدا املوضرررررروني صنشررررررأ اعد أن تاون ال اهرت معدا  الفلسررررررفة ال اهراتية: و فزعم ا قاصدمو ده – 1

محقرررررا في الشرررررعور أي اعد االرتداد من عالم املحسررررروسرررررات الخارجية إ ى عالم الشرررررعور الداخلي الخاص، و عدي هفا أن إدراه  

ص رررررررررط   عليه  عالتعا ي(، فاملعدا هو  معدا ال اهرت فائم على الف م، و ااع من الطافة الفاتية الخال رررررررررة الحاو ة له، وهفا  ما  

 2خةصة الف م الفردي الخالص«

 
 .  youty. Be/gtgzi/ ccjls4 http// :د. اعراهيم حجاة : كا ه يك عن   ر ة التلقت، 1
 . 63مرجع ساعق، ص   ادصة عو راس: 2
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ال صمكن  » الفلسررررررررررررفة التأو لية: و م ل ا العالم قهانس جورة غاداميرق صرررررررررررراحب م ررررررررررررط   قاةفق التار ليق إ  صرر أ ه:  – 2

اعدا صتجاوز امللاشرررررررررررت  وجود تحقق خارة زما ية الاائن ال تسررررررررررم  عا دماة اةفق الحاضررررررررررر عاةفق املاضرررررررررر ي، فتعطت الحاضررررررررررر  

ا  يرة، و  رررررررررررررل را عراملراضررررررررررررر ي فيمرة حقرررررررررررررور رة راهنرة تجعل را فراعلرة للف م، وفق هرفا الت رررررررررررررور تتم عمليرة ف م الترار خ، ومعره ف م  

الن ررررررررررروص اةدعية التي ال تلتل  عأي حال من اةحوال عن التار خ إال في عن رررررررررررر التلييا مادام  تسرررررررررررت مر التار خ لتشررررررررررراا  

 .1معمار  ها السردصة«

في خترام هرفه الجولرة التي فرادتنرا ل عحرار في فقرررررررررررررراك توج ين  قردصين عرارز ن همرا املنهج السررررررررررررريميرا ت، و  ر رة التلقت، و لرك 

اعرض مف وم ما، وإشرراالية وتعدد امل ررط   فيهما، وأهم الجفور الفلسررفية، واملعرفية التي شررال  منطلقا ل ما. صمكن القول  

على اسرررررررتنطاق الن ررررررروص اةدعية الحدص ة، ور ما صمكن إرجاس  لك إ ى تزامن ظ ور املنهج    أ هما من أضثر الر ر النقدصة مقدرت

و حن    –وبشرررراا مسرررر ب–السرررريميا ت، و  ر ة التلقت مع ظ ور النص اةدبت الحدصث خاصررررة السررررردي منه، وفد عرضررررنا  لك 

ية الحدص ة ظ رت في ففرت السرررررتينات من  ع ررررردد الحدصث عن تجليات الحداثة في الخطاب الروا ت، حيث فلنا عأن الرواصة العر 

 هفا القرن.

 قراءة في كتاب: مل قضايا نقدية معاصرة في الرواية والقصة القصيرةمل لعمر عتيق -3

 في مضامين الكتاب:-3-1

  لقد عدأت الحداثة عوصف ا  قدا للدصن، والفلسفة، واالخةق، والقا ون، والتار خ، واالفت اد، والسياسة وكان النقد أعرز 

مواصررررررررررررفاتها وسررررررررررررماتها وكا ما صم له الع ررررررررررررر الحدصث كان من صررررررررررررنع النقد و معدا كو ه منهجا في التقصرررررررررررر ي والخلق والفعا،  

واملفاهيم االسرررال في الع رررر الحدصث كالتقدم والتطور وال ورت والحر ة والدصمقراطية والعلم والتكنولوجيا تعود عأصرررول ا ا ى  

 النقد.

خطاب قفقررررراصا  قدصة معاصررررررتق في الرواصة والق رررررة الق ررررريرتق لعمر عتيق كوسررررريلة م لى    من هفا املنطلق و مكننا اعتماد

تسرررررررراعد ا في اسررررررررت  ار اعض تجليات الحداثة في الخطاب النقدي املعاصررررررررر، و لك ملا اشررررررررتما عليه من مقار ات  قدصة رائدت  

وات املفرراهيميررة وا ليررات االجرائيررة  ومجرردصررة، كرران صرررررررررررررراحبهررا الرردضتور قعمر عتيقق فررد اسرررررررررررررتنررد من خةل ررا على جملررة من اةد

 املتعلقة عإحدر مناكج النقد املعاصر إال وهوقاملنهج السيميا تق إ ى جا ب ق  ر ة التلقتق.

وعن قفقرررررررررررراصا  قدصة معاصرررررررررررررت في الرواصة والق ررررررررررررة الق رررررررررررريرتق صمكن القول ا ه علارت عن منجز  قدي من تألي  الااتب   

صرررررررفحة، وفد ضرررررررمنه صررررررراحله   238، وهو صقع في حوا ي 2016دار دجلة عاةردن عام  الفلسرررررررطيدي: قعمر عتيقق، وفد اصررررررردرته  

جملة من املقار ات النقدصة ةز د من عشرررر ن   رررا سرررردصا تراوق عين جنسرررين سرررردصين هما: الرواصة والق رررة الق ررريرت، وأن هفا  

 عتلار ن هما:الجمع عين هفصن الجنسين السردصين عالفات لم صكن عمحض ال دفة واالعتلاطية، عا ال 

 أن الق ة ال غيرت والرواصة  وعان سردصيان، اي ا هما معا صنتميان ا ى جنس واحد وهو السرد. أوال:

ةن ثمرة من النقراد واللراح ين من صرر أن: »الق رررررررررررررة  ي في  ن واحرد: ام الرواصرة واخ هرا، ف ي أم را ةن الرواصرة ال صمكنهرا   ثـانيـا:

أن تتشرررراا إال من رحم الق ررررة الق رررريرت جنسرررريا، و ي أتها عندما تسررررتقا كا منهما عفاتها  وعيا، فالرواصة حسررررب هفا الت ررررور  

 ررة حين ت رررررررررررررل  أخ هررا، وتلررك  ي املفررارفررة النوعيررة التي تقاررررررررررررر ي عتقررارب اة واس وتررداخل را  تتغررفر من أم ررا، ولكنهررا تزاحم ررا املاررا

 
  فس املرجع و فس ال فحة. 1
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واسرررررررررررررتقةل را عن اعقررررررررررررر را إ ى الردرجرة التي ص رررررررررررررير كرا  وس فراعة الن صأجرب االخر،  أو صجعلره صلتفت حتا وهو صتغرفر منره، أو  

 .(1  ستفيد مما صمده عه من نسغ لللقاك واالستمرار«

ر ات عمر عتيق النقدصة للمتون السررررررررردصة املختارت من فلله طلعا هو حرصرررررررره الشرررررررردصد على  اعتماد  ومما الح ناه على مقا

 ليات إجرائية معينة دون غيرها، هفه  ا ليات اإلجرائية التي فقرررلنا أن  طلق عليها تسرررمية العتلات الن رررية، هفه  ةخيرت التي  

ها وفوت حقررررررررررورها وتأثيرها في سررررررررررياق املفن النصرررررررررر ي من ج ة،  وصررررررررررف  عالتعدد والتنوس عحسررررررررررب وني الااتب ةهمي ها وضرررررررررررورت

و حسب حاجة املدون الروا ت ل ا من ج ة ثا ية، وفد جعا النافد عمر عتيق كا من  العنوان / الغة / املقمون( على  رأل  

مل لث سرررررريؤدي حتما  فائمة هفه العتلات الن ررررررية معتارا إصاها تشرررررراا م لث اإلعداس وإن أي خلا في التواصررررررا عين أفطاب هفا ا

، وفد  أضررررررا  النافد عمر عتيق عتلات  (2 إ ى حدوث فجوت عين املتلقت والنص، وإ ى تق ررررررير امللدس في تشرررررركيا النص السررررررردي

  ررررررية أخرر شررررررمل  الفقرررررراك اإلنسررررررانت وف ررررررد عه الشررررررخ رررررريات، والفقرررررراك املاانت، الفقرررررراك الزمانت، والتناص عوصررررررفه تلك 

 علن، والسرد املقمر والتناص ه نا صتم وفق مسار ن :العةفة التي تجمع عين السرد امل

تناص معلن صطفو على سرررررررط  الحدث، و رسرررررررم علنا اةاعاد الفكر ة والوجدا ية للشرررررررخ رررررررية الق ررررررر رررررررية، و حيا    األول:

 .(3 املتلقت  إ ى فقاكات خارجية عيسر وس ولة وفق املخزون املعرفي للمتلقت

و حتاة  تناص مقررمر تلفيه  أصرروات الحدث السررردي، و شررير لللنية النفسررية الداخلية للشررخ ررية الق رر ررية،   الثاني:

 .(4 ا ى متلق فادر على تجاوز السرد املعلن  إ ى سرد خفت صحيا  أصقا  إ ى فقاكات خارجية لم  علن عنها النص

أما عن ال د  من تألي  هفا املنجز، فقد  أعرب عنه صرررراحله عقوله: »يهد  الكتاب  إ ى فت   فاق جدصدت في تلقت النص  

اةسرررررراليب اللنائية للرواصة والق ررررررة الق رررررريرت، و لك عتطليق أعرز  ليات فراكت النص السررررررردي  السررررررردي، ومسررررررائلة امللدس عن  

 .(5 املستمدت من   ر ة التلقت، واملناكج النقدصة املعاصرت«

ضما تطرق النافد عمر عتيق في منجزه النقدي إ ى إعراز  قطة االختة  أو عاةحرر الفرق الشرررررررررررراسررررررررررررع عين القراكت العفو ة، 

اكت املنهجية لألثر  اةدبت معتارا أن: »القراكت املنهجية تفاررر ي إ ى الكشررر  عن جماليات السررررد، والتي ال تتجلى في القراكت  والقر 

العفو ة التي ال تسررتند  إ ى معاصير ور ر  قدصة، ضما أن القراكت املنهجية تكفا مسرراكلة املؤل ، أو الااتب عن التقنيات الفنية  

 .(6 ن فلا املتلقت الفي ص ل  منتجا ومشفركا في النص السردي«واةسلو ية واللنائية م

ومن النقاط ال امة التي  أضد عليها النافد: عمر عتيق في منجزه هفا هو أن املوضررررررررررروعات التي تقرررررررررررمنها ضتاعه ال تقت رررررررررررر     

معرفة املواصررررفات املوضرررروعية  إفادتها وجدواها على املتلقت فحسررررب، عا إن امللدس  روا ت/أو الااتب( معدي هو االخر عقرررررورت 

 التي تقتقيها القراكت املنهجية.

 
 . 49، ص  2012، 1منشورات االختة ، الجزائر، ط -الوجود والحدود-سعيد صقطين: فقاصا الرواصة العر ية الجدصدت (1 
 . 3، ص2016، 1عمر عتيق: فقاصا  قدصة معاصرت في الرواصة والق ة الق يرت، دار دجلة االردن، عمان، ط (2 
 . 181املرجع، ص  فس (3 
  فس املرجع،  فس ال فحة.( 4 

 . 3املرجع الساعق ص (5 
 املرجع  فسه.(6 
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لم صتنراول  –والرفي هو محرا الردراسررررررررررررررة–إ ره وفلرا طت هرفه الورفرة، وجرب علينرا اإلشررررررررررررررارت  إ ى أن عمر عتيق في منجزه هرفا

د أن ثمة فقراصا فقرية العتلات الن رية الواجب معرف ها   ر ا وممارسر ها إجرائيا ضرمن إطار املقار ة النقدصة فحسرب، عا  ج

  قدصة أخرر ال تقا أهمية عن فقية العتلات الن ية و فضر منها:

فقية توظي  اللغة العامية: أو ما اطلق عليه سمة قالفراضيب الشعليةق، وفد عد م ا هفا التوظي  عم اعة اال ز اق    أوال:

 وس من االصقو رات اللغو رة الفراعلرة وفق   مرا  ي اال  –وفق وج رة   ره–اللغوي، ةن الفراضيرب الشرررررررررررررعليرة في الخطراب السرررررررررررررردي 

وال  نسر ا أن نشرير في هفه الققرية إ ى راي شرمس   منبها ع رر ا و هنيا لداللة ما. –حسرله–الر  ة السريميائية، ضما  أ ها تشراا  

عيرة ، إ   ا ةدصرب الراحرا قطره حسرررررررررررررينق حول توظي  الكتراب للغرة العراميرة، و إدراج را في ثنراصرا متو هم اةد–ضمرا صلقرب–املعرفرة 

:  – اعدما وجه له سررررؤال حول موففه من املعرضة عين الف رررراى والعامية ، والتي وصررررل   إ ى حد ال هم السررررياسررررية– لفيه صقول  

جما فليلة في  »ما زل  من أ  رار الف راى، ومن خ روم العامية، وليس معدا هفه الخ رومة أنت ال أحب أن تدخا جملة، أو

 ما الفي أضرهه ، هو أن تاون الكتاعة كل ا عاللغة العامية، وتنلف اللغة الف رررررراى  لفا تاما،  ضتاب من الكتب عاللغة العامية، وإ

ور ما صجوز  اسرررتعمال اعض اةلفاظ ، أو امل رررط حات العامية، أو الجما  إ ا عجزت  اةلفاظ ، والجما عالف ررراى عن  تأدصة 

م  ر فرردصم تالم ق الجررراحل ق عنررره في القرن ال رررالررث للهجرت ،  املعدا، أو الغرض املراد من فلرررا املتالم، وإن توظي  العررراميرررة  

 .  (1 فقال عأن  هفا ال عأل عه إ ا احتيج إليه، ولكن اشرط أن ال تكتب ملاشرت، ودائما عاللغة العامية«

ثا يا: فقرررررية تداخا اةجنال اةدعية في الرواصة : فالرواصة في فدرتها على اسرررررتيعاب ملتل  اةجنال اةدعية صرررررارت شرررررليهة  

إ ى حد ما عاإلسرررررفنجة التي تمتص كا ما تسرررررقا عليه، و اإلع رررررار كو ها تجر  كا ما ت رررررادفه في طر ق ا، ولر ما كا    تيجة  

املفتوقق، وفد أرجع عمر عتيق سرب هفا التداخا إ ى مساحة الحر ة املتوافرت في تقنية  هفا التداخا ميةد ما  عر  عر قالنص  

 في مقدمة هفه الدراسة.  –و التحدصد–السرد، وهفا ما ضنا فد اشر ا إليه من فلا 

  –اعرات على خة  غيره من الخطر–من النقراط ال رامرة التي طرح را عمر عتيق في هرفه املحطرة  ي فردرت الخطراب النقردي        

على رصررررررررد إشرررررررراالية تداخا اة واس اةعية اةخرر، غير أن هفه امل مة من املتوفع أن تزداد صررررررررعو ة على النقد و لك في حال ما  

أصرررررلح  الرواصة ضتاعا إلكفرو يا م رررررحو ا عالوسرررررائا املسرررررا دت التي تمن  النص الروا ت مؤثرات صررررروتية، أو ت رررررجيا صررررروتت،  

اةمر إ ى مقاطع مرئية وغيرها من الوسرررررررررررائا املسرررررررررررا دت، حينئف فإن الخطاب النقدي  وصرررررررررررور صرررررررررررامتة و اطقة، عا فد ص رررررررررررا 

 .(2 سيواجه تحدصا حقيقيا إلشاالية تداخا اةجنال اةدعية(

في ختام هفه الورفة ال  سرعنا إال القول عأن ضتاب قعمر عتيقق املوسروم عررررررررررررررر: قفقراصا  قدصة معاصررت في الرواصة والق رة        

وثيقرة  قردصرة هرامرة ومرجع  قردي  و فيمرة معتارت ال صمكن ةي عراحرث االسرررررررررررررتغنراك عنره كو ره صمكن  أن   –عحق– الق ررررررررررررريرتق هو

صتلف منه أدات مسرررراعدت تمكنه من التللص من هاجس التلو  من مقار ة الن رررروص اةدعية  شررررعر ة كا   او سررررردصة( وفق 

أو تح  لواك   ر ة  قدصة حداثية معاصررت   السرريميائيةعتلات   ررية و ليات إجرائية تنقرروي تح  لواك منهج  قدي معاصررر ك 

 ضن ر ة التلقت.

 

 
التلفز ون امل ري، ليلى رستم، عر امج  جمك املفقا: شمس املعرفة طه حسين وسا  جوم الفكر، واالدب، فنات  ماسليرو، م ر، القاهرت، (1 

 .2016جو لية 
 املرجع  فسه.( 2 
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 العتبات النّصية في مقاربات عمر عتيق النقدية: -2 – 3

إ ه وفلا الولوة إ ى إعراز أهم العتلات الن ررية التي اعتمدها النافد قعمر عتيقق في مقار اته النقدصة كآليات إجرائية ملنهج  

ميائيةق، و  ر ة حداثية و ي    ر ة التلقت(، ارتأصنا أن  قدم اعض املفاهيم العامة، واملخت ررت ملا   قدي معاصرر، وهو قالسري

 أطلق عليه عر قالعتلات الن يةق وأهم التسميات التي نسر  إليها.

 فعن مف وم العتلات الن ية صمكن القول:

ية أسرررررراسررررررية  سررررررتلدم ا اللاحث السررررررتكشررررررا   »إ ها  شررررررلكة املرفقات الن ررررررية املحيطة عالنص، التي تعد مفاتي  إجرائ . أ

له وتتمه«  .(1 أغوار النص املفن وتكم 

س أسررررررررررررررار لعلترره، وإدراه    » ي اللواعررة الرئيسررررررررررررريررة للرردخول فرائيررا . ب
 
إ ى بهو النص الروا ت ، والتعر  على مترراهرراترره، ومل

 .(2 مواطن جمالياته«

 القارئ على   .ج
 
ن موفعه في جنسررررررره، وتحث زه عن غيره، وتعي  ج النص وتسرررررررميه، وتحميه، وتدافع عنه وتمي  » ي التي تسررررررري 

 .(3 افتنائه«

ية، فيمكن ح رها فيما صلي:     أما عن التسميات التي نسر  إ ى م ط   العتلات الن  

ية عند جيراجيني  . أ  .G. Genetteالعتلات الن  

 .H. Mitterandهوامش النص عند ه ري ميفران  . ب

 .Ch. Grivelالعنوان ع فة عامة عند شارل ضر فا .ج

يررة في مقررار ررات عمر عتيق   ررأتت    Le paratesiteأو مررا  سرررررررررررررما اخت ررررررررررررررارا عررالنص املوازي  ا ن على  ضر أعرز العتلررات الن ررررررررررررر 

 النقدصة، والتي أورد  اها وفق الفرتيب ا تت:

 عتبة العنوان أوال:

عد العنوان من عين االلفزامات اةسررررررراسرررررررية التي ال صمكن ةي كاتب أن صحيد عنها، عمعدا أ ه العد ةي كاتب أن صقرررررررع عنوا ا     

د العةفة املففرضرررة  معينا لكتاعه وإال فإن  مسرررألة التداول مع القارئ سرررتغدو صرررعلة. فالعنوان هو العتلة اةسررراسرررية التي تشررري 

 . (2 عين الااتب وفارئه

ومن العنراو ن التي اسرررررررررررررتقطلر  ا تلراه الردضتور عمر عتيق :قمن فترا ليلى الحراصرك ق وهو عنوان لرواصرة من ترألي : غسررررررررررررران  

هو اشرررررررررررررتمرالره على جملرة اسرررررررررررررتف راميرة الفترة وشرررررررررررررائقرة،  تحرث القرارئ ملعرفرة فراترا قليلى   الكنفرانت فمرا صةحل على هرفا العنوان

 الحاصكق.

فيض من اةسرررررررررررئلة منها: لم فتل ا  ضي  وفع  الجر مة     -إن صررررررررررر  التعلير–ضما  ةحل أن هفا العنوان  عما على توليد 

 .  (3 م م ومحفز أساس ي لةستغراق في فراكت الرواصةومن امل هم  ومن الاريك . وإن هفا التناسا والتوالد في اةسئلة لدافع 

 
وا ت، دار الحوار، سور ة، الة فية، ط( 3(،  2(،  1  اتت: جماليات التشكيا الر   .  38، ص 2008، 1د/ محمد صاعر عليد ود/ سوسن اللي 
 .172، ص 2014، 1الدضتور: علد املجيد الحليب: الرواصة العر ية الجدصدت، وإشاالية اللغة عالم الكتب الحدصث، أر د، اةردن، ط(2 
 .11عتيق، مرجع ساعق، ص عمر (3 
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ومن العناو ن التي شررررررال  عةمة سرررررريميائية، و اففت  سررررررتشررررررر  منها  املتلقت  فاق املقررررررمون الق ررررررصرررررر ي  فضر قاإلع ررررررار  

مدصنة    واملئرف ةق للاراتب واملؤر: : قخليرا عمراد الدصنق   فاإلع رررررررررررررار(  شرررررررررررررير في داللتره   إ ى الحشرررررررررررررود العسررررررررررررركر ة التي اجتراح 

، والعناصرررررر القيادصة في حرضة أ  رررررار السرررررةم الشررررريوعية، و املئف ة( فتشرررررير دالل ها إ ى 1959املوصرررررا، وأج قررررر  ال ورت عام  

 .(1 الفقاك الفكري العقائدي لرجال ال ورت، وهاتان الداللتان تشكةن  عؤرت ال نائيات الكارر في الرواصة

إحرالرة دالليرة على ثنرائيرة  الشرررررررررررررر والخير(، وثنرائيرة   اإلصمران والع ررررررررررررريران( هرفه عمعدا أن عنوان :  اإلع ررررررررررررررار واملئرف رة( هو 

ال نرائيرة التي م را فطليهرا مجموعرة من الشرررررررررررررخ ررررررررررررريرات الروائيرة، والتي تنردرة تحر  لواك فطرب من أفطراب هرفه ال نرائيرة ضمرا هو 

 ملين في الجدول اد اه :

 داللة الخير  داللة الشر 

 املئدنة  اإلعصار 

 الدعاغ / حنا جرجس عاصم   -

 الزعيم صونس سعيد   -

 علد الكر م القاسم  -

 سلما -

 الشيخ هاشم علد السةم   -

 العقيد علد الوهاب الشوا   -

 ثانيا: عتبة الغالف 

ما صةحل هو وجود توافق إ ى حد ضلير عين داللة عنوان الرواصة قاإلع ار واملئف ةق و ين الغة ، وهفا أمر عدص ي، عاعتلار  

 الغة  ما هو إال  ص ع ري صفا ي التأما فيه إ ى عةئق  فسية وداللية عين الغة ، والعنوان، واملفن.أن 

فمشررررررررررررر ررد اإلع ررررررررررررررار الررفي صلوق في غة  الرواصررة صلرردو فرراتمررا ، وم قة عررالر رراق العرراتيررة، صنرراظر، و وازي مشررررررررررررر ررد الحشرررررررررررررود  

ت اإلصمان التي  العسررررركر ة التي حاصررررررت املوصرررررا، وصرررررورت املئف ة  ي عةمة سررررريميائي ة تحيا على سرررررمات ال رررررةعة وال لات وفو 

 تحل  بها سلما، ووالدها الشيخ هاشم.

وإن مشررر د  اإلع رررار واملئف ة( ال صحيا على صرررفات الشرررخ ررريات فحسرررب عا صحيا أصقرررا على أهم أحداث الرواصة وهو ما 

 و حناه في الجدول ا تت:

  
 د
ش
امل

 

     
    
ا   
ليه
 ع
يا
ح
ي ص
لت
ث ا

دا
ةح
ا

 

 املئف ة اإلع ار

الررحشررررررررررررررود   - فررلرررررررا  املرروصرررررررررررررررررررا مررن  ح رررررررررررررررررررار 

 .العسكر ة

 .ف   الطائرات معسكر ال وار  -

فتا سررررررررررررلما عطر قة اشررررررررررررعة وتعليق ا على   -

 .عمود الك ر اك

 ثلات سلما ، وفوت اصما ها ، و  -

تمسرررررك ا عاللقاك في املوصرررررا ورفض مغادرتها   -

 إ ى اغداد.

وعررررررردم  - الرعررررررردو  مرواجر رررررررة  هررررررراشرررررررررررررم عرلرى  عرزم 

 االستسةم.

ت إصما ها، ثلاتها على الحق، وتمسك ا عموطنها   فاإلع ار إ ن هو رمز النهاصة املأساو ة لسلما، واملئف ة  ي رمز صحيا على فو 

 ، مسقا رأس ا، وم د طفول ها. مدصنة املوصا

 
 . 12 فس املرجع، ص (1 
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 عتبة الشخصيات  ثالثا:

من املةح ات ال امة التي أشررررررررررار إليها عمر عتيق،  اشرررررررررران هفه العتلة، هو أن وضررررررررررع القاص ةسررررررررررماك  ررررررررررخ رررررررررريات عمله  

السردي  ف ة كا  ، أو رواصة( ال صاون عمحض  ال دفة أو االعتلاطية  ، عا ثمة  واصا مسلقة تتعلق عوجود دالالت وإصحاكات  

 لشخ ية، وفد تاون متنافقة مع صفاتها بهد  مقاعفة صق ة القارئ.تن جم مع السياق  النفس ي للق ة، أو مع صفات ا

ومن هفا املنطلق  جد أن عمر عتيق فد و   شاا العةفة عين اسم الشخ ية وصفاتها: في ف ص قعيون بهيةق لع ام  

 أعو  فرحة  من خةل مسار ن ملتلفين:

ها( وفد م ا ل فا املسرررار اشرررخ رررية  غزوان(  وعنو ه:  التوافق الدال ي عين اسرررم الشرررخ رررية وصرررفات  املســـار األول: -

التي رسرررم من خةل ا القاص مةم  جسرررمية و فسرررية تتةكم واسرررم  غزوان( من أ ه »طو ا القامة، اسرررمر الرشررررت، ... ال  

 .(1 صرض ا ال لم وال صنام مغلو ا، وال  غيره فول  ال( في أي ماان وأي زمان«

وعنوا ه:  التنافض الدال ي عين اسرررم الشرررخ رررية وصرررفاتها( عمعدا أن ثمة تعارض وتنافض وا ررر    املســـار الثاني: -

وجلي عين اسررررم الشررررخ ررررية الق رررر ررررية وصررررفاتها، وفد م ا ل فا املسررررار اشررررخ ررررية  رضررررا( في ف ررررص: عيون مل هلة لررررررررررررررررر: 

عن دائرت توفع الحدث من  ع ام أعو فرصة، فشخ ية رضا في النص السردي تم ا ا حرافا عن املألو  وا ز احا حاد 

فلا املتلقت، فداللة االسررررررم ال تتفق مع املةم  الجسررررررمية وهفا ما صلدو في فول السررررررارد: »تعاعير وج ه ال تناسررررررب اسرررررمه  

الفي صحمله... فاسرررمه رضرررا وليس في فسرررماته أي عةمات للرضررر ا، عااس طول الوف ... حتا أن مةم  وج ه فد أخفت  

 تعكسه اشاا جلي«.     يبها من عدم الرض ا فلات 

وفد  وه عمر عتيق في هفه املحطة إ ى أن توافق اسررررررم الشررررررخ ررررررية في العما الروا ت مع صررررررفاتها ومةمح ا وسررررررلوض ا تعتار  

عم اعة تقنية سررررررردصة تت رررررر  عالتوفع املألو  والسررررررةسررررررة في تلقت الحدث عوصررررررف ا تحافل على تفاعا القارئ مع الحدث، وال  

ق في مسار الحدث. عينما التنافض عين اسم الشخ ية ومةمح ا وصفاتها وسلوض ا هو تقنية سردصة تحما في ثناصاها قمفاجآت

 .(2 وتنقوي ضمن املفارفة الداللية التي تعد من أعرز تقنيات اإلثارت والتشو ق في عنا النص السردي

 – يميائية الشرررخ ررريات ق صتوافق  إن الت رررور الفي طرحه النافد قعمر عتيقق اشرررأن ق عتلة الشرررخ ررريات ق أو عاةحرر ق سررر

 - مع الت رررررررررور او الطرق الفي فدمه الااتب ق منير الزاما ق في ضتاعه املوسررررررررروم ق التحليا السررررررررريميا ت للمسررررررررررق ق    -وإ ى حد ضلير

في ال رررفحة السرررااعة ، عا  جده  فد فدم إضرررافة أخرر لم  شرررر إليها النافد ق عمر عتيق ق في منجزه النقدي و ي   –و التحدصد 

... إن دراسررة سرريميائية الشررخ ررية  » جاك على لسرران الااتب ق منير الزاماق:    لشررخ ررية الحيادصة ، ولتوضرري  اةمر أضثر  ورد ماا

أن صتم التعمق في إعراز اةهمية التحليلية السرررررررررررررم الشرررررررررررررخ رررررررررررررية، هفه اةهمية التي ال تقا عن أهمية    في جا بها التطليقت  عدي،

تشررراا وفق االسرررم أ واس تم افتناصررر ا من القامول العربت، م ا االسرررم املطاعق للمسرررما العنوان في معرفة ضنه الشرررخ رررية، ف

عمة ووظيفة، واالسرررررررم املخال  للمسرررررررما، وثمة االسرررررررم في الدرجة ال رررررررفر، وم مته الحياد، وال صدخا في ترضيب الشرررررررخ رررررررية  

 .(3 « وظيفيا

 

 
 .36عمر عتيق، مرجع ساعق، ص (1 
 .37عمر عتيق، مرجع ساعق، ص (2 
 .07منير الزاما، مرجع ساعق، ص  (3 
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 عتبة املكان رابعا:

صجسررررررررد املاان الحاضررررررررنة االسررررررررتيعاعية، واإلطار العام الفي تتحره فيه الشررررررررخ رررررررريات، وتتفاعا معه، وأي  ص م ما كان  

جنسررررررررره اةدبت العد أن صتوافر على هفا العن رررررررررر ما دام فعا الحات هو اةسرررررررررال الفي صنطلق منه و عود إليه، و سرررررررررت  ر من  

 .(1 خةله، عواسطة  لياته وفوا ينه

املاان السررررررررردي متلية أي معارا عنه عألفاظ وصرررررررريغ وحاالت، ور ر وصررررررررور خيالية، صتي  مليلة الروا ت للراوي لفلك  عد 

 .(2 استكشافه والتعمق فيه، ومن ثم رسم حدوده ومةمحه

ن مع ومن التقنيات الفنية التي وظف ا النافد قعمر عتيقق وهو صطأ عتلة املاان  ي توافق اللعدان الدال ي والنفسرررررررررر ي للماا

العناصرررررررررر السرررررررررردصة اةخرر، وفد م ا لفلك من خةل ما ورد  في رواصة قاإلع رررررررررار واملئف ةق، ففت وصررررررررر  منا: املوصرررررررررا فليا 

اةحداث الدامية ، مزة السارد عين اةحوال الجو ة، والحالة النفسية مزجا دالليا وفنيا في فوله: »ومع الارد واملطر كان صحاصر  

، فتشرررررررررررررريررره الخو  والفرفرررب والقلق  (2 فرررب والقلق عرررا ت رررار صوم فرررد ال صاون دافئرررا على أصرررة حرررال«النرررال زم ر ر الخو  والفر 

عالزم ر ر،  اجم عن وحدت الشرررررعور عاةحوال املناخية والسرررررياسرررررية، فة فرق عين ارتعاو مفاصرررررا الجسرررررد من الارد، وخفقان  

 .(4 القلوب خوفا وفلقا من الحالة السياسية املرتقلة

فا العن ر تشير إ ى أ نا لم  تطرق إ ى جميع العتلات الن ية التي طرق النافد قعمر عتيقق أعوابها وهو صقارب في ختام ه    

  رررررروصرررررره الروائية والق رررررر ررررررية، ةن املقام ال  سررررررم  لنا عفلك، غير أ نا  لال أن ما فدمناه كا  لفت  املجال أمام الدارسررررررين  

لتتلع  ثار اعض املتون السرررررررررررردصة   رواصة كا   أو ف رررررررررررة( والكشررررررررررر  عن   واللاح ين في حقا النقد اةدبت خاصرررررررررررة قالسررررررررررررديق

أسررارها، وسرار أغوارها من خةل فت  اعض املنافف الداللية أو ما أطلق عليه النافد قعمر عتيقق العتلات الن رية. م ا عتلة  

 العنوان والغة  والشخ يات واملاان.     

 الخاتمة : 

، في هفه  -و حن ع دد اللحث عن تجليات الحداثة في الخطاب النقدي املعاصر  -من أهم النتائج التي تمكنا من رصدها      

الورفة اللح ية، املوسرررومة: قتجليات الحداثة في الخطاب النقدي املعاصرررر، فراكت في ضتاب : قفقررراصا  قدصة معاصررررت في الرواصة  

 ما صلي: والق ة الق يرت ق لعمر عتيق  فضر 

لياون عن ررررررررررا فاعة في   مما  أهله  ن االسرررررررررتقةلية، والحر ة هما من أعرز ال رررررررررفات التي وسرررررررررم بها الخطاب السرررررررررردي،/ إ1

 املش د ال قافي املعاصر.

من العواما التي سرررررررررررراهم  في رواة الرواصة، واتسرررررررررررراس  طاق شرررررررررررر رتها غر يا، وضفا عر يا،  ي الحرضة النقدصة التي الزم ها  / 2

 يرتها، الحافلة عالنجاحات واالخفافات.طوال مس

إن حرداثرة الخطراب الروا ت تنجر عنهرا حتمرا حرداثرة في الخطراب النقردي، ة ره من غير املعقول مقرار رة مفن روا ت حردصرث   /3

 عاعتماد  ليات إجرائية  قدصة ضةسيكية، وإن حدث وإن وفع هفا، فلن صاون إال إجحا  في حق النص الروا ت.

 
 . 229محمد صاعر عليد ، د. سوسن اللياتت : جماليات التشكيا الروا ت، ص   (2(،  1 
 . 90عمر عتيق: مرجع ساعق، ص (4(،  2 
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إ ى جا ب   ر ة التلقت من أضثر املنراكج النقردصة املعراصررررررررررررررت فدرت على سرررررررررررررار أغوار النص السرررررررررررررردي    ائيرة،تعرد السررررررررررررريمير/ 4

الحدصث، وضشر  أسرراره، واسرت  ار دالالته وضشر  النقاب عنها من خةل تتلع العةمات اللغو ة والغير لغو ة القااعة خل  

والشرررخ ررريات(.مع عدم اإلغفال عن الدور اإلصجابت والفعال الفي    عتلاته الن رررية املم لة خاصرررة في  العنوان والغة  واملاان

 صقوم عه املتلقت في مقار ة النص السردي والحكم عليه، عا وأضثر من هفا عد املتلقت ملدعا  خر للنص.

من  أضثر النقرررراد العرب الررررفصن ف حوا في تتلع  ثررررار الخطرررراب    –عحق–املفكر والنررررافررررد الفلسرررررررررررررطيدي: قعمر عتيقق  عررررد    /5

السرردي من خةل مقار اته النقدصة املميزت وةضثر من عشرر ن   را سرردصا، معتمدا فيها على  أدوات مفاهيمية و ليات  إجرائية  

تنتمي إ ى حقلين  قدصين معاصررررررر ن هما: قالسرررررريميائية، و  ر ة التلقىق، فقلة هم أولئك النقاد الفصن صجيدون اسررررررتعمال هفه  

 ناهية تقا ي دفة، وحنكة و راعة النافد قعمر عتيقق.ا ليات، و م ارت وحنكة ودفة مت

عراعرة املتلقت، وخارتره، ومراسررررررررررررره التطليقت، الرفي صمكن أن   –من خةل منجزه النقردي-/ لقرد أظ ر النرافرد قعمر عتيقق 6

التي فام  ميزه عن عاقي املتلقين العادصين، فقد أعاد تفكيك الرموز والشررررررررررفرات املوجودت في الن رررررررررروص الروائية والق رررررررررر ررررررررررية  

 فأ تج   وصا جدصدت وليحقق في اةخير متعة للقراكت، و مو جا را عا صحتفر عه في املقار ات النقدصة. عمقار  ها،

منجز  قدي متميز، ومرجع   –عحق–هومل  عمرعتيقمل  قفقرررررررراصا  قدصة معاصرررررررررت في الرواصة والق ررررررررة الق رررررررريرت ق للدضتور:/ 7

مكن عده عم اعة الللسرررررم والدواك الشرررررافي من سرررررقم أطلقنا عليه قفو يا املقار ات  هام ال صمكن االسرررررتغناك عنه، وأضثر من هفا ص

  –خاصررررررة السررررررردصة منها -النقدصةق، هفا النوس من الفو يا  ي هاجس تلو  غاللية الدارسررررررين واللاح ين في الدراسررررررات االدعية  

  ملام م عالجا ب الن ري ل فا املنهج أومن تحليا الن ررررررررررررروص ومقار  ها وفق  ليات  إجرائية تنتمي لحقا  قدي معاصرررررررررررررر، رغم إ

لتلك الن ر ة النقدصة املعاصرت م ا املاهية والجفور الفلسفية، ومدار املقار ة........ال ، عمعدا الغاللية تف   في التن ير، وفلة 

حاضرررات التي  هم فقا من صارعون في اإلجراك والتطليق، لقلة املمارسررة والتدر ب  خاصررة من طر  أها االخت رراص، فجا امل

ال صاون الحدصث فيها إال عن الجوا ب  –والتي صتمحور موضررررروع ا حول املناكج النقدصة  –تلقى في مدرجات فسرررررم االدب العربت 

الن ر ة املتعلقة بهفه املناكج والن ر ات النقدصة املعاصرررررررررررت، م ا التعر   بها، وأهم اةصررررررررررول املعرفية، والجفور الفلسررررررررررفية  

الجوا ب التطليقية املتعلقة عكيفية مقار ة النص    أما  رز، وأشررر ر امل رررط حات التي تسرررل  في فلك ا ...ال ،التي فام  عليها، وأع

اةدبت وفق  ليات هفه املناكج النقدصة املعاصررررررت ف ي مغيلة من فلا االسرررررتا  املحاضرررررر، ومج ولة من فلا الطالب أو اللاحث  

 اةكادصمي. 
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   ممارسات التفكري اللغوي والنقدي يف مؤلفات عمر عتيق
Linguistic and Critical Thinking Practices in the Works of Omar Ateeq 

 . فلسطين -د. حسين عمر دراوشة، باحث ومحاضر غير متفرغ بجامعة غزة

Hussein Omar Darawsheh, University of Gaza - Palestine . 

 

 

 

 :  امللخص

اللغة وسيلة من وسائا التعلير والتفكير واإلعداس،  ستعمل ا الكتاب واملؤلفون وغيرهم في ترجمة أفاارهم وأطروحاتهم،  

وتنقا لنا االستدالالت والت ورات حول املنجز النص ي وحقله وسيافه الفي صنتمي إليه؛ لفا صدرل اللحث ممارسات التفكير  

 لك من خةل عيان طليعة املنجز التل ص ي، واةاعاد املعرفية وال قافية الاامنة  اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق، و 

جاهات التفكير  في اللغة واةدب والنقد على مستور تراثت وحداثت،  
 
فيما فدمه من معالجات لغو ة و قدصة، والكش  عن ات

فاق ما طرحه عتيق في مؤلفاته، وتوضي  ما  والتعاما السياقي والنص ي والتااملي مع مسائا اللغة وفقاصاها، والحدصث عن  

 سلق عاملنهج الوصفت، ومن ثم الخاتمة، وفيها النتائج والتوصيات وف رل امل ادر واملراجع.  

  ممارسات، التفكير اللغوي، النقدي، مؤلفات، عمر عتيق(.   الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 Language is one of the means of expression, thinking and creativity that writers, authors and others use in 

translating their ideas and theses. It conveys inferences and perceptions about the textual achievement, its field 

and context to which it belongs. Therefore, the research studies the linguistic and critical thinking practices in 

Omar Atiq’s writings, by clarifying the nature of the specialized achievement, the cognitive and cultural 

dimensions inherent in his linguistic and critical treatments, and revealing the trends of thinking in language, 

literature and criticism at the level of heritage and modernity, and contextual, textual and integrative dealing 

with issues The language and its issues, talking about the prospects for what Ateeq presented in his books, 

clarifying the foregoing using the descriptive approach, and then the conclusion, which includes the results, 

recommendations, and an index of sources and references. 

Keywords: (practices, linguistic thinking, critical literature, Omar Ateeq) . 
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 مقدمة: 

فرجم بها وُ ستعرض من خةل ا اةفاار والعواط ، ضما أن اللغة عنوان ل و تنا  تم ا اللغة وسيلة من وسائا اإلعداس التي صُ 

ا  فكر عه،  فياون عمقدور امللدس أن صوظف ا في إظ ار إعداعه أمام جم ور   وثقافتنا، و ي التي توصا ما  ر د لآلخر ن وتعار عم 

 من القول إ ما هو م
ً
نجز هاد   عار عن محتور ومقمون صتحدث عنه امللدس  املتلقين، ولم صكن هفا االستعمال أو الطرق عدعا

 في  قا الخارات والر ر واال طلاعات  
ً
 تواصليا

ً
 وحدثا

ً
 وظيفيا

ً
أو الااتب لات  ستطيع أن صوصله إ ى ا خر ن، وتتلف اللغة شكة

جاة في موضوعاته  حول ال واهر واةشياك التي تستعرض ا، و ستحقر مستعما اللغة من أجا  لك وسائا اإلفناس و دي الح

 التي صتناول ا و داول ا في منجزه لات صتفاعا مع ا جم وره.  

و تميز الع ر الحدصث عوفرت املعرفة وا تشار املعلومات والليا ات في ملتل  املجاالت والحقول، و حتم  لك على   

 على  
ً
السياق املعرفي وال قافي وإفرازاته التي تؤثر  امللدس والااتب أن صكتب علغة ع ر ة تتوافق مع روق الع ر ومتطللاته، عةوت

 لكثرت التأو ةت السائدت في الساحة اللغو ة والنقدصة، وض ير من املحدثين  
ً
في الدرل اللغوي والنقدي في ال قافة العر ية؛   را

قافي، و ليات التفكير  أصلحوا متلقين للمعرفة وليس منتجين ل ا، وهفا صطرق تسا الت جوهر ة حول طليعة الفعا املعرفي وال 

 واستعماالتها في حقا اللغة واةدب.

الفلسطيدي عمر   واةكادصمي  الااتب  والنقد،  جد  اللغة  في  املحدثين وممارساتهم  اج هادات  الح ي ة حول  املتااعات  ومن 

د املكتلة العر ية عك ير  عتيق، الفي أعدس في حياضة املش د ال قافي عأطروحاته الفكر ة وتنو راته في اةدب والنقد العربت، ف زو 

ر   من املؤلفات وامل نفات العتيدت في عابها، والتي تحما في محتو اتها ممارسات لغو ة و قدصة تنم عن وجود مقومات لفكر  ي 

ه  وواٍس له  ثاره في املش د ال قافي والساحة اللغو ة على مستور محلي ودو ي، ومن هفا املنطلق عقد اللاحث فكرت اللحث ومشالت 

 وأفااره ومحاوره.  

 مشكلة البحث:  

 تتم ا مشالة اللحث في السؤال الرئيس ا تت:  

 ما ممارسات التفكير اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق؟ 

 و تفرس من السؤال الرئيس اةسئلة الفرعية التالية:  

 ما طليعة ممارسات التفكير اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق    -

 عرفية وال قافية في ممارسات التفكير اللغوي والنقدي عمؤلفات عمر عتيق  ما اةاعاد امل -

جاهات ممارسات التفكير اللغوي والنقدي عند عمر عتيق   -
 
 ما ات

 ما  فاق ممارسات التفكير اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق    -

ن اللحث املنجز التطليقت التل ص ي وما صتفرس منه في حقول اللغة والنقد، و حلا تم ةت املعرفة    أهداف البحث: صلي 

ومقامين ال قافة  في الجوا ب اللغو ة والنقدصة التي صتطرق إليها عمر عتيق، والكش  عن االتجاهات املنهجية واإلجراكات  

صا النقد، والعما على سار أغوار الطرق اللغوي والنقدي وما  شتما  التي سار عليها عتيق في التعاما مع مسائا اللغة وفقا

 عليه من تجليات تل  ية فيما أ جزه عمر عتيق. 
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منافشة ممارسات التفكير اللغوي والنقدي في إحدر التجارب الفلسطينية املتقدمة التي صم ل ا عمر عتيق،    أهمية البحث:

اللغة والنقد من ممارسات متنوعة املشارب والتطليقات، وتقدصم دراسة جدصدت  والتعمق في ف م طليعة ما أعدعه عمر عتيق في  

سلا القوك على اإل تاة اللغوي والنقدي في فكر عمر عتيق.  
ُ
 ومستقلة ت

اللحث    منهج البحث: التحليلي القائم على الوص  والتحليا والدراسة واالستقراك ملاو ات  اللحث املنهج الوصفت  صتلع 

 عتماد على مؤلفات عمر عتيق التي أ تج ا واستجةك معالم موضوس اللحث من خةل ا. ومحاوره، مع اال 

: طبيعة التفكير اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق.  
ً
 أوال

 له م ادره وأاعاده في 
ً
 علميا

ً
م ممارسات لغو ة و قدصة تواجه الوافع وإشاالياته، وتحما فكرا استطاس عمر عتيق أن صقدي

ز فكره عالشمولية والوني  الدرل ال ق  للوافع اللغوي والنقدي في فلسطين، وتميي
ً
  وعية

ً
افي املعاصر، و م ا عمر عتيق إضافة

تن يم   على  عز ز  عمر  في فدرت  والنقدي  اللغوي  التفكير  و تجلى  العرب،  عند  والنقدي  اللغوي  الفعا  عل وصية  املستنير 

ةتها التي تتاون منها،   ِّ
 
وعمق التطليقات النقدصة التي تكش  عن فيم الن وص وتطلق اةحاام عليها،  املعرفة اللغو ة ومشك

و تسم التفكير اللغوي والنقدي عند عمر عتيق عتفاعةته مع وافعه املعرفي وال قافي، فاا   لعمر عتيق إس اماته ومشاركاته  

 على تلك التن يمات
ً
املعرفية وال قافية؛ إ ما كان صمعن فكره في    في الت اهرات العلمية على مستور محلي ودو ي، ولم صكن علئا

م ط حات   قمعجم  ضتاعه  مقدمة  في  صقول  إ   واملعرفية،  ال قافية  ومحاوراتها  املؤتمرات  منافشات  من  و ستفيد  أطروحاته 

الشعر   قفقاصا  في  دوت  ضمال محمد اشر  ألقاها  لالمة  الرئيسة  املفاصا  مع  الكتاب  أهدا   وتتقاطع  والقافيةق:ق  العروض 

املعاصرق في فوله:ق ت ل  دراسة العروض مجدصة إ ا تم  في ضوك شرطين: أن تاون وسيلة لتحقيق غرض، وليس  في  اتها،  

، ومعرفة اللحر الفي جاكت الق يدت  
ً
 عوني، ليس الق د منها أن  عر  الدارل اللي  عروضيا

ً
وإ ا درسنا هفه القواعد جيدا

لف اها  
 
 ال تساوي في فيم ها أضثر مما تساو ه حا الالمات املتقاطعة في ال ح  واملجةت.  فيه؛ ةن م ا هفه الغاصة إ ا ات

ً
هدفا

عدا عم ط حات العلم، وأن  تعر  إ ى اللحور وفواعد القافية، ولكن الغرض من الدراسة  
ُ
نعم، من امل م في املرحلة اةو ى أن ن

الفكت، أن تق الفرضيز  إ ى جا ب  الوحدات  ال صتحقق إال حين تستطيع اة ن  إ ى   
ً
وم عاا هفا في سرعة ودفة، وأن تتعر   ليا

، و دل  لك على الفكر اللغوي املتفاعا الفي  1النغمية، عن طر ق التمكن من معرفة اللحور، وما صدخل ا من زحافات وعلاق 

صات واملقاصد من  صقي  للمستور اللغوي والنقدي مستجدات  ستفيد منها في تأو ةته وتطليقاته وتن يراته؛ لتحقيق الغا

 حرضة اللغة والنقد في املسار املعرفي وال قافي العربت واإلسةمت.  

وتفاعل  أفااره مع أفاار غيره، واستطاس توظيف ا ملا صحقق اةهدا  العلمية التي تتوافق مع املنطق املعرفي وال قافي الفي  

ن عن  ليات تطو ر  صتحدث من خةله كوسا علمي صلدم املعطى اللغوي والنقدي و كش  عن   ماو اته وما صؤثر فيه، و لي 

التعاما مع التاو نات اللغو ة واملعطيات النقدصة التي أ تج ا العقا العربت املعاصر؛ لفلك  جد أن عمر عتيق من أصحاب  

 وفراكت واعية حول املنتج اللغوي والنقدي عملتل  أجناسه وتوجي
ً
 تقدميا

ً
هاته، وزمن إ تاة  اةفاار الجدصدت التي تعطت ا طلاعا

والنقدصة   اللغو ة  الحاجات  صلدم  من ور شمو ي  من  إليه  صن ر  ف و   ،
ً
أم حدص ا  

ً
فدصما أكان  والنقدي سواك  اللغوي  املعطى 

 املعاصرت، و وسع ا فاق أمام ا.  

تار خ التآلي     وارتكز عمر عتيق على اةصول وامل ادر املعتارت في عابها، فعقد دراساته على مدو ات   ية ل ا ماا  ها في

ا تحتو ه في عني ها اللغو ة وتم ةتها املعرفية   العر ية عمجال اللغو ات والنقد، فاعتمد على   وص القر ن الكر م والكش  عم 

 من الف م والتأو ا حول   وص الشعر العربت، الفي  عدُّ دصوان  
ً
وال قافية، عاإلضافة إ ى إثارت التسا الت التي تطلب مز دا
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ول لطليعة  العرب،  االجتماعية  الداللة  ماو ات  ن  عي  عفلك  وهو  النال،  صتداول ا  التي  الحية  الفراثية  الجوا ب  عتيق  يهما  م 

 عن التن ير والخطوات  
ً
 في حقول التطليق واملمارسة اللغو ة اعيدا

ً
الن وص ومفرداتها وما تتشاا منه، فيم ا  لك دافعا

عتيق ملا استطاس أن صطرق هفا اللاب و د ي عدلوه فيه، ف و فارئ واٍس ملجما    اإلجرائية، فلوال عمق التفكير و لاهة ممارسات

عملية   مع ا  تستقيم  التي  اةو ى  الف م  عملية  إ ى  و شير  لك  ومرتكزات،  معطيات  من  تشتما عليه  وما  الن ية  التاو نات 

اةحاام وتقوم الن وص في علمية املمارسة  التفسير والتحليا وطرق اةفاار وا راك ووج ات الن ر حول املنتج اللغوي، وتطرق  

املقومات   عيان  من  تز د  من رواعا  بها  صتعلق  وما  والشاا  املقمون  تنو رات على مستور  تنبئ عن  التي  املستل رت  النقدصة 

 التواصلية والوظيفية حول   وص الخطاب املنجزت.  

 مع الفراث اةدبت العربت، فلم صنقطع عن م 
ً
 جيدا

ً
اض ي أمته وأدبها الحقاري، فارم عةفات وثيقة مع  حقق عتيق تواصة

اةدب وظواهره في الحقب التار لية املاضية، وساعد  لك على تاو ن ال ورت الالية حول املنجز اةدبت وتطوراته، وف م ظرو   

 في استنطاق الن وص 
ً
 منطقيا

ً
ومحاورتها والوفو   اإلعداس ومآالت فقاكاته التي صنطلق منها، فيم ا  لك في فكر عتيق تعامة

على مقامينها وما تشتما عليه من فيم وملادئ وأسس، والكش  عن أسرار الجمال والليان في أعني ها وتراضيبها وأن ج ها،   

فقال في ضتاعه ق دراسات أسلو ية في الشعر اةمويق:ق ويهد  الكتاب إ ى إفامة جسر من التواصا عين الفراث اللةغي واملنهج  

جاوز القراكت الوصفية التقليدصة للنص الشعري، ورصد أعرز ال واهر اةسلو ية في شعر اةخطا، و يان القيمة  اةسلوبت، وت

املنهجي اشاا واٍس وعميق للمنتج النص ي وما صتعلق عه من تجليات معرفية  1الجمالية لاا ظاهرتق  التعاما  ، استعما عتيق 

طليقية حدص ة، تعيد إ تاة ثقافة اللغة من جدصد عما صتناسب والتحليا  وثقافية تجدد املوروث اللغوي والنقدي عإجراكات ت

 اللغوي والنقدي املعاصر علغة مف ومة ووا حة عند تلقيها والتعاما مع ا.  

في   املوضوعية  سمة  و عزز  لك  متعددت،  ووج ات   ر  فيه  راك  ت  ر  تراضمي  عج د  والتحليا  التفسير  طليعة  وتمتاز 

عمجال اللغة والنقد، فما أ تجه ا خرون ساعد عتيق في توسيع مدارضه وإ تاة فعا معرفي وثقافي رصين في عاعه  ممارسات عتيق  

اك اشاا علمي رصين، فارز  لك   واخت اصه، وما توصا إليه صم ا فراكات غير مألوفة زودها عتيق عفكرت وفدم ا لجم ور القر 

ي املحكم، الفي تنوع  موضوعاته وأطروحاته وفقاصاه ومسائله التي تم ا  اشاا وا   في ضتاعاته ومؤلفاته في اللحث العلم

إشااليات في حد  اتها، اج هد فيها عتيق وأعما فكره في إصجاد اللدائا والحلول ل ا، فلفلك تمتلك مؤلفاته فيمة تل  ية  

 ومعارف ا. وفيها أطروحات مستجدت تلدم الوافع اللغوي والنقدي وتؤضد على محور ة عين علوم اةمم

ش دت طليعة التفكير اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق تعددات صوتية صلحث من خةل ا عتيق عن مقاصد منطقية  

بهما من مجاالت تل  ية وغير تل  ية، و متاز   صتعلق  النقد وما  اللغة وحقول  تجيب عن تسا الت تس هد  فطاعات 

الحا ق الفي صقوم على استجةك معالم املعطى اللغوي والنقدي وتشاعااتهما  تفكير عتيق اللغوي والنقدي عاال ت ام والوني  

املعرفية وال قافية، وم ما صكن من أمر حول اإلجادت والرداكت فيما   مه عتيق من   وص شارحة، ف و شاهد معرفي وثقافي  

 له طليعته ووسطه التل ص ي وتشعلاته التي أ تج من خةل ا.   

 

 

 

 
، عمر عتيق، دار جر ر، ط –دراسات أسلو ية في الشعر اةموي  1

ً
ان 1شعر اةخطا  مو جا  .7م، ص2011، عمي
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:  األبعاد ا
ً
 ملعرفية والثقافية في ممارسات التفكير اللغوي والنقدي بمؤلفات عمر عتيق.  ثانيا

استند عمر عتيق في منطلقات تفكيره اللغوي والنقدي على املعطى املعرفي وما صرتلا عه من استدالالت تعلير عن النواحي  

ت غير التل  ية التي تالم عنها عمر عتيق  املنطقية للق اصا واملسائا التي صتالم عنها، عاإلضافة إ ى الحدصث عن االستعماال 

في مؤلفاته، واستطاس عتيق عفكره أن  ستوعب املعطى املعرفي الفراضمي عار الزمن والتار خ، والفي أعدس في صياغته وإ تاجه  

خلق الفراث    علماك اللغة والفراث من العرب واملسلمين، ولم صتنكر لفلك أو صتناساه إ ما عرضه عطر قة وظيفية تواصلية تعيد

من جدصد عار القراكت اللغو ة والنقدصة الواني التي توازي الن وص املنتجة في زما ها، وتلعث فيها روق الحداثة والتجدصد، فلم  

تكن اةدوات املعرفية وال قافية عمعزل عن ما صقدمه عتيق من مقوالت لغو ة و قدصة، إ ما امفزج  املعرفة وال قافة عأوجه  

اته فيما أعدس في ضتاعته عمر عتيق، ولم صح ر  فسه في عوتق معرفي أو ثقافي معين، إ ما كان صطرق الفعا املعرفي  التفكير وتجلي

وال قافي عاا جرأت وصراحة، ومنلع  لك التوجه العلمي الرصين الفي  عالج من خةله اةفاار واملحاور والققاصا التي دارت  

 صت   عالقدرت التلليغية العالية واملقاصد املحور ة  تحليةته حول ا ومنافشته عنها، و م ا عم
ً
 معرفيا

ً
ر عتيق عفكره خليطا

التي صر د إص ال ا لجم ور املتلقين من خةل إعداعاته وتطليقاته وتن يراته وممارساته. التي تجسد املوضوعات واملحتو ات 

  

فات عمر عتيق في طليعة التطليقات واملمارسات التي  و تجلى أداك الفعا املعرفي وال قافي في التفكير اللغوي والنقدي عمؤل

في   ل ا تم ةتها  بها من  ما ة لغو ة ومقاوالت فكر ة  املعالجات والتحليةت وما صت ا  م حوال ا  ارتكز عليها عمر عتيق، وفدي

التفا و قمن  والنقدي،  اللغوي  املش د  ثراك  على  و ساعد  لك  اخت اصه،  ودوائر  اللسانت  اإل تاة  املعرفية  طليعة  عةت 

وال قافية التي صمتلك ا عتيد من من ور تطليقت خالص، صرصد أهم التحوالت على الساحة اللغو ة واةدعية والنقدصة، و س م  

في التعاما مع ا عنهج علمي صتسم عالتفاعلية والتأثير في توجيه املعطيات التل  ية وتشعلاتها في شتا حقول العلم واملعرفة،  

أساسية في املعالجات املنهجية املعاصرت، وما صج هد العلماك في التن ير له، فامفزاة التم يا اللغوي والنقدي  و م ا  لك سمة 

اغيره من العلوم صدلا على عاملية اللغة العر ية وفوت رسال ها املعرفية وال قافية عين لغات اةمم والشعوب، و ارهن على عمق  

اهنة التي تحدث عنها عمر عتيق، واستعرض ا  التفكير اللغوي والنقدي وتأثيراته في   التوجيهات والتأو ةت اللغو ة والنقدصة الري

 من خةل مؤلفاته. 

واهتم عتيق عمجما اةنشطة والتوج ات التل  ية وتشعلاتها ال قافية التي تت ا عالوجود العربت، واستطاس أن   

ب ال قافية العر ية، وتستجلي معامل ا وماو اتها وفيمة ما صملكه  صقدم صورت عامة عن  منتج لغوي وممارسات  قدصة تارز الجوا 

اةفراد   عين  وتداول ا  ال قافة  ونشر  املعرفة  إ تاة  في  الفاعلة  الحقار ة  املشارضة  من  تمكن  ثقافة،  من  العربت  اإلنسان 

به صؤمن  التي  ال قافية  القيم  عن  عتيق  عند  والنقدي  اللغو ة  الدراسات  تنقطع  فلم  و ؤضد  والجماعات،  العربت  اإلنسان  ا 

، فاا  لك صرسم صورت معرفية متااملة حول املعطى ال قافي وتم ةته فيما تحدث عه عمر عتيق، و ؤضد على  
ً
مقامينها دوما

التفاعةت التل  ية والتشعلات املعرفية التي تارز في النشاط اللغوي والنقدي وممارساته ال قافية؛ فيوحي  لك اعمق ما 

ن ثقافة أصيلة وفكر رصين ساعد في تقدصم منجز له فيمته في سياق الخطاب التأصيلي املتداول حول وافع  تشر ه عتيق م

 اللغة والنقد وا مال املنشودت بهفا ال دد. 

وعار عمر عتيق في مؤلفاته عن املنتج الفراثت ، و اةخص عندما تعرض إ ى الققاصا اللغو ة والنقدصة التي استطاس أن   

و ارس في منافش ها وتحليل ا، ف و لم  شكك في الفراث أو يهاجمه أو صتج مه إ ما تفوق املعطى الفراثت وما صتعالق عه   صتحدث عنها 

من تراضمات معرفية وفنية وثقافية تس م في توليد جبهة عما معرفي وثقافي تغرل فيم تأصيلية تعيد إحياك الفراث وتستشير  
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ا املعاصرت التي تتعلق عمسيرت التألي  اللغوي وحرضة النقد، ف جوك عتيق إ ى الفراث  عيو ه في التعاما مع الققاصا واملسائ

د عليها أفااره و دا عليها ج وده في اللغة والنقد، فمزة فيما فدمه عين املعالجة التار لية   القدصم من املقومات اةساسية التي شيي

الفراثية في ض ير من مؤلفاته، وأجرر حول ا ممارسات واعية عأسلوب  والراهنة للمعطى اةصيا والحداثت، واعتمد على املدو ات  

حداثت جدصد،  عيد إ تاة الفراث ع قافة ومعرفة تشتما على ممارسة جدصدت تقمن استمرار ة فعالية املنتج وتااما دوائره   

 في ا
ً
 وعمقا

ً
 لتل ص واملمارسة. عار ممارسات االخت اص وتشعلاته في عوالم الفكر واملعرفة، و تطلب  لك وعيا

م ا    إن ممارسة الجمال اإلعداني من اةولو ات القرور ة للفعا ال قافي واملعرفي وتجلياته في مجما املمارسات التي فدي

عتيق، والفي اهتم عالقيم الجمالية التي اشتمل  عليها املدو ات الن ية، وسلا القوك على تجلياتها في سياق التعلير اةدبت  

قدصة، ومن خةل أوجه االستعمال املجازي وإسقاطاته ما صنتج عن  لك من ت ورات جمالية تلاطب العواط   والققاصا الن 

اإلنسا ية وت ير حول ا االهتمامات وتستقطب عالم الوجدان وتفاعةته مع اةطروحات واملقامين، فالفعا الجما ي  س هوي  

، والتي ظ رت في أاعاد ثقافية ومعرفية استند إ ي التفاعا الجما ي  امللدعين، ولم صنفك التنوس الجما ي عن مؤلفات عمر عتيق

ومعطياته في محتور الدرل اللغوي واةدبت والنقدي املعاصر، واستطاس أن  عار عن دور ال ور الل ر ة في تشكيا الجمال،  

 قافية واملعرفية التي صر د الااتب أن  فتالم عن دور الفن التشكيلي والكراكاتير في تأدصة الرسائا وتلليغ املوضوعات الفنية وال

صوصل ا لجم ور املتلقين من خةل املمارسات اللغو ة والنقدصة، و م ا االستعمال الواني لطليعة اةدوات والتقنيات واةشاال  

؛ عما  شاا  والفنون ميزت حداثية تلاطب املتلقت علغة لف ية وغير لف ية تتااما من خةل ا املعرفة و تعمق الوني وممارساته

السيافات   ملتل   مع  صتفاعا  تل ص ي  ثقافية  ات عمق  جبهة  إ تاة  إ ى  و ؤدي  لك  وأطروحاته،  املعطى  في   
ً
متاامة  

ً
ضة

 والعلوم اةخرر.

 عن وافع أو صلحث في  
ً
وخاطب عمر عتيق في ممارسات التفكير اللغوي والنقدي الوافع املحيا عه، فلم صكن منعزال

إ ى عالم الةهوت واملقدل، إ ما استطاس أن صجري دراسات لغو ة و قدصة تنر ق من طليعة الفعا   موضوعات فلسفية تنتمي

ال قافي الفي صمارسه أعناك املجتمع الفلسطيدي، فاستوعب عفكره املنتج ال قافي وطقوسه مع ملتل  الطوائ  الدصنية على  

عادات والتقاليد في اةعياد املسيحية، والشعلو ة عين التقاليد  الاختة  اعتقاداتها ومشاربها ال قافية واملعرفية، فتحدث عن  

عين   الزجا الشعبي، ومقارت مأمن    في  أسلو ية  الزراعية، وتقنيات  املواسم  في  الشعلية  في مدصنة  اعلس، واةغنية  والدصن 

وأع ال قافي،  الوافع  من  تطليقية  معالجات  املؤلفات على  والتد يس، فاشتمل  هفه  لغو ة التقد س  تقدصم ممارسات  في  دس 

ن   و قدصة  ات فكر عميق وواٍس، و ستجلي  لك طليعة االخت اص وتفاعةته على مستور الشاا والقيمة واملقمون، و لي 

حقيقة التح يا ال قافي الفي أتقن ف وله عمر عتيق في مؤلفاته التي عاصن  الوافع وعا شته وضتر  حوله، و قل  لآلخر ن  

التعر  على فيمة املخزون  معلومات وافية ع  بها من موضوعات وأفاار ومسائا، تز د من  إليه عار ممارساته وما  ا توصا  مي

ن موروث الحالة الحقار ة في أرض فلسطين م لا   ال قافي والفكري الفي صلفزله الشعب الفلسطيدي عار التار خ والزمن، و لي 

لسماحة ورسائا املحلة والسةم، فالحدصث عن الجا ب الدصدي صت ا اعالم  الدصا ات وملتقى اة رياك، والتي تتجلى فيها معالم ا

في  ر عنها  التي عاي القيم واملعتقدات واملقامين  التنو ر ة حول  املر دصن، واستكش  عتيق  لك عممارساته  في  وات  املقدل 

 عقد مؤلفات لتوضي  أو تقر ر أو    دراسته عحسه اللغوي والنقدي املره ، فاستوففته تلك اإلثارات والتسا الت؛ مما جعله

ز ادت فيهم، وفي كا معالجات وممارسات علمية هادفة ترتلا عاملقاصد التي صر د أن صللغ ا عار املنجز اللغوي والنقدي وال قافي 

عن   الكتاعة  وتأتت  معاٍن،  من  فيها  وما  شتلك  التل  ية  ولغته  العلمي  اللحث  خطاعات  في  أ تجه  الفي  ة  ال قافواملعرفي 

الرواصة   الفلسطيدي حتا على مستور  الوجود  إسرائيلي  س هد   احتةل  في ظا وجود  الدصنية  الشعلية والتقاليد والعادات 

بهفا   جفر ة  تغيرات  إحداث  و حاول  فلسطين  ثرر  على  واإلسةمية  العر ية  ال واع   ويهاجم  الحقائق  ف و  شوه  التار لية، 
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وث وتار خ  ودصن  لغة  عناك  أجا  من  الحق  الخ وص؛  صاحب  اةصيا  اإلسةمت  العربت  الفلسطيدي  الشعب  محا  تحا  قافة 

واةرض؛ ولكن الطغيان صتطلب مواج ة فكر ة وثقافية ل ا أدواتها التنو ر ة والت و ر ة الواعية التي تستنهض ال مم وتستقطب  

 الكفاكات في عوتقة واحدت  ات رسالة و هج موحد.  

اشاا تااملي في ممارسات التفكير اللغوي والنقدي عند عمر عتيق، فاستحقر  و رزت اةاعاد املعرفية وال قافة   

املن ور التااملي والشمو ي الفي صلدم الدرل اللغوي وما صتعلق عه من منجزات ومعطيات تل  ية ل ا تشعلاتها، إ  صقول  

متنوعة متاا ثقافية  الكتاب عشر  وافف تطا على  فاق  صفت   ثقافيةق:ق  ق وافف  ضتاعه  الكتاب دعوت  في  ملة، وُ قمر عنوان 

 على أن االفت ار  
ً
 من أن ال قافة كا ال صتجزأ اعتمادا

ً
لتحقيق مقولة قتقافر الفنونق، و شاا مساحة لتااما املعار  ا طةفا

 في الدراسات اةكادصمية التي تجن  إ ى اال زواك في رضن واحد  
ً
ال تغادره  على التل ص الدفيق ُ شير إ ى خلا ثقافي عنيوي، و ق ا

 . 1من اللناك ال قافي العامق

النفس  امللدعة في داخل ا، ف و  شتلك مع   التل ص وسكب  التقيد عوحدت  املعرفي وعدم  عاال فتاق  فيهتم عمر عتيق 

ملتل  فروس العلم واملعرفة، وهفا في حد  اته ممارسة واعية  ات عمق تل ص ي ل ا تفرعاته في التطليق و ليات التفكير  

 ملقنعة.  وإعمال العقا في الوصول إ ى النتائج والتجليات ا

ش دت ممارسات التفكير اللغوي والنقدي تنوعات معرفية وثقافية تتعلق عالوافع واملتغيرات والتحدصات الراهنة،   

والتعاما   الرصين  التأصيا  من خةل  ومتطللاتها  الراهنة  اللغو ة  الحاجات  تعالج  مؤلفاته  في  عتيق  عمر  أطروحات  فاا   

 ة العر ية املعاصرت وأطروحاتها الحداثية في التوجيهات والتأو ةت اللغو ة والنقدصة. الحداثت الواني الفي صرسم مةم  ال قاف

جاهات ممارسات التفكير اللغوي والنقدي عند عمر عتيق.  
ّ
:  ات

ً
 ثالثا

إن تحدصد االتجاه في حد  اته من أولو ات التعر  على منجزات عتيق في ممارسات و ما ة وتطليقات اللغة واةدب والنقد،  

العلمي  الحقا  ومعطيات  أسس  تم ا  تل  ية  مسارات  في  عتيق  عمر  عند  والنقدي  اللغوي  التفكير  ممارسات  فاتج   

، وإ تاة فراكت شمولية واعية حول الققاصا واملسائا  
ً
ومنجزاته؛ عاإلضافة إ ى التفاعا اةدا ت مع املنجز املقدم واملطروق أصة

 هات العامة التي ظ رت في مؤلفات عمر عتيق، و لك على النحو ا تت:  اللغو ة والنقدصة، و مكن رصد أعرز االتجا 

 ار حول املدو ات الن ية الفراثية   اتجاا تراثي تأصيلي: -
ُ
يهتم عمعالجة فقاصا اللغة واةدب والنقد، وتفسير املسائا التي ت

عتيق من خةل هفا التوجه عالفراث    عند العرب والتي صم ل ا القر ن والحدصث وضةم العرب املن وم واملن ور، واهتم عمر

في لغته املعيار ة عاةخص في الدرل اللغوي، واالهتمام عالنواحي الجمالية ومقاصيس ا عند العرب القدماك، وتميز فراكات  

عمر عتيق للفراث عالعمق في الطرق واملنافشة واملعالجة والتحليا؛ عما صدلا على فاعلية التأصيا ومعطياته في ممارسات  

 لتفكير اللغوي والنقدي عند عتيق.  ا

تجديدي: - حداثي  واةساليب    اتجاا  املناكج  خةل  من  والجدصدت  القدصمة  الن ية  املدو ات  مع  التعاما  على  صقوم 

ا فدمته القراكات اللغو ة والنقدصة حول الن وص،   واإلجراكات الحدص ة التي تستقرِّئ النص عوسائا جدصدت ملتلفة عم 

فيها إضافات ترتكز في مجمل ا ومنلع  معالجاتها على النص و نيته العميقة التي صتشاا منها، واستطاس  فالقراكت الحداثية  

ال قافية   ال و ة  على  وتأثيراتها  امل ط حية  اإلشااليات  مع  التعاما  في  التغر ب  عواما  عن  صتحدث  أن  عتيق  عمر 
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معطيات حداثية ترتقت عالجا ب التاو دي ومحاوره  ، وتكرل مؤلفاته فكره التجدصدي الفي صطرق من خةله 1الفلسطينية 

 في املنجزات الخطاعية وأطروحاتها. 

التسا الت   إثارت  في أساساتها على  ارتكزت  اللغوي والنقدي،  و تم  مما سلق أن مؤلفات عمر عتيق وممارسات تفكيره 

مقدمة ضتاعه ق في فقاصا امل ط  ق:ق صتقمن  املنهجية للمسائا والققاصا اللغو ة والنقدصة على اختة  توج اتها، فيقول في  

الكتاب ستة أعحاث تعالج إشاالية امل ط   في حقول متعددت، وتتوزس اةعحاث على أربعة ف ول في النقد واللةغة والعروض  

 اةصالة والتغر ب، و ساى إ ى اإلجاعة عن سؤالين، اةول:
ُ
ها تأصيا    واإلعةم، فالف ا اةول  عانت امل ط   النقدي من حيث

، و ت ا هفا القول  2امل ط   النقدي: ضرورت علمية أم تر  فكري  وال انت: ما أسلاب اغفراب امل ط   وتعدده واضطراعه ق

عفكرت منهجية مرضز ة و ي الج از املفاهيمي للممارسات اللغو ة والنقدصة، فة  ستقيم املنهج عدون م ط حات تدل عليه،  

ن معالم فراكاته وخ و  صية تفاعةته، فالعما امل طلاي هو مفتاق للعلوم وا داب والفنون واملعار ، و ه تكتما دائرت  وتلي 

االستعمال وتستلان خ وصية املعطى التاو دي للتل ص املطروق، فاعتكر عتيق م ط حات  قدصة مستجد  حو م ط    

 النقد املقاوم.

و رزت االتجاه التأصيلي وأطروحاته التي فدم ا عمر عتيق من خةل املناكج السيافية التي تعتمد على املنهج االجتماني  

والتار لي والنفس ي واال طلاني، لقد خلا التحليةت السيافية للمناكج وتطليقاتها في مؤلفاته من خةل استعماله للمناكج  

معالجاته وأطروحاته اللغو ة والنقدصة؛ ةن عتيق  عالج فقاصا جدصدت، وما صنتجه من  الن ية الحدص ة، التي طغ  على مع م  

عيئته،   في  اللدائا واملعلومات واملعار  حول ا؛ ف و  ستجلي ما  صواج ه  في تحليا اإلشااليات وتقدصم   ن اج هاداته  صلي  عما 

من خةل املمارسات اللغو ة والنقدصة الواعية عأساليب  فاللغوي والنقاد اعن عيئته، فاهتم في ممارساته اسار أغوار الجمال  

تمكنه من السير في خطوات من مة من أجا الوفو  على طليعة الن وص وفيم ها املوضوعية والفنية، ولم صتنكر ل حداثة  

الفكاك االص التفاعلي عار فقاكات  الرفمي  الورقي واةدب  املنهجية، فتعاما مع اةدب  طناني، و حتم  ومعطياتها في تعامةت 

استلدام املاون اإللكفرونت في عناك الن وص تحوالت منهجية على أساليب اللغو ين والنقاد، ففره عتيق ع مات وا حة في  

التفاعلية   واملستحدثات  الرفمي  اةدب  اس هدف   تحليةت  على  والنقدي  اللغوي  تفكيره  ممارسات  واشتمل   املقمار،  هفا 

ت لغو ة من أصالة الفراث إ ى موافع  التواصا اإللكفرونتق، والفي اشتما على أطروحات تأصيلية  مدارا اإللكفرو ية في ضتاعه ق 

ساس  فو ها وسطوتها  
 
وات االجتماني  التواصا  ا تشار وسائا  في ظا  الرفمي  الراهن  راني تحوالت 

ُ
ت تراثية وتجدصدصة حداثية 

 أر اب اللغة واةدب والنقد.  وسلط ها في فطاس اللغة وحقول النقد في ممارسات املحدثين من 

للسا يات    جيد  وفارئ  دائم  اطةس  على  ف و  مؤلفاته،  في  طر ق ا  وجدت  التي  الغر ية  عاللسا يات  عتيق  عمر  وتأثر 

اللنيو ة التي تحدث عنها سوسير  و لومفيد وتشومسات ومور س و يرل وروالن عارت وجاه در دا وغيرهم من أعةم اللسا يات  

، ففضر  –ضما تحدث عنها تشومسات    –ك في ممارساته حول املناكج الن ية التي تنطلق من اللنية العميقة  الحدص ة، عرز  ل

عتيق  لك اشاا صر   في ممارساته، ولم صكن صتلعد عن النص في املعالجة والتحليا املنهجي، ف و  عالج النص من داخله،  

 والتي سار عليها عتيق، في النقاط ا تية:  و مكن تتلع املناكج الن ية التي ترضز على النسق اللغوي،

 

 
 .7يق، ص في فقاصا امل ط   النقدي واللةغي والعروض ي واإلعةمت، عمر عت 1
 .37في فقاصا امل ط   النقدي واللةغي والعروض ي واإلعةمت، ص 2
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 املنهج البنيوي.   -

 و زداد ثراًك عفعا  اللنيو ة  ي   
ً
، الفي من شأ ه أن ص ا فائما

ً
نسق من التحوالت له فوا ينه الخاصة عوصفه نسقا

،  1عناصر أخرر تاون خارجة عنه الدور الفي تقوم عه التحوالت  فس ا دون أن تلرة عن حدود أن النسق أو أن تهيب عأصة  

صرضز املنهج اللنيوي على النص وأنسافه التي تشاا في مجموع ا جوهره وتقنياته وأساليله وما صتعلق بهما، فتوظي  عتيق  

ي  للمنهج اللنيوي عرز عو   في استعماله ملنتجات اللنيو ة والتي صم ل ا املنهج اةسلوبت وضفلك إفرازات اللنيو ة التي تتم ا ف 

 املنهج التفكيات والسيميا ت وما اعد اللنيو ة والحداثة ضنقد النقد و  ر ة التلقت.

في  إ  صقول:ق وتحما كلمة   وافف(  اللغو ة والنقدصة،  املمارسات  في  العميق  إعمال تفكيره  في  اللنيوي  املنهج  واتلع عتيق 

وافف الكتاب؛ ةن فيمة املوضوس أو النص تقتا ي من  عنوان الكتاب رسالة للقارئ الفي صنلمي أال صكتفت عقراكت موضوعات  

إليها ا خرون  ي عداصة تفكيري والرأي الفي   القارئ النافد أن صلدأ عاللحث من حيث ا ت ا املؤل ، إ  إن اةفاار التي ا ت ا 

العلودصة للشخص الفي   الفكر، ال  اتفق عليه ا خرون هو عداصة الشك عندي، واإلصمان املطلق عأي فكر اشري  عدي  ضتب 

 لحر ة التفكيرق 
ً
 لشخص، لكن صطيب  ي أن أكون ملل ا

ً
 . 2صمكندي أن أكون علدا

التحليا اللغوي والنقدي، ف و صحا إشااليات و قدم   ُصةحل أن عتيق صرضز على عنية التعاما مع املقمون والشاا في 

 عن اإلمةكات الخارجي 
ً
 من حيثيات النص  فسه اعيدا

ً
 ة التي فد تحما النص أضثر مما صحتما وتلوي عنقه. أطروحات ا طةفا

 املنهج األسلوبي.   -

 عد املنهج اةسلوبت من املناكج التي تدرل النص اللغوي دراسة علمية، ف ي تهتم عالنص وج ازه اللغوي، فت فه وتعلا 

ةتها التي تتاون  ، و لك عالفرضيز على ماو ات اللنية  3ل واهر لغته، وترفض الف ا عين دال الخطاب ومدلوله  ِّ
 
اللغو ة ومشك

 عن الوصول إ ى أعمافه الضتشا  اللنية العميقة على  
ً
 على عتلة النص اةدبت، وعاجزا

ً
منها، فيقول عتيق:ق  ص ا اللاحث واففا

ن املتلقت  املستو ين الدال ي والفدي، ما لم صتس   عمنهج  قدي،  سير على هدصه، ومن هنا تأتت الحاجة للمنهج اةسلوبت الفي صمك

من الوصول إ ى اللنية العميقة للنص، و لك عالكش  عن الطافة الفنية الخةفة للنص من خةل املعالجة اللغو ة وفق الر  ة  

اةسلو ية، واملنهج اةسلوبت هو اةفدر من املناكج النقدصة اةخرر على تشر   النص للوصول إ ى عنيته العميقة ملا صتمتع عه من  

في توظي النحو ة وال رفية واملوسيقية وغيرهاق مرو ة  اللغة   التن ير  4  مستو ات  في   
ً
 واعيا

ً
القول استحقارا ، و م ا هفا 

والتطليق عممارسات التفكير اللغوي والنقدي عند عمر عتيق، والفي استطاس أن  ستوعب متطللات املنهج اةسلوبت وما  عانت 

 ية إجراكه على الدراسات اللغو ة والنقدي العر ية. منه النافد العربت في استعمال هفا املنهج وضيف

 معوفات اللحث اةسلوبت و ليته تلقيه واتجاهاته؛ إ  صقول:ق أما معوفات اللحث اةسلوبت، فتااد تنح ر  
ً
وفال مستعرضا

الن ر ة   الدراسات  في  االج هادات والر ر  تكثر  العربت، ول فا  اةدبت  الدرل  في  اةسلو ية  في غياب ر  ة  قدصة واحدت ملف وم 

 
 .9م، ص1985، عيروت 4اللنيو ة، جان عياجيه، منشورات عو دات، ط 1
 .2 وافف ثقافية، ص 2
ةم املسدي، الدار  واةسلوب واةسلو ية، علد الس  140م، ص1980اللغة واةسلوب، عد ان عن  ر ا،  منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق    3

 .   54العر ية للكتاب، تونس ص
، عمر عتيق، ص –دراسات أسلو ية في الشعر اةموي  4

ً
 .7شعر اةخطا  مو جا
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ت الر ر عا في تنوع ا؛ ففر ق من الدارسين اغلب الجا ب اإلح ا ت على الجا ب الدال ي، والتطليقية، وليس  املشالة في ضثر 

وفر ق ال صرر في الجا ب اإلح ا ت إال وسيلة للكش  عن القيمة الداللية لل واهر اةسلو ية، وفر ق صرر أن اةسلو ية ر  ة 

 لوضع تعر   ل ا، ولتحدصد    جدصدت لللةغة، وعليه فإن الحاجة تلدو ماسة لتقعيد اةسلو ية في
ً
دراسة اةدب العربت وصوال

، صدعو عتيق في توج ه املنهجي  حو املنهج النص ي اةسلوبت إ ى تقدصم ر  ة منهجية موحدت،  1العةفة عينها و ين الفراث اللةغيق

الر   غياب  في   
ً
عامة الن ية  واملناكج   

ً
خاصة اةسلوبت  املنهج  مع  التعاما  في  التللا  ح ر  الج ود  ف و  توحيد  وعدم   ة 

اللغو ة  النااع من املسؤولية  املمارسات اةسلو ية الحداثية، فيم ا  لك فراكت منهجية تتسم عالوني  إدارت  وامل ط حات في 

 والنقدصة تجاه املدو ات الن ية في ال قافة العر ية واإلسةمية.  

 املنهج التفكيكي. 

 للمنهج التفكيات الفي سار علي
ً
ه جاه در دا، وفكك الن وص وشرح ا في ممارساته اللغو ة والنقدصة؛ سار عتيق وفقا

ومألو  موروث  هو  ما  كا  في  ف م      2وشك  فقد  ا خرون،  صف مه  ضما  املكتوب  النص  معدا  ف م   وإ ا  صقول:ق  إ   ؛ 

 عن
ً
 وات الحقيقة... كت    الحقيقة، وةن أ  ا  الحقائق تتعلدي وأ  ا  املواف  تزعجدي... فة عد من تفكيك الالمات عح ا

 على مشاهد التأما والتفكر والجمال، ال  عقا أن  لقى مقيدصن عر ر فكر ة نشأت  
ً
ت ل  النوات  للة صتسافا رطبها ش يا

و مج  في ظرو  تار لية وثقافية فدصمة تجاوزتها ثقافتنا املعاصرت، وما دمنا  كتب وفق مقوالت ثاعتة متوارثة، فة تستحق  

القراكت وامل ق       وصنا  تجدصد  اللغة  عما  كتب.  فائدت  فة  واالعتاار،  التجدصد  من  خالية  بها  التي  كتب  اللغة  دام   وما 

دق ، وال عد من إعمال الفكر في كا ما هو مكتوب،  3مجد 
ً
 مقدسا

ً
، صؤضد عتيق على تفكيك اةفاار وتشر ح ا، فلم  عد هناه   ا

اليقين وتشكيا   إ ى  والتفكيك طر قه  الشك  الن وص  فاان  تقوم  التي  التفسيرصة  التأو ةت  الدالالت وتوجيه  و ناك  اةفاار 

 من التفاعةت عار دوائر تل  ية وغير تل  ية متنوعة.  
ً
 وتقفت عليها شيئا

و رجع اللاحث ممارسات املنهج التفكيات  تيجة فراكات عتيق في عالم اللنيو ة وما بها من أفاار فلسفية، وما صت ا عفلك  

ت ما اعد اللنيو ة التي أ تج  مقوالت هدم لللنية وتشر   ل ا، وفد أسس هفا االتجاه جاه در دا، ووجد طر قه إ ى  من إفرازا

املمارسات اللغو ة والنقدصة عن طر ق الفرجمة والتعر ب وإجراك مقار ات تفكيكية عفكر عربت، ومن تجارب النقاد العرب في 

م عتيق محاضرات حول  4غيرهم  لك تجر ة علد   الغفامت وبسام طقول و  ، ولعا عتيق تأثر عطقول أضثر من غيره، فقدي

تم ةت   من  بها  وما  والنقدصة  اللغو ة  املسائا  وتمحيص  للتألي   ملدأ  التفكيك  اتلف  ولعا  وأطروحاته،  التفكيات  املنهج 

 وتشاعاات على مستور املقمون والشاا في الجنس املطروق وخطاعه املنجز.  

  ائي.  املنهج السيمي -

ا عينهما من   صحلا املنهج السيميا ت النص اةدبت عوصفه صحتوي على عنية سطحية وعميقة، صنلمي تحليل ا والكش  عم 

و 5عةفات و يرل  ،  لسا يات سوسير  في  ضما  واملدلول  الدال  معالم  تستجلي  التي  وغيرها  اللغو ة  العةمات  مع  عتيق  تفاعا 

ومور س؛ مما صقدم فراكت ع ر ة واعية لدوال الرموز واإلشارات التي  شتما عليها النص الخطابت املنجز، فوظ  عمر عتيق  

 
، عمر عتيق، ص –دراسات أسلو ية في الشعر اةموي  1

ً
 . 8-7شعر اةخطا  مو جا

 . 254عالم املعرفة، الاو   صاملراصا املحدعة من اللنيو ة إ ى التفكيك، علد العز ز حمودت، منشورات  2
 .8-7 وافف ثقافية، ص 3
 . 376م، ص1998، تونس 1النقد العربت الحدصث ومدارل النقد الغر ية، محمد العجمي، دار محمد علي الحامت، ط 4
 . 44م، ص2002االتجاه السيمولوني في  قد الشعر، غر ب إسكندر، ال يئة العامة لشؤون املطااع امل ر ة، القاهرت  5
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من اةعحاث تقمنها ضتاعه قدراسات سيميائية في الفن التشكيليق والتي    في مؤلفاته املنهج السيميا ت، و لك من خةل مجموعة 

تحدث  عن موضوعات متنوعة، تتم ا الحدصث عن صورت القدل في اللوحة التشكيلية، وأشاال التناص في صورت الاار ااتير،  

فن الاار ااتير، والتشكيا السيميا ت    وصورت الطفا الفلسطيدي في فن الاار ااتير، وتجليات ما ُ سما ثورات قالر يعق العربت في

عالسلطة امل ق   عةفة  عن  تعار  التي  الاار ااتير  للمنهج  1ل ورت  استعماالته  في  الل ر ة  ال قافة  على  عتيق  رضز  لقد   ،

س هدف ا  السيميا ت، واهتم عدالالت العةمات اللغو ة وما توحي إليه وتعار عنه في أطروحاتها، وا طلق في مدو اته الن ية التي ا 

في تحليله السيميا ت من الفن التشكيلي وصور الاار ااتير، و ارز  لك االستعماالت السيافية التي تنهض عاملقمون الفلسطيدي  

 ورواصة الحق الفلسطيدي في مواج ة الرواصة ال  يو ية حتا على مستور الرسومات واةشاال والرموز وال يئات.  

 املنهج التكاملي.  -

تااملي على ملدأ التعددصة والتنوس، ف و ضرب ملتل  من ضروب النقد ال صتقيد عمنهج واحد خةل العملية  ُصلدي املنهج ال

، هو من أم املناكج التي  2النقدي، عا  ستعين عجملة من املناكج التي صقتقيها الطااع الفرضيبي املعقد للنص اللغوي واةدبت

تحليا النقدي لن وص الخطاب اةدبت، و رجع اتلاس عتيق للمنهج التااملي  اتلع ا عتيق في التعاما مع ال واهر اللغو ة وال

إ ى طليعة امل ادر ال قافية واملعرفية التي وسع  مدارضه حول حيثيات اةشياك وطلا ع وجودها وما صميز كا ظاهرت عن اةخرر  

عتيق عين ملتل  التوج ات اللغو ة والنقدصة    في إدارت الكم املعرفي، على الرغم من املآخف التي وج   للمنهج التااملي، ومزة

وأساليب املناكج واالسفراتيجيات القرائية، وتعاما مع   وص الخطاب من خةل اةطروحات التل  ية وتشعلاتها، ف و ال  

فيم ها    صؤمن عالتقليد في الطرق املنهجي إ ما هو صجدد اةساليب واإلجراكات التطليقية عند الحكم على الن وص والوفو  على

 وإجراك املراجعات حول ا. 

إن مسوغ تعدد املناكج في فكر عمر عتيق صرجع إ ى ض افة الفعا املعرفي وال قافي في مجال املنهجيات وأساليب التحيا   

واملعالجة، و قود  لك إ ى إجراك مز د من الدراسات واةعحاث واملؤلفات، وكأن عمر عتيق  ساعق الزمن في إ تاجاته العلمية  

ثم  ا مؤلفاته  أعحاث  صحكم  ف و  التألي ،  في  واعية  منهجية  منهجيته  أن  وُ ةحل  توج اتها،  وملتل   م ادرها  تنوع   لتي 

ص درها في ضتب رصينة  عتد بها في عابها لاا فاصد ل ا أو عاحث في مجال ا، و ثري  لك الدرل اللغوي والنقدي و س م في تنميته  

لحدصث ومتغيراته في حقول العلم واملعرفة وال قافة، والتداخةت الحاصلة عين العلوم واالرتقاك عه في ضوك معطيات الع ر ا

 .3والفنون في الدراسات اللينية في ال قافة العر ية، فاللغة حقيقة اجتماعية تتأثر عوافع الفرد و يئته

اللغو ين    من  غيره  عن  بها  تميز  التي  الفارفة  العةمات  من  عتيق،  فكر  في  املنت مة  املنهجية  اإلجراكات  إن سلسلة 

والنقاد، ف و صطرق و عالج اشاا علمي، و فرد للمسائا جوا ب تل  ية تمتاز عالقراكت الواعية والطرق الجدصد الفي صفيد  

وضفاصاته وأداكاته و نيته العميقة والسطحية على مستور املقمون املروق وعلى    اللغوي والنقدي و وسع دوائر معارفه وم اراته

 مستور النص وأنسافه.  

 

 
 . 9-7دراسات سيميائية في الفن التشكيلي، عمر عتيق، ص 1
م، 2007، الجزائر  1مناكج النقد اةدبت مفاهيم ا وأسس ا، تار ل ا وروادها، وتطليقاتها العر ية(، صوس  وغليس ي، دار جسور للنشر والتوز ع، ط  2

 . 43ص
الحقاري املعاصر، حسين دراوشة، منشورات املؤتمر السنوي ملجمع اللغة العر ية املرتكزات اللغو ة لتنمية العر ية في ضوك معطيات الفكر    3
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: آفاق ممارسات التفكير اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق.  
ً
 رابعا

طروحاته  تجل   فاق ممارسات التفكير اللغوي والنقدي عند عتيق في القدرت التل  ية التي صلم بها في ضتاعاته وأ 

  
ً
ا صؤمن عه و طلقه من أفاار تس هد  حقول اللغة واةدب والنقد، ولم صكن تعامله مع الن وص ا طلاعا و رائه التي تعار عم 

 عار عن الدهشة وال دمة مع مفن اللغة ووافع   وص ا وجمالياتها، إ ما حكم الحس العلمي في التعاما مع ملتل  ال واهر  

اةجن في  والنقدصة  في  اللغو ة  العلمية  سمة  تارز  أن  الطلياي  فمن  متل ص؛  أكادصمي   رجا  هو  عتيق  ةن  اإلعداعية؛  ال 

ممارساته اللغو ة والنقدصة، و ؤضد  لك على عمق الف م الواني لطليعة ما صتناوله، و شير إ ى تفاعلية الكفاصة التل  ية  

له  لك تقدصم أطروحا ت جدصدت على صعيد الدرل اللغوي والنقدي، وأدر  وتجددها مع التشعلات املعرفية املعاصرت، وخوي

 لك إ ى تنوس املناها املعرفية واملاو ات ال قافية التي استند إليها عتيق، وفوت امل ادر واملراجع التي اعتمد عليها وتفاعا مع ا؛  

 اغية الوصول إ ى منتج علمي رصين وإضافة كا جدصد إ ى املعرفة اللغو ة والنقدصة.  

ا ب املنطقية في التعاما مع تم ةت اللغة والنقد وما صتعلق بها من تطليقات وممارسات، فاستطاس أن  وظ رت الجو  

صلدس في الكتاعة عن اللغة والنقد من مناى تطليقت صحما عنية تل  ية عميقة ل ا تشعلاتها املعرفية مع غيرها من العلوم، 

اها، و اةخص في جا ب ال قافة واإلعةم، و رجع  لك إ ى إدراه عتيق  و رزت  عنده عوضوق الدراسات اللينية الواعية التي أجر 

ملحور ة هفه الجوا ب وفدرتها التأثيرصة في توجيه معطيات الدرل اللغوي واةدبت، فعالج موضوعات معرفية وثقافية وإعةمية  

والنقد واةدب  اللغة  عمجال  املحدثين  اج هادات  في  والنقدي  اللغوي  املاون  مع  من  تتشاعك  ض ير  ترتيب  عتيق  عمر  فأعاد   ،

م فراكات ومراجعات فكر ة واعية تلدم الدرل اللغوي والنقدي، فتطرق إ ى الشاا والنسق اللغوي   الققاصا واملسائا، وفدي

اةسلوبت صقوم على دراسة مجموعة من   املنهج  إ  صقول:ق وملا كان  التن ير والتطليق،  اةطروحات والكتاعات على مستور  في 

العميقة  االخ اللنية  عن  الكش   على  تعما  التي  اةسلو ية  امل يرات  على  و كز  املتلقت،  إثارت  إ ى  تفا ي  التي  اللغو ة  تيارات 

ل خطاب، فقد عالج  ظاهرت الرسم الع مانت على اعتلار أ ها من امل يرات الل ر ة التي تنله املتلقت على ظاهرت اال ز ا: الكتابت  

الكتابت عالداللة، وال غراعة أن صاون الرسم أو الخا من ال واهر التي  عتدي بها علم اةسلوب، إ     التي تحفز على ر ا اال ز اق

 أو لوحة فنية أو غير  لكق
ً
 لغو ا

ً
،  1صتجه اةسلو يون في الوف  الحاضر إ ى دراسة كافة أشاال اإلعداس الفدي سواك كان   ا

ة  ِّ
 
ت التي تؤثر في عناك اللغة والنقد وتارز فيم ها املعرفية وال قافية عار اإل تاة  وضفلك ضش  عن القيم وامللادئ واملعاصير واملشك

 واإلعداس الواني الفي صقدمه أر اب اللغة وممارس ي النقد.  

حلق عتيق في فقاك ثقافي متعدد التل  ات له، استطاس من خةله إ تاة ثقافة لغو ة و قدصة متل  ة تلدم   

 إ ى املحتور التل ص ي  في تعددها الدرل اللغوي؛ ة 
ً
ها تنها من محاور العلوم والفنون واملعار  وا داب؛ لتقي  جدصدا

التاو ن وضيفية االستلدام وتجلياته في املعطى   التي صتشاره فيها مع غيره عار  ليات  اللغوي والنقدي، وتوسع من معطياته 

الع   في  املعلومات  املعرفي ووفرت  اال فتاق  عاهرت  السياقي وإفرازاته مع  إ تاة املعرفة  ي فيمة  لم  عد فيه  الفي  الحدصث،  ر 

تستقطب أصحاب القدرات، إ ما تكمن القدرت والقوت العلمية في إدارت املحتور املعرفي التل ص ي وما ص حق عه  من تشعلات  

 في  ات عمر عت
ً
 فو ا

ً
ا  لك دافعا

ي
اللغوي والنقدي، وم  يق امللدعة؛ لات صوسع  وتفرعات علمية تتقاطع مع املاون اللسانت 

ممارساته اللغو ة والنقدصة التي عالج فيها موضوعات جفر ة عر ر وافعية جدصدت، تستند إ ى أصول وأهدا  وا حة املعالجة  

 إ ى أاعد الحدود؛ إ ما هو مجدد لغوي و قدي عتطليقاته وأطروحاته وما أ تجه  
ً
 ضةسيكيا

ً
مه، فلم صكن عتيق تقليدصا فيما فدي

 للشك أن عتيق مج هد ومتفاعا مع أعناك أمته    من معار  
ً
وما نشره من أعحاث؛ عما صؤضد على ماا ته العلمية ومما ال صدس مجاال

 
 .  6م، ص 2009، إر د 1الفرضيب والرسم واإلصقاس، عمر عتيق، عالم الكتب الحدصث، ط -في القر ن الكر م 1
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وأر اب تل  ه، فشاره في ض ير من الفعاليات واةنشطة العلمية ال ادفة التي تحاور فيها مع ثقافات غيره، وتةف  أفااره  

، عرز عحلة علمية توثق الوفا ع الجدصدت النيرت مع أفاار ا خر ن من امل قفين  
ً
 جدصدا

ً
 و قدصا

ً
 لغو ا

ً
واملخت ين؛ لتللق وافعا

 وتؤصا ل ا وتأطر دروس ا ومعطياتها املعرفية  وتراضماتها في الفعا ال قافي اللغوي والنقدي عند العرب. 

العل  اللغو ة والنقدصة عند عتيق تحما تجدصدات عار أطروحاته  املمارسات  التي  إن  فاق  مية واملعرفية وال قافية 

اج هد في إ تاج ا، ا طلق عمر عتيق من عواعث وتسا الت تل  ية وغير تل  ية عرزت عوضوق في مؤلفاته التي اس هدف   

 إ ى التجليات واالستعماالت السيافية، فاشتما  لك على معالجة املحاور واةفاار التي تتاون منها الققاصا  
ً
امل ط حات وصوال

 من الف م والتحليا والتفسير وإطةق اةحاام وإسداك التقو مات واملراجعات للمنتج اللغوي، ف فه  واملسا
ً
ئا التي تتطلب مز دا

التمازجات والتعامةت الوصفية واملعيار ة في أتون املمارسات والتطليقات تلدم الدرل اللغوي والنقدي ع ورت أو عأخرر،  

ملعرفة اللغو ة وال قافية، ولم صن ِّ ا خر في التعاما الحداثت مع املعرفة وال قافة العر ية،  فأعما عتيق فكره املنطقت في إدارت ا

مه وأ جزه من أطروحات معرفية وعلمية تلاطب العقا العربت وتس م في تنمية القيم   فجمع عين اةصالة واملعاصرت فيما فدي

اار وإثارت كوامن التأصيا الفراثت في ضوك املتغيرات الحاصلة في  النقدصة الواعية التي  ساى عتيق إ ى ت ري ها في تمحيص اةف

 الوافع اللغوي والنقدي وتنوس التوج ات والتأو ةت واختة  املناكج واةساليب واإلجراكات القرائية لعوالم اللغة والنقد. 

والفراض  الفراثية  املعار   ضوك  في  ساس  فاف ا 
 
وات عتيق  مرضز ة  راك  على  صارهن  العر ية  كا  لك  ال قافة  تش ده  الفي  م 

واإلسةمية في الع ر الحدصث، وما صتعلق عفلك من تسا الت تحتاة إ ى استجاعات جوهر ة ترتقت عالدرل اللغوي والنقدي،  

 لوجود ساحة  
ً
وتارز خ وصية ما صفكر عه عتيق، و ؤضد على فيمة املنجز اللغوي والنقدي في الفكر الفلسطيدي املعاصر؛   را

  صراس و 
ً
 تقدميا

ً
تحدي متعدد الجوا ب تس هد  القوام اللغوي والنقدي وال قافي ل نسان العربت الفلسطيدي؛ مما أ تج خطاعا

ا هو مطروق وموجود في عيئات ثقافية متنوعة عين الشعوب واةمم.    له تجر ته التي صنطلق منها و عار عنها عر  ة ملتلفة عمي

 

 النتائج والتوصيات 

تناول اللحث ممارسات التفكير اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق، والفي اشتما على ض ير من املنافشات والتحليةت،  

 وتوصا إ ى مجموعة من النتائج والتوصيات، من أهم ا:  

: النتائج.  
ً
 أوال

ا .1 الواني،  اللغوي والنقدي في مؤلفات عمر عتيق عالتعاما املنطقت  التفكير  لفي صقدم ر  ة وتنو رات تتميز  تتميز طليعة 

 عالعمق واال ت ام والتجدصد في الطرق واملعالجة.  

م من خةل ا تأو ةت جوهر ة في التطليق   .2 ةت الرئيسة للفكر اللغوي والنقدي، والفي فدي ِّ
 
تعدُّ القراكت الواعية من املشك

 واةداك.  

وارتك .3 عتيق،  عمر  عمؤلفات  وال قافية  املعرفية  اةاعاد  العر ية  تنوع   ال قافة  تم ا  التي  واملحاور  املقامين  على  زت 

 واإلسةمية والشعلية، وما صت ا عفلك من استدالالت وت ورات ل ا تم ةتها في عقول اإلنسان الفلسطيدي ووجدا ه.  

تعالقات وتشاعاات تل  ية وغير تل  ية، تؤضد على   .4 اللغوي والنقدي عند عتيق على  التفكير  اشتمل  ممارسات 

 ر ة املنتج املنهجي الحداثت وتنوعاته في فكر عمر عتيق.  محو 
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سم  مؤلفات عتيق وج ود   .5
 
جاهات ممارسات التفكير اللغوي والنقدي عين املعطى الفراثت واملنتج الحداثت، فات

 
تنوع  ات

 للدرل اللغوي والنقدي املعاصر.  
ً
 عالتأصيا الفراثت والتفعيا الحداثت الواني الفي صقي  جدصدا

املعالجات املنهجية في ممارسات التفكير اللغوي والنقدي؛ لتنطلق من الجا ب السياقي املتم ا في املنهج التار لي    تعددت .6

 واالجتماني الفي عرز في التحليةت الن ية والنسقية التي استحقرها عمر عتيق في أفواله اللغو ة وتوجيهاته النقدصة.  

صكش   .7 واٍس  اشاا  النسقية  املناكج  عتيق  تلدم    وظ   عميقة  تحليةت  م حول ا  و قدي وماو اتها،  الن وص  أعماق  عن 

الدرل اللغوي والنقدي، فاستعما املنهج اللنيوي والتفكيات والسيميا ت، ومناكج ما اعد الحداثة  حو  قد النقد و  ر ة  

 التلقت.

8.  
ً
لكثرت امل ادر واملوارد املعرفية وال قافية التي    ارتكز على املنهج التااملي في فكره العام، الفي ُصلدا على التنوس والتعدد؛   را

استند عليها عتيق في مؤلفاته وضتاعاته، و اةخص في ضوك ا تشار وسائا الفكاك االصطناني وتحوالتها وتأثيراتها العميقة على  

 اللغة واةدب والنقد. 

ر  لك ل ال  ال قافة العر ية   .9 تأثر عمر عتيق اشاا ملاشر وغير ملاشر عالدرل اللسانت والنقدي عند الغر يين، ولكنه حوي

ةتها.   ِّ
 
 عما صحافل على خ وصية هو  ها ومشك

في   .10 اللغوي والنقدي، و رضز  الدرل  املنهجية من من ور تل ص ي شمو ي صلدم  اهتم عمر عتيق عمعالجة اإلشااليات 

 اته على إضافة الجدصد للمعرفة اإلنسا ية.  مؤلف

صت ا  .11 وتطو ري  تنو ري  اعد  منطلقات  ات  عن  عمر عتيق  مؤلفات  في  والنقدي  اللغوي  التفكير  ممارسات  تعار  فاق 

 عالكفاصة التل  ية وتشعلاتها، و  ور التم ةت اةدائية وتراعطاتها التي تنطلق من عمق دائرت التطليق واملمارسة.  

 :
ً
 التوصيات.  ثانيا

ضرورت الكش  عن معالم التسا الت والحوارات التي أجراها عمر عتيق في ممارسات التفكير اللغوي والنقدي، والتي تفيد   .1

 الدرل اللغوي والنقدي عأطروحاتها العميقة واملتقدمة.  

 ب املعرفية وال قافية وأداكاتها  صنلمي التعمق في عيان تجر ة عمر عتيق في التوجيهات اللغو ة والنقدصة وأطروحاتها في الجوا .2

 وما صت ا بها من منافشات وتحليةت وتأو ةت.  

الفكر اللغوي والنقدي عند عمر عتيق، والكش  عن فيمة مقوالته   .3 التداخةت الحاصلة في  صجب تسليا القوك على 

 اللسا ية و واعثها وفواسم ا املشفرضة مع غيرها على مستور الن ر ة والتطليق.  

 ال و ة في مؤلفات عمر عتيق.ضرورت تناول الققاصا واملسائا الفكر ة وال قافية وتوجيهاتها املتعلقة عالفات والفراث و  .4
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   "املنهج التأصيلي يف كتابات أ. د عمر عتيق

The Original Approach in Dr. Omar Atiq’s Writings   
      سعيد قطفي ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة القاض ي عياض، مراكش، املغرب د.

. Said KATFI, University Cadi Ayyad, Marrakech 

 

Abstract : 

Human intellectual development is a sound indicator of the progress and development of nations in various 

fields. However, such development cannot be built without well-defined scientific foundations and 

approaches. There is where the Western and the Arab worlds differ drastically. This has led the Arabs to borrow 

the Western concepts and approaches in order to imitate it and keep up with the intellectual progress. In other 

words, modern Arab literature was not able to produce its own concepts and approaches, to the extent that it 

carried over inappropriate Western ones, seeking to adapt them to the conditions of its intellectual 

production. This has often resulted in corruption and weakness in the approaching the Arab heritage and in 

the explanation of its terms and problematics. The main reason for the inability to serve the Arab heritage is 

the discrepancy between the questions they produced and those that the Arab heritage wanted to answer 

as different questions lead to different approaches and concepts.  

 

Dr. Omar Atiq is one of the most prominent researchers who have provided a viable alternative to these 

methodological forms, thus establishing a special approach capable of studying the Arab heritage through a 

considerable number of writings such as: Issues in Critical, Rhetorical, Poetic and Media Terminology and 

Stylistic Phenomena in the Holy Quran. This article  aims to illustrate the aspects and foundations of this 

approach by answering the following questions: 

▪ What is the most important scientific foundation upon which the "Original Approach of Dr. 

Omar Atiq" is based? 

▪ What are the objectives of the Original Approach? 

▪ How did Dr. Omar Atiq fit this approach into his scientific project? 

 

Keywords: Dr. Omar Atiq/ Original Approach/ Methodological Approach/ The Approach and 

Arab heritage. 
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 ملخص:  

 عد التطور الفكري اإلنسانت إحدر السمات الدالة على تقدم اةمم وتطورها في ملتل  املجاالت، غير أن هفا التطور ال  

صمكن أن صلدا دون أسس ومناكج علمية وا حة املعالم؛ ضتلك التي أس م  في تقدم الغرب وتأخر العرب؛ ما جعا العرب  

استعارت مفاهيم م ومناكج م؛ و  إ ى  إن  ص هافتون  تقليده. وبعلارت أخرر  الفكري ومحاولة  التقدم  لك من أجا مواضلة هفا 

الفكر العربت الحدصث لم صكن فادرا على إ تاة مفاهيم ومناكج خاصة عه، عقدر ما كان مؤهة لفرحيا مناكج غر ية غير مناسلة  

اةحيان فساد هفه املناكج وَضعف ا في مقار ة  له، ساعيا إ ى تكييف ا مع ظرو  إ تاجه الفكري؛ الش يك الفي  تج عنه في ض ير من  

 الفراث العربت وشرق م ط حاته واإلجاعة عن إشااالته.    

و رجع السرب الرئيس في عدم فدرت هفه املناكج على خدمة الفراث العربت، إ ى تلاصن اةسئلة التي أ تج ها والسؤال الفي أراد  

اةسئلة صؤدي إ ى اختة  املناكج واملفاهيم أصقا. و عد الدضتور عمر عتيق  الفراث العربت أن صجيب عنه؛ وطلياي أن اختة  

من أعرز هؤالك اللاح ين املعاصر ن الفصن فدموا عدصة لتجاوز هفا اإلشاال املنهجي، مؤسسا عفلك منهجا خاصا وفادرا على  

أهم ا:   املؤلفات  من  مجموعة  خةل  من  و لك  العربت.  الفراث  املصفراكت  قضايا  والعروض ي  ملفي  والبالغي  النقدي  طلح 

ويهد  مقال قاملنهج التأصيلي عند أ.د عمر عتيقق، إ ى تريان معالم هفا    ملظواهر أسلوبية في القرآن الكريممل،و  ق،واإلعالمي

 املنهج وأسسه، و لك من خةل اإلجاعة عن اةسئلة ا تية:   

 ما  ي أهم اةسس العلمية التي ُعدي عليها قاملنهج الترأصيلي عند أ. د عمر عتيقق    -

 ما  ي اةهدا  التي  ساى املنهج التأصيلي إ ى تحقيق ا     -

 ضي  استطاس الدضتور عمر عتيق تأصيا هفا املنهج في مشروعه العلمي   -

 الالمات املفاتي : عمر عتيق / املنهج التأصيلي / اإلشاال املنهجي / املنهج والفراث العربت.  

 

 

 مقدمة:  

إن التعاما مع الفراث العربت أصا كا   مجاالته املعرفية، صأخف مشروعيته التامة من خةل ارتلاطه اسؤال عام صندرة في 

ل املنهجق من ج ة، و اةصالة واملعاصرت وارتلاط ما عال و ة العر ية من  سياق ما عات  عر  في الفكر العربت الحدصث قعإشاا 

ج ة ثا ية. هفا اإلشاال الفي مازال فائما منف عداصة النهقة العر ية ضما هو معرو  حول املنهج ودوره في امللاحث ال قافية  

ومشا من فقاصا  صواج نا  ما  في  توظيفه  وضيفية  والسياسية،  عدون  والنقدصة واالجتماعية  الغرب  من  ها  رحله  كا حدص ة، 

ضواعا ومقاصيس محددت  أم  رجع إ ى الفراث من أجا التأضيد من صحة املنهج العربت في جا امللاحث، ونساى إ ى تأصيله  

 وتجدصده والعما عه اغية الر ا عين اةصالة واملعاصرت في الفكر العربت. 

ملعاصرت عن فقاصا الفكر العربت الحدصث وملاح ه الش يك الفي أدر إ ى  و ادرا ما غاب سؤال املنهج وارتلاطه عاةصالة وا

ظ ور مجموعة من اةعحاث الجادت، التي سع  جاهدت إ ى تأصيا منهج عربت علمي رصين، اعيدا عن ال قافة الغر ية عمف وم ا  

حيات في الفكر العربت، سواك من خةل  الواسع. و عد مشروس اللاحث عمر عتيق واحدا من املشار ع العر ية، التي تهد  إ ى عث ال 

العربت فدصمه وحدص ه،   الفراث والفكر  التجدصد فيه، و لك من طر ق تأصيا منهج عربت صلدم  أو من خةل  إعادت فراكته، 

 وجعله مس ما في تطورهما والرقي بهما.  
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 املنهج التأصيلي في مشروع الباحث عمر عتيق  

ن صلدا دون أسس ومناكج علمية وا حة املعالم؛ لاو ه  عد إحدر السمات الدالة  إن التطور الفكري اإلنسانت ال صمكن أ

على تقدم اةمم وتطورها في ملتل  املجاالت، ولعا  لك من أسلاب تقدم الغرب وتأخر العرب؛ الش يك الفي صجعا العرب  

ال التقدم  هفا  مواضلة  بهد   وم ط حاته،  ومفاهيمه  الغرب  مناكج  استعارت  على  تقليده.  ص هافتون  ومحاولة  الغربت  فكري 

وبعلارت أخرر إن فكر ا العربت الحدصث لم صكن فادرا على إ تاة مفاهيم ومناكج خاصة عه، عقدر ما كان مؤهة الستقدام مناكج  

غر ية غير مناسلة له، ساعيا إ ى تكييف ا مع ظرو  إ تاجه الفكري؛ الش يك الفي صؤدي في ض ير من اةحيان إ ى إخفاق هفه  

ناكج وَضعف ا في مقار ة الفراث العربت وشرق م ط حاته وإشااالته، فناون عفلك أمام فكر عربت علارت عن هياا ع مي  امل

 فارفُه الجمال.    

و رجع السرب الرئيس في عدم فدرت هفه املناكج على خدمة الفراث العربت، إ ى اختة  اةسئلة التي أ تج ها واإلشاال الفي  

أن صجيب عنه؛ ةن اختة  اةسئلة صؤدي عالقرورت إ ى اختة  املناكج وامل ط حات أصقا، وفد وني هفا    أراد الفراث العربت

اإلشااَل عدد من اللاح ين واملفكر ن العرب. ومن عينهم الدضتور عمر عتيق الفي  عد من اللاح ين الفصن حاولوا تجاوز هفا  

ى فراكت الفراث العربت وم ط حاته وشرحه من ج ة، وإ ى ر طه عال و ة  املشاا املنهجي، إ ى تأسيس و ناك منهج خاص فادر عل

    العر ية من ج ة ثا ية، وهفا ما س رصده من خةل ما صلي:  

 الدعوة إلى االهتمام باملصطلح   -1

املفتاق    ومن م اهر تجليات املنهج التأصيلي عند الدضتور عمر عتيق عناصته عامل ط   والدعوت إ ى االهتمام عه؛ ف و الالمة 

في أي علم ضيفما كان موضوعه ومنهجه وطليعته، عا إ ه من اةسس التي صرتكز عليها اللناك املعرفي ملختل  أ واس املمارسات  

واإل تاجات الفكر ة والعلمية والفنية، ولفلك فة ضير أن  جد ض يرا من العلوم الن ر ة والتطليقية تعمد إ ى اخفزال مفاهيم ا  

فاللاحث عمر عتيق فد خ ص ضمن مشروعه    وإجراكاتها سعيا ول فا  املوضوعية،  نسقيته  الدرل  وإضساب  القلا  إ ى 

وهو  ؛   1قضايا املصطلح النقدي والبالغي والعروض ي واإلعالميمل   في املعرفي عحوثا عدصدت ملوضوس امل ط   من عينها ضتاب: ق

 فيمة اللحث العلمي.  عحث فر د في عاعه، ساى فيه إ ى عيان أدوار امل ط   في الرفع من 

ومن عين تلك اةدوار التي أشار إليها اللاحث  فضر دور امل ط   في الر ا عين الخطاب ال قافي والخطاب القومت والوحدوي   

في ا ن  فسه، وفي  لك صقول: قإن العةفة عين امل ط   والخطاب ال قافي ال تنف ا عن الخطاب القومت الوحدوي الفي  عد  

 
 تيق عققية امل ط    فضر:  من عين املؤلفات اةخرر التي اهتم بها اللاحث عمر ع - 1

 2004، 3إشاالية امل ط   اللةغي: مجلة جامعة القدل املفتوحة،س  -

 . 2010، 3، س 16اةسلو ية ال وتية في الفواصا القر  ية: مجلة املنارت / جامعة  ل اللي  اةردن(، م  -

 . 2011، 3لة فراكات / جامعة اسكرت  الجزائر(، س اللعد االجتماني للم ط حات العروضية  مقار ة عين امل ط   العروض ي والليئة(، مج -

 . 2011، 7امل ط   النقدي عين اةصالة والتغر ب: مجلة اللاحث / جامعة عمار ثلجي، اةغواط  الجزائر(. س  -

 .  2013، 10، س 27في إشااليات م ط حات العروض والقافية: مجلة جامعة النجاق، م  -

  2013جامعة عمار ثلجي، اةغواط  الجزائر(، د سمار  14حث عددفي إشاالية امل ط   اللد اي: مجلة اللا -

 .2014، 87م ط   الكناصة في الفراث اللةغي: مجلة مجمع اللغة العر ية اةردنت، س،  -

 . 2013معجم م ط حات العروض والقافية: دار أسامة للنشر والتوز ع، اةردن، عمان،  -

 . 2016أسامة للنشر والتوز ع، عمان،  معجم م ط حات علم اللةغة  ر  ة جدصدت(: دار -

 .2009امل ط   في اإلعةم وال قافة والسياسة: وزارت اإلعةم الفلسطينية،  -
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 ساى امل قفون إ ى إ جازه، إ  إن مقومات وحدت اةمة ال تقت ر على اللغة  فنات التواصا( واإلطار الجغرافي املوحد  هدفا مرضز ا  

وال جا التار لي...وإ ما تتجاوز تلك املقومات إ ى وحدت امل ط   إ   ستطيع اللاحث أن صقيس تقدم اةمة حقار ا، و حدد  

 .  1 حاتها اللغو ة واستنااه مدلول اق مةم  ثقاف ها عقيدت وفكرا، عإح اك م ط

إن فيمة امل ط   وأهميته ال تتوف  في الر ا عين الخطاعين معا، عا تتجاوز  لك إ ى الر ا عين اللغة والفكر، وهفا ما  

هو  صؤضده اللاحث من خةل فوله: ق ستدني التأضيد أن امل ط   جسر عين الفكرت واللغة، اعتمادا على أن الرصيد امل طلاي  

مراصا الفكر، فإ ا كا   أفاار ا تتللق من جينات من مة في رحم فكري عنيوي فإن  اتج امل ط حات سياون من جما مع ماهية  

الفكر، وستاون تلك املراصا صافية م قولة، ومن هفا املنطلق، ص ل  امل ط   صورت مك فة للعةفة العقو ة القائمة عين  

 .      2العقا واللغةق

للاحث صحما هما م ط حيا، حاول ت ر فه في هفا املشروس اللحثي، ليس فقا من خةل هفا الكتاب الفي  نستنتج أن ا

أشر ا إليه   فا، وإ ما في كا اللحوث التي عالج فيها فقية امل ط  ، سواك كان امل ط   عةغيا، أو اجتماعيا، أو عروضيا، أو  

على الدعوت إ ى توحيد امل ط   عين جميع اللاح ين، رادا في الوف   فسه  تراثيا، أو سياسيا، أو إعةميا..، ول فا  جده ص ر  

على من صدني عكس  لك. و رر اةستا  اللاحث عأن القول في خطورت توحيد امل ط   ال صرتقت إ ى مستور وج ة   ر، وال  

رأي ال صرتلا عأي حقيقة علمية،     ستحق تقدصرا عاا املقاصيس الليارالية؛ ةن التعليا الفي صقدمه من صرفض توحيد امل ط  

فجمود اللحث العلمي ال صأتت من وحدت امل ط   فقا، عا صنجم عن جمود الفكر و حالة الخيال، وغياب التأما، وضع   

 مقومات اللحث العلمي ومنهجياته؛ و ي التحليا والتعليا واالستق اك والر ا واالستنتاة.   

ب امل ط  ، وال أدري ضي  صؤدي توحيد امل ط    ولعا القائا عرفض توحيد امل ط   صحتاة   إ ى التفضير عأن اإلعداس ُصنجِّ

إ ى عيان، إال القوَل عأن  لك الرأي _ رأي رافا ي   إ ى جمود اللحث العلمي، فالتغر د خارة السرب في هفا السياق ال صحتاة 

هم الح ان ع العجز والتق ير.. وال  عقا أن  كسر مر ت اة ا  توحيد امل ط   _ فد وضع العر ة أمام الح ان، وبعد ا ت اٍر اتُّ

و هرس إ ى مراصا ا خر ن لارصق صورها؛ ةن التشو ه من تق ير ا والقل  من عقوفنا للغتنا، أما إ ا هرعنا إ ى مراصا ا خر ن فلن  

 .  3 رر صورتنا عا س رر م خا مشوها ةن لغة ا خر ن ال تعكس  خ ية اة ا 

توحيد امل ط    ي دعوت صر حة إ ى إعادت الن ر في ضيفية تعاملنا مع الفراث العربت اشاا عام، ومع لغتنا  إن الدعوت إ ى 

العر ية اشاا خاص، فعمر عتيق من خةل هفه الدعوت صوجه اللاح ين إ ى التمسك عال و ة العر ية وإعادت فراكت الفراث من  

  هاف  على ترحيا مناكج الغرب؛ ة ها غير مناسلة _ في ض ير من اةحيان _  وج ة   ر، أو عاةحرر من من ور منهجي عربت، وأال  

و ليات   ومناكج  املستحدثة،   ر ات  ال قافة  استيعاب  العربت  امل ق   إماان  في  قليس  ة ه  وتحليله،  العربت  الفراث  لدراسة 

أو املقاعا، إن م ة  املنهجي واصطناس  القدرت على االستنلاط  اغير تح يا  الفراث    وطرائق،  عه  است مار ما اختص  ضدا، مع 

 .    4اإلسةمت من وسائا في الن ر ال  جدها عند غيره من أ واس الفراثق

 
 .14- 13م، ص  2014اةردن، -واإلعةمت(، دار جر ر، عمان   اللةغي والنقدي والعروض ي عتيق عمر: في فقاصا امل ط    - 1
 . 14عتيق عمر: في فقاصا امل ط  : ص   - 2
 . 16عتيق عمر: في فقاصا امل ط  : ص   - 3
 –وت طه علد الرحمن: سؤال املنهج في أفق التأسيس ة مو ة فكري جدصد: جمع وتقدصم رضوان مرحوم، املؤسسة العر ية للفكر واإلعداس، عير - 4

 .31م، ص 2015، 1للنان، ط.
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ضما أن هفه الدعوت ليس  دعوت ملنية على ر  ة  اتية محقة، عا  ي ملنية على منهج إح ا ت دفيق، وهو ما  جده في 

عداد اللاحث ةسلاب تعدد امل ط   واختةفه عين ال نقاد واللاح ين واملفرجمين، فة جدال في أن ر ا ال اهرت عاةسلاب أمر  تِّ

تعدده   النقدي من حيث  امل ط    في ظاهرت  حينما  لحث  الشرعية  الجدال صفة  و كتسب  موضوني،  ر ا  هو  عا   ، ي  َعَد ِّ

 هدت في اعق ا ا خر، وال  ، وفي  لك صقول: قوفد وفف  على ما تيسر من تلك اةسلاب فأثر  اعق ا، واج1وتداخله واضطراعه 

أخفت على القارئ أن ترتيب اةسلاب التالية ليس عمة عر ئا، عا صقمر ر  ة تحيا عالفكر النقدي... على اعتلار أن النقد ال  

 ، حسب ما صأتت:  2 ستطيع اإلفةت من فلقة الفكر. و مكن ت ني  أسلاب تعدد امل ط   النقدي وتداخله واضطراعهق

، و فسر اللاحث السرب اةول عقوله: قصنلمي أن  نله إ ى أ نا ال  قمر  ( أو تقليد الغربعبادة البطل ) عشق اآلخر أو  -

ضراهية لآلخر ما دام  العةفة عين اة ا وا خر ال تمس حرمة اة ا ضما صنلمي التأضيد أن الن رت إ ى ا خر تنلع من وافع اة ا...  

قاد حرمة اة ا، وانغمس في مشارب النقد الغربت صنها من م ط حاته حتا ال مالة،  وتأسيسا على ما تقدم فقد استلاق اعض الن

 .       3فأصل  امل ط   الواحد في الدرل النقدي العربت متعدد الوجوه عاختة  اللغات التي ا حدر منهاق

ا في ض ير من مناحي  : واملق ود عفلك حسب النافد أن قالتةف  صنجب فكرا إنسا يا مشفرك اختالف السياق الثقافي  -

الحيات، وكا ثقافة ال تتعاطى التأثر والتأثير  ي ثقافة عقيمة ليس ل ا خيار إال الجمود والتةه ي. ولكن التةف  ال قافي ال صفا ي  

،  أعدا إ ى ا   ار ال قافات و و ان اة ا في محلول ا خر؛ ةن لاا ثقافة خ وصية أو هو ة تجسد الليئة عاا أاعادها وأطياف ا 

ولو غامر أحد عاستيراد لون فلالوري أوروبت وحاول إفحامه في من ومة الفلالور العربت لوجد أن الفائقة العر ية تنفر منه عا  

تلف ه ة ه ليس من نسا الليئة العر ية. و شله هفا اال حرا  ال قافي سلوه النافد الفي صقوم عزة امل ط حات زجا في  قود  

 . 4لاح ين مقطر ن لللحث عن املعانت والدالالت املحولةق توضي  وتأو ا، أمر صجعا ال

املنهجية:   - إ ىو فهب  غياب  العلمية  اللاحث  اةاعاد  املعاصير    والقومية  أن  من  من ومة  وجود  تقتا ي  للم ط   

وتوج ه  حو حاجات    والقواعا التي تحكم مسيرت امل ط  ، عاإلضافة إ ى توفير مرجعية أو هيئة ثقافية ترافب والدت امل ط  

الدرل النقدي العربت، ةن املنهجية     املعرفة، وما صحدث اليوم في ض ير من املطارحات ... أن الدرل النقدي  ساق  حو  

       . 5امل ط   اةجنبي ما صؤدي إ ى تشو ه عملية التلقت النقدي 

ن فارورت العجز، وستلقى تجر أ صال خيل ها  و رر اللاحث  عأن اةمم قالتي ال تحسن الفرجمة لن تلرة مالترجمة:   -

واملتااعة والعما  ال قافية وراك عر ة االزدهار واال فتاق. ضما أن الفرجمة التي تتم في طقول فردصة اعيدت عن أصول التنسيق  

النقدي... الدرل  تشو ه  إ ى  حتما  ستؤدي  فقد   ومنالجماني  امل ط  ،  لفل  في  واالضطراب  التعدد  الفرجمة  حار    إفرازات 

؛ فلعق م فال رومنتي، وبعق م فال رومنتيات، وفر ق ثالث رومنطيقت، ثم تره  لك   Romanticالدارسون في ترجمة أو تعر ب

. وإ ى جا ب هفا امل ط  ، صقي  اللاحث م ط حات أخرر تعددت ترجماتها عتعدد مفرجميها و ي: 6ق وشاس استعمال رومانس ي

 .  7ة م ط   سيميائية، والتناص، والتفكيكي
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اللغوية:  - الواسع ل ا، إال أن    املجامع  اللغة هو ا تشار ضمي فقا، فرغم اال تشار  ا تشار مجامع  اللاحث أن  و رر 

وما دام ال د   إ تاجاتها ال ترقى إ ى طموق الدرل النقدي، ل فا صدعو إ ى توسيع دائرت القرار في هفه املجامع، وفي هفا صقول: ق

شوائله وتعدده واضطراعه، وإعادته من منفاه إ ى عيئته العر ية عما تحو ه من موروث تراثت  هو تلليص امل ط   النقدي من  

ور ر معاصرت، فإن هفا ال د  صرتقت من مجرد هد  لغوي إ ى إ جاز فومت  ستحق ضسر احتاار اتلا  القرار وتوسيع دائرت  

معاصير   تقمن  واستحداث  لية جدصدت  اللغو ة،  املجامع  في  القرار  ضما  سلطة  اللغو ة،  املجامع  أعقاك  اختيار  ومواصفات 

 . 1 ستحق  لك اإل جاز القومت امل طلاي تفر غ سلة امل ط حات وتوز ع ا على  وي االخت اصق 

 عد اللاحث الفراد  اللغوي نعمة و قمة في  ن واحد في مجال امل ط حات عامة، ف ي نعمة إ ا تم  الترادف اللغوي:   -

. وإ ى جا ب  لك 2املفاهيم املتقار ة، في حين أ ها  قمة إ ا وضع عدد منها مقاعة للمف وم التقدي الواحد توظيف ا للتفر ق عين  

صرر اللاحث أن قوضع امل ط   أصل  صناعة تقتا ي م ارت ودراصة، أما امل ارت ف ي اختيار اللفل الواحد من عين ركام اةلفاظ  

ارت إال للنافد املؤسس على عنيان معجمي، أما الدراصة ف ي وضع  لك اللفل املنتلب  التي تتشاعه في معا يها، وال تتأتى تلك امل 

والدراصةق  امل ارت  عين  الر ا  تحقق  لك  فإ ا  املةئم،  النقدي  سيافه  في  املعاجم  عطون  املناسب    3من  امل ط    وضع  تحقق 

 واختياره. 

فردي في وضع امل ط حات، وسرب  لك راجع في  و ق د اللاحث بهفا غللة الجا ب الفاتت وال  الفردية واالنغالق: -

وفي  لك صقول: قاإلعداس الفردي في      ره إ ى غياب التواصا الجماني في وضع امل ط  ، سواك كان م ط حا  قدصا أو ترجميا،

إ  إن وضع امل ط   صقتا ي تواصة جماعيا؛ ةن تعدد  النقدي،  الفردي في وضع امل ط    النقدي ال  سوغ الدور    الدرل 

امل ط    عود إ ى عدم اطةس اللاح ين العرب على أعحاث زمةؤهم ا خر ن....ضما أن الفعا الفردي في سياق الفرجمة  عار عن  

رغلة فردصة تلقع مليول  خص ي عدال من أن تاون  تيجة لفعا معرفي جماني، و نلمي أن صجمع هفا الفعا املعرفي الجماني  

 .  4ط   النقديق عين اللغو ين والنقاد في وضع امل  

واملستنتج من اةسلاب السالفة الفضر أن دعوت اللاحث عمر عتيق إ ى توحيد امل ط  ،  ي دعوت تنم عن فكر منهجي وا    

عال قافة    الرقي  من أجا  اللعض،  اعق م  العلمي، ومسا دت  اللحث  مجال  في  اللاح ين  توحيد صفو   إ ى  ساى من خةله 

العر ية والدفع بها إ ى م ا  ال قافات اةجنرية، وأن ال تلقى خاضعة ل ا، فتأخف منها كا جدصد، فتاون عفلك في م زلة حقول  

تقلة في  اتها و مناكج ا ومنهجياتها، ولم ال تدفع ال قافات اةجنرية إ ى اةخف منها  التجارب ملناكج الغير. عا صجب أن تاون مس 

 ضما أخفوا منها ساعقا.   

 التأصيل املنهجي من خالل العودة إلى التراث العربي    -2

االشتقاقي صجعله صتوف  _ في  إن اهتمام اللاحث عمر عتيق عالفراث العربت اشاا عام و اللغة العر ية في جا بها ال رفي  

ض ير من اةحيان _ عند تعميق اللحث في امل ط حات التي تعود إ ى جفر لغوي عربت؛ ومن  لك، على سريا امل ال ال الح ر،  

اهتمامه علف ة قالسيمياكق؛ عحيث صرر اللاحث أن مجموعة من النقاد صتغنون عم ط   السيميائية في مؤلفاتهم و مسميات  

. وفد غاب عن ض ير منهم  5: سيميولوجيا، وسيميولوجية، وساميولوجيا، وساميوتيك، وسيميوطيقا، وسيميوتيقاعدصدت منها
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أن هفا اللفل لفل عربت، وفي  لك صقول: قوالةف  أن ض يرا من الدراسين  غفا أن لفل السيمياك عربت وأن داللته ال تلرة  

مية والسيماك والسيمياك ها العةمة، وفي القر ن الكر م  عما حوته اللغة العر ية، فقد ورد في لسان العرب    مادت سوم( أن الس 

 (.  273﴾  اللقرت صحسبهم الجاها أغنياك من التعف  تعرف م اسيماهم﴿ ورد لفل  سيماهم( في ستة مواضع،  حو فوله تعا ى

وهو  شما    العةمات،  علم  أ ه  النقدي  الدرل  في  السيمياك  مل ط    تعر    أظ ر  وسيلة  ولعا  وأصة  املنطوفة  اللغة 

. عاإلضافة إ ى  لك  شير اللاحث إ ى استعمال هفا امل ط   من  1للتلاطب والتواصا  حو اإلشارت والعةمة وال ورت والرمزق

فلا اعض النقاد العرب القدماك م ا الجاحل؛ و لك في معرض حدص ه عن عةفة اللغة عاإلشارت، عحيث  عتارهما شر كين  

 .          2ا خر    عين أحدهما

ضما  جد الدضتور عمر عتيق فد اهتم علفل قالتناصق، وفي  لك صقول: قإن االففراض اللغوي أمر مسلم عه، ولكن محاوم  

كان  لك  وإ ا  والتلدي،  الفرحيب  إال  ال  ملك  فإ نا  العربت  النقدي  الدرل  على  جدصدا  الوافد  امل ط    كان  فإ ا  عالحاجة، 

مل ط   أو مسما عربت فة ترحيب عاللدائا، ولنقرب م اال عم ط    التناص( الفي شغ  عه ض ير    امل ط   الوافد عدصة

من النقاد، واتلف مسميات عدت، منها: التناص والتناصية والتداخا النص ي، والتعالق النص ي، واللين ية... ف ا  حن عحاجة  

مف وم التناص لنجعا هفا الركام امل طلاي ضيفا ثقية صفراع إ ى هفا الركام امل طلاي  وها صللو الفراث النقدي العربت من 

. ول جاعة عن هفصن السؤالين،  عقد عمر عتيق مقار ة عين تعر فين مل ط   التناص،  3على صدر الدرل النقدي العربت ق

م(، و عود ال انت إ ى النقاد العربت محمد عن الحسن  2018(  تGérard Genetteصرجع اةول إ ى النافد الفرنس ي جيرار جيني   

 ه(.  388امل فر الحاتمي  ت

و ستللص اللاحث من خةل هفه املقار ة أن قاملواز ة الداللية عين تعر   جيرار جيني  للتناص وما  قله الحاتمي صفا ي  

الفر  العربت، و ؤضد أن  الغربت والتعر    التعر    عين  الشواهد  إ ى تقاطع دال ي  في  التناص وتلمسه  العربت عر   النقدي  اث 

الشعر ة والنثرصة، وكان صنلمي على النقاد أن  عاصنوا الفراث النقدي العربت فلا أن يهرعوا إ ى النقد الغربت و عودوا عركام من  

 .   4امل ط حات ملف وم  قدي حوته أسفار العرب من زمن اعيدق

 ط   إ ى عناك منهج عربت أصيا فوامه العودت إ ى الفراث العربت. وهفا الرجوس  ويهد  اللاحث عمر عتيق من تأصيا امل

الجفور   عاللحث عن  العر ية؛ و لك  ال و ة  الحفاظ على  في  تتم ا  في حد  اته، وإ ما وسيلة لتحقيق غاصة أسما  ليس غاصة 

الف في  اةسلو ية  لجفور  تأصيله  على  لك  دليا  وخير  الحدص ة  للم ط حات  م ط    الفراثية  كان  قإ ا  صقول:  اللةغي،  راث 

اةسلو ية لم ص  ر إال في عداصة القرن العشر ن، فة  عدي أن الفراث اللةغي العربت كان خاليا من املقوالت اةسلو ية، على الرغم  

 يين ال  عدي أن  من أن امل ط    اته لم صرد في امل نفات اللةغية والنقدصة. ضما أن ارتلاط م ط   اةسلو ية عالنقاد الغر 

'عقاعة' أجنريةق  في  5اةسلو ية  اللةغية والنقدصة  اةسلو ية، و ق  على اإلشرافات  أن  رصد عفور  قصنلمي  ، و قي  فائة: 

الفراث العربت لنقيم جسرا من التواصا عين الدرل اللةغي الحدصث وتراثنا اللةغي، وبهفا صمكننا أن  وجه ال راس عين مف ومت  
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ا خر' إ ى املسار ال حي . ضما أن غياب م ط   اةسلو ية من الفراث اللةغي صقاعله حقور م ط   'اةسلوب' في غير  'اة ا' و' 

        .1ضتاب من امل نفات اللةغية والنقدصة الفراثيةق 

   إعادة قراءة التراث البالغي العربي: -3

اللاحث عمر   التأصيلي عند  املنهج  التي صقوم عليها  الشق املتعلق  من اةسس  العربت وخاصة  الفراث  إعادت فراكت  عتيق، 

عاللةغة العر ية؛ و لك اسرب ضثرت امل ط حات واملفاهيم التي  عرف ا هفا العلم، وسرب  لك _ حسب اللاحث _ راجع إ ى  

... تعلية ملسمياتهم،  غياب املسوغات الفكر ة والر ر املنهجية عند اعض اللةغيين، وفي  لك صقول: قحينما ال صقدم اللةغيون  

و غيب التواصا الفدي والدال ي عين املسما واملقمون فإن اةمر ال  عدو رغلة في التفرد عاملسما، وإعرازا للفات النافدت، و لاصة  

 .  2حينما تغيب املسوغات الفكر ة والر ر املنهجيةق 

مي ضلير على مستور املسميات وامل طاحات،  و رر اللاحث أن   رت واحدت في م در عةغي عربت فدصم صنرئك عتمخم ض

والتي عاإلماان االستغناك عنها في ض ير من الدراسات اللةغية الحدص ة، من خةل جمع تلك املسميات التي تتقاطع مع اعق ا  

الفي أصل  عدصة لحزمة من م ط حات عل اةدعيةق  أو  الفنية  قال ورت  الداللة والوظيفة، من فليا م ط    في  م  اللعض 

اة ماط   هفه   _ اللاحث  _ حسب  الفنية  ال ورت  م ط    تجاوز  وفد  والقمدي،  التم يلي  أو  املفرد  التشريه  كأ واس  الليان؛ 

 . 3اللةغية ليشما ال ورت الفهنية وال ورت عاعتلارها رمزا 

قمعجم عةغي  و قتا ي هفا اةمر وضع ت ور منهجي فائم على دراسة جميع م ط حات علوم اللةغة و لك من أجا صنع 

الدال ي   التلاصن  صدر  من  املعاصرت  اللةغية  الدراسات  و للص  والتعددصة،  االزدواجية  و منع  اللةغية،  املفاهيم  صحدد 

املسمياتق  الواحد ومن تعدد  أضثر تعقيدا وتداخة  4للم ط    لاو ه  عد  اللد ع؛ و لك  لعلم  املنهجية  الدراسة  . ومن  لك 

الليان، وفي  لك صقول: قوال تزعم الدراسة أ ها وفف  على امل ط حات اللد عية كل ا، ف ناه م ط حات  وضلاعية من علم  

الفي صقتا ي أن تفرد له دراسة خاصة، وفد   الجنال  إ ى وففات  قدصة و لاصة م ط    الدراسة عحاجة  أخرر لم ترد في 

 .  5شرع  في هفا اةمر منف وف  ف يرق 

منهج تأصيلي عشرت م ط حات عد عية و ي:  التوشي  والطلاق، وااللتفات واإل غال، التطر ز  وعالج  هفه الدراسة وفق  

 والتشطير، التتميم والتعط ، واالزدواة والتطر ز(، وفد خل   هفه الدراسة إ ى النتائج ا تية:  

  ضرورت مراجعة م ط حات الفراث اللةغي عواسطة منهج تأصيلي  عتمد على االصطةق املوضوني. -

 تفعيا النقد اللةغي العربت.   -

 تشكيا جمعية لللةغيين بهد  ضلا امل ط   اللةغي الفراثت، وتوجيه الدرل اللةغي املعاصر.  -
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التعدد   - من  الفراثت  اللةغي  امل ط    و للص  الحدصث،  التأليفت  الوافع  صتجاوز  اللةغية  للم ط حات  معجم  وضع 

 واالزدواحية.  

 .   1جميع املدرال والجامعات العر ية  توحيد امل ط   اللةغي في -

 اعتماد منهج موحد في ترجمة امل ط حات اللد عية.      -

 اللغة العربية واملنهج التأصيلي  -4

إن املنهج م ما اختلف  أصوله ص ا الرضن اةسال الفي صقوم عليه اللحث العلمي، ف و عم زلة املنارت التي توجه الر ان إ ى  

صلقى اللاحث تاؤها في غياهب عحار اللحث، لفلك فة مناص لللاحث من أْن صجد لنفسه منهجا أو طر قا  عر اةمان، و دو ه  

علميا للوصول إ ى الحقيقة التي يهد  إ ى اللحث عنها، وال صمكن ةي منهج أن صقوم عدون أصول معرفية ساعقة له، ول فا فإن  

ال صمكن أن صنشأ نشأت صحيحة خارة هو ته اةصلية، فة صمكن م ة  املنهج صحتاة إ ى محيا لغوي صنشأ فيه؛ أي أن املنهج  

. عه الفراث العربت، فة عد أن نستعير منهجا غر يا و معاصير غر ية لنحلا و درل
ً
 وهو ة

ً
  من أن نعتمد على منهج عربت لغة

، عحيث إ ه صؤضد في أضثر  عتيق   و عد هفا املعطى من تجليات املنهج التأصيلي الفي  جده في املشروس العلمي لللاحث عمر 

من مرت على ضرورت ر ا اللحث العلمي عال و ة العر ية اشاا عام، و اللغة العر ية اشاا خاص، و لك ة ه كلما حرص أها  

  اللغة العر ية على إمداد لغ هم عالزاد، وكلما ماج  عيئ هم العلمية عالنشاط العلمي وال قافي،  هق  اللغة العر ية، واستجاع  

ل فا النشاط، وأخفت في استغةل طاف ها، وتنمية ثروتها، وتعميق جوا بها. ومن ثم تستطيع أن تمد هؤالك وأولئك عحاجاتهم  

ال قافي ظل   من الوسائا اللغو ة الةزمة للتعلير عن علوم م وفنو هم ومناكج م، وكلما َجُمد التفكير العلمي وتلل  النشاط  

النمج    اللغة في موفع ا جامدت ساضنة،  النمو، وحرم  من عناصر  ال تلدي حراكا وال تقدم زادا؛  لك ة ها فقدت عواما 

 .   2واإلعداس الفدي 

ضما أن العةفة عين فوت اللغة وفوت أعناؤها _ حسب اللاحث عمر عتيق _ ق ي  عةفة جدلية، فحينما كا   اةمة تقود   

وكا   علوم ا منارت تهتدي بها الشعوب اةخرر وكان فكرها  اراسا    موضب النفو  السياس ي الفي هز عرو اماراطور ات عدصدت

صا يك عقول ا خر ن، كا   اللغة العر ية تعتلي عرش ا فيفاخر بها أعنا ها و قلا على تعلم ا غير أعناؤها ولكن حينما أسقا  

اللغة علئا على أعناؤها وهدفا سا غا  القرار السياس ي من أصدي العرب وأصلحوا ال صملاون إال الدوران في فلك ا خر ن أصلح   

 .  3لطغيان اللغات ا خررق

واملستنتج من ضةم اللاحث عمر عتيق أ ه ال صمكن ةي أمة من اةمم أن تتقدم فكر ا وحقار ا وحتا منهجيا، إ ا لم تعفن   

وتهتم عموروثها ال قافي واللغو ة، وتساي إ ى تطو ره والدفع عه إ ى الر ادت، وخة   لك سيجعل ا خواك  جري وراك تقدم ا خر ن  

 م. ولعله هو الحاصا ا ن عالفعا و القوت،  لك أ ه قلم تهجم علينا الحداثة اةور ية عقدر ما  وإعداعاتهم وعلوم م ومناكج 

كجمنا  حن عليها. وهفا من أسلاب فقدان الوني في التعاما مع املشالة املطروحة. فعندما  اون ممتلئين و وي اضتفاك  اتت،  

عاملق  _ عالخواك  أحد، والشعور  الل اث  ال  عود مماررا كجومنا على  أسلاب خلق  هفا  اعا _ فد صاون سرلا م ما من جملة 

 .       4املسعور وراك حداثة ا خر من زاو ة التااع واملتلوسق 

 
 .  65عتيق عمر: في فقاصا امل ط  :  - 1
 . 224  – 223م، ص 1999م ر، ب.ط،  –اشر ضمال: اللغة العر ية عين الوهم وسوك الف م، دار غر ب للطلاعة والنشر والتوز ع، القاهرت  - 2
 . 16 -15فقاصا امل ط  : ص   عتيق عمر: في - 3
 . 16عتيق عمر: في فقاصا امل ط  : ص   - 4
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التقدي واللغوي   التفوق  أمام  عالدو ية  الشعور  اللغوي وال قافي هم  تاة  التغر ب  أن دعات  اللاحث عمر عتيق  ضما صرر 

الدعات   وأن هؤالك  الحقاري  لآلخر،  املوروث  عن  تللوا  الفصن  وهم  ا خر،  اعلاكت  النقص  عقدت  أ فس م إلخفاك  قصج دون 

وال قافي، وال صلفى أن هفه الردت اللغو ة تم ا تيار التقليد اةعما الفي ال صرر إال من خةل عيون ا خر؛ وهو تيار اعيد عن  

املجتمعات إ ى الغرب عاعتلاره النمو ة الحقاري الناج .  التأثر الحقاري وإن ادنى  لك، وخاصة عندما صن ر أفراد هفه  

وإن التلل  السياولوني  عار عن  فسه لغو ا عار تلدي لغة الطر  القوي املتغلب ومحاولة تقليده، فنحن أحوة ما  اون إ ى  

ا أخف ا دعوت اللاحث  ، وإ 1تعر ب الفكر فلا تعر ب اللسان، أو ع يغة أدق: عحاجة إ ى تعر ب القمير فلا تعر ب اللسانق

فعر نا الفكر وعر نا اللسان وفلل ما عر نا القمير، فسنعرب عفلك كا إعداعاتنا وإ تاجاتنا    –على محما الجد    - عمر عتيق  

 الفكر ة وال قافية والفلسفية واملنهجية، و اون عفلك أمة صاحلة منهج عربت فو م.   

 عمر عتيق  
َ
في جا أطوار مشروعه، فاتمح  له عقراكته الفاح ة الشاملة،  وأخيرا لقد صاحب هاجُس املنهج اللاحث

سلا اللحث املنج ي، الفي أرس ا له من القواعد املنهجية ما صتجاوز عه املنهجيات الغر ية، ضما أن ما صميز هفا املنهج التأصيلي  

افت ار   رته   ليتةفى  تتداخا فيه اةصالة مع املعاصرت، و لك  التااملي، عحيث  أو  هو طااعه  الحاضر،  املاض ي دون  على 

 الحاضر دون املاض ي.     

 

 خاتمة:   

املتعلقة عققية امل ط  ، سيةحل اهتمامه اللالغ  اللاحث عمر عتيق وخاصة  املتأما في مؤلفات  القول إن  وخةصة 

والحدصث. ويهد  من    عققية التأصيا املنهجي في مشروعه العلمي؛ وأن تأصيله متااما اللناك واةركان، ة ه صجمع عين الفراث 

خةله التأضيد عأن الدراسة الحقيقية للفراث العربت لن تتم عمعزل عن اعتاار منهج عربت أصيا. ول فا  جده صدعو اللاح ين  

إ ى اعتماد منهج عربت متااما ص    لدراسة الفراث العربت فدصمه وحدص ه، الش يك الفي    -في جا مؤلفاته النقدصة    -العرب  

 حفاظ عن ال و ة العر ية والعناصة بها اشاا عام و اللغة العر ية اشاا خاص.     سيسم  لنا عال

إ ى جفورها في   الدضتور عمر عتيق تأصيا م ط   اةسلو ية وغيرها من امل ط حات الحدص ة عالعودت  ضما أن محاولة 

راكت الفراث العربت عأدوات و ليات مناسلة  الفراث العربت،  ي في الحقيقة دعوت ملاشرت إ ى ضرورت تأصيا منهج ملدي على إعادت ف

بهد  الحفاظ على ال و ة العر ية، والعودت عامل ط حات العر ية إ ى جفورها التار لية، ومن ثمة التأثيا ل فه امل ط حات،  

املشاكا  وعدم استقدام ا من الغرب وإفحام ا في ال قافة العر ية. الش يك سيجلعنا  ؤسس ملعجم عربت تراثت و ةغي صتجاوز  

 الحالية، و للص امل لط  اللةغي العربت من التعدد واالزدواجية، سواك على مستور الفرجمة أو على مستور اإلعداس.      
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    للدكتور عمر عتيق نقدية يف كتاب " مرايا نقدية يف الشعر الفلسطيين املعاصر"دراسة 

A critical study in the book "Critical Mirrors in Contemporary Palestinian Poetry Dr. 
Omar Ateeq 

 العربية السعودية اململكة –جامعة امللك خالد  – كلية العلوم واآلداب  –د/مواهب إبراهيم محمد أحمد 

Dr. Mawaheb Ibrahim Muhammad Ahmed -  King Khalid University - Kingdom of Saudi Arabia 

 

 

 

Abstract 

The researcher decided to address it according to the following axes 

First, an introduction that is concerned with introducing the content of the book, and introducing the 

various studies that it included, as well as standing on the most important collections of poetry and poets, 

whom I am interested in studying for, and the vision presented by 'Author Omar Ateeq about his study. 

The second axis revolves around the curriculum and criticism: it is concerned with the most important 

critical approaches on which the study relied in the book “Critic Mirrors”, where it is highlighted on: 

The stylistic approach, and standing on the most important technical and stylistic techniques, such as the 

intertextuality technique. 

The semiotic approach, and the most important techniques that he used, such as signs, paintings, and 

indications in the thresholds of the text and others, and a comparison between the various studies, and the 

extent of their impact on the progress of poetry in Palestine. 

Then the conclusion: it includes a summary of the research, results, and recommendations. 
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 ملخص:

اسرررررررررتطاس عمر عتيق من خةل إسررررررررر اماته املتعددت من ا جاز  عدد من الدراسرررررررررات اةدعية عن اةدب العربت والفلسرررررررررطيدي  

ع رررفة خاصرررة، كو   عفرت ملشرررروس  قدي متااما ، تميز عالقراكت الواعية ،وا راك النقدصة الح ررريفة، والجر ئة  ،التي تدل على  

ا املناكج النقدصة الحدص ة، وأضررررررا  إليها ر  ته وفكره الخاص . حيث اسررررررتطاس  تمكنه ضنافد فف، اسررررررتطاس ان صطلق من خةل 

أن صجمع شررما الوطن الفي مزفته السررياسررة والحروب عين دفتي ضتاب قمراصا  قدصة في الشررعر الفلسررطيدي املعاصرررق ملتارات  

، وفي مليمات ال جوك وأماضن  م1967م، وفلسررررررررطين املحتلة  948من الشررررررررعر الفلسررررررررطيدي في فلسررررررررطين التار لية املحتلة عام 

 الشتات. 

جاكت هفه الدراسررررة لتسررررلا القرررروك على ا تاة عمر عتيق النقدي ، وما ا فدم لألدب الفلسررررطيدي، وما ي الدراسررررات التي  

  فدم ا من خةل ضتاعه قمراصا  قدصة في الشرررررعر الفلسرررررطيدي املعاصرررررر ق ، وما ي املناكج النقدصة التي تناول ا عالدراسرررررة في منجزه

 النقدي ، والتقنيات التي كان ل ا الدور اةساس ي في 

 ضتاعاته، وضي  استطاس إعراز اةدب الفلسطيدي للعالم .

 املنهج املتلع في هفه الدراسة املنهج الوصفت التحليلي . 

 وارتأت اللاح ة تناول ا وفقا للمحاور التالية :

الرردراسرررررررررررررررات املختلفررة التي شرررررررررررررمل ررا ،وضررفلررك الوفو  على أهم  أوال توطئررة تهتم عررالتعر   عمحتور الكترراب، والتعر   عرر  -

 دواو ن الشعر والشعراك ، الفصن أهتم عالدراسة ل م، والر  ة التي فدم ا ‘ املؤل  عمر عتيق حول دراسته. 

 قدصة ق حيث  املحور ال انت صدور حول املنهج والنقد: ويهتم عأهم املناكج النقدصة التي اتاأت عليها الدراسرررة في ضتاب قمراصا  -

 الوفو  على:

 املنهج االسلوبت ، والوفو  على أهم التقنيات الفنية واالسلو ية ،م ا تقنية التناص. -1

املنهج السرريميا ت ،وأهم التقنيات التي اسررتلدم ا، من إشررارات ولوحات ودالالت في عتلات النص وغيرها، وعقد مقار ة   -2

 قدم مسيرت الشعر في فلسطين .عين الدراسات املختلفة ،ومدي تأثيرها في ت

 ثم الخاتمة :وتتقمن خةصة اللحث ،والنتائج، والتوصيات.

 كلمات افتتاحية : عتيق ، مناهج نقدية ،السيميائية، التناص.

 

 مقدمة:

 شررراا النص اةدبت م ا غيره من الن ررروص ،منطلقا أسررراسررريا تتأضد فيه وحدت املعطى اللغوي الفي صمن  مسررراحة مر حة  

لقراكته ا طةفا من عناصره، ومن الوظائ  اللغو ة املرتلطة عه، إال أن ثمة معطيات ،ظاهرت وخفية ،وثمة من ورات تقليدصة 

للنرراك معنرراه، أو لتفكيكرره، ف ررفا الوضرررررررررررررع املتررداخررا لغو ررا وثقررافيررا صوسرررررررررررررع  وتجر ريررة ، تترردخررا لن رررررررررررررج خيوط النص، أو لحل ررا

صررررةحيات النافد فة صنح ررررر في مجال النقد اةدبت والفدي فحسررررب، عا  شررررما أصقررررا شررررق القنوات ال قافية والحقررررار ة التي  

 ( .     1صجب أن تتدفق فيها التيارات الفكر ة املتجددت صوب  فاق الع ر  
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سررررررررة لللحث والتنقيب في ضتاب ق مراصا  قدصة في الشررررررررعر الفلسررررررررطيدي املعاصررررررررر ، وهو علارت عن دراسررررررررات  جاكت هفه الدرا

م، 1967م، وفلسرررطين املحتلة عام 1948 قدصة ملختارات من الشرررعر  الفلسرررطيدي املعاصرررر في فلسرررطين التار لية املحتلة عام 

 وهفا الكتاب صحوي ثةث عشرت دراسة ملتلفة .   

ر عتيق إ ى هررفه التجر ررة النقرردصررة وهو مسررررررررررررر   عمعرفررة شررررررررررررررراملررة عمنرراكج النقررد الحرردص ررة وثرراعرا ةغوارهررا،  دل  النررافررد عم

ومستشعرا  عمسؤولية ضليرت تجاه ما أ تج من أدب فلسطيدي ، حيث جاك ضتاب قمراصا  قدصة في الشعر الفلسطيدي املعاصرق في 

 خراص إ ى زوجتره و اعنرائره حيرث صقول: إ ى زوجتي التي أفرأ في ثةثمرائرة وخمس عشررررررررررررررت صرررررررررررررفحرة ، جراك اإلهرداك في الكتراب إهرداكً 

 . ...ح اد العمر في عيادر اال ت ارعينيها ف يدت فرق كلما نشرت ضتاعا : إ ى أعنا ت ،عتيق , ضاى , م فر

  جمع عمر عتيق في ضترراعرره مراصررا  قرردصررة  ثةث عشرررررررررررررر دراسررررررررررررررة  قرردصررة ملتلفررة و ال ررد  منهررا هو إلقرراك القررررررررررررروك على اةدب

الفلسرررطيدي و التعر   علعض الشرررعراك املغمور ن و الشرررعراك الفصن أغفل م النقاد (, صقول عتيق : و  سررراى الااتب إ ى إ  رررا   

تجر  هم  لرررره ال ترتقى إ ى مسرررررررررررررتور إعررررداع م و اعض الشرررررررررررررعراك الررررفصن أغفل م النقرررراد , أو ضتلوا عنهم مقرررراالت و دراسررررررررررررررررات فلي

 ول عن الشعر الفلسطيدي.( و هفا الكتاب هو الجزك اة 2الشعر ةق 

 عنـــــــــوان الكتــــــــــــــاب :

جاك العنوان موسررروما ب  مراصا  قدصة في الشرررعر الفلسرررطيدي املعاصرررر ( و سررررب هفا االسرررم تنوس القراكات التي اسرررتلدم ا  

نوان الكتاب موسرررررررررروما  الااتب من خةل دراسررررررررررته و ضفلك تعدد املناكج وفقا ملقررررررررررمون النص و تقنياته، صقول عتيق :ق جاك ع

(  استطاس عمر عتيق من  3عمراصا  قدصه ؛ ة ه صتميز عتعدد  ليات القراكت , و مناكج التحليا وفق ما صقتقيه النص الشعري.ق 

خةل إعداعه ودراسررراته املختلفة من تأسررريس  عالم فراكت وتأو ا أصررردق مشرررروعية وأضار سرررعة،  عفر  عاا اسررر امات ال قافة  

 ما ا فك  تعار عن فقاصا اإلنسان الفلسطيدي.  اإلنسا ية التي

 محتــــــــــــــــــــــــــــــــوح الكتاب  :

من خةل هرفه الردراسررررررررررررررة   حراول إظ رار هرفه التجر رة اإلعرداعيرة النقردصرة املتميزت لألدصرب و النرافرد د. عمر عتيق التي ترضر   

ب دراسرررات متعددت و ملتلفة منها دراسرررات لشرررعراك مشررر ور ن و صرررداها املؤثر في خارطة اةدب الفلسرررطيدي، حيث تناول الكتا

أخرر لشررررعراك مغمور ن ، أراد أن  سررررلا القرررروك على  تاج م , ضفلك اهتم  عتيق في ضتاعه اعرض اعض الدراسررررات لشرررراعرات  

 فلسطينيات و أوجد ل ن مساحة في خارطة الشعر الفلسطيدي , و من أهم الدراسات التي احتور عليها الكتاب :

التناص الدصدي في شررررررعر صوسرررررر  الخطيب , و  لض السرررررريرت الفاتية في شررررررعر أحمد دحلور , رموز الحب في شررررررعر عز الدصن  

املناصرررررت, دراسررررة اسررررلو ية في دصوان  إ ى صرررردصقتي التي فقدت ظل ا( للشرررراعر وليد جراد , فقرررراكات التناص في دصوان مسررررروق  

دراسة أسلو ية  د....و خر للشاعر مسلم محاميد, و العودت في دصوان النشي  السماك للشاعر أحمد فوزي أعو عكر, و ضفلك هدصر

في دصوان   خر املاك( للشررررررررررراعر سرررررررررررليمان دغش, خ رررررررررررو ة الق ررررررررررريدت في دصوان  فوافا ال مأ( للشررررررررررراعر حسرررررررررررين مجازي , و كا  

لك م ا , دراسة إشاالية  الدراسات الساعقة تناول  دواو ن الشعراك . و هناه دراسات تلتص عق يدت  واحدت من الدصوان وت

التعا ش في ف ررررررررريدت  شرررررررررتاك ر تا الطو ا( ملحمود درو ش , و  تقنيات أسرررررررررلو ية في ف ررررررررريدت   عيان الطفا الفلسرررررررررطيدي ال ائر ( 

للشررررراعر جمال حرش ، ولم  غفا عتيق دور املرأت الشررررراعرت ضفلك, فجاكت اعض الدراسرررررات الخاصرررررة عاملرأت و منها , إشررررررافات  

للشراعرت    )بتول لغتي( للشراعرت وفاك عياهر ي  و دراسرة اعنوان الوكج الكنعانت للقدل في دصوان   ما وراء ديمة (  ) فنية في دصوان  

 اصمان م اروت.
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حاول الااتب من خةل الدراسررات النقدصة السرراعقة  تسررلا القرروك على أضار عدد من الشررعراك , خ رروصررا أولئك الشررعراك  

دواو نهم  وتجاربهم الشرررعر ة الدراسرررة , ف و عفلك أراد لف  اال تلاه إ ى تلك اةصررروات  املغمورون الفصن أغفل م النقاد ولم تجد  

املج ولة. و من خةل هفه الدراسررررات اسررررتطاس أن صكشرررر  عن اعض الشررررعراك الفصن صحملون رسرررراله ع يمة في مسرررريرت اةدب  

 الفلسطيدي، ولف    ر القراك و املتلقين إليهم و التعر   بهم.

 ــــــــــــــــناهج النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية  في كتاب ملمرايا نقديةمل :املـــــــــــ

النقرد في حقيقتره تعلير عن موف  ضلي متارامرا في الن رت إ ى الفن عرامرة صلردأ عرالترفوق أي القردرت على التمييز , و  عار منهرا  

( و أي عما إعداني صحتاة إ ى  افد متمكن صحما فكرا  قدصا متميزا , من خةله 4 إ ى التفسرررررررررير و التعليا و التحليا و التقييم  

صو رررررررر  العما اإلعداني و  علق عليه و صلين فيمته و صق  على مسررررررررتو ات جماله و صكشرررررررر  النقاب عن أسررررررررراره , و  ةحل أن  

رض  ع رررررررررم ها على السررررررررراحة الشرررررررررعر ة  جميع اةشرررررررررعار  و الدواو ن التي فام عدراسررررررررر ها عتيق كا   أشرررررررررعار حدص ة و معاصررررررررررت ت

 الفلسطينية.

لفلك جاكت مسراني عمر عتيق متسرقة مع مقاصرد النقد الحدصث الفي ص  ر خلاصا الن روص اةدعية, عن طر ق التفاعا  

 مع ا ، حيث أسس مشروعه النقدي على مناكج النقد الحدص ة . 

هفا الكتاب هو املنهج اةسررررررررلوبت و املنهج السرررررررريميا ت , ضفلك  و من أهم املناكج النقدصة التي اسررررررررتلدم ا الشرررررررراعر عتيق في 

 اهتم عتقنيات م ا تقنيه التناص ع ورت وا حة في أضثر هفه الدراسات سو   تناول ا  عالتف يا.

 األسلوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 

وس عمر عتيق النقردي على التنوس  من أضثر املنراكج التي تنراول را عتيق في دراسرررررررررررررتره املنهج اةسرررررررررررررلوبت، حيرث صترأسرررررررررررررس مشرررررررررررررر 

, و ن ررررررررجم مع  الشررررررررمول من خةل اسررررررررتلدام مناكج  قدصة متعددت حيث ا تقى لاا  ص شررررررررعري منهجا  قدصا صتناسررررررررب معه و 

خ ررررررروصررررررريته و جاكت مناكج التحليا وفق ما صققررررررريه النص الشرررررررعري . صقول عتيق : إن معيار االختيار مؤسرررررررس على تقنيات  

 النص و مقمو ه. و من أهم هفه املناكج النقدصة االسلو ية و السيميائية.

ا في فتق مقاليق النص و إعراز  ا تقى عمر عتيق ملشرررررررررروعه النقدي منهج االسرررررررررلو ية لتحليا الن ررررررررروص الشرررررررررعر ة و وظف  

محاسرررررررنه. و تعد اةسرررررررلو ية من املناكج النقدصة الحدص ة التي ظ رت في الدراسرررررررات التطليقية و وجدت ل ا شرررررررعلية واسرررررررعة في 

اةوسررررررررررررررراط النقرردصررة . وتنتمي إ ى مجموعررة املنرراكج الجرردصرردت في فراكت النص اةدبت، أي املنرراكج التي ظ رت منررف عررداصررات القرن  

ن عأثر من تجدد  دراسرررة اللغة والن ر إليها في ضررروك علم اللسرررا يات، ورغم  لك اهتم  عدراسرررة الن ررروص اةدعية عار  العشرررر 

 أسلوب الااتب ،وأسلوب النوس اةدبت، و ي فر لة من النقد اةدبت والتطليقت. 

ما  نعوت و املجازات و اإلصقاس و و الو اةسررررلو ية عند املسرررردي   ي التي تهتم عدراسررررة خ ررررائص اةسررررلوب و ال ررررور الشررررعر ة 

فيره من جنراق و أصررررررررررررروات و على الن رام و لغرة الشرررررررررررررعر على الغموض و توظي  اةسررررررررررررراطير و الحكم و اةم رال و غير  لرك مما  

تتعدد على هفا املنهج  علم اةسررلوب( و  (  و صطلق5 سررتوعب من ملاحث اللةغة القدصمة و صتجاوزها إ ى مكتشررفات اةلسررنية. 

 حيث ال  سمع املجال عفضرها.تعر فاته 

 أ جز عمر عتيق عددا من القراكات اةسلو ية في ضتاعة مراصا  قدصة و تحما العناو ن التالية: 

 دراسة أسلو ية في دصوان  إ ى صدصقتي التي فقدت ظل ا( للشاعر وليد جرار.
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 ضفلك دراسة أسلو ية في دصوان   خر  املاك( للشاعر سليمان دغش .

 لو ية في ف يدت  عيان الطفا الفلسطيدي ال ائر( للشاعر جمال حرش.و تقنيات أس

و  ي: ق    -و إن لم  شرررررررررر النافد إليها في العناو ن  -و جاكت االسرررررررررتعا ة عاملنهج اةسرررررررررلوبت ضفلك من خةل الدراسرررررررررات التالية  

ك ر تا الطو ا( ملحمود الدرو ش،  فقرراكات الحب في دصوان الشرراعر عز الدصن املناصرررتق  , و إشرراالية التعا ش في ف رريدت  شررتا

و ضفلك دراسررة :ق خ ررو ة الق رريدت في دصوان  فوافا ال مأ( للشرراعر حسررين مجازي. هفه  ي الدراسررات التي طلق عليها عمر  

 عتيق املنهج اةسلوبت , ضفلك جاكت الدراسة اةسلو ية في دصوان إ ى صدصقتي التي فقدت ظل ا للدضتور وليد صادق جرار.

عالجا ب االسررررررتعاري في الق رررررريدت و روعة الت ررررررو ر االسررررررتعاري، صقول عتيق : ق صااد اللناك االسررررررتعاري ال صفره    حيث اهتم

حيزا م حوظا ة ماط عةغية م حوظا ة ماط عةغية أخري في مسرررررراحة الدصوان، فما من ف رررررريدت إال وتو ررررررح  علون اسررررررتعاري  

تشررررررع من سررررررطور الق ررررررائد .وفد جاك  –اللنية االسررررررتعار ة أصقو ة جاك في جا مواضررررررعه مائزا وملتلفا ومتجددا ،حتا أ ررررررح   

(    و خراصررررررررررررررة من الرثراك حين صتحول إ ى  6هرفا االختيرار االسرررررررررررررلوبت متنراغمرا مع حرارت العراطفرة ومرا صمور في وجردان الشرررررررررررررراعر.  

 لوحات فنية استعار ة في رثاك الش يدصن قأشر  ،و ةلق :

 من تاريخنا أرواحهم من طهرها  امتصت مخازي الزنج 

 وعلى يديهم تفتح التوبة أبواب الرجاء 

 ( 7) 0وعلى سفوح دمائهم يتسابق األطفال نحو املوت  

 ومن رثاء املدن يقول :

 تعوح املنايا في بغداد و ترتعُد..

 (  8.و يطر الكون إذالال ملا يجُد) 

و التأثير . فالرمز في اللغة صقتارر ي متلقيا  ا    و تناول ضفلك الرمز عاعتلاره سررمة أسررلو ية تنطوي على فدر ضلير من اإلشررارت

فردرت على الترأمرا و التحليرا و الكشررررررررررررر  عن اللنيرة العميقرة للنص. فرال عتيق : ق ولغرة الرموز و إن عردت فراشررررررررررررررات ص رررررررررررررعرب 

ط  اإلمسررراه بها فإ ها تحفرق على فنادصا الوطن حينما صلت رررق عالشررراعر , عا صفوب شررروفا و عشرررقا للوطن , فة صملك  الت صق

 من مفردات الوطن ليقيف ا إ ى لغة الرمز . و لنتأما فوله من  ات الق يدت :

 أرتوح من كمه زيتا و زيتونا

 و أملس قلبك العدري حين أغوص في كوفية ٍكانت لجدي.

 قمبازا علم نشيد

ا إ ى عالم الق ررررريد  فالز   والز تون والقملاز فنادصا مقررررريئة ملن صر د أن صرر صررررردصقه الشررررراعر، وأعواب ملن صر د أن صدخ

 ( 9ليتعر  على صدصقة الشاعر.  

تناول فيها  اللناك االسرررررررررتعاري حيث الحدصث عن االسرررررررررتعارت   ما وراء ديمة( و ضفلك جاكت  الدراسرررررررررة اةسرررررررررلو ية  في دصوان  

امه بهفه  التماثلية و االسرررررتعارت التشرررررخي رررررية و االسرررررتعارت التجسررررريدصة و االسرررررتعارت التجسررررريمية. وفد أو ررررر  عمر عتيق اهتم

الجوا رب عراعتلرار أن اللنيرة االسرررررررررررررتعرار رة في التجر رة اإلعرداعيرة أسرررررررررررررلو را فنيرا صكشررررررررررررر  عن مراهيرة العةفرة عين إحسرررررررررررررال امللدس  
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وعناصرررررررررررررر الوجود ،إ  تلتفت الفروق عين املجرد والحسررررررررررررر ي ،و  رررررررررررررل  اللعيد فر لا ،واملسرررررررررررررتحيا ممكنا والجماد حيا ، واللنية  

لغة املألوفة التقر ر ة عن التعلير عنها ،وتتسررررررررررررم عقوت تأثير وإثارت ال تتوافر في لغة تللو من  االسررررررررررررتعارت تنهض عدالالت تعجز ال

( وفي دراسرة ف ريدت  قعيان الطفا  10االسرتعارت ،و ي منله للمتلقت ليقراع  صق ته للفقراك الدال ي الفي ترسرمه االسرتعارت   

محور ن متااملين للدراسررررررررات اةسررررررررلو ية ، هما االصقاس و ال ائرق للشرررررررراعر جمال حرش من دصوان صررررررررليا القوافي، حيث رصررررررررد  

الت رررررررررررررو ر ، حيررث االهتمررام عرراإلصقرراس الخررارني الخرراص عررالوزن والقررافيررة ،ثم االهتمررام عرراإلصقرراس املتقطع  لألصررررررررررررروات ،واإلصقرراس  

 ال رفي ،واالصقاس التكراري، وضفلك اهتم عاإلصقاس الداخلي حيث اإلصقاس ال فيري والفرضيبي. 

دي أضثره على املنهج اةسرررررررلوبت ع رررررررفة خاصرررررررة ،  ومن خة ل رصرررررررد ا للدراسرررررررات في الكتاب  جد أن منجز عمر عيق النقدي عا

وملحنا منه وعيا عاملسررررررررررررؤولية تجاه هفا املنهج والدراسررررررررررررات التي فام بها، وإصما ا منه أن اةسررررررررررررلو ية منهجا  قدصا صنتمي إ ى النقد  

ممرا صقرب اللةغرة والنقرد، تعرد اةسرررررررررررررلو يرة جرا لرا حيو را من اهتمرام عمر عتيق  الحردصرث  ، رغم م راهره اللةغيرة الوا رررررررررررررحرة ،

حيررث اإلفررادت منهررا في مجررال فراكت النص ، وإ ى جررا بهررا كررا رر  لرره ج ود ض يرت تت رررررررررررررررا عرراملنرراكج النقرردصررة اةخرر كررالسررررررررررررريميررائيررة  

د من خةل اسرررررررررررررتلررردام هرررفه املنررراكج  ،والتنررراص وجمررراليرررات التلقت، وهرررفا صلين لنرررا أن د. عمر عتيق ممن صؤمنون عتجررردد النقررر

 الحدص ة وتطليق ا على   وص شعر ة متنوعة صدلا على حيو ة تلك الن وص. 

 تقنيه التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :

ضفلك  ا عالدراسرررررة، و لشرررررعر ة التي تناول مما ص ير ا تلاهنا حين نسرررررتعرض منجز عروفيسرررررور عتيق النقدي , هو تنوس املتون ا

ه إليها , و من أهم التقنيات و امل ررط حات التي ا تقاها عتيق في مشررروعه   فوت حقررور امل ررط حات العلمية التي اسررتلدم ا و ل 

 النقدي،  ي تقنية التناص التي نعدها أصقو ة في جميع دراساته النقدصة التي لم تلا منها. 

حيث وظ  هفه التقنية في أغلب دراسرررراته النقدصة   تقر لا، و رضز عليها ع ررررفة خاصررررة ،و فال في مقدمة ضتاعه .و من أعرز  

التقنيات الفنية و اةسررررررلو ية التي تتجلى في الكتاب تقنية التناص، الفي أميا إ ى تسررررررميته عالتناسررررررا أو التااثر الدال ي في عنية  

نيررة عررالكشررررررررررررر  عن املرجعيررات ال قررافيررة و الفكر ررة التي اسرررررررررررررتررأنس بهررا الشرررررررررررررعراك للمقررار ررة عين  (. و تتكفررا هررفه التق11النص  

 مفردات املش د الفلسطيدي و الن وص التي استحقروها من منااع دصنية و تار لية و أدعية و أسطور ة و غيرها . 

و حيث صقول عن تقنية التناص :   حيث ص    عتيق على تسررررمية هفه التقنية عم ررررط   جدصد صقرررريفه إ ى حقا النقد اةدبت

 و أميا إ ى تسميته عالتناسا أو التااثر الدال ي في عنيه النص ، وفي ماان  خر صطلق عليه االمت اص. 

و املتتلع للمنجز النقدي لعمر عتيق صجد عددا من الدراسات التي  اهتم فيها عتقنية التناص منها : التناص  الدصدي في شعر  

صوس  الخطيب،  و دراسة عن تقنية التناص في شعر أحمد دحلور  , و فقاكات التناص في دصوان  مسروق السماك( للشاعر 

النص ي هو ظاهرت عنائية فدصمة  في اةدب العربت، وهو م ط    قدي صق د عه وجود   أحمد فوزي عاعكرر و التناص أو التعالق

تشرررراعه عين  ص و خر ، أو عين عدت   رررروص ،  وحدص ا عر  التناص ضمف وم مسررررتقا وهو عند جوليا ضرسررررتيفيا  شررررير إ ى أن  

  فيما عينها وت  رت في   رررررررروص الااتب عندما صكتب   رررررررره صلنيه على   رررررررروص سرررررررراعقة، تم ل ا وخلا عينها فتفاعل  وتمازج

كا  ص تشرررررب لنص  خر و تحو ا  صتاون كا   ص من مز ج افتلاسررررات و جدصدت  ، و تعزر عداص ها إ ى الروسرررر ي  عاختي ( حيث  

له و صقول : تقيم الالمة في كا  ص حوارا مع   ررررررروص أخرر . و رر  روالن عارت  : إن كا  ص جدصد نسررررررريج جدصد الفتلاسرررررررات  

عمر عتيق عن تقنية التناص : ق ال صللو  ص فدي من جينات إعداعية سررررررراعقة , إ  صتللق و ني الفنان في رحم  ماضررررررريهق ، صقول  

اإلعداس الفراضمي وفق مقولة الةوني الجماي ، و من ال ررررررررعب أن صتوهم امللدس أ ه نسرررررررريج وحده , و في الوف   اته ال صقلا منه  
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د أشررراال التواصرررا اإلعداني عين  ص حاضرررر صم ا وني امللدس , و  ص غائب  ( و صراه ضفلك أح12أن صفوب في فقررراك ا خر ن.ق 

  ستدعيه امللدس ليس م في ا تاة النص اإلعداني.

و فد حاول النافد عمر أن صق ن عملية التناص ، وأو ررررررررر  إ ه حالة امت ررررررررراص في حاله وني و الوني ,  الشررررررررراعر ا صقول عن  

شاعر الجينات الداللية من منااع أو مشارب ثقافية ليشاا منها جسد الق يدت ,  الوني والةوني( صمتص ال– لك في الحالتين  

 فالتناص ال صلرة عن امت اص النص لن وص ساعقة .

ثم أو رررررر  أن النقاد فد اصررررررط حوا على تسررررررمية تلك املناكج أو املشررررررارب عالتناص و لكنه أطلق عليه م ررررررط   امت رررررراص   

عرررررررررررررررررررررررررررررررر  االمت اص ال قافي( وفي مقدمة الكتاب أطلق عليها م ط   التناسا  والتااثر  لفلك  جده صقول :فإنت أميا إ ى تسمي ها  

ورغم التسرميات املتعدد للتناص ،وإثارتها لك ير من ا راك فد. عمر صقري  إليها م رط حين  خر ن هما التناسرا ، واالمت راص  

ى فقرررررراكات ملتلفة منها  فقرررررراك التناص العنقودي  ال قافي،   و صمكن توز ع االمت رررررراص ال قافي في دصوان  مسررررررروق السررررررماك( إ 

 الفي صتشاا من مرجعيات ملتلفة تشاا عنافيد داللية متداخلة و متااملة .  حو فوله في ف يدت :  ....الوطن....حليلتي :

 كبركان تثور الدكريات

 ترا قصتي ظالل العامري 

 على صدح اإلناث عناني

 و عنترة بن شداد يناجي  

 ةفي الوغى عبل

 فسبحان الدي أجرح بحار الدمع في املقلة 

 تحشرُج روحها عشقا
ُ
 و رابعة

 لرب الكون و القدرة

 ذوي األخدود فآتوني لهيبا أطفأ الجمرة

 ( 13و يعلو وقع خيل العزم حطين و السجرة) 

ةل العامريق  حيث صتوزس املقطع على خمسرررة محاور تناصررريه اةول تناص أدبت ووجدانت صتم ا عقول الشررراعر : تراف ررردي ظ

إ ا  سررررررررررررتدني مناجات فيس عن امللوق ملحلو ته ليلى, و صتما ى مع الجزك ال الث من  عنوان الق رررررررررررريدت و هو كلمة  حليلتي(  ، و 

التناص ال انت هو:  التناص اةدبت الوجدانت صتم ا عقول الشرررراعر :ق و عنفرت عن شررررداد في الوغى عللة ق , الفي  سررررتدني مناجات  

رابعة تحشـــــــرج روحها عشـــــــقا /لرب  ملحلو ته عللة، و ال الث تناص دصدي روحانت صتم ا في فول الشرررررررراعر : قو   عنفرت عن شررررررررداد

الفي صحيلنا إ ى  ررخ ررية املت رروفة رااعة العدو ة , و في هفا التناص ظةل دصنية روحا ية تتناغم مع الجزك    الكون و القدرةمل

ق, الفي   ذوي األخدود فآتوني لهيبا أطفأ الجمرةصدي صتم ا عقول الشرررراعر: ق ،و الرااع تناص د هللاملاةول مع عنوان الق رررريدتق  

 سررررررتحقررررررر ف ررررررة أصررررررحاب االخدود في فوله تعا ى :  فتا أصررررررحاب االخدوديالنار  ات الوفود( و  هو تناص صتقاطع مع الجزك  

علو وقع خيــل العز في حطين و  و يال ررانت من عنوان الق ررررررررررررريرردت :الوطن..., و الخررامس: تنرراص تررار لي صتم ررا عقول الشررررررررررررررراعر : ق

 , و ال صلفى تقاطع هفا التناص مع مفردت الوطن في عنوان الق يدت  .  السجرةمل
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 , استحقر املسي  في فوله : من التناص الدينيو 

 تكبلني سالسلهم

 تخّزقني سنابكهم

 على العتبات مشنوقا 

 و مصلوبا 

 (14  بألواح الوصايا العشر

 رتلا التناص الدصدي عاملاان املقدل , فوله: و من التناص الدصدي حيث ا

 سألت دماء املسلمين غزيرة .

 تروي قبور الصالحين و تعتُب  

 فيضج إبراهيم في حجراته... و يثور إسحاق النبي و يغضُب 

 و يقوم يعقوب الصور و يوسف بقميصه و دم الدبيح مخضُب 

 وضفلك : 

 قلت عن طير األبابيل ، وعن ريح املنون 

 إنها تنهُض من مرج ابن عامر 

 ولقد آنست نارا 

 ( 15قبسا يمخُر أعماق السكون . ) 

وتناول ضفلك  التناص اةسطوري في شعر أحمد دحلور حيث تناول أسطورت قعروميثيول ق الفي ع دته إليه ا ل ة ، وفق 

رض و تجلى اعض تفاصرررررررريا اةسررررررررطورت في اةسررررررررطورت اليو ا ية عتج يز املخلوفات مما تحتاجه ملواج ة مشررررررررقات الحيات على اال 

 فوله:

 و أ ا النافف صوتت من تةفي  املدر كا  فا 

 إن صقرا والغا في ضلدي

 (16ليس عفابت...عا مة ي 

و إ ا كان قعروميثيولق  فد أصرررررل  في الخطاب ال قافي رمزا ملن صقررررراي في سرررررريا سرررررعادت اإلنسرررررا ية و خةصررررر ا من معا اتها  

 ل و النسر و ال قر  الفي صنهش ضلده هو كا سةق صقتا عالفلسطيدي في غير ماان.فإن معا ات عروميثيو 

ضفلك أسرررررررررررطورت هميرول هولة وق ميروزا ق التي تحول من صرر وج  ا إ ى حجر , و فد اسررررررررررر ها بها دحلور ف ررررررررررريدت   و تناوله

  حجر  هبي  للستينات(صقول :
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 وجه ميدوس هولة 

 من رآها تجمد

 ( 17حدها حدنا األخير  ) 

 و ضفلك تناول عتيق التناص اةدبت في فوله:

 أنا العربي الفلسطيني

 لساني العاري بلحم الرعد 
ُ
 أقول ،وقد َبدلت

 ( 18أال ال يجهلن أحد علينا بعد) 

 و  تناص هفه مع معلقة عمرو ع  كل وم :

 أال ال صج لن أحد علينا...فتج ا فوق ج ا الجاهلين

 ومنه:

 يا دار مّية بالعلياء نائمة 

 وطال عليها حتفنا بردُ 
َ
 أقوت

 يا دار عبلة قومي أيقظي أسدا

 كانوا أباة لهم يثرب مَددُ 

التار لي ، واملةحل    وعقد مقار ة عين عين التناص املسرررررررررررررياي والتناص اإلسرررررررررررررةمت، وتناول ضفلك التناص التوراتت والتناص

 على دراسات عمر عتيق في التناص أضثرها عن التناص الدصدي .

 السيميائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 

صرتلا الكشرررر  عن اإلعداس النصرررر ي الشررررعري عققررررية املنهج للقراكت الن ررررية التحليلية  حيث تتحقق الفائدت من التن يم   

دصة العميقة و املتمكنة من التحليا و التعليا و التف رررررررريا, و هفا ما ملسررررررررناه  من خةل دراسررررررررات عتيق  املنهجي على الر  ا النق

 املختلفة في ضتاعته التي ظ رت من خةل املنهج السيميا ت. 

من أهم العلوم التي تدرل حيات العةمات عموما ، و فد أشار عارت إ ى أن علم السيمولوجيا الزال     عتار علم السيمولوجيا

عحاجة إ ى التشررررررررييد ة ه سرررررررري ررررررررل  علما صدرل سررررررررائرا أ  مه العةمات. صتأسررررررررس املنهج السرررررررريميا ت على مقار ة لغو ه تقررررررررم 

هيئررة  نيررة الخطيررة , و عةمررات الفرفيم و ت اةصقو يررة و اللمجموعررة من املسرررررررررررررتو ررات منهررا املسرررررررررررررتور الفرضيبي الررفي يهتم عرراملاو ررا

اةسررررررررطر و الفقرررررررراك ال رررررررروري ثم املسررررررررتور الدال ي الفي صلحث عن طليعة العةفة عين العةمات و موضرررررررروعاتها ثم املسررررررررتور  

 اللةغي التداو ي الفي صروم اللحث في االشتغال الفقا ت و العادت االستعار ة الل ر ة.

نهج يهتم النقاد علحث ال نائيات و التقرررررراد , و اهتموا عتقسرررررريم النص إ ى مسررررررتو ات صرررررروتية و  حو ة و و من خةل هفا امل

 داللية و ترضيرية. جاك االهتمام عاملنهج السيميا ت .
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اهتم عمر عتيق عاملنهج السريميا ت في اعض الدراسرات و من  لك , دراسرة إشررافات فنيه في دصوان  ما وراك دصمة( للشراعرت 

ك عياهررر ي , حيث عدأت الدراسرررة من عنوان النص، عاعتلاره جزك من عنية النص وله أهمية ضارر ، وأثر ع يم في ما سررريلوق  وفا

عه النصي من دالالت . صقول عتيق :ق   شررررررراا عنوان املجموعة  ما وراك دصمة( أصقو ة سررررررريمائية  تندغم مع غة  الدصوان دالليا  

ع ال ررحب الليقرراك والسررماك الزرفاك في لوحة الغة  , ضما أن ظر  املاان  وراك( في العنوان  و فنيا إ  إن كلمة  دصمة( تتما ى م

صلفزل دالالت فكر ة ووجدا يه لتن ررجم مع املشرر د الطللي في أسررفا الغة  , و هو مشرر د صجسررد ر  ة فكر ة تار لية فتلفزل  

 (18علق الوجود الفلسطيدي و أصالته على هفه اةرض. 

ان املجموعة التناغم الفدي و الدال ي مع لوحة الغة  ليمتد إ ى جسرررررر الق رررررائد ،إ  تكررت دالالت الخفاك و و صتجاوز عنو 

 الغياب و التأما و التليا التي تفيدها  وراك( في  ما وراك دصمة(.

عنوان   ما وراك    و املتتلع لنسررريج ف رررائد الدصوان صجد أن داللة عنوان املجموعة تسرررري في عروق الق رررائد , و هفا  عدي أن

دصمة ( عنية مقرمرت تتكشر  دالل ها في حناصا الدصوان , و ي مر ت تلفزل أاعادا  فسرية و فكر ة للشراعرت , و هو عتلة صق  عليها  

 املتلقت فلا أن صتأما الفقاك الدال ي للق ائد.

 تقول الشاعرت : 

 ديمه خلف الضباب في القارورة عطرها مّل 

 ديمة خلف املدح عبقها فّل 

 يا مطرا خلف زجاج نافدتي

 من خلف نافدتي تبكي هطول املطر

 أخفى ظلي في سور العجز 

 ( 18خلف صمت السنين.) 

و تناول ضفلك سررريميائية العنوان في دصوان قمسررررود السرررماكق, و ضفلك تناول عنوان دصوان   نشررريد... خر( حيث جاك مرضلا  

 تين نشيد و  خر , و مستور ع ري صتم ا اعةفة الحف  .من مستو ين, مستور لغوي مكتوب أو منطوق ماون من كلم

وفد فدم عتيق تحلية واعيا لعةفة الحف  التي ف رررررررررررل  عين لف ت العنوان, صقول عتيق : و أزعم أن املسرررررررررررتور الل رررررررررررري  

تواها الفدي   عةمة حف ( صحما من الدالالت ما صنوك عحمله املسرررررتور اللغوي عنفسررررره , و  لك أن اللغة املكتو ة مع ا علغ مسررررر

أو الرمزي فإن عناكها ال صتجاوز مسررتو ين, عنية سررطحية و عنية عميقة، أما عةمة  ...( أو املسرراحة الليقرراك ف ي لغة تتاون من  

مسرررررررررررتو ات ال ح رررررررررررر ل ا ، ف ي أوال تللو من  اللنية السرررررررررررطحية لخلوها من اللغة , و أي فارئ ص نها فاصرررررررررررا أو فراغ عين كلمة  

و ظن جاها , و اعض ال ن في التلقت وهم ا, و  ي ثا يا ليس  عنيه عميقة واحدت , عا عناك سيميا ت مك    نشيد و كلمة  خر ه

  شاا منبها ع ر ا و م يرا دالليا , و أميا إ ى تسميته عالتشكيا الل ري للعنوان.

الحرف   ي  صا غرائرب سرررررررررررررك    وعطفرا على مرا تقردم لو جراك عنوان الردصوان عة عةمرة الحرف  الختلفر  داللتره , ةن عةمرة 

 (19 0عنه الشاعر في العنوان , لياون   ا حاضرا في حناصا الق ائدق

ثم أو   اعد  لك دور القارئ حين صتقمص العنوان , ولو فام القارئ عتقمص الحالة الوجدا ية و التوفد الفهدي للشاعر 

كلمررة نشررررررررررررريررد ثم  شررررررررررررراررا العنوان , وهررفه الارهررة    حينمررا ضتررب عنوان الرردصوان لوجررب عليرره أن صق  عرهررة من الزمن اعررد  طق
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( و فا تسرر م  20الزمنية أو القطع ال ررروتت أو السررراوت اعد كلمة نشررريد هو النص الغائب ...و في ال رررم  ما تعجز عنه اللغة . 

دني من  العةمات الفنية في تشرررررررركيا مسررررررررار جدصد فائما على ر  ة تفاعلية تجعا اللغة في اعدها الل ررررررررري أدات للتغيير . وتسررررررررت

املتلقت أال  غض الطر  عن هفه الدراسرررررررررررة ،عا وأن ال صفره القراكت من حيث  ي فعا تأو لي تسرررررررررررقا من حسرررررررررررابها الحقرررررررررررور  

( .  و فا صنهض العنوان عدور سررررررررررريميا ت من حيث شررررررررررراا وطر قة الكتاعة ورسرررررررررررم ا. و 21الدال ي ل فه الرسررررررررررروم والتشررررررررررركيةت .  

 ررة إال أن عمر عتيق اسرررررررررررررتطرراس اسرررررررررررررتلةص هررفا النص الغررائررب من خةل ف م و عررالرغم من اسرررررررررررررتقةليررة العنوان ضلنيررة لغو 

 استيعاب داللة التشكيا الل ري , و تمكن من إضاكت ظلمة رمز ته عف م عال جدا عالن وص.

و اسرررررررررررررتطراس عرفلرك النرافرد عمر عتيق أن صتعمق في مشرررررررررررررروعره النقردي و صردعمره عراسرررررررررررررتلردامره املنهج السررررررررررررريميرا ت في أغلرب  

ا اسررررتطاس أن صؤسررررس خطاعه النقدي على مفاهيم النقد الحدص ة و ال ررررحيحة و أخرة الن رررروص الشررررعر ة من  دراسرررراته و عف

الشرعر ع رفة  صث صرصرد تطور اةدب  الفلسرطيدي و دائرت املدق أو الزم و حكم املتلقت عليه عفلك إ ى فراكت ترتكز على منهج حد

 خاصة و مواضلته للشعر العربت في كا عقاس العالم

 ـــــــــــــــــــــــــــة :الخاتمـ

وفي خاتمة هفه الورفة   قول إن منجز عمر عتيق النقدي فام على دراسررررررة  متون شررررررعر ة متنوعة ومتميزت حاول من خةل ا   -

 اص ال اعض اةصوات املغمورت إ ى املتلقين والقراك. 

االتجراهرات النقردصرة الحردص رة التي عرف هرا  القراكات النقردصرة التي تقرررررررررررررمنهرا الكتراب  كرا ر  متنوعرة ومتعرددت ،شرررررررررررررملر  أغلرب   -

السرررررراحة العر ية ، اسررررررتطاس من خةل ا عمر عتيق أن  عرض مشررررررروعه النقدي ،واملةحل ضفلك حقررررررور امل ررررررط   العلمي  

 النقدي في كا دراساته .

عالم العربت،  تميز عمر عتيق ضنافد متمكن عقدرته و راعته في الوفو  على تجر ة الشررررررعراك الفلسررررررطينيين  وعرضرررررر ا على ال -

وف  على الن رررررررروص الشررررررررعر ة وففات متأ ية اسررررررررتطاس من خةل ا إدراه مغزي النص، واسررررررررتلراة عناصررررررررر الجمال فيها،  

 و فل في  لك وفتا وج دا وخارت ضليرت .

أضثر من اسرررتلدام تقنية التناص  عأ واعه املختلفة في كا دراسررراته ، حيث كا   له فيه   رت خاصرررة وفلسرررفة ،وأطلق عليه   -

 التناسا و االمت اص ال قافي. 
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  للدكتور عمر عتيق إشكالية التَّقييد والتَّجديد يف كتاب علم البالغة بني األصالة واملعاصرة

The problem of restriction and renewal in a book Rhetoric between tradition and 
contemporary Dr. Omar Ateeq 

 . نابلس _ فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، د. أحمد عزيز

Dr. Ahmad Aziz, An-Najah National University, Nablus- Palestine. 

 

Abstract                                                                                              

Rhetoric is an ancient science with its manifold origins, its multiple perceptions and trends, and the large number of 

its idiomatic sites associated with the efforts and flags of rhetoric and its great Arab and Western theorists, and it has 

new, wide extensions open to fields of knowledge, and Western references, modern translations and new concepts of 

rhetoric with their Greek origins, and when tracing the rhetorical conceptions in Dr. Omar Ateeq’s book “The Rhetoric 

Between Authenticity and Modernity” 

We find that we are faced with the problem of subjecting rhetoric to disciplined restrictions at the theoretical and 

practical level, despite his call to reveal the semantic luminaries in the text, explore the depths of its textual structure, 

address its issues and link them to the general context. 

It is an ambiguous problem that raises a set of questions starting from the general title and the titles of the five 

chapters contained in the book, which revolve in the field of the three rhetorical sciences, from the statement, meanings, 

and the original, away from the radical transformations in rhetoric, the development of knowledge and science and 

their interactions, and there is a gap between authenticity and contemporary as dynamic concepts related to awareness 

of sciences. Humanity and its susceptibility to renewal and development. 

A book that focused on the fixed features of rhetoric, stylistic faces, methods of expression and creation, the efforts 

of scholars in the rhetorical heritage, concepts of eloquence, embellishment and improvement, and limiting the 

rhetorical field to the arts of expression and attention to the aesthetics of literature and artistic images. 

This study stems from several hypotheses based on the expansion of rhetoric topics beyond the limits of the phrase 

to expanded textual features related to the manufacture of literary genres, and from rhetoric that deals with the absolute 

of discourses, and the various forms of rhetorical influence, "imaginative aesthetic, deliberative, communicative, 

argumentativeق. 

We find that the book has made rhetoric a theory of literature or beautiful discourse, and focused on the 

grammatical educational lesson that devoted the aesthetic dimension of rhetoric separate from the argumentative 

perception and deliberative discourse. 

This study has crystallized several questions and problems about the concepts of building rhetoric and its 

connection with new rhetorical studies, and it examined the extents of separation and connection from the rhetorical 

lesson in the light of the originality and contemporary that characterized the book.. 
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خص
َ
 :ُمل

تشرررررررررررررعلرة، وت ررررررررررررروراتره واتجراهراتره املتعرددت، وضثرت موافعره االصرررررررررررررطةحية     
ُ
ز عرامترداداتره وأصرررررررررررررولره امل اللةغرة علم فردصم صتميي

، ولرره توج رراترره الجرردصرردت الواسرررررررررررررعررة املنفتحررة على حقول املعرفرة  
ً
 وغر يررا

ً
املرتلطررة عج ود وأعةم اللةغررة وُمن ريهررا الكلررار عر يررا

حدص ة ومفاهيم اللةغة الجدصدت عأصرررررررررول ا اليو ا ية والةتينية، وعند تتلع الت رررررررررورات اللةغية  واملراجع الغر ية والفرجمات ال

في ضتاب الدضتور عمر عتيق ق علم اللةغة عين اةصرالة واملعاصررت ق  جد أ نا أمام إشراالية إخقراس اللةغة لقيود ضراعطة على  

اللية في النص وسرررررررررررار أغوار عنيته الني رررررررررررية العميقة  املسرررررررررررتور الن ري والتطليقت، رغم دعوته للكشررررررررررر  عن اإلشررررررررررررافا ت الد 

 ومعالجة فقاصاه ور ط ا عالسياق العام.

 ير مجموعة من التسررررررررررا الت عداصة من العنوان العام وعناو ن الف ررررررررررول الخمسررررررررررة الواردت في    
ُ
و ي إشرررررررررراالية إلتلاسررررررررررية ت

 عن التررأثيرات والتحوالت الجررفر ررة في الكترراب والتي ترردور في ميرردان العلوم اللةغيررة ال ةث، من الليررا
ً
ن واملعررانت واللررد ع اعيرردا

اللةغرررة وتطور املعرررار  والعلوم وتفررراعةتهرررا، وثمرررة فجوت عين اةصرررررررررررررررالرررة واملعررراصررررررررررررررت ضمفررراهيم دصنررراميرررة متعلقرررة عوني العلوم 

 اإلنسا ية وفاعلي ها للتجدصد والتطو ر.

الوجوه اةسررررلو ية وأسرررراليب التعلير واإلنشرررراك وج ود العلماك في الفراث  ضتابا وف  على السررررمات ال اعتة في اللةغة وعلى     

اللةغي ومفراهيم الف ررررررررررررراحرة والفزصين والتحسرررررررررررررين، ولكنره ح رررررررررررررر الحقرا اللةغي في فنون العلرارت واالهتمرام عجمراليرات اةدب  

 واةلفاظ وال ور الفنية.

لةغة خارة حدود العلارت إ ى سررررمات   ررررية موسررررعة  تنطلق هفه الدراسررررة من عدت فرضرررريات تقوم على توسرررريع ملاحث ال   

ُمتعلقرة ع رررررررررررررنراعرة اة واس اةدعيرة، ومن عةغرة تتنراول مطلق الخطراعرات، وملتل  أشرررررررررررررارال الترأثير الخطرابتق التلييلي الجمرا ي،  

 والتداو ي التواصلي الحجانيق

واهد االسرررررررتداللية، واسرررررررتند إ ى الدرل  و جد الكتاب فد جعا اللةغة   ر ة لألدب أو الخطاب الجميا، ورضز على الشررررررر   

 عن التي ور الحجاني وتداولية الخطاب.
ً
 التعليمي القواعدي الفي ضريل الُلعد الجما ي لللةغة ُمنف ة

لقد َعلورْت هفه الدراسررررررررة عدت تسررررررررا الت وإشررررررررااليات حول مفاهيم عناك اللةغة وصررررررررل ها عالدراسررررررررات اللةغية الجدصدت،     

 ات اال ف ال واالت ال عن الدرل اللةغي في ضوك اةصالة واملعاصرت التي وسم  الكتاب.وَ ح ْ  في َمدص

 تقديم حول الكتاب: 

 ملجموعة من  علم البالغة بين األصــــــــالة واملعاصــــــــرةجمع ضتاب ق   
ً
 تار ليا

ً
ق عين دفتيه خمسرررررررررة ف رررررررررول، تناول فيها سرررررررررردا

ين القردمراك العرب، مع شرررررررررررررروحراٍت لج ودهم وا جرازاتهم في إطرار الردرل  فقررررررررررررراصرا الفراث اللةغي العربت، مع عرٍض ةعرز اللةغي

اللةغي، ومحراولرة اسرررررررررررررتجةك مف ومت الف رررررررررررررراحرة واللةغرة ومرا صقع ل مرا من تقراطعر  مفراهيميرة، والوفو  على علوم اللةغرة  

رصرررة من أ واس التشرررررررررررررريررره  التطليقيرررة  علم الليررران وعلم املعرررانت، وعلم اللرررد ع( ومسررررررررررررررحرررة أسرررررررررررررررراليبهرررا ووجوه رررا الفنيرررة والتعلي

والت رررنيفات االسرررتعار ة والكناصات واملجازات وأفسرررام وأغراض الخار وأ واس اإلنشررراك، و عرض صرررفحات لكشررر  العةفة عين  

علم املعانت وعلم النحو وما صرتلا بهما من وظائ  وإفادات وموضرروعات مشررفرضة، ومحاولة تقسرريم اعض اةدوار عين اللةغي  

يفت وترضيبي، وضررفلررك أ واس اللررد ع وم ررارات التعلير والت رررررررررررررو ر، و تكفررا الف ررررررررررررررا اةخير عرراةسرررررررررررررلو يررة والنحوي على  حو وظ
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وعةف ها عاللةغة، واللحث في مناع ها وجفورها اللةغية، وتقدصم صفحات   ر ة وتطليقية للعض مسائا اةسلو ية ومحاورها  

 ومستو اتها ودوائر اهتمام ا.

 مقدمة:

  طوال تار ل ا إ ى  سررررررراهم ا فتاق الدر    
ي
َحول اللةغة من علم ت رررررررنيفت ووصرررررررفت ضما تجل

َ
ل اللةغي على حقول املعرفة وت

علم تفسررررررررررررريري ترررأو لي  في إعرررادت الني ر في مف وم اللةغرررة ووظيف هرررا في إطرررار التفررراعةت والفرافررردات الخطررراعيرررة، وتنوس املنررراكج  

ات اةدعيررة وهيمن هررا على تحليررا الخطرراعررات، وا بهررار اللرراح ين  وازدحررام ررا على تررأو ررا الن ررررررررررررروص وتفكيك ررا، وتشررررررررررررررراعررك الن ر رر

واملحللين عاةسرررررلو ية والشرررررعر ة واةدعية عوصرررررف ا قم رررررط حات  ات من  جما ي وا ررررر ، من حيث إ ها تهتم عاالسرررررتعمال الفدي  

واللنيو ررة  1الجمررا يقللغررة، والتوظي  املق رررررررررررررود لتقنيرراتهررا، ليس لغرض التوصررررررررررررريررا العفوي العررادي، عررا ُاغيررة توليررد اال طلرراس 

 والتفكيكية والشكة ية وغيرها من االتجاهات والتي ورات النقدصة والفنية. 

عيار ة الجاهزت      وفد شررر دت الدراسرررات اللةغية املعاصررررت تحوالت ومقار ات وفراكات ُمغاصرت للتشرررر عات والت رررنيفات املِّ

شرريه، واملجاز، واالسرتعارت، والكناصة.  علم البيان  التي حددت أدوار اللةغة وح ررتها في علوم تطليقة ثةثة:
ي
:  وعلم املعاني : الت

الجنال، والطلاق، والتور ة، واملقاعلة، وال ررررجع، واالفتلال.  وعلم البديع:  اإلنشرررراك، والخار، واإلطناب، واملسرررراوات، والق ررررر.  

، أثررر  فيمرر
ً
 دصنرراميررا

ً
 حيو را

ً
ا اعررد أ ره فرادر على اسرررررررررررررتيعرراب كرا الخطرراعرات  و لرك اعررد مرحلررة طو لررة من الجمود الرفي طرال علمررا

وغا في كا اةجنال اةدعية والتداولية والسردصة.  والتي

 مشكلة البحث:

قتتمحور إشررررررررررررراراليرة اللحرث حول موضررررررررررررروس تجردصرد اللةغرة العر يرة في زمن ظ رت فيره   ررررررررررررروص جردصردت تملقرررررررررررررر  عن     

لرر  وغيرت من أشررررررررررررراررال اةجنررال اةدعيرر ح ي عةغتنررا  ت رررررررررررررورات وطروحررات وأفاررار حوي
ُ
ة، لررفا فنحن في حرراجررة إ ى   ر ررة عررامررة ت

رجع ا إ ى وضرررعي ها الطليعيةق
ُ
،    2العر ية  وتوج  ا الوج ة السرررليمة وت

ً
 وم ررردرا

ً
وارتلاط اللةغة عالقر ن الكر م والشرررعر، أصرررة

خرر وأجنال خطاعية حدص ة كالرواصة واملسرحية والسي
ُ
حاور مع   وص أ ة، في ظا  لم صمنع من التقارب والتي رت الفاتية والغيرصي

والكتاعة؛ فاان من الررررررررررررررررقضررررورت الف ررا   تف م لحقرررور ال زعة اةدعية والخطاعية في كا مسررراحة من مسررراحات اإلعداس والتعلير

عين مف ومين لللةغرة: مف وم را املردرسررررررررررررر ي املتفق عليره؛ أي مرا تحو ره ضترب اللةغرة منرف نشررررررررررررررأتهرا حتا ا ن من أعواب وإجراكات  

خرر؛ فإ ا كان املف وم اةول  وحدود 
ُ
وملادئ وتأو ةت، ومف وم ا املنفت  على الخطاعات واملتداخا مع حقول واخت ررررراصرررررات أ

 ُ عدا  
ً
لمرررا  وال صتجررراوزهرررا، و لفزم عرررإطرررارهرررا الن ري عررراعتلرررارهرررا عِّ

ً
قننرررة واملعروفرررة سرررررررررررررلفرررا

ُ
ُصحررردد اللةغرررة في مجموعرررة من الوجوه امل

صرررريغ ا املجردت؛ فإني املف وم ال انت لللةغة ص زس للممارسررررة ورصررررد الخطا التعليرصة في  عتحدصد وتوصرررري  اللنيات اللةغية في

ق
ً
 دفيقرا

ً
ن املحراف ين الرفصن صردرسرررررررررررررون اللةغرة عنهج را الفراثت القردصم أن ُ عيردوا   3الخطراعرات، وتحليل را تحلية وكران صقتاررررررررررررر ي مِّ

الني ر في الطر قررررة التقليرررردصررررة القواعرررردصررررة السرررررررررررررتيعررررابهم الرررردرل اللةغي، وفراكت الفراث اللةغي دون االرتهرررران الحرفي لألدوات  

 عن املقوالت اللةغيررة الجرر
ً
اهزت، مع مراعررات فواعررد الجنس الخطررابت، وعرردم اسرررررررررررررتئ ررار  املوروثررة من اللةغررة القرردصمررة، وبعيرردا

قننة، وتطو ر  ليات اشرتغال م وتفكيرهم، و لك في سرريا عةغة موسرعة لتحليا  
ُ
واخفزال اللةغة في جنس الشرعر واةسراليب امل

ل حول دصنامية  الخطاعات على اختة  أجناسرررررر ا ومسررررررمياتها، والتعاما مع اللةغة كإشرررررراال خطابت  سررررررتدني التأما والتسررررررا  

 
 . 14مسعود عودوخة، اةسلو ية وخ ائص اللغة الشعر ة، ص:  1
 .123ص: 2011جامعة مولد معمري تيزي وزو كلية ا داب واللغات،  8خالد عوز ان، في سريا عةغة عر ية جدصدت، مجلة الخطاب، س  2
 .20محمد مشلال، الرواصة واللةغة،  حو مقار ة عةغية موسعة للرواصة العر ية، ص:  3
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النص وسرررررررررماته وتشررررررررركةته، من فليا الكشررررررررر  عن أدواته واسرررررررررفراتيجياته وسررررررررريافاته الالية املفراعطة؛ أي اللحث عن هو ات  

 عن  
ً
أجناسررررررررية خطاعية تعكس في عةغ ها الاا الدال ي والسررررررررياقي للنص، وبهفا فام الحوار اللةغي عين مدرسررررررررتين عةغيتين عح ا

صرررررررررررررول ررا القرردصمررة وامتررداداتهرا الحرردص ررة املنفتحررة على حقول معرفيرة   فرراق اإلعررداس في اللةغررة
ُ
، عرراسرررررررررررررت مررار الن ر ررة اللةغيررة عررأ

 ولغو ة، واإلفادت منها ل ياغة مقار ات موسعة ل خطاعات.

 الدرس البالغي:  

ل ا عدد من اللةغيين الفصن أسرررررر موا في ت 
ي
 ملتلفة، َم 

ً
 وأطوارا

ً
رل اللةغي العربت مراحة أسرررررريس هفا الحقا على  شرررررر د الدي

اختة  منراكج م وت ررررررررررررروراتهم؛ فقرد عردأ عرالتي رررررررررررررور الوجودي للنشررررررررررررراط اللغوي، و راملةح رة الجمراليرة الفطر رة ملفراعيرا اللغرة 

وصرررررررررررررورهرا وتشررررررررررررركةتهرا عار السررررررررررررررد ، ثم راق صتطور عترأثير عوامرا ملتلفرة، ا تقلر  اللةغرة مع را إ ى مراحرا التن يم والتلو رب  

زِّمرة وثراعترة، وتلع هرا النقلرة النوعيرة في ا فتراق الردرل اللةغي على معطيرات خطراعيرة  والت رررررررررررررني  التي ارته
ْ
نر  ملعراصير وفواعرد ُمل

جدصدت، وفيام حوار شرررراما عين مدارل اللةغة القدصمة والحدص ة، وبعد تن يرات جدصدت حول مناكج و  ر ات النقد اةدبت،  

لفت سررعيها إ ى عناك ع
ُ
عدا عدارسررة كا أشرراال الخطاب مسررتفيدت من العلوم املعاصرررت  وظ ور محاوالت رائدت  ال ت

ُ
ةغة واسررعة  ت

نجزات العلمية لللحوث اللسا ية والفلسفية واملنطقية، والوفو  على الن ر ة اللةغية ةرسطو و رملان، و روز االج هادات  
ُ
وامل

دفيقات واملراجعات وض ير من الج ود العلمية، وفيام  هقرررررة في اللةغة تدعو لرد اعتلارها وماا  ها عين العلوم اإلنسرررررا ية،    والتي

 مع السررررررررررررريرافرات  
ً
ليرة حول العةفرة عينهرا و ين اةجنرال الخطراعيرة ودصنراميراتهرا، وإمارا يرات التعرامرا عةغيرا ْف رررررررررررررِّ

َ
وإثرارت اةسرررررررررررررئلرة امل

روح ا الجدصدت التي أسرررررركن  فيها كا الخطاعات، واتسررررررع    دت اللةغة صررررررُ يي
َ

لي ها، شرررررر
ُ
ا  ررررررية عِّ

لييلية  الني ملفاهيم ا الجمالية التي

 للمنراكج القردصمرة،  
ً
 ومرو رة، وأفرا  تشررررررررررررررددا

ً
 أضثر حيو رة وحرضيرة

ً
لمرا داوليرة اإلفنراعيرة، و ردت اللةغرة في حل هرا الجردصردت، عِّ

والتري

 تن ر إ ى الخطاعات عاعتلار ما تنطوي عليه من سرررلطة وفدرت على إحداث تغيير في اإلنسررران؛ ما  
ً
صجعل ا  وأخفت قاللةغة أصقرررا

؛ ف ي العلم الرررفي صجمع عين وظيفرررة الخطررراعرررات الجمررراليرررة والترررأثيرصرررة و ين 1تلتقت مع التحليرررا اةصررردصولوني وتحليرررا الخطرررابق

 اإلعداس والفكر اإلنسانت، و نشا في تقييم التجر ة الرشر ة وتفسيرها.  

رل اللةغي، عاال تقال من   ر ة الشررررررجرت إ ى   ر ة          لية   ومع اتسرررررراس الدي
ُ
نف ررررررلة إ ى الا

ُ
الغاعة، ومن ال ررررررور الجزئية امل

لارت إ ى فن التفاعةت   ارر، ومن فن الُجملة والعِّ
ُ
غرر إ ى اللنيات الك املت رررررررررلة، ومن العناصرررررررررر إ ى املرضلات، ومن اللنيات ال رررررررررُ

ص، ا تقل  اللةغة  قل ه قامية للني
َ
 لاا  الني ررية والعةفات االرتلاطية واإلدراكات السرريافية وامل

ً
ا الجادت والحاسررمة عوصررف ا فنا

الخطاعات، و  ر ة عامة في اخفراق الن ررررروص وتحليل ا، وفراكتها عاعتلارها ح ررررريلة حوار وتفاعا   ررررروص وأ ماط وأجنال؛  

 إ  ال ُصمكن الني ر إ ى النص عررراعتلررراره عنيرررة معزولرررة أو مسرررررررررررررتقلرررة عرررفاتهرررا، أو الن ر إ ى الجنس اةدبت عررراعتلررراره هو رررة ُمنغلقرررة؛

ي هاق
 
ل
ُ
 صتطلع ملقار ة الن رروص في ك

ً
  شررتغا على الشررواهد املجفزأت من سرريافاتها، عا صررارت حقة

ً
   ر ا

ً
ُعد حقة

َ
 2قفاللةغة لم ت

وال  عدي هفا التي ررررور للمجددصن لللةغة خلوه من االلتلاسررررات والتعارضررررات مع   ر ات في الخطاب كا   سررررائدت أو سررررتسررررود  

، ولكن ال صمنع  
ً
وال صنغلق في   3لرررك من كون قاللةغرررة  ي العلم الكلي الرررفي صن ر في الخطررراعين التلييلي واإلفنرررانيقمسرررررررررررررتقلة

 ت وره ل نعة الخطاب واستلراة فيمه إال عما ُصحقق له مجاليه الجما ي والتداو ي. 

 
 25الساعق، ص:  1
 8محمد مشلال، عةغة السيرت الفاتية، ص:  2
 15الساعق، ص:  3
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إفامة م الحة شاملة مع  لقد ساهم  الك ير من الدراسات اللةغية املعاصرت في إغناك الدرل اللةغي عأسئلة عميقة، و    

كا الخطاعات اإلنسرا ية، ووصرا املاضر ي عالحاضرر، واال فتاق على اللةغة العر ية فدصم ا وحدصثها؛ إ  قتملك اللةغة اليوم كا  

ال رو  املةئمة ل سر ام في عناك ت رور عن النص اةدبت صن رجم مع الت رورات واالتجاهات النقدصة التي  ادت عقررورت إرجاس  

 تغييره هفا ال
ً
 ال صكتفت عوصررر  العالم وت رررو ره ولكنه صروم أصقرررا

ً
نص إ ى سررريافه الفي ا ر ق عنه، والن ر إليه عوصرررفه خطاعا

 على 1عإحداث تأثير عملي في املتلقتق
ً
؛ فاللةغة عاإلضررررررررررررافة إ ى كو ها قلغة واصررررررررررررفة وموصرررررررررررروفةق  ي إ تاة اجتماني صمارل تأثيرا

هررا وتلييةتهررا لف م أعمق وتفسرررررررررررررير أدق، وفررد تطللرر  هررفه الرردراسرررررررررررررررات من اللحررث  الحيررات، و قرردم ررا في صرررررررررررررورهررا ومشررررررررررررر رردصررات

 من الزمن، التي ملع  فيها رموز عةغية أخفت على عاتق ا حما أما ة إنسررا ية ثقيلة، في عناك وني 
ً
واالسررتق رراك واملااعدت  عقودا

  الطر ق لقروٍن عدت، ح
ي
ل ارر في السررررررنين  جدصد مل مة اللةغة ووظيف ها الجوهر ة التي ضررررررَ

ُ
يث قَعر  اللحث اللةغي صررررررحوت ض

َق ررا وتوكج ررا اعررد 
َ
اةخيرت، صرررررررررررررحوت اسرررررررررررررتطرراس من خةل ررا عرردد من ُرواد اللحررث اللةغي عرراملغرب أن ُ عيرردوا لللةغررة العر يررة أل

ةغي خاصررررررررة  ا كماو وا حسرررررررررار عار القرون. ولم صكن ل فه ال رررررررررحوت أن تتحقق لوال تلك املزاوجة التي ا لرط فيها اللحث الل

سررررررررررررقية للفراث اللةغي العربت وترجمة 
ي
عند محمد العمري ومحمد الو ي ومحمد مشررررررررررررلال ومحمد أ قار و خر ن، عين القراكت الن

، ومن الجدصر فوله أني حرضة الفرجمة هفه،  ي ماون أصررررررررريا في الج د واملشرررررررررروس اللةغي 2ضتب مؤسرررررررررسرررررررررة في اللةغة الغر يةق

  الفي سرررراهم في اسررررتيعاب وتق
ً
عد اللةغة الجدصدت ا فتاحا

ُ
ر ب الت ررررورات العامة حول املفاهيم اللةغية الحدص ة؛ فلقدر ما ت

 ا فتاقا على القراكات.
ً
 على الخطاعات؛ ف ي أصقا

 بستان البالغة:

رر؛ ومرا ُصميُز اللةغرة أ هرا اسرررررررررررررترانا أو حقراا معرفي مرضرب، مفرامت اةاعراد وق مردخرا عرام شرررررررررررررامرا  سرررررررررررررتوعرب املرداخرا اةخ   

لم إال مع ما ال صدخا  ُصكيف ا وتكيفه، وإال ما اسرررررررررررررتحق صرررررررررررررفة العمومية. اللةغة ال تقلا قالجوارق على  فس الدرجة من السرررررررررررررُّ

داول،    3تح  سررررررررررلط ها، ال تقلا أن تجاورها فروع اق لييا والتي نقررررررررررو ة في إطار التي
ُ
وسررررررررررلطة اللةغة تلقررررررررررع ل ا كا املفاهيم امل

خرر قتكمن الل
ُ
لييرررا والترررداول أو عين اإلفنررراس واإلمتررراس، على هررفا  وبعلرررارت أ جررراة واةسرررررررررررررلوب أو عين التي ةغرررة في التةزم عين الحِّ

النحو تررردرل اللةغرررة كرررا خطررراب صتووى الترررأثير، و وات الترررأثير التلييرررا واإلفنررراس. ال نعررردم في هرررفه الحرررال وجود جوهر صوحرررد 

وهفا الت رررررررررور ملدخا اللةغة العام صلتقت مع   4اب اةدبت التلييليقاللةغة سرررررررررواك درسررررررررر  الخطاب التداو ي اإلفناني أو الخط

، صقتاررررررر ي ضرررررررلطه اإلحاطة اعلوم اللسررررررران وعلوم اإلنسررررررران املختلفة املتداخلة في  ليا
ُ
لما ض اعتلارها في ُعْر ِّ حازم القرطاجدي قعِّ

نتجرررة ل خطرررابق واللةغرررة علم لررره حررردوده واطةفررراتررره املنطقيرررة، وتشررررررررررررررراعاررر
ُ
اتررره املعرفيرررة وتفررراعةتررره مع العلوم تاو ن الرررفات امل

 املتنوعة، واستقةليته تكمن في وظيفته و  ر ته العامة. 

 البالغة واألسلوبية:

 ة ها ليسرررررر  قسررررررور جزك من حقا اللةغة     
ً
 كاةسررررررلو ية م ة

ً
  قدصا

ً
 أو ت ررررررورا

ً
 أو تيارا

ً
 فكر ا

ً
واللةغة عفلك، ليسرررررر  منهجا

وا إ ى أ  ارهم عاالسرررتفادت من املناكج اللسرررا ية والنفسرررية والسرررسررريولوجية؛ فإني  لك ال  الرحب. وإ ا كان اةسرررلو يون فد عمد

 على تجاوزها لللةغة التي لم صكن اةسرررررلوب عمدلوله اللغوي سرررررور جزك من مسررررراح ها الواسرررررعة، وال شرررررك أني ادعاك  
ً
صقوم دلية

 
 9طونت مور سون، صورت ا خر في الخيال اةدبت، ترجمة: محمد مشلال، ص:   1
 . 220عدي مةل، ص:    - ( املغرب    9 (2016امحمد واحميد، اللةغة واالج هاد امل طلاي عين الوضع واإلحياك، مجلة اللةغة وتحليا الخطاب، العدد    2
 18عدي مةل، ص:  -( املغرب 2016-(9طلاي عين الوضع واإلحياك، مجلة اللةغة وتحليا الخطاب، عدد امحمد واحميد، اللةغة واالج هاد امل  3
لارت، عدد 4  84، املغرب، ص: 2006، 1محمد مشلال، اللةغة عين التلييا والتداول، مجلة العِّ
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 من املغرالطرات؛ فراللةغرة القردصمرة ال صمكن مطر
ً
اعق هرا عراةسرررررررررررررلو يرة، ةن اهتمرام را عرالخطراب لم صنح رررررررررررررر في التجراوز صحمرا ض يرا

الجزك املتعلق عوجوهه اةسررررررررلو ية، عا شررررررررما أجزاكه اةخرر التي تم اسررررررررقاط ا من دائرت اهتمام قاللةغين اةسررررررررلو يينق الفصن  

 للنص اةدبت ا حدر إليهم من القيم الرومانسررررررية التي غال  في دعوتها
ً
 م اليا

ً
إ ى أدب خالص من شرررررروائب    كا وا صحملون ت ررررررورا

وضفلك قارتلط  اةسلو ية عالجا ب الفدي الجما ي، حتا غدا كا تعر   ل ا ُ شير إال هفا الجا ب، وإ ا كان اعق م   1الخطاعةق

 ليسرررررر  طااع أدبت فدي؛ فإني غاللية الدارسررررررين صق رررررررون التناول  
ً
 عتقد اشررررررمولية ميدان اةسررررررلو ية، وإماان تناول ا   رررررروصررررررا

وأما    2ت على اللغة اةدعية ة ها تم ا التنوس الفردي املتميز في اةداك، عما فيه من ا حرا  عن املسررررتور العادي املألو قاةسررررلوب

اخفزال اللةغرة في علوم را ال ةث القردصمرة، وضرفلرك ح ررررررررررررررارهرا واسرررررررررررررتلردال را عموجرٍة من املنهجيرات اللح يرة املتل ررررررررررررر ررررررررررررررة في 

دا واة  سرررررررررراليب، ليس من املوضرررررررررروعية العلمية عماان، ةني  اللةغة الريحلة( التي ُصنادي بها  الخ ررررررررررائص وال ررررررررررور واةلفاظ واللِّ

الَلةغي املغربت محمد مشرررلال، تنطلق من أني لاا خطاب عةغة خاصرررة، وهو ة خاصرررة، مما تتسرررع اللةغة لرحاعة الوني عتنوس  

َقومات واملاو ات الخطاعية عتنوس الخطاعات واةجنال اةدعية،  
ُ
والحقيقة أني مقومات الشررررعر وخ ررررائ رررره اللةغية تلتل   امل

قومات وأن تنلدي هفه الخ رررررائص في الخطاعات، وكأ ها خطاب واحد مشرررررفره،  
ُ
عن الرواصة والسررررريرت، وال صمكن أن تت زل هفه امل

ر  ومررا صقللرره الشرررررررررررررعر ال تقللرره الرواصررة، ورحرراعررة هررفه اللةغررة تنطلق من أ رره ال وجود لن ر ررة عةغيررة  هررائيررة   غيُّ
َ
ومغلقررة؛ ف ي في ت

 لتنوعات الن ررررررررروص واةجنال والع رررررررررور وال قافات واإل تاجات اةدعية، وفي كا حالة  واجه بها  
ً
لعا ا دائم، تِّ

ُّ
مسرررررررررتمر وتشرررررررررا

حليا التي عنيناها عاالعتماد على   رررررررررررروص سرررررررررررراعقة؛ فاللةغة  ي في تغير مسررررررررررررتمر تااع   ما،  قررررررررررررطر إ ى تغيير شررررررررررررلكة التي
ً
  ررررررررررررا

ت التي  حلل ا ضرررررررررمن مف ومات وممكنات وتفسررررررررريرات واففراضرررررررررات فاعلة لةختلار واالسرررررررررتكشرررررررررا ، ولللةغة للن ررررررررروص الجدصد

فقررراصاها وانشرررغاالتها الدائمة مع تطور مقوالت الخطاعات، ومع التجدصد املسرررتمر للدرل اللةغي، وقاللةغة فن ال صق  عند  

ن صقترس من ملاحثها ما ُصنير السرررررررريا، ةني النقد ال صمكن أن صتللى  رسررررررروم ثاعته، وإن كان ال عد ملن صر د التجدصد أو التيسرررررررير أ

 3عن فنو ها، وعما صنفع في  لك من الدراسات التي تستجدق

 

 البالغة والخطاب:

در الرررفي أ جزت فيررره تفعيرررا تقنيررراتهررا       أسررررررررررررر مررر  اللةغرررة في ا فتررراق الخطررراعرررات على مز رررٍد من القراكات والترررأو ةت، عرررالقرررَ

ة، وتوسرررررررررريع إدراكاتها اةجناسررررررررررية ل خطاعات وتحدصد أ ماط ا، ودخول ا كا سرررررررررراحات اإلعداس  وتجدصد  لي ات اشررررررررررتغال ا الن رررررررررريي

 خطراعيرة جردصردت لم تكن  ات عراٍل واهتمرام،  
ً
 وفروعرا

ً
ومعفركرات الفن واملعرفرة، عتوسررررررررررررريع دائرت التحليرا اللةغي ليشرررررررررررررمرا أ واعرا

رجية، ومساكلة الخطاب في وظائفه وعةفاته وإحاالته ومقاصده وسيافاته واضتشا   فاق الخطاب وتراعطاته الداخلية والخا

نله لتقاطعات العلوم واملعار  مع مسرررررارات   ليته املقامية والتواصرررررلية، ولقد أتاق هفا التي رررررور التي
ُ
املعرفية والتار لية؛ أي في ك

قة أني الخطراعات كلمرا اعتعردت عن التجر د،  وشرررررررررررررلارات تحليرا الخطراب؛ فغردت اللةغة العلم الفي صلفرق كا العلوم، والحقي

  ال ا من التجدصد ما  ستلزم ا من التأصيا والتحليا.

 فنيرة ومعرفيرة وممرارسررررررررررررررة اجتمراعيرة، في إطرار     
ً
اللةغرة تتعرامرا مع الخطراب ضفراعليرة لغو رة ُمَوجي رة، وعلى اعتلراره ظراهرت

يُم    تحليا الخطاب في كو ه ُصقِّ
ُ
تف م وا   لتعدد مجاالت وموافع دارس ي الخطاب وتنوس تل  اتهم، حيث قتكمن خ وصية

حول املسررررتمر؛ فعةوت على أني املشررررتغلين في تحليا    في مففرقِّ العلوم اإلنسررررا ية، اةمر الفي  عدم االسررررتقرار والتي
َ
صجعله ُعرضررررة

 
سس التفكير اللةغي العربت  –محمد مشلال، اللةغة واةصول  1

ُ
 6 مو ة اعن جدي، ص:  –أ

 . 9مسعود عودوخة، اةسلو ية وخ ائص اللغة الشعر ة، ص:  2
 .44، ص 2013، 18س  9أحمد مطلوب، تجدصد اللةغة، مجلة املجمع الجزائري للغة العر ية مج  3
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فس واة ثرعولوجيررا واللسرررررررررررررررا يررات؛ فررإني هنرراه   الخطرراب صنتمون إ ى حقول معرفيررة ُمتنوعررة تمترردُّ من علم االجتمرراس إ ى علم الني

 عررالغ  تيرراراٍت واتجرراهرراٍت متنوعررة داخررا هررفه الحقول ممررا صجعررا من اضتشرررررررررررررررا 
ً
فوا ين تحليررا الخطرراب وغرراصرراترره وأهرردافرره أمرا

عقيدق  للوني تجاه مدلوالته وأغراضررررره، وقل خطاب دورا واٍس  1ال رررررعو ة والتي
ً
 للتحليا، وتشررررركية

ً
م ا مفاتيحا

ُ
وسرررررلطة الخطاب ت

خطاعه ومشررررررروعيته،  صتم ا في ال يمنة التي صمارسرررررر ا في حقا معرفي أو ماي أصررررررحاب  لك الحقا على أهلية املتحدث وصررررررحة  

 ضما صلدو من ظاهرهق
ً
 أو عر ئا

ً
شررررررررير عوضرررررررروق إ ى إ تاة الخطاب وتوز عه ليس ُحرا

ُ
اةمر الفي ُ عزز   2وما إ ى  لك من مةاسررررررررات ت

مقولة السررررررررررررياق الخطابت الفي صتطلب تحليا الخطاب في ضرررررررررررروك ال رو  الخارجية واملؤشرررررررررررررات املحيطة عه، وظرو  إ تاجه  

َحرض
ُ
 ة وفقاكاته الحاضنة.ومرجعياته امل

 للعض    
ً
( وقلن صدخا أحد في   ام الخطاب إ ا لم صكن ُمسرررررررتجيلا

ً
 تواصرررررررليا

ً
إني الخطاب ُصحيُا على اللغة عوصرررررررف ا    اما

 للقيام عفلك }...{ ليسررررررررررررر  كا مناطق الخطاب مفتوحة عنفس الدرجة، وفاعلة لةخفراق عنفس 
ً
املتطللات، أو إ ا لم صكن مؤهة

 أمام كا الر اق  الدرجة؛ فلعقررررر
ً
 تقر لا

ً
زت( في حين إني اللعض ا خر صلدو مفتوحا زت ومميِّ

 ا محرول وممنوس عة ية  مناطق مميي

مة عدون ح ررر مسررلقق
 
 رهن إشررارت كا  ات متال

ً
 من اللحث    3وموضرروعا

ا
حللين، رحلة

ُ
وما عين ا فتاق الخطاب وانغةفه أمام امل

َزود
ي
لقت،    واالسررتكشررا  التي ال تللا عن الف عجملة من امللادئ وشررلكة من التقنيات التي تتوغا في الخطاب في سررياق   ر ة التي

ووني الرفات القرارئرة وطراف هرا االسرررررررررررررتيعراعيرة لف م الخطراب وترداره مسررررررررررررررالكره واسرررررررررررررتنلراط اسرررررررررررررفراتيجيراتره ومن ومراتره، وتحليرا  

اإلفناس والتحر ك؛ فاإلفناس   الدفع إ ى ال قة    الخطاب وف م  ليات اشرتغاله  صقوم على مرتكز ن قاةول منطقت، وا خر  فسر ي:

 الت رررررردصق قمجال اةدلة ق صتعلق اةمر عفعا هزت عواسررررررطة اإلسررررررتدالل تتناسررررررب مع  هن  
ً
سررررررميها إجماال

ُ
( صلتمس  لة منطقية ن

لع، الفرتيلات النفسررية؛ إ ن في االعتلار؛ فاةدلة ل ا فوتها الخاصررة، أما الت
ي
حر ك   دفع الشررعور(  املسررتمع، وحيث ال صدخا الط

 ررررررررررررردفرة ليس في  اتهرا، وإ مرا في وج  هرا، مزاة الرفي صتلقراهرا، ضمرا ترتكز في تعلئرة  
ُ
فيرتكز على العكس في التفكير في الرسرررررررررررررالرة امل

 4اةدلة الفاتية اةخةفيةق

 

 التحليل البالغي:

تلقت وتحلرا أوضرررررررررررررراعره في الخطراب؛ أي تحليرا فعرالير   
ُ
راني امل

ُ
ة  وممكنرات الخطراب الرفي  شرررررررررررررارا فيهرا  واللةغرة الجردصردت ت

 في ا خر، وعنردمرا  حلرا 
ً
 مؤثرا

ً
 تواصرررررررررررررليرا

ً
 ةشرررررررررررررارال الترأثير فقا؛ عرا تتعرامرا مع الخطراب   رررررررررررررا

ً
املتلقت اةسرررررررررررررال، وليس تحلية

حلرا املتلقت، أو  حلرا املخراطرب، وهرفا  عدي مرضز رة املخراطرب في الن ر رة اللةغرة الجردصر
ُ
؛ فنحن  

ً
 وحجراجيرا

ً
دت  الخطراب عةغيرا

طاطات التفكير قاملواضرررعق التي  سرررتند إليها الكةم الفي صروم إصقاس الت ررردصق  
ُ
 في مجموس ا راك واملعتقدات وخ

ً
التي تن ر أصقرررا

أو الحمررا على اإل عرران، ممررا  عدي التعررامررا مع الخطرراب عوصرررررررررررررفرره عوالم وفقرررررررررررررراكات ُمتشرررررررررررررراعكررة، فرراعلررة إل ترراة املعدا وتقييم  

 لتحليررا الن ررررررررررررروص والخطرراعررات مرجعرره  مرردلوالترره عار تقنيررات التحليررا ا
ً
 وفنررا

ً
تجررددت، وقاللةغررة عوصرررررررررررررف ررا علمررا

ُ
ملفتوحررة وامل

التأثير، تسرراى إ ى تم ا النص السررردي الحجاني، ضما تسرراى إ ى وضررعه في نسررق الحيات االجتماعية؛ حيث ص ررل  النص  قطة 

 
 . 11- 10ا  ر: دومينيك مانغو و، امل ط حات املفاتي  لتحليا الخطاب، ص:  1
 . 156ةدبت، ص: ميجان الرو لي وسعيد اللازني، دليا النافد ا 2
 .28مشيا فوكو،   ام الخطاب، ترجمة: محمد سرية، ص:  3
 .48روالن عارت، فراكت جدصدت لللةغة، ص:  4
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ني اللةغرة ال تردرل  ترائج الفعرا عرا الفعرا في  اتره و رفلرك؛ فرإ 1تفراعرا عين الرفات واملجتمع، وأدات للتغيير واإلصرررررررررررررةق والتوجيرهق

واصلي.  في الخطاب على املستور الجما ي والتي
ً
 وسلطة

ً
 ولفاته، وتمارل فوت

 في    
ً
التحليرا اللةغي لره مسرررررررررررررتو راتره وأدواتره التي تحفر في الخطراب للوصرررررررررررررول إ ى أعمرافره، ومرا اختة  النترائج إال اختةفرا

اكات واملن ورات التحليلية، عاإلضرررررررررافة إ ى الني ر في مجتمع الخطاب، وتشررررررررركةته وتم يةته وأاعاده اةدوات واملسرررررررررارات واإلجر 

عزز فيمه  
ُ
املفراميرة، وال شررررررررررررركي أني الخطراب مجرال خ رررررررررررررب للتحليرا، عمرا صكت ز من دالالت وسررررررررررررريرافرات وترافردات على خطراعرات ت

حقُق اعتلاراته ووظائفه الني ية، مما  َ 
ُ
 عدي إعادت إ تاة النص وفت   فافه التأو لية الاامنة.وت نع غاصاته وت

 

 األصالة واملعاصرة:

 فد تمي اسررقاطه ونشررره على امتداد     
ً
 معرفيا

ً
، وتوثيقا

ً
 سررردصا

ً
 تار ليا

ً
إْن الفزم الااتب عم  رت مف وم اةصررالة عوصررفه ُمعطا

 عن الد
ً
رل اللةغي الجدصد، و قي  ف ررررررول الكتاب ُمنعزلة عن  صررررررفحات الكتاب، إال أني مف وم املعاصرررررررت والحداثة ظاي  ائيا

دي عليهررا من تطورات وروافررد وإضرررررررررررررررافررات ومراجعررات وفراكات   ارر في مفرراهيم اللةغررة، ومررا جررَ
ُ
مواضلررة التطورات والتحوالت الك

 ومقار ات ومستجدات وتفاعةت واهتمامات ومجال تل  ات حدص ة و فاق جدصدت. 

معرفية وفواعد وأحاام مسلقة وتوفيفات داخلية،  ي إشاالية في استيعاب الدراسات   ها معاصيرإني ت ور اللةغة على أ    

اللةغيرة الجردصردت، أو ا قطراس عنهرا، وأعتقرد أني اللةغرة وفرد وفعر  عين اةصرررررررررررررالرة واملعراصررررررررررررررت عوصرررررررررررررف مرا ضررررررررررررراعطين إحرداثيين  

را من العنوان؛ فإ ها عادت إ ى أصول ا، ولكنها لم ترفدها  وزمنيين ومجالين لحرضة اللةغة ضما وصف ما الكتاب، أو ضما هو ظاه

عار عن روق الع ر.  
ُ
 عالجدصد الفي صثريها و جعل ا مةئمة للمستجدات التي تواضب الحيات وت

والسررررررررررررؤال امل م هو: ما ا أضررررررررررررا  الكتاب لللةغة  خاصررررررررررررة وأ ه تعافد مع القارئ واملتل ررررررررررررص عداصة من العنوان  علم     

 اةصالة واملعاصرت( لعله الفزم عالتأصيا لللةغة دون مجاالتها املعاصرت. اللةغة عين

 ضرررراعطه جاهزت اسررررتعراضررررية، درة على اسررررتعمال ا لح ررررر الت ررررورات والتطورات،     
ا
أعتقد أني  اةصررررالة واملعاصرررررت( علارت

 في علم اجتماس اللغة الفي صتناول وظائ  واستلدامات وسيافات العلا
ً
 رات الجاهزت.و جد  لك وا حا

 

 توصيات ونتائج:   

الغاصات الجمالية واال ز احات الفنية والت رررررررررررنيفات اةسرررررررررررلو ية وح رررررررررررر االهتمام في لغة النص واحدت من أاعاد اللةغة   -

حقق عمومي هرا عراةخرف عارا اةاعراد 
ُ
ومجراالت اشرررررررررررررتغرال را، وليسرررررررررررررر  اللةغرة في كرا أاعرادهرا وت ررررررررررررروراتهرا، واللةغرة العرامرة ت

 لتواصلية التداولية الحجاجية واملؤثرات اةدعية الجمالية التلييلية.واملؤثرات ا

تحدصث اللةغة الفراثية والكةسرررررررررريكية عن ر ات جدصدت، وتوسرررررررررريع دائرت الخطاعات عدراسررررررررررات تطليقية تحليلية وتقنيات   -

 واسفراتيجيات  قدصة حدص ة، عوص  اللةغة   ر ة في تحليا الخطاعات.

الفرجمات الغر ية املتعلقة عمشرررررار ع توسررررريع دائرت الخطاعات التي  شرررررمل ا التن ير اللةغي، على اعتلار هفه  اال فتاق على  -

 الفرجمات  وافف عةغية ملواضلة التطور الحاصا في علوم اللغة و  ر ة اللةغة وتحليا الخطاعات.

 
 .13هشام مشلال، اللةغة والسرد والسلطة في اإلمتاس واملؤانسة، ص:  1
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 في تطو ر الدرل اللةغي.دراسة اةثر املغربت في اللةغة العر ية، ومشار ع م اللةغية الجدصدت  -

الني ر إ ى اللةغة عوصررررررف ا احتياة إنسررررررانت فاعا للتفاعا والتواصررررررا، ودراسررررررة تأثير حقول املعرفة والعلوم اإلنسررررررا ية في  -

 من ضرورت التااما في عناك املعرفة.
ً
 اللةغة العر ية واةجنرية، ا طةفا

رصررررررد سررررررمات جدصدت في اللةغة، تلك التي تفرزها التقنيات الجدصدت في تحليا الن رررررروص والخطاعات، وعدم ح رررررررها في  -

 عةغة العلارت أو الجملة. 

إني املنهج الفي  سرررررود ضتاب علم اللةغة عين اةصرررررالة واملعاصررررررت في ف ررررروله: ال انت وال الث والرااع هو منهج السرررررااكت في  -

ى علم الليان واملعانت واللد ع، و قت ررررر الف ررررا اةول على الفراث اللةغي عار من ري اللةغة القدماك،  تقسرررريم اللةغة إ 

ا اسررررتعراض الوجوه واملسررررتو ات اةسررررلو ية في الف ررررا الخامس ظاي  عيش في تقاليد اعض  وهفا منهجا وصررررفت تار لي، أمي

 رررررررررررررورهررا في معررالجررة كررا الخطرراعررات على ُملَتل  أجنرراسررررررررررررر ررا  املرردارل واملنرراكج النقرردصررة واالتجرراهررات الفنيررة التي أثلترر  
ُ
ف

 وأشاال ا، أي أن الكتاب درل اللةغة في سياف ا التار لي واملعرفي والوصفت.
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  التصوري للهوية والذات يف اخلطاب النقدي لعمر عتيقاملشهد 
Identity and self-conceptual view in Omar Atiq’s critical discourse 

 سلطنة عمان، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق، شيخة عبدهللا املندرية د.

Dr.Shaikha Abdullah Al.Mantherei (Rustaq Colleqe of Education University of Technology and Applied Sciences) 

 

Abstract: 

The term identity opens to the overlapping expression of the writer’s subjectivity, the specificity and depth 

of his cultural, intellectual, philosophical, and metaphysical product. The focus of identity in the Palestinian 

literary production is manifested in Omar Atique’s production in the form of an active element that enters the 

artistic production continuum from creativity to influence, in an intense semantic glow referred to by Bart in 

his book The Pleasure of the Text by Formation which relies on references, quotations, symbolic construction 

and ideological climate, and was expressed by Qada Aqaq in the same sense in the form of a deep suggestion, 

as an indication of a crumbling reality, and an epistemological reference, considering the metaphysics of the 

human entity, and this conceptual dimension forms part of the textual identity in the critical production of 

Omar Ateeq.  

Our research focused on the context of identity in the critical discourse of Omar Ateeq, the specificity of the 

features of identity in his critical production, and research in the semiotics of identity and its national, religious, 

historical, and cultural aspects, as well as    the measures of the conceptual dimension in consolidating identity 

in light of the challenges of obliterating it that the critic was able to crystallize in his critical discourse. This study 

highlighted the following topics: 

1. Identity and its features in the critical discourse of Ateeq . 

2. The critical aesthetic paradox between identity and self . 

3. Ateeq’s visionary dimension of identity. 

The study concluded that the diversity of the analytical and critical horizon in the researcher’s product, the 

breadth of the imaginary horizon, and his ability to use procedural tools in the artistic conceptual analysis of 

the harvest songs of the Palestinian heritage, and to weave the Palestinian folklore into a diverse, harmonious 

and integrated fabric distributed over the forms of heritage material and literary art, that expresses the 

relationship of man to the place (The homeland) and embodies the national identity that distinguishes it from 

other societies. 
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 : ملخص

وا والفكري  ال قافي  وعمقه  وخ وصية  تاجه  الااتب  عن  اتية  التعلير  تداخا  على  ال و ة  م ط    لفلسفت  صنفت  

وامليتافيزصقت ، وتتجلى عؤرت ال و ة في النتاة اةدبت الفلسطيدي  في  تاة عمر عتيق ع ورت عن ر فاعا صدخا عتواصلية النتاة  

الفدي من اإلعداس إ ى التأثير ، في وكج دال ي مك   أشار إليه عارت في ضتاعه لفت النص عتشكيا  عتمد االحاالت واالفتلاسات  

املنا: اإلصدصولوني ، وعار عنه فادت عقا  عاملعدا  فسه في صورت  إصحاك عميق ،عوصفه إشارت دالة إ ى وافع  واللناك الرمزي و 

حقاري م هاف ، ومرجعية معرفية ، عاعتلار ميتا فيزصاك الكيان اإلنسانت وهفا اللعد الت وري  شاا جزًكا من ال و ة الن ية  

 في النتاة النقدي لعمر عتيق .  

 نا في سياق ال و ة في الخطاب النقدي لعمر عتيق ، وخ وصية مةم  ال و ة في  تاجه النقدي ، واللحث في  اشتغا عح     

سيمائية ال و ة وجوا بها الوطنية ، والدصنية، والتار لية ، وال قافية ، وما ي مقاصيس اللعد الت وري في ترسيخ ال و ة في ظا  

 علورتها في خطاعه النقدي، ورضزت هفه الدراسة على املحاور ا تية :  تحدصات طمس ال و ة والتي استطاس النافد من 

 (  علق ال و ة ومةمح ا في الخطاب النقدي عند عمر عتيق .  1

 ( املفارفة الجمالية النقدصة عين ال و ة والفات . 2

 لل و ة عند عمر عتيق .  الر  وي ( اللعد 3

وخل   الدراسة لتنوس اةفق التحليلي والنقدي في  تاة اللاحث ، واتساس اةفق التليلي ، وتمكنه من اةدوات اإلجرائية       

الفلسطيدي نسيجا متنوعا   الفلسطيدي، ون جه من الفراث الشعبي  الفدي ةغانت الح اد من املوروث  الت وري  التحليا  في 

ل الفراثية املادصة واةدعية الفنية ، و عار عن عةفة اإلنسان عاملاان  الوطن( و جسد ال و ة  ومتناغما ومتاامة صتوزس على اةشاا

 الوطنية التي تميزه عن غيره من املجتمعات.  

 

 املقدمة  

تجلى اللعد الت وري للنتاة الفلسطيدي في مةم  ال و ة الفلسطيدي من خةل النتاة الغنا ت في مواسم الح اد،             

لشعلو ية ، وعارت الن وص الغنائية  عن سيرورت المتناهية من االصحاكات التليلية الداللية ، وولدت مساًرا من اال طلاعية  وا

عالفات وال و ة   الفنية االصحائية ،وخاصة فيما صت ا  ال ور  في  عنية تشكيلة خطاعية مازج  اإلعداس  ، وخلق   اال فعالية 

ال اةغنية  ظ رت  حيث   ، حيو ة  الفلسطينية  صورت  في   ، واملستقلا  والحاضر  املاض ي  شعري  شما  عاستلطان  فلسطينية 

 متجددت ومتنوعة. 

اشتغل  مش دصة اةغنية الفلسطينية في موسم الح اد والشعلو ية عمةم  الزماان ، وتفاصيا ال و ة ، حيث ا طلق        

ون ال و ة الفلسطينية مرت عاللغة  فس ا وما تحمله من  الالمات من معا يها في أاعاد هفا الاون ، حرت طليقة، لتعار عن مكن

رموز ومجازات ، ومرت عإشراه الطليعة اشتا م اهرها ، في عنية اإلعداس الغنا ت ، وفي شلكة من العةفات التي تندرة من خةل ا  

ةغنية الفلسطينة في مواسم  في عنية االمفزاة عين الفات وال و ة والزماان. وفام  الدراسة على فاعلية الخطاب النص ي في ا

الح اد والشعلو ية ، و نية ال و ة والفات ، والتي تشال  عإعداعي ها من خةل فاعلي ها وا طلاعي ها الفنية في املش د الت وري   
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ر  ة  ، في شلكة عةئقية عين اللغة والنص ، والااتب ، والقارئ ، في شاا حرضة دصمومة تفاعلية ، في عةفة نسيجية مفراعطة ع

داخلية عميقة وراك اةغنية الفلسطينية ، تكشف  عتحليلنا لللدا الن ية عتنوس أشاال ا ، ومش دص ها الحقار ة عالفرضيز على  

 املحاور ا تية :  

 ( علق ال و ة ومةمح ا في الخطاب النقدي عند عمر عتيق .  1

 ( الجمالية النقدصة عين ال و ة والفات . 2

 ة عند عمر عتيق . لل و  الر  وي ( اللعد 3

 

 املحور األول : عبق الهوية ومالمحها في الخطاب النقدي عند عمر عتيق . 

عرر املاهية( ، فُ و ة             ال و ة  ، عتماثا  الفات عار التطورات وامل اهر املختلفة  إن ما نشير إليه لفل الُ و ة من وحدت 

الش يك  ي حقيقته الخاصة عه ، أي جوهره وضينو ته ، وهفا الجوهر صرتلا في أصله عنسق املوروثات الحقار ة ومن اةسئلة  

و  عالاون  املتعلقة  اةعرا   واةجو ة  من  الفات  ، وخ وصية  الدصنية  العقائد  ومن  اةخةفية  املعاصير  من  اإلنسانت  السلوه 

والتقاليد ، واالرتلاط الفاتت عالفراث والطليعة والحاضر والتار خ ، وكا هفه التداخةت تفا ي إ ى تما ي ال و ة الفاتية الفردصة  

طيدي التي تنتمي إليها  ات النافد ، ومن تراعا الُ و ة عين الفاتية  للنافد عمر عتيق في هو ة اةمة وخ وصية الفراث الفلس

والخ وصية تنشأ عةفة التداخا عين املاحول والفات ، و   ر امفزاة القيم وامللادئ وامل ا التي تم ا الشخ ية للنافد عتيق  

هو ة املجتمع من الروق املعنو ة والجوهر  مع املجتمع ، عتداخلية هو ته وعقيدته ولغته ، وثقافته ، وحقارته، وتار له ، مع  

اةصيا للكيان واةمة ، و ارز  لك في النتاة الفي أعدعه كاترنا ومنه  الفراث الشعبي في محاف ة جنين والجليا ، هو ة وا تماك  

 عالتحليا والتف يا . الشعلو ة في مدینة  اعلس عين التقالید والدین( ، وسنتناول م ، )  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(

رضزت الدراسات التحليلية النقدصة لعتيق على العمق التحليلي ل خطاب النص ي في الفراث الشعبي لألغنية الشعلية التي       

شاع  في موسم الح اد ، و رصد اةاعاد اللغو ة والنفسية واالجتماعية في اةغنية الشعلية ، حيث رصد الااتب التحوالت  

ة في الخطاب النص ي ، ورسم من الفراث الشعبي الفلسطيدي نسيجا متنوعا ومتناغما ومتاامة صتوزس على اةشاال  اللغو ة املم ل

الفراثية املادصة واةدعية الفنية ، و عار النسيج كله عن عةفة اإلنسان عاملاان  الوطن( و جسد ال و ة الوطنية التي تميزه عن  

مزاصا خاصة ؛ تمازة اإلعداس النقدي للااتب في روق التغدي وممازجة املوروث    اس الفراثغيره من املجتمعات . ولاا  وس من أ و 

التفرد   عن ر  منها  ورسم  الشعلية،  الحااصة  عن  اإلصقاعية  عل ائ  ا  امتازت  التي  الشعلية  اةغنية  تحليله  في  الفلسطيدي 

ة واس الفراث، إال أن الفراث كله  عد ثقافة واحدت وموحدت  والتميز في أ واس الزجا الشعبي . وعلى الرغم من وجود املزاصا الخاصة  

تحدد ال و ة الوطنية التي سطرها الااتب في خطاعه النص ي  ، وتجسدت بها م اهر  العةفات االجتماعية، ، في تراسم التعالق  

الن ية م العةئق  ،   وتميزت هفه  الفطر ة ل نسان  الحاجات  ، وتكشف  عن  الفرضيبي ملاون  عين اإلنسان واةرض  اللعد  ن 

ق تحدصد هو ات املتلاطلين ، وهو ة النص / الخطاب  اته ،  مميزاته ، ونسيجة ، وعةفاته ، والخطاب النص ي في رسم  وعه، و 

،  لك ملا في القلا والتحدصد من  جاق في تحليا ماو ات الخطاب، وضيفية التعاما  1من خةل أصواته ومعجمه وتراضيله ...ق  

سطة لعلة ال و ة التي تأخف  معه، حيث  عد الفرس املعرفي هو اةسال في مرافلة عملية إ تاة الخطاب قف و  عين له حدوًدا عوا 

 
  7( لسا يات النص    حو منهج لتحليا الخطاب الشعري ( ، أحمد مدال ، ص 1
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، وفد شاا النافد  لك في ممازجة اةغنية الشعلية في موسم الح اد ، وتجلى التحليا    1شاا عملية اعث دائم للقواعدق

 التف يلي ل ا في مقامين تنوع  عين دالئا املعدا واشارات املقمون التي  هج ا الااتب ، والتي عارت عن ا تت :  

 وجدانت   أغانت الحث والنشاط /أغانت الغزل العفي  ( _ اللعد النفس ي ال

 _ اللعد الدصدي والوطدي لشجرت الز تون ومقامين الفرميز    . 

 _ اللعد الروحي التقميدي للغة الن ية.

 

فدم النافد  الااتب( تحلية منهجيا لألغنية الشعلية في موسم الح اد ، وفد رضز على عناصر الخطاب النص ي       

شارت ل ا  ليندا فةور( ما صت ا عالخطاب في عرض ا ملاو اته ، وعقدت الر ا عين   النص ، والااتب، والقاررك( التي أ

فةور(  ليندا  وعرض       ، عالخطاب  املحيا  االجتماني  الوسا   ، الفهنية  ،والتم ةت  اللغة  من خةل   ،2    
ً
 مو جا

كا  عه  صت ا  ما  كا  فيه  مو حة  الخطاب  ملاو ات   
ً
والسياق  ت و ر ا  ، واةهدا   النشطة،  واملعرفة  اللغة،  تت   

االجتماني ، والتم ةت الفهنية ( ، وظ رت هفه التم ةت في تحليا الااتب ةغانت موسم الح اد من التقص ي للمعدا  

الزراعية عنها وارتلاط ا عالعاطفة اإلنسا ية ، و  ي عاطفة  اللغوي من الدالئا التي تعار اةغنية الشعلية في املواسم 

فطر ة عفو ة ص ور بها الرجا عاطفته تجاه املرأت . وال صتعارض هفا اةمر مع ثقافة املجتمع الزراني املحافل ، ةن  

. وال صوجد مجتمع اشري صللو من   العربت  الغزل العفري في الشعر  إ ى  الحياك ،ف ي أفرب  كلمات اةغنية ال تلدو 

    .3 تلادلة عين الرجا واملرأتاةغانت أو الشعر الفي ص ور العاطفة امل

سار التحليا النص ي وفقا ملا رسمه   محمد مفتاق (  من تفاصيا ماون الخطاب النص ي من الناحية التحليلية     

 : 4في دراسة مستو ين، وهما : املستور اةفقت واملستور العمودي في النص ، ضما صأتت  

 

 

 

 

 

 

 

 
 27م، ص 2007(  ام الخطاب ، ميشا فوكو، ترجمة:محمد سرية، دار التنو ر، عيروت،   1

 .   212م ، ص 2005،  1، دار تو قال ، الدار الليقاك ، ط ( االستعارات والشعر العربت الحدصث ، سعيد الحن ا ي2

 ( الفراث الشعبي في محاف ة جنين والجليا ، هو ة وا تماك  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(، عمر عتيق.    3

   163(تحليا الخطاب الشعري   اسفراتيجية التناص ( ، محمد مفتاق ، ص 4
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،  وتحليا العةفة الداللیة  1إن اللعد التحليلي لعتيق عرز في تحليله للشعلو ية في مدصنة  اعلس عين التقاليد والدصن  

الشعلو ة وطقول  شعلان  ش ر  تسمیة  داللة  عين  تجمع  التي  إن  هاب   الخفیة  إ    ؛ 

مع  االجتماعیة  الناحیة  من  یتقاطع  شعلان  ش ر  في  وال لات  العطایا  اللتمال  امللوه  إ ى  العر یة   القلائا 

القیافة  وحسن  الكرم  فیم  فیه  تتجلى  اجتماعیا  م  را  تعد  التي  الشعلا یة  واملوائد  الوالئم  إ ى   الدعوت 

ن الخطين ، ال صقت ران على ماون الخطاب الشعري اعينه، إ   واالستقلال وتقدیم ال دایا النقدیة والعینیة،  إن هفص

، ضما أن التفاوت ليس في هفا التأطير الن ري عا طليعة النتاة اةدبت وخ ائ ه، وضيفيته    2كا خطاب صحتوي عليهما  

يات الت ور ، و ي معيار التفاوت في كا  لك ، وفد فام الااتب عتحليا اةغنية الفلسطينية في موسم الح اد في تجل

لالمات اةغنية في السياق الزمدي ملوسم الح اد الفي صحين في ال ي  الحار ، ارتسم  كلمات اةغنية ع ورت  هنية  

ع ر ة للمزارس الفي صت رب عرفا في أثناك الح اد . وعلى الرغم من أن التمدي في اةغنية مستحيا إال أن العاطفة  

 ؤسس على الخيال في الغالب ، أما املشاعر فت در من القلب .  صادفة ، فالت و ر الفدي في اةغنية م

 تشاا حقا الخطاب النص ي في دراسة أغنية في موسم الح اد وفق املاو ات الن ية عين :       

 ي حقا الخطاب : العةفة عين النص واملوضوس    

 ي وس الخطاب : العةفة عين املخاطب واملتلقت     

، وتم ا التفاعا الخطابت   3ين املخاطب واملتلقت في اعض مقامات التفاعا االجتماني فحور الخطاب : العةفة ع 

في التحليا النص ي لألغانت التي ت خر من الكسا في العما ، وتقفرب دالل ها من صورت درامية  أن ال خر ة أسلوب  

، وتن جم ال خر ة في اةغنية مع    ص  ر عند التعب واملشقة ، ويهد  إ ى اضفاك املرق كت صتحما الفةق أعلاك الح اد

مواف  ال خر ة في ال قافة الشعلية ، إ  إن أضثر املجتمعات سخر ة و كتة  ي املجتمعات اةضثر معا ات وتحمة. تم ا 

 اةغنية مرجعا تراثيا لألدوات التي كا   تستعما في موسم الح اد . 

والت و         اللغوي  النسيج  في  الزراعية  اةدوات  عالح اد   اضتسب  املرتلطة  الفلسطينية  اةغنية  تحليا  في   ري 

الح اد   إ ى صورت من مشاهد  تتحول  اةغنية  في  الح اد  أدوات  ، ةن  الوجدانت  الدال ي  والتفاعا  الجما ي  عالرو ق 

جا  وطقوسه ،  حو توظي   لة ق املنجا ق في اةغنية ، تشله اةغنية مش د ح اد القم  عميدان الفروسية ،و لدو املن 

ح ا ا أصية صمتطيه الح اد ، و تحول املنجا إ ى فارل صمتطت الزرس . وترسم هفه ال ورت الفنية معالم العةفة 

الفي صحرص   املنجا  إ ى ت و ر  الفروسية  ميدان  من  اةغنية  في  الت و ر  و تحول   . واملنجا  الح  اد  عين  الحميمة 

ملنجا عن ا تماك الفةق لألرض ، والتعالق الوجدانت عين موسم  الح اد على تز ينه عرق ق الخراخش ق . و كش  تز ين ا

الح اد والح  ادصن . ضما أن تكرار كلمة ق منجا ق سلع مرات في مقطوعة غنائية ف يرت صؤضد اال تماك والتعالق ؛ ةن  

 تكرار االسم دليا على التعلق والحب.   

، وتحدصد  وخ ائ ه في  تاة عمر عتيق النقديطاب  صرتكز عمق التحليا إ ى التوصا إ ى فحور وماون الخ      

، والشعر ة( املرتلطة  عالتعليرصة، واالف امية، واملرجعية، واال تلاهية، واملعجمية  املتعددت  في  4وظائفه  ، وظ ر  لك 

 
 3في مدصنة  اعلس عين التقاليد والدصن ، عمر عتيق ، ص  ( الشعلو ية 1

    54م ، ص 2006،  3( دصنامية النص ، محمد مفتاق ، املرضز ال قافي العربت ، عيروت / الدار الليقاك ، ط2

   106( اللسا يات وتحليا الن وص ، راع  عوحوو ، ص 3

  140م، ص 2008، 1، عالم الكتب الحدصث، أر د، ط( مدخا إ ى التحليا اللسانت ل خطاب الشعري، نعمان عوفرت 4
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ل جمال    اللعد الت وري عتشريه الز تو ة عالعرول صجسد الجمال امل ا ي في ال قافة الشعلية التي ترر في العرول م اال 

الز تو ة   ارتلاط  والكمال والنشوت ، فة موصو  صتفوق عليها ، ف ي سيدت الجمال وامل ال واالضتمال ، ضما أن  فت 

عالقيمة املالية  ما عت من عالفلول( صؤضد القيمة النفسية واالجتماعية لشجرت الز تون التي صراها الفةق درعا ح ينا  

خيرت التي صطمئن ل ا، وتمنحه اةمان والسكينة والرضا، و ن جم هفا اللعد النفس ي  صحميه من الجوس أو الفقر ، و ي الف

 واالجتماني لشجرت الز تون في اةغنية الشعلية مع داللة اعض اةم ال الشعلية الخاصة اشجرت الز تون والز  .  

    

 املحور الثاني :  املفارقة الجمالية النقدية بين الهوية والدات . 

في             وعلى خ و ة   ، عميق  إنسانت  اعد  في  الزماانت  التم  ر  على  عتيق  لعمر  النقدي  الخطاب  في  الُ و ة  ا فتح  

التك ي  الروحي ، في دراما إعداعية م ل  طافة التدليا العميق لل و ة في رسو: املاان، وعةماته ،ضما اشتغا  تاجه النقدي   

ية الحميمية في مةم  اةغنية الفلسطينية املرتلطة عموسم الح اد  ، حتا علغ   عحقور ماانت متنوس في فقاك إصحا ت عالعشق

مةم  ال و ة في  تاة حراض ا الجما ي عالفو ان الكلي في روق املاان وتفاصيله من الشجر والرشر وامل اهر املتنوعة ، في فاعلية  

املش د النقدي في عةفة الفات عاملاان ، في اعد ت وري    الفقاك الزماانت ظ ر التحفيز التليلي املش د الت وري، ومن اشتغال

 ،ضما امتد حقور الفات عين أاعاد املةم  الت ور ة ، ليمزة الفات عالتار خ واملاان والزمن وال و ة الفلسطينية .  

عن  اته محاوال تأصيل ا  رضز النافد في  تاجه النقدي على التعلير عن الُ و ة في إطار حقاري متسارس تار ليا، صلحث فيه        

وتجفصرها في مةم  الر   ، و ين اةصالة واملعاصرت ،  وبهفه املفارفة تمكن النافد من رسم اللعد الت وري ومن ترسيخ وتأصيا  

ثواع  ال و ة في  تاجه النقدي ، في شلكة ت ور ة ر  او ة إعداعية مزج  عين اةمكنة واةزمنة ،ترسم اةغنية الشعلية صوًرا  

  فنية ترتقت إ ى املشاهد الل ر ة املخزو ة في الفاضرت.

إن اةغنية ليس  ت جية تار ليا للطقول االجتماعية في مواسم الزراعة وحسب ، عا  ي ت جيا ع ري  شله شر طا      

، وهناه أحوال  ، ق وهناه عنية  فسية ، وسيافا تاما وراك أي خطاب لغوي 1سينمائيا صوفل الفاضرت حينما  قرأ كلمات أغنيةق 

، وفي هفا الفراعا السيكيولوني عين  2 فسية ضمن  لك املقام النفس ي العام، لفلك فإن الخطاب صتشاا عحسب تلك اةحوالق 

السللية ، وهفه   العةفة  التعالق والتداخا الت وري عاالتجاه القدي في  الفات والنتاة تتجلى فوت الخطاب، في صورت من 

 حدود الت ور إ ى اال فعال في شاا فوت  فسية تنلعث من الفات إ ى الوافع والقارئ .   العةفة التي صتجاوز بها

ر          أعداس الااتب من الخيال واإلصحاك في تحليا رمز ة صورت الز تون في اةغنية الشعلية في موسم الح اد     قتعا 

ها لللعد التار لي الرتلاط الفلسطيدي عأرضه،   جرت الز تون عن العةفة التار لية عين اإلنسان والوطن ، وترمز جفور 

وتشاا دلية على التمسك عأرض اةجداد . وتشاا  جرت الز تون في اةدب الفلسطيدي وخاصة الشعر أصقو ة رمز ة  

الز تون ، فاةرض  . تلفزل دالالت دصنية وسياسية املزارعين مرتلطة عوجود  جر  ومازال  فيمة اةرض لدر فئة من 

  4، وهو ما عار عنه مفتاق عدصنامية النص    3الز تون أعلى في فيم ها املادصة من اةرض املزروعة اغير الز تونق املزروعة ع

، وتأتت الدصنامية من عمق اللعد التحليلي لرمز ة الز تون ومش دص ها الن ية في أغنية الح اد الفلسطينية من امتداد  
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 .70( تحليا الخطاب الشعري  إسفراتيجية التناص(، محمد مفتاق، ص 2
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ةغنية الشعلية مع داللة اعض اةم ال الشعلية الخاصة اشجرت الز تون  اللعد النفس ي واالجتماني لشجرت الز تون في ا

  ، أوراف ا  دصمومة خقرت  حيث  من  اة جار  من  غيرها  عن  الز تون  تميز  جرت  الز تون   مش دصة  وت جا  والز  . 

 جرت الز تون  و ن جم هفا التميز والتفوق مع الجمال امل ا ي لشجرت الز تون في وجدان الفةق الفي صقارب عين جمال 

وأ وثة العرول من ج ة ، وتميز الز تو ة علقرتها عن غيرها من اة جار ،  فاعلية الخطاب الشعري تلدأ من الالمة  

أي أن الالمة ال تكسب دالل ها إال من السياق ، وهفا القا ون صنطلق على وضع الالمة في  ص أدبت   الفاعلة في السياق،

 .2، وتتشاا فاعلي ها في إطار عني ها الفاتية واملشفرضة، وفي تداخا اللنيتين تشكيا لفات الخطاب   1أو غير أدبت 

تعد الخ وصية في  تاة عمر عتيق من تحليا الخطاب النص ي عالطافة التعليرصة ، واملحره النفس ي واال فعا ي       

 عين اللدا  والت وري ، وترضيزه على تحليا اللغة ، و حن الفقاك الدال ي ،  
ً
 وان جاما

ً
حتا ص ل   لك الفقاك تراعطا

ال وتية واملعجمية والفرضيرية ، حتا تتشاا عوادر اإلعداس في اإلطةق في فقاك اللغة ، وفد تشاا في امتداد التحليا  

الحراثة   حيث  من  عالشجرت  املزارس  وعناصة  الز تون،  حب  لحجم  والت و ر  التغدي  ُصقمرها  ع ورت  للز تون  النص ي 

ثمر   في محاسن  الفةحين  عين  عالتفاخر  توحي  . ضما  الحجم  ضلير  ثمرا   مر 
ُ
ت التي  املحسنة  اة واس  ، واختيار  والتقليم 

الز تون ، إ  كان التفاخر عينهم  شاا حيزا الفتا في حياتهم االجتماعية اعتمادا على أن الز تون وخاصة موسم جدي  

زارعين ، لت ا العةفة الوجدا ية عين الفةق والز تو ة إ ى مناجات تجسد  ال مار  شغا مساحة  هنية وزمنية في حيات امل

  
ً
ارتلاط الفةق اشجرت الز تون ، و تشاا لنا  ق ةن النص اةدبت عوجود عائم ، فملدعه صطلقه في فقاك اللغة ساعحا

عتيق لتحليا عؤرت التفاعا النص ي    ، وهو الج د الفي عفله عمر3فيها ، إ ى أن صتناوله القارئ و أخف في تقر ر حقيقتهق ،

في أفق تحليا الخطاب من التداخا ال ميمي في تحليا أغانت موسم الح اد ورمز ة الز تون والتقص ي عين مراحا  

اإلعداس واال فعال والت و ر لتوسيع اةفق التليلي في مسار النتاة والتلقت الفي أشار إليه الجرجانت في أسرار اللةغة  

 ف و في اةضثر صنجلي لك اعد أن صحوجك إ ى طلله عالفكرت ، وتحر ك الخاطر له ، وال مة في ق إن املعدا إ
ً
 ا أتاه مم ة

 . 4طلله ، وما كان منه ألط  كان امتناعه عليك أضثر، وإعا ه أظ ر ، واحتجاجه أشدق 

طر للوصول إ ى صلب اإلشاالية  تمكن الااتب النافد عمر عتيق من تحقيق التداخا اإلصجابت عين اللنيات واة         

و تفجر   صتفكك  ولكن ضي   ترضيله،  ضيفية  حتا  وال  النص،  صأتت  أصن  من  ال  اللحث  في  املتم لة  املدروسة  الخطاعية 

. إن هفه العملية التحليلية التأو لية تحتاة إ ى ج د مك   صقوم على دراسة وف م ما    5و ستل ب، ضما أشار عارت 

الن ية  العةفات  من  النص    صت ا  الشعري وعةفة  الخطاب  تحدد مةم   التي  واملعانت،  والالمات،  اةصوات،  عين 

عال و ة الفلسطينية والفات ، في ظا حرضة االستلا ة الن ية التي تكش  عن مكنو ات النص من صورت تفا ل املزارس  

وفير صحقق رغلة صنت رها املزارعون  عأجم ثمار الز تون التي صتمدا لو كا   عأجم ثمرت الليمون كت صح ا منها على ز    

في  هاصة املوسم و ي ق الخاز امل خن في الطاعون ق الفي  عد من طقول املأكوالت الشعلية الفلسطينية التي ترتلا  

 عموسم فط  الز تون في الغالب .

 
 .  164عر املعاصر(، محمد عنيس، ص( الشعر العربت الحدصث عنياته وإعداالتها  الش 1

 .  184م، ص2003د سمار  -، أضنو ر32( التعاما عين عنية الخطاب و نية النص في النص اةدبت، توفيق فر رت، عالم الفكر، العدد ال انت، مج 2

   28( الخطيئة والتفكير ، الغفامت ، ص  3
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حزمة من امل ط حات الشعلية التي ترسم    1تتقمن املناجات في املقطوعة الشعر ة أغانت في موسم الح اد             

اده   الز تون  صل   جد  الفةق فط   الفي صلدأ فيه  اللاضر  الز تون و ي ال لاق  اليومية في موسم  الحيات  تفاصيا 

ادت( ، وقدراسة   الز تون في اللدادت ق ، أي حجر اللد الفي صطحن ثمار الز تون،  ساري( ، واةدوات املستلدمة  الجد 

وتقص ا الااتب النافد عمر عتيق اةسال للوصول إ ى عؤرت الخطاب الشعري عاللحث في اللنية اللغو ة ودالئلية النص، 

وعناصره ،   والكش  عن خلاصاه، ةن   رتنا للنص صجب أن تاون أضار من مجرد سيميولوجيا ف و صلدي ضنقد للمعدا، 

 وفوا ينه، ة ه صتأسس من تقافر عناصر داللية وفنية وت ور ة .  

عرز اإلعداس التحليلي للنافد من القدرت في الوصول إ ى أدوات إجرائية مقننة دفيقة لتحليا الخطاب النص ي،         

وسم غنيا عال مار صتفاكل املزارعون  ملواسم الز تون والعةفة عين املوسم و ضمية ال مار ، وحينما صاون امل  ضما في تحليله

وُ سما املوسم ق املاسيةق ، وإ ا كا   ضمية ثمار الز تون فليلة ُ سما املوسم ق شلتو ة ، وعلا ارتلاط الق ائد عتكرار  

 لفل   ز تو ا( في اةغنية مناجات عين املزارس والز تو ة ، ضما صكش  التكرار اللف ت عن عشق املزارس ملوسم الز تون 

وحينما تقا ثمار املوسم تعار اةغنية الشعلية عن عتاب الفةق للز تو ة ضما في اةغنية ، وهفا التواصا الروحي  عد .

، ومن ارتلاط اإلعداس عوافع خطابت خاص،  سم النتاة  2تدرجا في مستو ات التوتر في أاعاد الفعا الخطابت النص ي  

متش3اإلعداني  اته  متداخلة  صورت  في  لي  ر  وهفا  ،  الداللية،  واملستو ات  الفرضيرية  املستو ات  فيها  تتقاطع  اعكة 

التقاطع  عد جا لا رئيسا في اللنية التاو نية ل خطاب، التي تمتد في ظا متتالية فنية لغو ة من ال وت إ ى املعجم إ ى  

ياون من وج ة   ر ر فاتير  ، ل4الفرضيب، في شاا أشار عنيس( عأ ه الدال املرضب، ال مجموس دوال تتجاوز فيما عينها 

 ، وهو ما أعدس النافد عتيق في تحليله وتأو له. 5وحدت داللية واحدت  

 املحور الثالث : البعد الرؤياوي للهوية عند عمر عتيق . 

 عد التدرة التحليلي في النتاة الفي خلفه عمر عتيق لتحليا اةغنية الفلسطينية في موسم الح اد والشعلو ة     

تحليا عنية الخطاب الشعر ة عالي ها عين اإلعداس والتأثير عن طر ق املمارسة الواعية الدصنامية الفاعلة، عين القارئ  

 .6املعدا من  لك النص(، وتفاعا عين النص والقارئق والنص، ق عقارئ   فاعا له القدرت على استلةص

ظ ر اللعد الر  اوي لل و ة الفلسررررررطينية في اإلعداس النصرررررر ي ، حيث ترسررررررم اةغنية الشررررررعلية صررررررورا فنية ترتقت إ ى  

فاةغنية ليسررررررررررر  ت رررررررررررجية تار ليا للطقول االجتماعية في مواسرررررررررررم الزراعة  . املشررررررررررراهد الل رررررررررررر ة املخزو ة في الفاضرت

 : ، عا  ي ت جيا ع ري  شله شر طا سينمائيا صوفل الفاضرت حينما  قرأ كلمات أغنية تقول  وحسب

 
 14الفراث الشعبي في محاف ة جنين والجليا ، هو ة وا تماك  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(، عمر عتيق ، ص ( 1

 . 97، ص2007، 27( الشكة يه الروسية، محمد الو ي، مجلة عةمات، العدد2

 56م ،ص 2008،  1عالم الكتب الحدصث، ،أر د ،ط( مدخا إ ى التحليا اللسانت ل خطاب الشعري ،نعمان عوفرت ،  3
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 .  9م، ص1997الليقاك، 
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 س الليدر ما أحلى الشاعوب 

 وسيدي صفري عر الترنات 

 والجاجة عتنق جلوب 

 .1وستي تغر ا عالقمحات  

تطير التان عن حب    إن اةغنية مش د مؤل  من ثةث لقطات ت و ر ة ؛ صورت املزارس الفي صحما املفرات التي     

القم  ، وصورت الدجاة الفي صلتقا الحلوب من اةرض ، وصورت املرأت التي تغر ا القم  كت ص ل   قيا من الشوائب  

،  عين عالم الشعر والوافع ت  ر قغاصة     2. وال صلفى أن اللقطات ال ةث تلفزل أعرز مشاهد الحيات االجتماعية الزراعية  

سئلة الجمالية املتداخلة التي تحتاة إ ى مغامرت من  وس فر د إلجراك حوار سري مع ا  س هد   متشاعكة معقدت من اة 

،وتعقيدها، وغموض اق وتشاعك ا  رموزها،  النتاة    3فك  لينطلق   ، الوافع  الوافاي والخارة عن  عين  تر ا  في عةفة   ،

 .    4النص ي في تشكيا عنية ق ملا ال صمكن حسمه ، وعدم إماا ية الحسم في النص تارز عموجب   يته ق

تتي  تجليات النص الغنا ت الفلسطيدي  فافا واسعة أمام عملية التأو ا والتحليا والر ا عين الفات وال و ة ،       

حيث ص ل  الدور في التلقت مواز ا ل عداس  اته، وتتحقق عفلك التااملية الخطاعية الشعر ة ، حتا ص ل  الخطاب  

إليه  كارل اص ز شيفرله( إ ى الدفة في التحليا  ، إن التقص ي    فقاك  5الشعري ضما أشار    يا ووسطا للتأما، صحتاة 

النص ي التحليلي لعمر عتيق أظ رت الخطاب ضعملية متشاعكة متااملة قفي مح لة ترضيبها ، وليس الجزك داال عفاته  

ال ت  ر أو  شأن الجملة النحو ة، إ ا ما اخت ر ا منطق التناظم الدال ف و  لك الوجود العام صرد مش دا لغو ا لح

،وهفا التناظم الدال في الخطاب ملع ه اال طةق من اللغة اعمق الت ور، ةن اللغة   6تأجب أو تغرق في االحتجابق 

 ي ق الوسا املشخص الاي الفي  عيش وني الفنان ، والالمة فيه ال تاون واحدت أعدا، إ ها واحدت عوصف ا   اما  

زل عن التأو ةت، واإلدراكات اإلصدصولوجية املشخ ة التي صزخر بها، وعن  صرفيا  حو ا ةشاال معيار ة ،مأخو ا عمع

،   حيث شال  هفه اللغة الحية الت ور ة ممازجة الخطاب للفات ، في  تاة اصقاني    7ال يرورت املستمرت للغة الحية ق 

 متعالق ،مفراعا، مك  ، دصنامت .  

ضوس إ ى املحمول متقمنة النتاة اةدبت و لاصة اللغة اعتمد عمر عتيق في تحليا لغة الخطاب النص ي من املو 

، وهفا جا ب من املواز ة التي    8عجا ليها املكتو ة، واملقروكت، قوكا ضتاعة  ي لغة موضوعة، وكا فراكت  ي لغة محمولةق

ب في صورته  في الخطاب النص ي أظ ر امتداد اللغة وعةئقي ها مع الجا ب الفدي ، وال وتت ، والت وري، لي  ر الخطا

 
 19جنين والجليا ، هو ة وا تماك  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(، عمر عتيق ، ص( الفراث الشعبي في محاف ة  1
 10الفراث الشعبي في محاف ة جنين والجليا ، هو ة وا تماك  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(، عمر عتيق ، ص ( 2

 13م، ص2008، 1دصث،اةردن، ط(املغامرت الجمالية للنص الشعري، محمد صاعر عليد، عالم الكتب الح 3

،  1(  يات  عين ال رمنيوطيقا والتفكيكية( ،ة.هيو سلفرمان، ترجمة: حسن  اظم وعلي حاضم صال ، املرضز ال قافي العربت ،عيروت،ط 4

 127م،ص 2002

   120م ، ص 2007،  1،  دار الكتاب الجدصد ، عيروت ، ط ( فراكت الن وص ، التلييلية ، كارل اص ز شيفرله ، ترجمة : أ جر ضروسمان وثكة زاضروا 5

 17، ال يئة امل ر ة العامة للكتاب، ص 1997، خر   2، العدد 16( سؤال املعدا واملعدا الشعري، م طفى الكيةنت، ف ول، املجلد 6

 45م، ص 1988مشق، (الالمة في الرواصة ، ميلائيا عاختين ، ترجمة :صوس  الحةق، منشورات وزارت ال قافة ، د 7
 158م، ص 1986(اللسا يات وأسس ا املعرفية ، علد السةم املسدي، الدار العر ية للكتاب، تونس،  8
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اللغة تستلدم ضمادت لتاو ن وحدات الخطابق ،أعرز    1العامة في شاا ق  ام تعليري خةق، وفي  فس الوف  فإن 

عنيات   عين  امتدت  في شاا عةفات   ، والتداولية  والفنية  اإلصدصولوجية  عين  املزة  إعداعية شال   تراعطية  لنا  املحلا 

التأو  التداخا  من  وهفا  عد   ، والسياق  اللاح ة  سااردا  النص  إليه  أشارت  ما  هو  الشعري  الخطاب  لتحليا   لي 

، من أن ف م سيرورت النص  ي الشرط اةسال ملعرفة تحليا النص، وضيفية التعاما معه ، على اعتلار النص  2ماليا(

  سير في اتجاهين متعاضسين: 

 (bottom-upالااتب الجيد: صنطلق من املوضاي لي ا إ ى اإلجما ي   -أ 

 .-bottom) (upرئ الجيد: صنطلق من اإلجما ي لات صف م املوضاي والقا   -ب

استطاس النافد أن صحلا اللغة الشعر ة في تشكيل ا وفني ها ،وترضيبها،  وتجسد جمالية املش د النص ي والتي أشر ا  

ية التي ترر في  العرول إليها ساعقا في تشريه الز تو ة عالعرول  وهفا التشاعه هو تجسيد ل جمال امل ا ي في ال قافة الشعل

م اال ل جمال والكمال والنشوت ، فة موصو  صتفوق عليها ، ف ي سيدت الجمال وامل ال واالضتمال ، ضما أن  فت ارتلاط  

الز تو ة عالقيمة املالية  ما عت من عالفلول( صؤضد القيمة النفسية واالجتماعية لشجرت الز تون التي صراها الفةق درعا  

التي صطمئن ل ا،  ح ينا صحميه أو الفقر ، و ي الفخيرت  و ن جم هفا   .وتمنحه اةمان والسكينة والرضا    من الجوس 

اللعد النفس ي واالجتماني لشجرت الز تون في اةغنية الشعلية مع داللة اعض اةم ال الشعلية الخاصة اشجرت الز تون  

 جرت الز تون عن غيرها من اة جار من حيث دصمومة    والز   التي أشر ا ل ا ساعقا . وت جا املقطوعة الساعقة تميز

خقرت أوراف ا ، و ن جم هفا التميز والتفوق مع الجمال امل ا ي لشجرت الز تون في وجدان الفةق الفي صقارب عين جمال  

، وبهفا التحليا النسق الرمزي  3 جرت الز تون وأ وثة العرول من ج ة ، وتميز الز تو ة علقرتها عن غيرها من اة جار 

فدصم ا   والنقدصة  اةدعية  الدراسات  إليه  أشارت  ما  ور ا   ، غير  سير  جا لا  الخ وصية  من  دراسته  النافد  اضسب 

وحدصثها ، ضدراسة الجرجانت في دالئله، التي ترضز على اللحث في الدال واملدلول، ق ولتووي املعانت العد أن تتحد أجزاك  

 .  4ق ا في اعض، و شتد ارتلاط ثان منها عأول... وأن صاون حالك فيها حال اللانتق الكةم و دخا اع

إن اللنية الفراعطية في اةغنية الفلسطينية تشاا ميزت اإلعداس عالفراعا التواصلي ، عاال طةق من روق املعدا ،      

لخطاب عماهيته اإلعداعية، وهفه اإلعداعية  ، في شاا عةفة تتلعية حا فة جادت ترمت إ ى الن رت إ ى ا  5واالرتلاط عه 

 ي التي تدعو القارئ أن صاون عنفس مستور النص من القوت أو الفتور،ق فإ ا مررت علفل حسن أخفت عرفلته، أو  

معدا عد ع تعلق  عفصله، وتحفر أن  سلقك فإ ه إن سلقك تعل  في تتلعه، و  ر  في تطلله، ولعلك ال ت حقه على  

هفه التتلعية التي أشار إليها العسكري  ي التي تم ا أحد أسس الخطاب من التفاعا واللحث عن  ، و 6طول الطلبق

 التك ي  الت وري . 

 
ت،  ( اإلرث املنهجي للشكة ية ، تزفتان تودورو ، من ضتاب   في أصول الخطاب النقدي الجدصد(، ترجمة: أحمد املدصدي، مطااع النجاق الجدصد 1

 13م، ص 1989الليقاك، الدار 
 م،1991، 1أ در ة جاه د شين، ترجمة: هي م ملع، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، عيروت، ط( صن ر : استيعاب الن وص وتأليف ا،  2

 . 132ص
 13صالفراث الشعبي في محاف ة جنين والجليا ، هو ة وا تماك  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(، عمر عتيق ،   ( 3

 . 77م، ص2005، 1( دالئا اإلعجاز، علد القاهر الجرجانت، تحقيق: محمد التنجي، دار الكتاب العربت، عيروت، ط 4

 .  131،ص1(صن ر : العمدت في محاسن الشعر و داعه، اعن رشيق القيروانت، تحقيق: محمد علد القادر، دار الكتب العلمية، عيروت، ة 5

 .151، ص1989، 2عسكري، تحقيق: مفيد فميحه، دار الكتب العلمية، عيروت، ط(ضتاب ال ناعتين، ةبت هةل ال6
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س م اةغنية الشعلية في دفع      
ُ
رسم النافد اللعد الت وري لألغنية الشعلية في الدافعية الروحية للعاملين ، وت

ن ال لاق اللاضر حتا غروب الشمس في الغالب.            ق ودفعا امللا والمجر عنهم وخاصة إن ساعات العما تلدأ م

للملا تلدأ إحدر النساك اغناك ق حدصو ةق  ات وزن خفي  صتفق في إصقاعاته مع حرضة اليدصن السر عتين. وفد تسرد  

يه السةم الفي  ق الحدصو ةق ف ة مسلية ،  حو ف ة ق الغزالة ق التي كان ال يادون صطاردو ها، فاستجارت عالنبي عل

، ظ ر اشتغال الخطاب لدصه من الفراعا عقوت قالتأثير في    1حماها و ارض ا وأرسل ا إ ى صغارها وأثدا ها مليئة عالحليب 

، ومن عةفة اللغة عالجا ب النفس ي واإلشاري  قةن النص ال  عار عن صاحله و كشفه لنا     2الوجود الحادث في اللغة ق

 .   3فقا ، عا صتداخا في تشكيا القائا م لما صتدخا في تشكيا املتلقت          أصقا ق  

 إ ى الغاصة ،  فام الااتب عمر عتيق عتحليا النسيج الداخلي ل خطاب على التواتر املعنوي؛ عتدرة حرضة اةفعا   
ً
ل ، وصوال

في شاا صم ا الفراعا املرجاي ق عفراضب عناصر جملة على جملة أخرر ، وتاون كا الجما الداللية التي تؤل  أسال النص  

، ضما في أغانت الح اد عند ح اد السمسم    4مت لة علعق ا ، عار تكرار  ضر العناصر ،أو عواسطة الرواعا عين العلاراتق 

سمسم اشاا دائري على سطوق الليوت ، وكان ُ سما فرص السمسم . ومن املرج  أن وضع فرص السمسم  صقعون حزم ال

  على سط  اللي  كان يهد  إ ى منع الدواجن من أكا الحب ، ومن أعرز اةغانت الشعلية في موسم جدي السمسم :

 

  

 صرا زارعين السمسم  

 خلي السمسم عأجراسه  

 واللي يهور وما صوخف  

وا    السكن على راسه. ضل 

 
 

 صا زراعين السمسم 

 خلي السمسم عأجراسه 

 واللي يهور وما صوخف 

وا السكن على راسه   ضل 

ل فا       تعلية  الدراسة  . وال تجد  السمسم  صرتلا عموسم  في سياق زمدي  عال خر ة  الغزلية  تمزة كلمات اةغنية 

الر ا ؛ إ  إن اةغنية املوروثة جية عن جيا تلقى كلماتها وتلفى مناسل ها ؛ ةن الفاضرت الجماعية تردد اةغنية وتنس ا  

ومناسل ها اعد سلبها  اةغنية  كلمات  صريع ،وتتقمن  كت  السمسم  ملوسم  املزارس  عا ت ار  صرتلا  افت ادصا   ا 

، إن الطرق الدال ي النص ي  5املح ول ، و شفري حاجاته ، أو صنفف مشروعا اجتماعيا كالزواة ، ضما تشير داللة اةغنية 

عينهما،   العةفة  قمتغيرات  عاللحث عن   ، والقراكت  النص  عين  العةفة  صتولد من خةل   ، الخطاب  هفا  أو  في  عكشف ا 

، وفام 6 توليدها( مما صقمر تداخة وشيجا عين عنيتين زما يتين ثقافيتين هما :عنية زمن النص، و نية زمن القراكتق 

 
 15الفراث الشعبي في محاف ة جنين والجليا ، هو ة وا تماك  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(، عمر عتيق ، ص ( 1

 .  273أسرار اللةغة في علم الليان ،الجرجانت  ، ص 2)

   114م ، ص 1994،  1علد  الغفامت ، املرضز ال قافي العربت ، عيروت / الدار الليقاك ، ط( الق يدت والنص املقاد ،  3

  35( استيعاب الن وص وتأليف ا ، ا در ه جاه د شين ، ص  4
 19الفراث الشعبي في محاف ة جنين والجليا ، هو ة وا تماك  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(، عمر عتيق ، ص ( 5

 220م، ص 2005،   1( في مفاهيم النقد وحرضة ال قافة ،صمدا العيد،دار الفارابت، عيروت، ط 6
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النافد عتقص ي ق تك ي  االشعاس الدال ي ،ومنلعه الفياض، ليس اعلور اةلفاظ عين حقيقة ومجاز، عقدر ما هو تجوال  

 .1دائرت سواك في  لك دائرت الحقيقة أو دائرت املجازق اةلفاظ عين التلوم داخا كا 

الشعلیة      اةغانت  مع  مدینة  اعلس  في  شعلان  ش ر  في  ردد 
ُ
ت التي  الشعلیة  اةغنیة  تقاطع  الااتب   صارز 

یجتمرع  إ   والدعاعرة،  الفااهرة  حیرث  مرن  املنرورت  املدینرة  فرت  شرعلان  مرن  الن ر   لیلرة   فرت 

، و عمد الااتب للتحليا الت وري االجرا ت من جوهر الخطاب    2ویطوفون على اللیوت منشدین    ساان الاي أو الحارت

النص ي على الوظيفة اإلصقاعية والتواصلية معا، في تشكيلة لغو ة فنية كان ق الجمال أعرز صفاتها، وأظ ر مميزاتها،  

ثوب املحسول، وإظ ار املحسول في صورت    ومنشأ جمال ا ، ملا فيه من خيال را ع، وت و ر دفيق، وإللال املعنوي 

، في مزة عين التنو ع والتشكيا ، قوهفا اال ت ام في تحليا الخطاب صوص  اشاا طلياي معارا عن التميز    3املعنوي ق

ق  من ضلا    4والفاعلية  تمكنه  أ ها  عحكم  املعنو ة  اللنية  في  والتوافق  االن جام  تشكيا  في  عدورها  أس م   التي   ،

ا والةشعور، ضمن وحدت  التشكيا  والعاطفة،  والفكر،  املوضوني،  الوافع  مواد  فيه  تن  ر  قالفي  لزمانت واملاانت، 

عقو ة صتلدا ا جازها الخيال الفي ص  ر املواد املفكورت عحيث تفقد تلك العناصر مةمح ا امللدئية، وتلرة في هيئة  

 . 5فنية جدصدت متميزتق 

لشعلو ية نسق صنطوي على استقةل  اتت  شاا ضة موحدا، وتقفرن كليته عآ ية  شاا الااتب عتحليا اةغانت ا      

وعةفاته التي ال فيمة لألجزاك خارج ا، مع ر ط ا عالجا ب عال و ة الفلسطينية  ، من خةل عني ها اللغو ة الفرضيرية، ومن  

راعطين أجزاك النص علعق ا ، عالتعاما    ، في ضوك الفراعا السياقي النص ي ،   6حيث كو ها قتجليا للفات والعالم معاق

، أي عالوصول إ ى  املحتما الدال ي  7مع النتاة النص ي الشعري ضاا متااما ، حتا  تمكن من اللحث في قإشارت النصق 

)8  ، الجما ي  والقطب   ، الفدي  قالقطب  فطليها  تحليا  خةل  من   ، دصناميكية  ،متحرضة،  فاعلة  عنية  عن  للكش    ،

، و االمتداد عينهما صتم الر ا عين  9فالقطب الفدي هو  ص املؤل  ، والقطب الجما ي هو التحقق الفي صنجزه القارئ ق  

عنية اةغنية الفراثية الفلسطينية عاملوروث غير املادي ، وال و ة  اللنية والفرضيب وصوال إ ى ما وراك املعدا من امتداد  

 الفلسطينية . 

                              

 الخاتمة  

 
 109( اةدب وخطاب النقد، املسدي ، ص  1

 14( الشعلو ة في  اعلس عين التقاليد والدصن ، عمر عتيق ، ص 2

 45م، 2005، 1(جواهر اللةغة ،السيد أحمد ال اشمي، دار املعرفة ،عيروت، ط 3

4  ) Discourse Analysis, Gillian Brown and George Yule ,Cambridge University, Press, London, P:23   

 49(ال ورت الفنية في ف يدت الر  ا تجر ة الحداثة في مجلة شعر وجيا الستينات في سور ة، علد  عسا ، ص  5

 254،    ص 193املجلس الوطدي لل قافة والفنون وا داب،الاو  ،العدد(اللغة والتفسير والتواصا، م طفى  اص ، سلسلة عالم املعرفة،  6

 29( التعر فات ، الجرجانت ، ص 7

 55( علم النص ، ضر ستيفا ، ص  8

,   1, ط( التفاعا عين النص والقارئ , فولفغانغ  صزر , من ضتاب القارئ في النص , ترجمة : حسن  اظم وعلي حاضم , دار الكتاب الجدصد , عيروت  9

 . 129م , ص2007



      2021   ديسمبر  - 33العدد  -  الثامنالعام   -سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات : مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

      2021|  12|  3 - لبنان | المنجز النقدي الفلسطيني وخصوصيته عند عمر عتيق : الدولي المحكم حولبالملتقى عدد خاص  93

رضز الخطاب النقدي لعمر عتيق على العمق التحليلي ل خطاب النص ي في الفراث الشعبي لألغنية الشعلية التي شاع        

اعاد اللغو ة والنفسية واالجتماعية في اةغنية الشعلية ، والتحوالت اللغو ة املم لة  في موسم الح اد والشعلو ية ، رصد اة

في الخطاب النص ي ، ورسم من الفراث الشعبي الفلسطيدي نسيجا متنوعا ومتناغما ومتاامة صتوزس على اةشاال الفراثية املادصة  

ن  الوطن( و جسد ال و ة الوطنية الفلسطينية التي تميزه عن غيره  واةدعية الفنية ، و عار النسيج كله عن عةفة اإلنسان عاملاا

 من املجتمعات. 

في             وعلى خ و ة   ، عميق  إنسانت  اعد  في  الزماانت  التم  ر  على  عتيق  لعمر  النقدي  الخطاب  في  الُ و ة  ا فتح  

املاان، وعةماته ،ضما اشتغا  تاجه النقدي     التك ي  الروحي ، في دراما إعداعية م ل  طافة التدليا العميق لل و ة في رسو:

عحقور ماانت متنوس في فقاك إصحا ت عالعشقية الحميمية في مةم  اةغنية الفلسطينية املرتلطة عموسم الح اد  ، حتا علغ   

ملتنوعة ، في فاعلية  مةم  ال و ة في  تاة حراض ا الجما ي عالفو ان الكلي في روق املاان وتفاصيله من الشجر والرشر وامل اهر ا

الفقاك الزماانت ظ ر التحفيز التليلي املش د الت وري، ومن اشتغال املش د النقدي في عةفة الفات عاملاان ، في اعد ت وري  

،ضما امتد حقور الفات عين أاعاد املةم  الت ور ة ، ليمزة الفات عالتار خ واملاان والزمن وال و ة الفلسطينية ، و رضز النافد  

ي  تاجه النقدي على التعلير عن الُ و ة  في إطار حقاري متسارس تار ليا ، صلحث فيه عن  اته محاوال تأصيل ا وتجفصرها في  ف

مةم  الر   ، و ين اةصالة واملعاصرت ،  وبهفه املفارفة تمكن النافد من رسم اللعد الت وري ومن ترسيخ وتأصيا ثواع   

ة ت ور ة ر  او ة إعداعية مزج  عين اةمكنة واةزمنة ،ترسم اةغنية الشعلية صورا فنية  ال و ة في  تاجه النقدي ، في شلك

  ترتقت إ ى املشاهد الل ر ة املخزو ة في الفاضرت.

عرز اإلعداس التحليلي للنافد من القدرت في الوصول إ ى أدوات إجرائية مقننة دفيقة لتحليا الخطاب النص ي، ضما في         

في تشكيل ا وفني ها،  ملواس   تحليله الشعر ة  اللغة  أن صحلا  النافد  ، واستطاس  ال مار  املوسم و ضمية  عين  الز تون والعةفة  م 

ال قافة  في  امل ا ي  ل جمال  التشاعه هو تجسيد  عالعرول، وهفا  الز تو ة  في تشريه  النص ي  وترضيبها، و تجسد جمالية املش د 

النفسية واالجتماعية  الشعلية التي ترر في  العرول م اال ل جمال   القيمة  والكمال والنشوت ، مما صؤضد في تحليله على ر ا 

 والسيمائية للموروث عال و ة الفلسطينية . 

 

 املراجع  

 م. 2004، 1اةدب وخطاب النقد، املسدي ، دار الكتاب الجدصد،عيروت،ط (1

الخطاب النقدي الجدصد(، ترجمة: أحمد املدصدي، مطااع  اإلرث املنهجي للشكة ية ، تزفتان تودورو ، من ضتاب   في أصول   (2

 م. 1989النجاق الجدصدت، الدار الليقاك، 

 م ، .   2005،  1االستعارات والشعر العربت الحدصث ، سعيد الحن ا ي ، دار تو قال ، الدار الليقاك ، ط (3

الجا  (4 املؤسسة  أ در ة جاه د شين، ترجمة: هي م ملع،  الن وص وتأليف ا،  عيروت،  استيعاب  للدراسات والنشر،  معية 

 م. 1991، 1ط

 م .2005أسرار اللةغة في علم الليان ،الجرجانت ، تحقيق :محمد اإلسكندرانت ، دار الكتاب العربت ، عيروت ،  (5

 م. 1992، 3التناص(، محمد مفتاق، املرضز ال قافي العربت ، عيروت ،ط   اسفراتيجيةتحليا الخطاب الشعري   (6



      2021   ديسمبر  - 33العدد  -  الثامنالعام   -سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات : مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

      2021|  12|  3 - لبنان | المنجز النقدي الفلسطيني وخصوصيته عند عمر عتيق : الدولي المحكم حولبالملتقى عدد خاص  94

 م، 2000ن عارت ، ترجمة علد الكلير الشرفاوي ، منشورات الزمن ، الر اط ، التحليا النص ي، روال  (7

 الفراث الشعبي في محاف ة جنين والجليا ، هو ة وا تماك  اةغنية الشعلية في املواسم الزراعية(، عمر عتيق.    (8

د سمار    -، أضتو ر32ل انت، مج  التعاما عين عنية الخطاب و نية النص في النص اةدبت، توفيق فر رت، عالم الفكر، العدد ا (9

 م. 2003

 م. 2002التعر فات ، السيد الشر   الجرجانت ، دار الكتاب العربت عيروت ، تحقيق: إعراهيم االعياري ،  (10

التفاعا عين النص والقارئ , فولفغانغ  صزر , من ضتاب القارئ في النص , ترجمة : حسن  اظم وعلي حاضم , دار الكتاب   (11

 م ,. 2007,  1طالجدصد , عيروت ,  

 م، 2005، 1جواهر اللةغة ،السيد أحمد ال اشمي، دار املعرفة ،عيروت، ط (12

 م. 1998، 4الخطيئة والتفكير من اللنيو ة إ ى التشر حية  ، علد  الغفامت ، ال يئة امل ر ة العامة للكتاب،ط (13

 م، 2001داللة املدصنة في الخطاب الشعري املعاصر، فادت عقا ، اتحاد الكتاب العرب، (14

 م، 2005،  1دالئا اإلعجاز، علد القاهر الجرجانت، تحقيق: محمد التنجي، دار الكتاب العربت، عيروت، ط (15

دالئليات الشعر، ماصاا ر فاتير، ترجمة: محمد معت م، منشورات كلية ا داب، جامعة محمد الخامس، مطلعة النجاق     (16

 م.  1997الجدصدت، الدار الليقاك، 

 م ،   2006،  3مد مفتاق ، املرضز ال قافي العربت ، عيروت / الدار الليقاك ، طدصنامية النص ، مح (17

الكيةنت، ف ول، املجلد (18 العدد  16سؤال املعدا واملعدا الشعري، م طفى  العامة  1997، خر    2،  ال يئة امل ر ة   ،

 للكتاب، 

الشعبي الفلسطيدي في محاف ة  اعلس/هو ة الشعلو ية في مدصنة  اعلس عين التقاليد والدصن ، عمر عتيق ، مؤتمر الفراث   (19

 م. 2012وا تماك،  وفمار ،

 م. 2002، 3الشعر العربت الحدصث عنياته واعداالتها الشعر املعاصر(، محمد عنيس، دار تو قال، الدار الليقاك، ط (20

 ، 2007، 27الشكة يه الروسية، محمد الو ي، مجلة عةمات، العدد (21

تجر ة الحداثة في مجلة شعر وجيا الستينات في سور ة، علد  عسا ، دار دجلة  ال ورت الفنية في ف يدت الر  ا   (22

 م. 1996، 1،ط

 م. 1996،   2علم النص ،  جوليا ضر ستيفا ، دار تو قال، الدار الليقاك ،ط (23

   ،1العمدت في محاسن الشعر و داعه، اعن رشيق القيروانت، تحقيق: محمد علد القادر، دار الكتب العلمية، عيروت، ة (24

 م.2005،  1في مفاهيم النقد وحرضة ال قافة ،صمدا العيد،دار الفارابت، عيروت، ط (25

فراكت الن وص ، التلييلية ، كارل اص ز شيفرله ، ترجمة : أ جر ضروسمان وثكة زاضروا ،  دار الكتاب الجدصد ، عيروت ،  (26

 م .2007،  1ط



      2021   ديسمبر  - 33العدد  -  الثامنالعام   -سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات : مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

      2021|  12|  3 - لبنان | المنجز النقدي الفلسطيني وخصوصيته عند عمر عتيق : الدولي المحكم حولبالملتقى عدد خاص  95

 م  1994،  1الق يدت والنص املقاد ، علد  الغفامت ، املرضز ال قافي العربت ، عيروت / الدار الليقاك ، ط  (27

 . 1989،  2ضتاب ال ناعتين، ةبت هةل العسكري، تحقيق: مفيد فميحه، دار الكتب العلمية، عيروت، ط (28

 م،  1988وزارت ال قافة ، دمشق،  الالمة في الرواصة ، ميلائيا عاختين ، ترجمة :صوس  الحةق، منشورات  (29

 م.    2007لسا يات النص    حو منهج لتحليا الخطاب الشعري ( ، أحمد مدال، عالم الكتب الحدصث ، أر د، اةردن ، (30

 م. 1986اللسا يات وأسس ا املعرفية ، علد السةم املسدي، الدار العر ية للكتاب، تونس،  (31

 م. 2007، 1الم الكتب الحدصث ، طاللسا يات وتحليا الن وص ، راع  عوحوو ، ع (32

والفنون   (33 لل قافة  الوطدي  املجلس  املعرفة،  عالم  سلسلة  م طفى  اص ،  والتواصا،  والتفسير  اللغة 

 .   193وا داب،الاو  ،العدد

 م، 2008،  1مدخا إ ى التحليا اللسانت ل خطاب الشعري، نعمان عوفرت، عالم الكتب الحدصث، أر د، ط (34

 م، 2008، 1املغامرت الجمالية للنص الشعري، محمد صاعر عليد، عالم الكتب الحدصث،اةردن، ط (35

 م.2007،  1مةح ات على النص عوصفه فارئا، جيرالد عرنس ، من ضتاب القارئ في النص، دار الكتاب الجدصد، عيروت، ط (36

م وعلي حاضم صال ، املرضز ال قافي العربت   يات  عين ال رمنيوطيقا والتفكيكية( ،ة.هيو سلفرمان، ترجمة: حسن  اظ  (37

 م.2002، 1،عيروت،ط

 م. 2007  ام الخطاب ، ميشا فوكو، ترجمة:محمد سرية، دار التنو ر، عيروت،  (38

 املراجع اةجنرية  

39) Discourse Analysis, Gillian Brown and George Yule ,Cambridge University, Press, London, P:23   

 

 

 

 

  



      2021   ديسمبر  - 33العدد  -  الثامنالعام   -سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات : مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

      2021|  12|  3 - لبنان | المنجز النقدي الفلسطيني وخصوصيته عند عمر عتيق : الدولي المحكم حولبالملتقى عدد خاص  96

  



      2021   ديسمبر  - 33العدد  -  الثامنالعام   -سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات : مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

      2021|  12|  3 - لبنان | المنجز النقدي الفلسطيني وخصوصيته عند عمر عتيق : الدولي المحكم حولبالملتقى عدد خاص  97

 حضور اإليتوس يف اخلطاب النقدي لدى عمر عتيق
The presence of the Itos in the critical discourse of Omar Atik 

 الجزائرمحمد الشريف مساعدية ، جامعة ياسين سرايعية د. 

  Yassine Saraye, University of Mohamed Sharif Musadia, Algeria 

 

 

 

 امللخص:

واحدا من املفاهيم  التي  ال  اهتمام اللاح ين منف أرسررررررطو في اللةغة الكةسرررررريكية إ ى عرملان وتيتات ودصكرو    عد  اإلصتول

في اللةغرة الجردصردت، وفرد رضز على الردور الرفي صلعلره املخراطرب في ضسرررررررررررررب ود املتلقت وافنراعره وح ره على ال قرة والت ررررررررررررردصق من  

للةغررة الجرردصرردت وعلم التررداول، ووجرره من ج ررة أخرر اهتمررامرره إ ى الررفات   رراحيررة وم ررا هررفا التوجرره اللةغررة الكةسررررررررررررريكيررة وا

املتلقيررة عرراعتلررارهررا عن ررررررررررررررا م مررا في العمليررة الحوار ررة وم م في التفرراعةت االجتمرراعيررة وتنرراول هررفا القسرررررررررررررم تحليررا الخطرراب  

 والسوسيولوجيا.

للةغة الجدصدت  الحجاة( في الخطاب  لفلك تسرررررررراى هفه الورفة اللح ية الكشرررررررر  عن أهمية حقررررررررور اإلصتول  من زاو ة ا

الفكري لدر عمر عتيق الفي تناول فقرررررررررية الوطن اةم املسرررررررررلوب فلسرررررررررطين ضتيمة كو ية  ات اعد انسرررررررررانت وتار لي، و صتجلى  

  لك في   رته التقو قية للفكر الاولنيا ي من خةل املراهنة على أهمية مشارضة املتلقت لققيته.  

 الالمات املفاتي :

 القدل  -الفات -عمر عتيق -اللةغة -الحجاة -لاإلصتو 

Abstract : 

Itos is one of the concepts that has attracted the attention of scholars since Aristotle in the Classical Rhetoric 

of Parliament, Tatetic and Decro in the New Rhetoric. On the other hand, he drew his attention to the receiving 

self as an important component of the dialogue process and important in social interactions. This section deals 

with discourse analysis and sociology. 

Therefore, this research paper seeks to reveal the importance of the presence of the Etos from the angle of 

the new rhetoric (Al-Hajjaj) in the intellectual discourse of Omar Atik, who dealt with the issue of the stolen 

motherland, Palestine as a universal impermeability with a human and historical dimension. The recipient 

shares his cause. 

Key words :Omar Atik – rethoric- etos- palestine 
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 مقدمة:

صنلدي عن الحجج التي صحرردثهررا املتلقت حين صاون امللرردس موضرررررررررررررع القلول العرراطفت لرردر القررارئ/    إن الحرردصررث عن اإلصتول

املتلقت، وارتلا أصقرررررررررررررا عرالخطراب املتعلق عرالحقرررررررررررررور الفعلي  ل خطيرب واملخراطرب، وعليره وجرب على  ليرات التحري عراضتسررررررررررررراب  

 1ال قة التي تتأتاها من عواما ثةث  ي السداد والفقيلة والار.

اإلصتول في أعمرال اللراحرث النرافرد عمر عتيق من خةل معرالجتره ملوضررررررررررررروعرات  ات حقرررررررررررررور فوي، وتم ةت أفور    صتم  ر

وا فتاحات ثقافية وإنسا ية ودصنية وإصةحية متلاصنة، و التا ي فإن موضوعاته ال صمكن درج ا عوصفه ملدعا أو  افدا أو فارئا  

  ية تجل  مأساتها في  ثار الكتاعة والرمز اإلصقونت.عا عوصفه رجة سياسيا صدافع عن فقية انسا ية وكو 

صردره القرارئ لن ررررررررررررروص عمر عتيق  لرك التفراعرا عينره و ين املقرار رات التي  شرررررررررررررعر بهرا في أعمرالره، و تجلى  لرك في محراولرة  

في  ثاره  اللاحث الدفاس عن فقرررراصاه والسرررراي إ ى ضسررررب ود املتلقت في أعماله اللت رررراق املوضرررروس عالطرفين، لفلك ف و  سررررتغا 

أفصررررررررررر ا ج ده ليدافع عن تطلعاته عار العمود السرررررررررررردي املشررررررررررراا ةعماله، واملتجلي في فراكاته النقدصة، وإعراز  قاط ضرررررررررررع  

الج ات اةخرر املتم لة أسررررراسرررررا في الكيان ال ررررر يونت الفي صم ا عالنسرررررلة للااتب اةوجه املتدرجة لآلخر/ االسرررررتعمار، العدو، 

. ..... 

 طةفررا من  مو جين من أعمررالرره واملتم لين في الرردراسرررررررررررررتين  ايررات اإلصتول في أعمررال عمر عتيق  وسررررررررررررررأفت رررررررررررررر هنررا عن تجل

دراسة أسلو ية في ال قافة الل ر ة ق وق الشعلو ة في مدصنة  اعلس عين التقاليد   –املوسومتين عرررررررررررررررررررررررر ق القس في صورت الاار ااتير  

وأعراق أها  اعلس ومال ا من حقرررور راسررر  في ثقاف هم وفي الوعيهم التار لي  والدصنق التي أعرز فيها امتداد الشرررعلو ة في أعرا   

وتأثيراتها على العالم االسرررةمت في االحتفاالت الدصنية وما عليه من تاافا اجتماني وعائلي، وما تقرررفيه من حقرررور دصدي متم ة  

اإلصتول في العما ا قدي لدر عمر عتيق صمكن أن   في إفلال أهل ا على شررعيرت ال رريام افتداك اسررنة خير اة ام. وإلعراز تجليات

  درسه من الَوج ات ا تية:

 االيتوس / عرض الدات: -1

تتأسرررررررررررس دراسرررررررررررات عمر عتيق على ملدأ إظ ار التاافا االجتماني املقرررررررررررمر واملتجلي في دراسررررررررررراته التي تتداخا فيها االاعاد  

التأثير املتلادل الفي صمارسررررررررره اةفراد، والفي صتطلب تعليرا   السررررررررروسررررررررريولوجية وتتدخا مع ا التفاعةت االجتماعية املتم لة في

سررررررررررواك إرادصا أو غير إرادي، فيقع التأثير في ا خر ن إصجاعيا و ولد هفا ما    كوفمانمنهم ومشررررررررررارضة فعالة، م لما صنص على  لك 

  سما ع ورت الفات.

ن معاصنة صرررررررورت اةفصررررررر ا املوجودت في الةفتات  ونسرررررررتقرأ هفا النوس في  مو ة القدل في صرررررررورت الاار ااتير التي تكشررررررر  ع

التي تجسررد معا ات القدل ضمطلب رمزي عأاعاده السررياسررية والدصنية واإلنسررا ية، وتسرر م الدراسررة التي فدم ا اللاحث في خلق 

مميزات  التفراعرا عين القرارئ وفرارئ القرارئ و رالترا ي صتللق من دراسرررررررررررررراتره السرررررررررررررمرة املميزت ل خطراب الرفي صرتقت عره إ ى مسرررررررررررررتور  

الخطاب الحجاني الارهانت االسرررررتدال ي، و عدي هفا أن اللاحث صنلرط  في عمله ليس فقا على مسرررررتور الدراسرررررات التحليلية  

املتعار  عليها عا إ ه  عمد فيها إ ى مراعات فكر القارئ الفي صق رررررررررده والفي صنكشررررررررر  عدوره ال شرررررررررعور ا في مراعات فكر النافد  

وتقدصره له، ومارر  لك أ ه صلتار أصقو ات كو ية إنسا ية دصنية في دراساته حيث  شال  حقورا  وفي مراعاته هو لفكر القارئ  

 
 .28، ص2011، الاو  ، 2، س4محمد الو ي، مدخا إ ى  الحجاة/ أفةطون وأرسطو و يرملان، عالم الفكر،/ م  - 1
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فو ا في عمقه، وا لرط  في ما صمكن أن صؤثث فقرررررريته،  لك أن ال ررررررورت الفاتية التي صحمل ا النافد واللغة التي  سررررررتلدم ا في 

اتيررة ضمررا صررفضر عيرملرران تتعرراظم في اة هرران أو تتنررافص وفق عملرره تؤثر في القررارئ عنرراك على صرررررررررررررورترره هو، كون أن ال رررررررررررررورت الررف

لفلك  سرررراى اللاحث إ ى إظ ار    1تأثيرات الحجاة؛ فأجاجا ضررررعيفا ومحتشررررما وغير متسررررق ال صمكنه إال أن صقررررر عالخطيب...،

ر أمة، و ت د شررررعلا ودم  م  ر هفا في خ ررررمه في صررررورت سررررللية تقلا من فدره وت  ره في صررررورت العدو الفي اغت ررررب أرضررررا وشررررر 

مقار ته للتناص التار لي أصن ت  ر في صرورت املشر د أعرز اةحداث التار لية التي تتنمر  في الوجدان العربت وتنلره، فال رورت 

هنا تستحقر صورت أعرهة الحرش ي الفي عزم على هدم الكعلة، ومن أاعادها أن اللوحة تجسد همجية االحتةل للققاك على  

ة إ ه جامع الحقرارات وخارف ا دون تمييز، فققرية القدل فقرية كو ية تحتكم إليها اإلنسرا ية فاطلة،  الرمز الاونت ل نسرا ي

وتعكس هفه اللوحة ال ررررررراس القائم عين اة ا وا خر، عين القوي والقررررررعي ، عين الفلسررررررطيدي والكيان ال رررررر يونت، وتتلف من  

 ي تلدا مقولة علد املطلب ق للكعلة رب صحميهاق.صورت الفك املففرل  ضما صفضر اللاحث ضع  املوف  العربت الف

و سرد اللاحث فائة: قأزعم أن في اللوحة تناصا للو يات؛ فاللون اةسود في أعلى اللوحة صجسد غياب  فاق اةما لتلليص  

هفا الزعم   اةفصرررر ا من محنته، واللون الفي صقفرب من اللون الرمادي صجسررررد الوافع الرسررررمي املر ر، و مكننا أن  تسررررامى على

 التشا مت إ ا أعد ا استنطاق اللوحة لنتفاكل عمقولة لللي   رب صحميه(... .

إن اإلشارات التي صترناها اللاحث من اةفعال الدالة على الفات وال ور التي صن ج بها أليا    ه، وال فات التي صل ق ا  

فقرريته. واسررتحقررر اللاحث هفه الغاصة في دفاعه عن    عال ررور الاار ااتور ة تجسررد إصتوسررا عا خا عتكر س أعماله للدفاس عن

رسررررول   عليه ال ررررةت والسررررةم من خةل صررررورت الاار ااتير التي تحما محنة خير اة ام في كجرته من مكة إ ى املدصنة، حيث  

وضرروني اسررتجاعة  ترتلا فيها مناجاته علية ال ررةت والسررةم عمناجات الفلسررطيدي للوطن  القدل(، صنقررا  إ ى هفا املعادل امل

املعت ررم ل رررخة إمرأت في عمور ة ق وامعت ررماهق .... فال ا صررور وحجج وظف ا اللاحث ليلص بها فقررية كو ية تعكس تجارب  

إنسران كونت، و   ر  لك في منافحة اللاحث ودفاعه عن فقراصا إنسرا ية  من خةل دفاعه عن مكسرب أخةقي صؤضد أ ه صحما  

ما صلفز ه اإلصتول املتعلق عه، وما له من فدرت  على الترأثير في فارئه و تقراطع هفا مع مميزات   صرررررررررررررفرات خلقيرة معينرة عالن ر إ ى

حين فال قإن الخطيب الفي    غوســــــتاف لوبون الخطيب الناج  الفي  سررررررتحقررررررر خطلا سررررررياسررررررية على  حو تلك التي صفضرها  

ه تتأثر من أفا ت حين عليه، وهو  علم ما ا   سرررررر هوي اةفئدت و جلب أللاب النال اشررررررخ رررررره أضثر من ضةمه فاأن روق سررررررامعي

  2صجب أن صقول وضي  صقول... و   ر أ ه صارز من هؤالك مؤثرات جا عية خفيةق.

الفات الفاعلة هنا تتجلى ع ررررورت املل م واملؤنس واملتواضررررع في الفعا والقول،  لك أن فيمة اإلنسرررران تقال عما    إن إصتول

ص نعه عليه ا خرون من صفات، فالفات هنا ت جأ إ ى تحقيق فعالية خطابها ا طةفا من اعتمادها على عناصر لغو ة و ليات  

املتلقت صدره ما ف رده اللاث دون إف راق، لفلك فإن القدرت التواصرلية  أسرلو ية تحقق الفعا الت ردصقت للنص الفي صجعا 

  3عار القراكت والحفر في ثناصا النص الاار ااتوري تلقى في جزئه اةضار ضمنية.

الفاتت املتلفت في مقوالت االففراض املسرررررررررررررلق التي تأبى اال كشرررررررررررررا  وتتوق التأو ا وهفا ما صجعا جا    و تللور هنا االصتول

 القراكات تق  عند الك ير من املقمرات دو اف اق وتجلي.

 
 .107، املغرب، ص 2017، 10في اللةغة الجدصدت، اللةغة وتحليا الخطاب ، س  محمد مشلال، اإلصتول - 1
 . 100- 99، ص2012والنشر، القاهرت،  غوستا  لو ون، روق السياسة ، ترجمة عادل زعيفر، كلمات عر ية للفرجمة - 2
 .234، ص2006، 1لخحطاب، جامعة تيزي وزو، س هلية حمو الحاة، التحليا التداو ي ل خطاب السياس ي، مجلة الخطاب، منشورات تحليا ا - 3
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ضما صحقررررررررررر اصتول الفات ا طةفا من اسررررررررررتحقررررررررررار املن ور التفاعلي القررررررررررمدي الفي صتجلى عين اللاحث والقارئ في لوحة 

التي تم را  ال واعر  العقرائردصرة في سررررررررررررريراق الردعراك لألفصررررررررررررر ا و  ررررررررررررررتره وتلترار ليلرة القردر كليلرة ملرارضرة صتلردر فيهرا   الارار اراتير

 الفلسطيدي متقرعا إ ى   وصاحل ها هفه ال ورت الشفر ة:

 صا رب في ليلة القدر

 حرر أف ا ا من اةسر

 وأل م شعلنا ال ار.

ال شرك في أن توافر عن رر اإلصقاس عوسراطة القافية في علارات الدعاك، وحرارت  لقد علق اللاحث عن هفا الدعاك عقوله :ق... 

 1الدعاك الفي صتم ا عالدموس التي صفرف ا الداني صقاعفان تفاعا املتلقت مع الخطاب اللغوي الدصدي...ق.

ْت لللررراث سرررررررررررررلفرررا  واملتم لرررة في الفقررررررررررررريلرررة وال فطنرررة والتلط   صتم  ر هنرررا حقرررررررررررررور إصتول الرررفات في الشرررررررررررررروط التي حرررُددِّ

عالسررررررامعين، وتتجلى هنا الغاصة اإلصتوسررررررية في ما صتوخاه اللاث من متلقيه و ي اإلصحاك عال قة إ ى من  سررررررمعو ه واملعرفة التامة  

  أرسطو(. 2عالقارئ الفي  ستمد حقوره ضشر ك فعال وتعاونت لز ادت التشاور في الشأن املشفره.

ق امل ق  الرفي صرأبى أن تاون م متره دعلومراسررررررررررررريرة تنطق عج رة مرا أو تشررررررررررررركيا  ضمرا صتجلى اصتول الرفات في صرررررررررررررورت عمر عتي

ى هفا في 
 
سررررياسرررر ي معين زاعمة أ ها تدافع عن الحقيقة، عا صتم  ر في صررررورت اإلصتول امل ق  الفي صروم الفمرررر  والنقد و تجل

ا إ ا كان هو حق.  ا لراطه في شلاات املقاومة التي تكشف ا أعماله عم 

 كاريكاتوري:إيتوس الحياد ال -2

ال صقت ررررررر ا لراط الفات الفاعلة / النافد في خطابها على املواف  التواصررررررلية التي  عمد فيها إ ى مراعات السررررررامع، عا حتا   

ائه وتقدصره إصاهم من خةل اللحث في فقرررررراصا التواصررررررا اإلنسررررررانت   في حالة توصرررررريا الوفا ع الخطاعية، ومراعاته لسررررررامعيه/ فر 

و تلفى هنا اللاحث وراك   3بها علوم عدصدت، وتتحد جملة من القررررواعا التواصررررلية التي تلص التلاطب.  وأخةفياته التي تهتم

 ات أخرر فرراعلررة ولكن ص  ر في فعلرره وا فعررالرره في ال رررررررررررررورت الاررار ارراتور ررة التي تحمررا اعرردا إشررررررررررررر ررار ررا، والغرراصررة هنررا من إصتول  

الوني مشرررررررررررررجع وإصجرابت وحتا ال صتجلى اشررررررررررررراله    ت وراك أثر جيديالحيراد  زس التعراط  امللراشرررررررررررررر مع املتلقت، حيرث تتسرررررررررررررفر الرفا

الحقيقت واملنوه له ولكن صتسررررلا في الةفتة الشررررعار ة التي تزخر ع ررررور إصقو ية وومقررررات إشرررر ار ة تلف  عال املتلقت، فيتحول  

 الفرضيز من على الفات املولدت ل خطاب إ ى صورت ا خر اةضثر فوت واملولدت ل خطاب..

ومن أجا تحقيق هفا اال ف رررال الخطابت املتعلق بهفا النوس من اإلصتول في ال رررور الاار ااتور ة للقدل التي  شرررعر ا فيها  

ه موزس عين هموم ض يرت، هموم تنعكس في اللررداصررات الرسرررررررررررررميررة اةو ى املحرراطررة اسررررررررررررريرراة من ال رررررررررررررمرر  واالهتمررام، حيرت عين  
 
أ رر

حينمرا صميز عين  دولوز  الرسررررررررررررروم الارار اراتور رة، و ي  ات  ال رررررررررررررورت التي  سرررررررررررررتمردهرا  اال طةق والحرضرة، ا طةق اللراحرث وحرضرة  

 4حرضة تؤضد على اال طةق والوصول، وأخرر تتم فيما صجري عين عين.

و التا ي فإن اال ف ررررررررررال الخطابت ل فا النوس من اإلصتول  سررررررررررت مر فيه اللاحث صررررررررررورت الفات الفاعلة، الفات املمتلئة من  

أبى الخواك، صورت تعار لآلخر اةضثر فوت / املتلقت الفي صتسلا عار ال ور الاار ااتور ة املتم لة في  لك التي عدا  الداخا الفي ص

 
، كا ون 8عمر عتيق، القدل في صورت الاار ااتير، دراسة أسلو ية في ال قافة الل ر ة، مجلة جامعة القدل املفتوحة لألعحاث والدراسات، س  - 1

 . 243، ص2011ال انت 
 .31، ص2002محمد العمري، في عةغة الخطاب االفناني، أفر قيا الشرق،  - 2
 .173، ص 2016محمد مشلال: عةغة الخطاب السياس ي، منشورات االختة ، الجزائر،  - 3
 . 10، ص2012، 1علد السةم عنعلد العا ي، حرضة الكتاعة، دار تو قال للنشر، ط - 4
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(،  هللا كريمفيها امل رررجد اةفصررر ا خاو ا من الداخا، و تلدر هو في صرررورت إنسررران داعيا متوضة على   من خةل ضتاعة علارت  

ق التي تشتما على ظةل العلارت والخشوس    الجمعة األخيرةعقائدصا متم ة في علارت ق    لتقي  هفه اللوحة حسب اللاحث اعدا

( تم ا أصقو ة لغو ة تفردد على ألسرنة  هللا كريموالتقرب إ ى  ، ضما صارز في هفا ااملقطع :ق ... و نلمي أن أ وه إ ى علارت الدعاك   

 1حتةلق.الفلسطينيين تعليرا على اةما عزوال اال 

إن هفا االستلدال عينه و ين ال ورت  عد غاصة  في اةهمية حيث  عوض عن را عآخر دون إحداث إخةل عأهمية امللتمى أو  

املوضررررررررروس، فيحتفل دائما اسرررررررررياق ثاع ، واملتلقت هو الفي سررررررررري رررررررررا إ ى الر ا ملاشررررررررررت عين ال ررررررررريغة والشرررررررررعار، و عزز هفا  

ة عين طرفي الخطاب، وة ها صررررررررررورت ل ا مشررررررررررروعي ها عين الطرفين فيمكن إعادت تفكيك ا  الوصررررررررررول إ ى املعرفة الخلفية املشررررررررررفرض

 وتشغيل ا و التا ي تمر رها لتحقيق غاص ها.

إن الخطاب الاار ااتيري صرضز على امللفوظ املوضررررررررررروني،  عدي أ ه منف رررررررررررا عن الكةم، وغير مرتلا اشرررررررررررخص محدد، إ ه  

(، فة صحقررر في الشرراا التلف ت أو املخاطبي  بنفينيســتم عا  تالم عليه  حن   الشررخص ال الث/ هفا الشررخص الفي ال صتال

   2.باتريك شارودوضما صفضر 

مرا جعل را حرضرة وليس سررررررررررررراو را، خطرا وليس  
 
فليسررررررررررررر  الغراصرة هنرا من إظ رار إصتول اال ف رررررررررررررال  ي إثلرات تفتير  ال و رة وإ 

 تطاعقا. قطة، كجرت وليس عمارت، نسيا ا وليس  اضرت، اختةفا وليس 

 3إن  اصتول الحياد في الرسوم الاار ااتيرصة صقعنا داخا مف وم دوري في الزمان صجعا الفروس تعلق عأصول ا... .

إن تعدد اةصررررررررروات في إصتول الحياد لدر اللاحث واملتم  ر في فراكت الرسرررررررررومات الاار ااتيرصة وفق فراكت مشرررررررررارضة صجعا  

فا عمطللا اجتماع
 
يا،  شرررارضه فيه املتلقت/ القارئ، لفا فقد  شررر يك إصتول الحياد هنا إ ى تلك ال ح ة التي  ضةم هفا املؤل  مغل

كرررران اةوائررررا صلتفون فيهررررا وراك رواتهم م لمررررا ص  ر لرررردر الجرررراحل في ضترررراب الللةك حيررررث صقرررردم  فسرررررررررررررررره ضراو ررررة م مترررره  قرررا  

ليلة وليلة ومقامات ال مفانت والحر ري، وإ ا كان   املعلومات وما فيا عن الللةك أو ما فالوه هم أ فسر م، و جلى أصقرا في أل 

 4الفزصي  هنا صنقص من فيمته ضراو ة فإ ه  علي من فيمته ضااتب.

إن إصتول الحياد في دراسرررات اللاحث  شرررفره مع إصتول الفات في خلق فيم روحية مشرررفرضة سرررواك تعلق اةمر عقيم مجردت  

فك الكيان ال رررررررر يونت لدماك الفلسررررررررطينيين، واغت رررررررراب اةفصرررررررر ا واسررررررررتلاحته  كالحر ة والعدالة أو عقيم مادصة متم لة في سرررررررر

وتشر د العائةت وغيرها....، لفلك فإن إصتول الحياد في الرسوم الاار ااتور ة صرد بهفه ال ورت  لتاون أضثر  جاعة وحقورا في 

ومنه  سرررررررررر م ا ف ررررررررررال اللاحث      هن الجماعة لتقو ة لحم ها، ولخلق حل  عين الجماعات عاسررررررررررتشررررررررررعارهم للعدو املشررررررررررفره،

 إصتول الحياد( في خلق أحة  مشفرضة مجدها الوحيد هو الن ر.

فإصتول الحياد في الرسروم الاار ااتور ة صلرق طرل الك ير من املوضروعات التار لية والدصنية واةسرطور ة، و ارز  لك في 

لقوٍل قصحسرررررررن عنا أن  نوه إ ى أمر ن: اةول اختة   النجمة السرررررررداسرررررررية املقفر ة عامل رررررررجد اةفصررررررر ا حيث  سررررررررد اللاحث هفا ا
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املؤرخين واللاح ين حول أصررررا النجمة السررررداسررررية، واةمر ال انت مزاعم مسررررتمدت من تفسررررير التورات تزعم أن درس امللك داوود 

فلسرطين املحتلة،   شرله النجمة السرداسرية  ...(، وما  عننيا مما تقدم أن النجمة السرداسرية تجسرد وافعا سرياسريا صر يو يا في 

 وفد  أ ح  شعارا ص يو يا لاا مناحي حياته العسكر ة واملد ية.

اةمر سررررريان في موففه من عاقي ال رررررور  ال ياا املزعوم(، وفي التناص الشرررررعبي والرفمي، وحقرررررور ال رررررورت الرمز ة  اةفق،  

الحيادي في ال ررور الاار ااتور ة حيث تتكرر    املفتاق(، االتجاهات، اللوحات الجدار ة، املرأت...، وفد صتواصررا حقررور اإلصتول

ُر إحدر اللوحات أن اةفصررررررر ا معلق في  ِّ 
ْ
التيمات التي صطرف ا اللاحث ضتيمة الحفر ات التي تتكرر في كا  ما ت رررررررو ري،  فُت 

رسرررررررررررررررات  ال واك الطلق، و ررفضر اللرراحررث أن هررفه اللوحررة تم ررا تجسررررررررررررريرردا ملررا هو  ت: قإ  لم تتوف  الحفر ررات وغيرهررا من املمررا

االغت ررررراعية ةها الحق، و ي اسرررررتشررررررا  زمدي ملا سررررريؤول إليه اةفصررررر ا الفي هدمه الحفار اليهودي الفي صرفع شرررررارت الن رررررر 

 1فرحا ونشوت بهدمه في أعلى ال ورت، واملوف  العربت مازال غارفا في فراكت الخطاعات والليا اتق. 

للســانية واألســلوبية املتنوعة، ويتداخل فيها ههنا اإليتوس  يكشــف هدا الشــكل التلفظي اللســاني عن هدا البيانات ا   

مع الباطوس الدي يعد إحدح االستراتيجيات التي يلجأ إليها الخطيب/ املبدع/ الناقد إليصال دعوته، وهو يكرس الحالة  

ي الحزن والكراهية،  التي يكون عليها املســــتمعون عندما يثير الخطاب انفعاالذهم ذلك أننا ال نصــــدر األحكام نفســــها في حالت

ــــــملاالنفعاالت هي كل التغيرات التي تجعل الناس يغيرون رأيهم فيما يتعلق بأحكامهم، وتكون   ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ويتجلى بشكل أوفر، فــــــــــــــــــــــــــــــ

 2مصحوبة باللدة واأللم، مثل الغضب والرحمة والخوف وكل االنفعاالت املشابهة وأضدادها.مل 

ن كل متكلم من ربطه بالضـــــــــمير  جفتوظيف الباحث الضـــــــــمير الدال على  
ّ
مع ضـــــــــمير املتكلم ملنحنمل واســـــــــتعماله له يمك

 ملأنامل آخدا بعين االعتبار امللفوظ، وهدا ما يجعل انخراط القارئ مشاركا فعاال في تشييد أفكار الباحث.

ـــــــف في الوجي عن كثـافـة وجـدانية   ومنـه فـ ن الغـايـة من تقـاطع االيتوس هنـا في الرســــــــــــم الـكاريـكاتوري مع  ـــ البـاطوس يكشــ

وكفاية لغوية وموسوعية، فليس الغاية هنا رسم مالمح شخصيته أو استعراض أخالقه، فهو يقدم لنا الخطاب / القراءة  

انطالقا من منظورا الخاص وصــــــــورة األخر املتمظهرة في األنا الفاعلة التي تمثل مســــــــرحا تتكرر فيه شــــــــخوص كثيرة وتؤدي 

 ا مختلفة دون أن ترح بعضها بعضا..أدوار 

فتكرار  األحداث الدالة على اإليتوس هنا هي دعوة إلى الخلود، خلود القضـــــية األم قضـــــية األرض / فلســـــطين، وامت اج  

 الباتوس هنا باإليتوس شكل نبرة دعائية في الرسوم الكاريكاتورية والتي يجب أن ال تغيب عن بال من تعترضه.

 دعني أقول:

اط شـــــــــخصـــــــــية عمر عتيق في خطابه شـــــــــكل حضـــــــــورا ملفهوم اإليتوس باعتبارا تشـــــــــكيال خطابيا أوفنيا بالغيا،  إن انخر 

مل الـدي يحتـاج إلى تـأويـل، وهـدا هو عنوان الشــــــــــــطر الثـاني من الـدراســــــــــــة  اإلصتول املوحيويمكن أن نصــــــــــــطلح عليـه بـاســــــــــــم مل

 مل الحقا.الشعلو ة في مدصنة  اعلس عين التقاليد والدصن الخاص مل
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أما هنا فحاولنا قراءة تيمة الرســـــــــــوم الكاريكاتورية لاقمـــــــــــ ى انطالقا من تناول ملبيرملانمل ل يتوس الدي ورد في ســـــــــــياق 

ـــــــخص وأعمـالـه، فـالخطـاب ليس إال عمال من   ـــ تحليلـه ملختلف اـاألشـــــــــــــكال التي تعززهـا العالقـة النجـاجيـة القـائمـة بين الشــ

 1تقدير أحدهما في ضوء اآلخر. األعمال الخطيب أو هو تجليا له،  ومن ثمة ينبغي 

 الخالصة: 

إن حضـــور اإليتوس في هدا النموذج للباحث األملعي عمر عتيق شـــبيه بحضـــور خطابات الفالســـفة التي تبدو في الغالب  

ثورية، ألنها تعالج قضــايا إنســانية خالدة تتجاوز التارياي والثقافي والســياخــ ي وتخترقه، تتوجه  لوجي الناس بشــكل متواتر  

 تتمي  بمقاصدها الكونية.و 
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 املعضلة الثقافية واملنهجية يف صناعة املصطلح النقدي وفق منظور 

 -قراءة وحتليل-)عمر عتيق( 
The cultural and methodological dilemma in making the critical term according to a 

perspective (Omar Ateeq) -reading and analysis- 
 )الجزائر(  - أم البواقي -د. مصطفى بوجملين، قسم اللغة واألدب العربي، جامعة العربي بن مهيدي 

Mustapha Boujemlene,  University of Larbi Ben M'hidi - Oum El Bouaghi - (Algeria) 

 

 

 

 امللخص 

ر في الطروحات النقدصة التي جابه  ميدان امل رررررررررط          
 
تسررررررررراى هفه الورفة النقدصة إ ى الكشررررررررر  عن معالم التأزم والتوت

 عمر   النقردي في ضررررررررررررروك مرداراتره ال قرافيرة وضرررررررررررررلراعيتره املنهجيرة؛ و لرك عار فراكت  قردصرة تحليليرة ل خطراب النقردي لردر النرافرد

ي ل فه التيمة اللح ية ال  شائكة. عتيق( املت د 

نا سرنق  عند مدو  ته النقدصة املوسرومة عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر في فقراصا امل رط   النقدي واللةغي والعروض ي        
 
و ناك على  لك، فإ 

واإلعةمت(؛ وضفا مقالته اللح ية املعنو ة عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر امل ط   النقدي عين اةصالة والتغر ب(؛ و لك بهد  الن ر في معالم ر  ته  

ية في الخطاب النقدي العربت املعاصررررر؛ وضفا معاصنة القوا ين  املعرفية واملنهجية ملسرررر
 
ائا امل ررررط   النقدي املحمومة واملتشرررر 

 والة توحيدي. واملعاصير التي صراها مفتاحا ملستغلقات اةزمة امل ط حية العر ية املعاصرت في ظا  املد التغر بي 

 عمر عتيق.   -االليئة اةص -امل ط   -املنهج-: ال قافةالكلمات املفتاحية

Summary 

         This paper seeks to reveal the features of the crisis and tension in the critical propositions that 

confronted the field of critical terminology in light of its cultural orbits and methodological ambiguity. And that 

is through a critical and analytical reading of the critical discourse of the critic (Omar Ateeq) who confronts this 

thorny research theme. 

        Accordingly, we will stop at his critical blog tagged with (in the issues of critical, rhetorical, 

presentational and media terminology); As well as his research article entitled (The Critical Term between 

Authenticity and Westernization), with the aim of looking at the features of his epistemological and 

methodological vision for the hectic and fragmented critical term issues in contemporary Arab critical 
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discourse; As well as examining the laws and standards that he sees as a key to the exploits of the contemporary 

Arab terminological crisis in light of the Western and non-monotheistic tide. 

Keywords: Culture- Curriculum - Term - Original Environment-Omar Ateeq 

 

ل  التيارات املعرفية والعلمية جللة داخا فقرررررررراكات التلقت العربت املعاصررررررررر ل ا؛ حيث سرررررررراهم    ر اتها في اعث       
 
شررررررررا

ع؛ وأضراى الكشر  عن  واميسر ا ومراصاها مطللا صنشرده اللاح ون املتل ر    رون وضفا  ركام م رط حاتت وسرمه التعقيد والتوسر 

ع منااع ا عار التأثيا والتأصيا العلمي واملنهجي.  املؤسسات العلمية املشرفة على فك  طةسم املواد امل ط حية، وتتل 

قا عالتعرض إ ى إشرررااالت املادت امل رررط حية في شرررقيها ال قافي واملنهجي وفق من ور النافد  عمر    -ه نا-وما دام اةمر        
 
متعل

ه صمكن
 
ة؛ حيث دو    اةفةم النقدصة هفا   عتيق(؛ فإ  القول إن  هفه التيمة اللح ية ست ا   فقية مستشالة ومتأزمة وع ي 

د في مجموع ا ع م الققررررررررررية املطروحة أمام ا، والتي سررررررررررتللق تشررررررررررويها  
 
ا؛ والتي تؤض مت في أعحاث ومقاالت شررررررررررت  املوضرررررررررروس التأز 

صررررر ي( ؛ فإ ا كان قإصجاد املعادل اللغوي العربت ةلفاظ الحيات العامة  وتشرررررو شرررررا داخا دوائر التواصرررررا عطرفيه  العام/التل ررررر 

، تراضم عار الع رررررررور وكا  لات صفت  منه امل رررررررط حيون   ليس مسرررررررتع ررررررريا عحكم ما تتوفر عليه اللغة العر ية من ملزون غدي 

ب مقاعة ل ا،  
 
وال صوجد في الرصرريد العلمي العربت عاا ارتياق، فإن  املشرراا صكمن في الكم  ال ائا من املفردات العلمية التي تتطل

ا تطرأ لجدتها وحداث ها أو لغراع ها عالنسلة لل قافة العر ية التقليدصةق   . (1 ما صوازي  لك على مستور املفاهيم؛ إم 

نا سرررررنعاصن طليعة املعقرررررلتين ال قافية واملنهجية املتعالقتين عامل رررررط   النقدي وفق منطور النافد        
 
و ناك على  لك، فإ 

  عمر عتيق(؛ و يان  لك ا تت: 

 أ/ املعضلة الثقافية:  

ل  ال قافة        
 
ر لية  والسررررررلوضية مجاال  ( اشررررررتا تقاطعاتها مع املاو  ات الفكر ة واملعرفية و املعتقداتية والتا(Cultureشررررررا

  متداولة في عيئاتها اةصررررررلية؛ ولكنها حتما سررررررتعار الحواجز  
 
خ ررررررلا لنشرررررروك املفاهيم الحياتية والفلسررررررفية والعلمية، والتي ظل

مع الفكر اإلنسررررررانت    والحدود الوطنية؛ ةن  الغاصة اةسررررررما هو النقلة النوعية إ ى حقررررررارات اةمم  والتعافد والفراعا  ةاإلفليمي

ا رضيزت أساسة في  طاق اةدب املقارن العاملت.  ع
 
ر والتأثير؛ الفي  شا

 
 موما؛ و لك من عاب التأث

ه سريدفع إ ى النهقرة الفكر ة واملعرفية،        
 
نا هفا الوفاق ال قافي عين اةمم املختلفة؛ ة  وهنا،  جد النافد  عمر عتيق( م م 

ه مرردعررات ل جمود والسرررررررررررررا
 
ا خيررار التفرراصررررررررررررررا فررإ رر ي مع ررا والررفي عار عنرره  وأمرر 

 
هررا إ ى مزالق اال رردمرراة الكل ه مررا فتئ منو  و يررة؛ ولكنرر 

ة دعائم مل رررررررروصررررررررة تؤسررررررررس ل و  ها، وال صمكن   عمفردتت  اال  رررررررر ار/الفو ان(؛ ور  ته هفه سررررررررليمة  قدصا وفكر ا؛ ةن  لاا أم 

 ر راق التر
ه إليره فرائة: قال خة  في أن  ر والترأثير تحمرا جينرات التةف  عين ال قرافرات،  املسرررررررررررررال عرضن من أركرا هرا؛ وهرفا الرفي  و 

 
أث

ر والتأثير  ي ثقافة عقيمة ليس 
 
وأن  التةف  صنجب فكرا إنسرررررررا يا مشرررررررفركا في ض ير من مناحي الحيات، وكا  ثقافة ال تتعاطى التأث

ان اة ا في محلول ا خر؛ ةن  لاا   ل ا خيار إال الجمود والتةهررر ي. ولكن  التةف  ال قافي ال صفاررر ي أعدا إ ى ا  ررر ار ال قافات و و 

 
علال ال وري، عين التعر ب والتوحيد، ضمن ضتاب: فقاصا امل ط   في ا داب والعلوم االنسا ية، إعداد: عز الدصن اللوشيلي، محمد  1

  .101، ص1الوادي، كلية ا داب والعلوم اإلنسا ية، مكنال، املغرب،  د.ط(،  د.ت(، ة
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د الليئة عاا أاعادها وأطياف ا؛ ولو غامر أحد عاستيراد لون فلالوري أوروبت وحاول إفحامه في  ثقافة خ وصية أو هو ة تجس 

ه ليس من نسا الليئة العر يةق
 
 . 1من ومة الفلالور العربت لوجد أن  الفائقة العر ية تنفر منه، عا تلف ه؛ ة 

ي النررافررد  عمر عتيق( أهميررة التقرراطع الحقررررررررررررررراري واملعرفي وال قررافي مع ا خر، والررفي ر ه  هجررا سرررررررررررررليمررا لتجرراوز  
 
ف نررا، صجل

ماتها الخاصررررررة بها-الجمود والتةهرررررر ي، وتأضيده على ضرررررررورت صرررررريا ة ال و ة ال قافية العر ية   ؛ ةن  أها لغة القرررررراد -التي ل ا مقو 

زت ل م؛ وا في -فد سرررررررررررررلك  لتي فد تنسررررررررررررراق وتتأل  مع الجدصد، وفد تنفر وتتفاصرررررررررررررا عنه. وهنا، فإن  النافدصملاون  ائق هم املمي 

 التلقرائيرة والعفو رة والتجراوز رة في تلقت املعرار  الغر يرة عمن ومراتهرا امل رررررررررررررط حيرة   -من ور را
الوج رة العلميرة القو مرة؛  اه أن 

لة ل ا هو عم اعة اال تحار ال قافي 
 
 الغاصة ال دمية التفكيكية ملعمار ة ال قافة العر ية اإلسررةمية  ؛  -إن جاز التوصرري -املشررا

ةن 

ص ا  مق دا للفئة النافمة على امليراث الحقاري العربت؛ وهفا ما جعا  عمر عتيق( ملغيا فكرت  و ان اة ا في ا خر؛ ةن   لك 

 ال صحيا إ ى ثقافة التةف  إطةفا.   

د   و سررررررررفرسررررررررا النافد في طروحات التيمة       د الواجب توافره فيها؛ إ  شررررررررد  ال قافية العر ية؛ حيث عقدها عامل ررررررررط   املوح 

زها؛ واملتعلقة أسررررراسرررررا عارتلاط املادت امل رررررط حية املعرفية عالوحدت القومية العر ية ةن    على مسرررررألة مسررررريسرررررة تلتص  بها وتمي 

ها ترتقت إ ى   صرررر ي؛ والفي صتأسررررس من  هفه الققررررية لم تعد  لسررررا ية عين أها العر ية فحسررررب؛ عا إ   الخطاب التواصررررلي التل رررر 

دت؛ والتي سررررررررتللق   ات رررررررراال معرفيا وعلميا سررررررررليما عين علدان العر ية فاطلة؛ وهفا ما    -حتما-خةل امل ررررررررط حات العر ية املوح 

مرضز ا  صف م من فوله: قالعةفة عين امل رررررررررررررط   والخطاب ال قافي ال تنف رررررررررررررا عن الخطاب القومت الوحدوي    الفي  عد  هدفا  

د وال رررررررجا    -فنات التواصرررررررا- سررررررراى امل قفون إل جازه؛ إ  إن  مقومات وحدت اةمة ال تقت رررررررر على اللغة  واإلطار الجغرافي املوح 

مات إ ى وحدت امل ط  ق ما تتجاوز تلك املقو 
 
 .  2التار لي...، وإ 

د عامل ررررررررط   امل د الجامع داخا املعفره اللحثي العربت ولعا  التنريه ال ررررررررارم منه لخطورت التعدد امل ررررررررطلاي دون التقي  وح 

ة   ت في دوال متلاصنة شررراليا؛ فت ا  رحلة اللحث املف ومت ع ررري 
 
ه عدم اسرررتسررراغة املتلقت للمقرررمون املعرفي الواحد املتشررر  مرد 

دت أصرررررررررررررنراف م ومردارض م املعرفيرة والعلميرة. ضمرا أضرررررررررررررا  النرافرد فقررررررررررررريرة م مرة   ة في فرد تاون غرائلر-شرررررررررررررافرة لردر املتلقين املتعرد 

قة أسرررررررراسررررررررا في  فور الطللة واللاح ين اةكادصمين من دراسررررررررات  قدصة ملنجزات  -طروحات اللاح ين وفق علمنا وفراكتنا
 
؛ واملتعل

ا مياا يزمات فرائية ل ا؛ ةن  التشررت  املعرفي سرريللق ضررلاعية واضررطراعا  
 
يات امل ررط حية؛ والتي تشررا ية في ظا  تلاصن املسررم  فن 

دصرة امل رررررررررررررط    داخرا من ومرة املنهج ا لنقردي اإلجرا ت. وهرفه الر ر النقردصرة فرد أعران عنهرا النرافرد عقولره: قوعلى الرغم من تعرد 

دصة، وإن اختل  التفوق عاختة  املتلقين، لكن  املتلقت   ر عتلك التعد 
 
ق املتلقت للمقررررررررمون ال صتأث للمقررررررررمون الواحد، فإن  تفو 

  و ف
 
دصررة، و توف ي واحررد منهررا، وفررد صأجم املتلقت اللرراحررث عن دراسررررررررررررررة  اللرراحررث سررررررررررررريجررد عنرراك من هررفه التعررد 

د طو ة في تلد  رد 

ة 
 
دصة امل رررررررررط  ، وخةصرررررررررا من املسررررررررراكلة، و لاصرررررررررة في أعحاث الدراسرررررررررات العليا التي تقتاررررررررر ي دف ية ما فرارا من تعد 

ظاهرت فن 

 .  3وموضوعية وشفافيةق

د   ينأو لنقا تفعيا اللاح ين واملؤسررسرر-ولعا  ت مينه للم ررط   املوح  له   -ات العلمية للند التوحيد امل ررطلاي عين املخت رر 

ا امل رررررررررطلاي املجمع عليه ال صفره فقررررررررراك   فاق على املسرررررررررم 
 
ه فت  مل ارتت القراكت واللحث؛ ةن  االت

 
زت؛  اه أ  ثمراته العلمية املمي 

إ ى املقار ة عين    ص جوا  ل خة  والتشررررررررررررو ش، وسرررررررررررريجعا اللاح ين منهمكين صرررررررررررروب املسررررررررررررائا املةزمة للمادت امل ررررررررررررط حية؛ كأن

 

  1.  322، ص2012م اإلنسا ية، جامعة اسكرت، الجزائر، مارلعمر عتيق، امل ط   النقدي عين اةصالة والتغر ب، مجلة العلو  

  2  316امل در  فسه، ص  

  3.  40-39عمر عتيق، في فقاصا امل ط   النقدي واللةغي والعروض ي واإلعةمت، ص 
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ه  إ ى الغر لرة والتمحيص    امل رررررررررررررط حرات املتقرار رة مف وميرا، ومن ثم  الر ا عين املعرار  وال قرافرات املت  رررررررررررررلرة عينهرا، وضرفا التوجر 

ا شررررررررررررطا  
 
والتدفيق فيها بهد  التقو م والتعدصا فيها؛ حيث قال صلفى أن  وحدت امل رررررررررررط حات في الحقا ال قافي واملعرفي تشرررررررررررا

يا لتحقيق اإلدراه والف م واالسرتيعاب؛ عا إن  توافرها صؤسرس للم ارات العليا في القراكت واللحث ةن  وحدت امل رط    موضروع

 . 1ووضوق املف وم حافز على م ارات التحليا واملواز ة والر ا واالستنتاة والتقو مق

ا  ضما سررراى النافد إ ى طرق فقرررية محمومة وشرررائكة داخا إطار التلقت الع       على   ربت مل رررط حات ا خر؛ إ  أع رررر اه م ح 

م تقليلا ملاو  اته   مسررألة الن ر إ ى خ رروصررية الليئة اةصررا التي اعتكر فيها امل ررط  ؛ و لك ةن  اسررتنلاته في الليئة ال د  صحت 

ا تعمية معرفية لللاحث ال قافية واةصدصولوجية والتار لية واملعرفية. و التا ي، فإن  اإلفدام على تجاوز هفه املاو  ات سررررري
 
شرررررا

ا صجعا اعقررررررررر م م رعا إ ى التعر ب عدل التحر ي عن املفردت اللغو ة العر ية اةصررررررررريلة املفرجمة له؛  في الشرررررررررأن امل رررررررررطلاي، مم 

ا الفراعا عين امل رررررررررررط   والليئة عةفة عقرررررررررررو ة 
 
إ  إن  امل رررررررررررط   هو اعن الليئة   وهفا ما أعان عنه  عمر عتيق( عقوله: ق شرررررررررررا

اتهرا املرادصرة وال قرافيرة؛ فرامل رررررررررررررط   ليس فراللرا لف يرا خراليرا من من ومرة معرفيرة                            أو ثقرافيرة منفزعرة من  عمسرررررررررررررتو ر

ا    الليئة التي  سرررررررتلدم فيها امل رررررررط  ، وال صلفى أن  امل رررررررط   الفي ال صنتمي إ ى عيئته مادصا وثقافيا 
 
هو م رررررررط   دخيا  شرررررررا

صا ة  ار التعر بق  . 2تحد 

تقود ا إ ى الفكرت  اتها    -والتي تجن  إ ى ماا ة املرجعية في عملية التجاوب مع امل رررررررررررررط  -ولعا  هفه الر  ة النقدصة امل مة؛  

ن الليئي في مسألة الكش  عن خ وصية امل ط   الوافد؛   التي أعان عنها املفكر  محمد عاعد الجاعري( في سياق ت ريته للماو 

ا قتليئة املف ومق؛ والفي صقتار ي خطوتين أسراسرتين قاةو ى التعر   عن فرب على تار خ املف وم،  اةمر الفي جعله مطلقا م سرم 

الرررفي صراد  قلررره، ترررار لررره ضمرررا تعطيررره املرجعيرررة التي جررراك منهرررا. وال رررا يرررة  ي الن ر في ضيفيرررة إعرررادت اسرررررررررررررتنلرررات  لرررك املف وم في 

 .  (3 املرجعية التي صراد  قله إليهاق 

ي املرجاي لألرضررررررررية ال قافية التي اعتكر فيها املف وم ال تفره مجاال لتلك املسرررررررراكالت النقدصة السررررررررطحية  ولعا  هفا الت قصرررررررر  

ه  واالسررررررتعجالية والعفو ة له لدر اعض املفرجمين؛ و ي املسررررررألة التي اسررررررتشررررررعر خطورتها النافد  علد امللك مرتاض(؛ حيث  و 

 ا العفو ة والتلقائية والتجاوز لتلك العةفات ال قافية والتار لية واملعرفية  إ ى سرلليات املااشرفة النقدصة العر ية؛ والتي تسرم

في خطاعه -املتشررررررراعكة مع املادت امل رررررررط حية اةجنرية؛ و اإلضرررررررافة إ ى  لك أفول الغيرت القومية على اللغة العر ية؛ والتي صراها  

خر، و التا ي، فإن  تفعيا مياا يزما التعر ب أضررراى أمرا  فادرت على مجابهة الرصررريد امل رررطلاي املسرررتجد في ثقافة ا    -املسررراوت

»ض يرا ما  تساها أو  تسام ،  حن العرب، مع اللغات اةجنرية فندع ا تتسر ب إ ى لغتنا تح   مردودا؛ وهفا ما صف م من فوله: 

سررررررررم عالتواكا  
 
عاك وضرررررررروق امل ررررررررط   املنقول. والحق  أن  لك السررررررررلوه املت والتجاوز  عود أسرررررررراسررررررررا إ ى  علا ملتلفة من عينها اد 

فة للم رررط   الغربت املراد تعر له، ضما  عود إ ى ضرررع    التااسرررا وضرررع  الرغلة في اللحث عن مقاعا دفيق، أو فر ب من الد 

النافد  أ يس سررررررلوم( متماشرررررريا مع اةطروحة ا  فة الفضر؛ والتي تجد في   -ه نا–. ضما  جد  (4 الغيرت القومية على هفه القرررررراد«

الكسرا اللحثي عن املعادالت اللف ية املطاعقة للم رط حات اةعجمية الوافدت منففا إلشراعة املفردات الدخيلة عن الرصريد  

 

  1. 78امل در  فسه، ص 

  2. 107امل در  فسه، ص 

  3.  20، ص2009، 250ل قافة اةرد ية، عمان، اةردن، سعلد الفتاق القلقيلي، في دالالت امل ط  ، مجلة أفاار، وزارت ا

لة لرواصة قزفاق املدقق، دصوان املطلوعات الجامعية عن  علد امللك مرتاض،  4
 
تحليا الخطاب السردي: معالجة تفكيكية سيميائية مرض

 .   210، ص1995عكنون، الجزائر  د.ط(، 
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مدعات لتشررو ه رو ق اللغة العر ية؛ وسرري ا    االففراضرر يلك اللسررانت العربت امل ر  في املعاجم والقواميس؛ وهنا، فإن  هفا املسرر

نا لو 
 
قاسرررررررررتعملنا كا  كلمة جدصدت ال مراد  ل ا عند ا علف  ا  اةخف عه مسرررررررررتمرا ومتناميا في ظا  عروز املسرررررررررتجدات العلمية؛ ة 

ه  محا    املوضرررررروس ل ا في لسرررررران واضررررررعيها؛ أصررررررلح  لغتنا خليطا من العر ية واللغات الغر ية، فتشررررررو 
 
سررررررنها اللد عة، وا حط

م زل ها الرفيعة وإ ا دام النقا إليها بهفه الطر قة؛ ازدادت فيها الالمات اةعجمية عازدصاد املكتشررررررررفات العلمية، وامل ررررررررط حات  

ل  عليها، وكان  لك مدعات إ ى سررررررررقوط ا  
 
ا تغل الفنية والتجار ة وال ررررررررناعية والسررررررررياسررررررررية وغيرها على توا ي اةصام والسررررررررنين حت 

لين«ول  .   1حاف ا علغة الغاعر ن، فة صلقى منها إال ما حف ته الخزائن من ضتب اةو 

-  ولم صفره النافد  عمر عتيق( املتلقت في دائرت االسررررررررتف ام والغموض حول مسررررررررألة الكشرررررررر  عن عيئة إ تاة امل ررررررررط حات  

ن اسرررررتنل  على إثره مفاهيم ا الخاصرررررة م وجود معطى ثقافي معي  ده مسرررررتغر ا من  لك االلتلال امل رررررطلاي، ؛ إ   ج-والتي تحت 

الفي رافق مجاال  قدصا كاةسررررررلو ية؛ حيث ألزم  عمواد م ررررررط حية من ميدان علمي صفقدها حسرررررر  ا الجما ي امللدي على الفوق  

مقولته:    الكةمت ة ها ت ا  ل رررريقة عمجا ي اإلح رررراك والر اضرررريات، والتي تميزها العةمات الرمز ة والرفمية؛ وهفا ما أعا   عنه

قولعا  اةمر اةضثر إثارت في إشررررراالية اختة  السرررررياق ال قافي املنتج للم رررررط   أن  م رررررط حات صتم  اسرررررتيرادها من علوم اعيدت 

ل  ض يرا من   عن الدرل النقدي، ضما  ي الحال في إغراق الدراسررررررررات النقدصة اةسررررررررلو ية عم ررررررررط حات علم اإلح رررررررراك التي حو 

وز وأرفام و تائج إح رررررائية  سرررررتحيا على الفوق اةدبت هقرررررم ا، و  رررررل  الدرل النقدي منقلقررررا  الدراسرررررات اةسرررررلو ية إ ى رم

 .  2منطو ا على  اتهق

نا  رر في هفه التقاطعات شرررركة من الحوار ة عين العلوم؛ إ  إن  م ررررط حاتها تتعافد 
 
وتعليقا على هفا املسررررلك النقدي، فإ 

ة ت ا  مرتلطة ع ناعة امل ط   وفق رصيد   مع اعض خدمة للمنجز التطليقت على اةثر اإلعداني الجما ي؛ وةن  املشالة الحق 

ها عملية حوار ة تقار ية وليس  تدافعية ا ف الية.اللغة العر ية وفوا ينها، دون ال  ن ر إ ى تجا عات العلوم واملناكج؛ ة  

نا  لفت النافد  عمر عتيق( منكرا على الر  ة النقدصة التي ال تنسراق  
 
وفي سرياق معاصنة تلنيه لفكرت التوحيد امل رطلاي، فإ 

ا على  لك عتلاصن اللهجات الخاضررع
 
ة للماررات السرروسرريولوجية وال قافية واملاا ية؛ إ  املسررألة عنده  إ ى الةتوحيد، والتي تدل

ه سررريحدث شررررخا داخا الفقررراك  
 
ياتت واحد؛ ةن  خيار التعدد  هج غير سرررليم إطةفا؛ ة  ت ا  محاومة عالتلقت وفق  ما مسرررم 

غاته    التواصرررررررلي العلمي التل رررررررصررررررر ي؛ وهفا ما أعلنه عقوله: قإ ا كان االضرررررررطراب أو التداخا أو التنافض في اللهجات له مسرررررررو 

 .  3ال قافية واالجتماعية والجغرافية، فإن  تسو غ غياب وحدت امل ط   ووضوحه ال صمكن فلولهق

يا لألزمة اإلشرراالية حوله؛ والتي فطلاها  اة ا/ا خر(؛ إ         
 
إن  ضشرروفات النافد ال قافية ملسررائا امل ررط   فد جعلته مجل

ا ال ا ية  اللف  -اة ا- عدي عاةو ى   ف ي املفردت      -ا خر- ة العر ية اةصررررررلية املفرجمة للم ررررررط   اةجنبي واملطاعقة له مف وميا، أم 

نررا  لفت  عمر عتيق(  
 
املعر  ررة؛ أي تلررك املفردت التي حرراف رر  على نغم ررا الفو يمي اةجنبي ون رررررررررررررجرر  عررالرسرررررررررررررم العربت. وهنررا، فررإ 

والعزو  عن ال ررورت العر ية التي ل ا عر ق ا ال ررافي؛ ف و    -االففراضرر ي- بي  مسررتنكرا حجم التسررارس الرهيب صرروب العما التعر 

؛ ومرد   لك أن  اال قياد  حو اللغة -وفق توصررررريفه-صرر في هفا املسرررررلك تغر لا للم رررررط   العربت، وشررررركة من امل ررررر  والتشرررررو ه  

خطر في ضةمه هو توصررررررررررريفه لللاحث اةعجمية في مجال صرررررررررررناعة امل رررررررررررط   ال تسرررررررررررتقيم إطةفا مع هو ة اللاحث العربت؛ واة 

ده فول
 
يا مع لغته اةصا حين اجتلائه للنهج التعر بي ال الفرجمي؛ وهفا ما صؤض

 
ه تفاصا كل

 
ه: املندمج في مر ت ا خر عررررقالعاقق؛ ة 

 

  1.    101، ص1، ة2003،  1، من فقاصا امل ط   اللغوي العربت، عالم الكتب الحدصث، إر د، اةردن، طم طفى طاهر الحيادرت 

  2.  21عمر عتيق، في فقاصا امل ط   النقدي واللةغي والعروض ي واإلعةمت، ص 

  3. 14امل در  فسه، ص 
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ا إ ا  قال  عقا أن  كسرررر مر ت اة ا و هرس إ ى مراصا ا خر ن لارصق صرررورها؛ ةن  التشرررو ه من تق رررير ا والقل  م ن عقوفنا للغتنا، أم 

ها؛ ةن  لغة ا خر ن ال تعكس  ررررررررخ ررررررررية اة اق . ولعا  هفا  1هرعنا إ ى مراصا ا خر ن فلن  رر صررررررررورتنا؛ عا سرررررررر رر م ررررررررخا مشررررررررو 

ة إف رراكه له من دائرت التواصررا العلمي؛ إ    االسررتياك من اإلسرررا  في تداول امل ررط   املقفرض دون العربت اةصرريا ال  عدي اللت 

أرجع استلدامه عند الحاجة إ ى  لك؛ وخاصة حينما تفتقد اةلفاظ املطاعقة له من الرصيد املعجمي العربت؛ وةن  النافد فد 

ا  قده صررررررررررررروب 
 
اللاح ين الفصن  عزفون عن اعتاار اللف ة العر ية اللدصلة املوجودت ويهرعون صررررررررررررروب املقفرض الدخيا.  سرررررررررررررل

ه محتوم عالحاجة، فإ ا كان امل رررررررررط   الوافد جدصدا على   م عه، ولكن 
 
ر عنه فوله:    قإن  االففراض اللغوي أمر مسرررررررررل وهفا ما عا 

نا ال  ملك إال الفرحيب  
 
ا عربت فة الدرل النقدي العربت فإ  ي، وإ ا كان  لك امل ررررررررررط   الوافد عدصة مل ررررررررررط   أو مسررررررررررم  والتلد 

ت، منها: التناص   يات عد  لف مسرررررررررم 
 
ترحيب عاللدائا، ولنقررررررررررب م اال عم رررررررررط   قالتناصق الفي شرررررررررغ  اع ض ير من النقاد، وات

ية، وتنامت الن وص، ف ا  حن  ي، واللين   ي، والتعالق النص    .2عحاجة إ ى هفا الركام امل طلايقوالتناصية، والتداخا النص  

ة عليه عأجج وافعية وعقة ية-و واصررررررا النافد في  قده املسررررررتغلل  
 
لفلك التلدي املسررررررر  فيه    -املشررررررروس علميا ما دام مدل

ه   لللفل املقفرض من لدن النقاد، وإف ررررررررررراؤهم غير املارر للفل العربت اةصررررررررررريا؛ حيث خلص في وصرررررررررررفه املتعا ي عيا يا أن شرررررررررررل 

ماسررررررر م في ثقافة ا خر، و هل م ل رررررررور م رررررررط حاتها اشررررررراا ض ي  ورهيب عفلك املخمور املسرررررررر  حد  ال مالة و عدي عفلك انغ

ه أراد التعلير عن حجم اةزمة  
 
الوصرررررررررول إ ى درجة الشررررررررررود والتيهان والقرررررررررلاعية. وتأسررررررررريسرررررررررا على هفه ال رررررررررورت الوصرررررررررفية، فإ 

أفقررده املررد االففراضررررررررررررر ي عر قرره الةمع؛ إ  توارر امل رررررررررررررط   العربت املفرجم    الخطيرت التي تنلر القررامول اللغوي العربت، الررفي

فين مل رررررررررررررط حرات اللغرة اةعجميرة الوافردت. و رالترا ي، فرإن  هرفه الققررررررررررررريرة   خل  ركرام معجم دخيرا اسررررررررررررر هور اللراح ين املتشرررررررررررررد 

م  على اللاحث الدفاس عن هو ة امل رررررررط   العربت، ةن   هفا املن ور النقدي ص رررررررلو إ ى    التغر رية الشرررررررائكة واملحمومة فد حت 

ها لغة تحوي العلم، ومفرداتها تحما دالالت تحوي ما  سررررتجد   صرررريا ة لغة القرررراد، و عزز مقام ا السررررامق عين لغات العالم؛ ة  

نا ال  قررمر ضراهية لآلخر ما دام 
 
ه إ ى أ    من مفاهيم ملتكرت. وفد كان خطاب النافد صررر حا ووا ررحا حين فال: قصنلمي أن  نل 

العةفرة عين اة را وا خر ال تمس  حرمرة اة را. ضمرا صنلمي الترأضيرد على أن  الن رت إ ى ا خر تنلع من وافع اة را. وترأسررررررررررررريسرررررررررررررا على مرا  

ا ال مالة، فأصررررررررررررل    م فقد اسررررررررررررتلاق اعض النقاد حرمة اة ا، وانغمس في مشررررررررررررارب النقد الغربت صنها من م ررررررررررررط حاته حت  تقد 

د الوجوه عررراختة  اللغرررات التي ا حررردر منهررراقامل رررررررررررررط   الواحرررد في الررردرل ال د النرررافرررد على هرررفه 3نقررردي العربت متعرررد 
 
. ضمرررا أضررر

ي  خر؛ إ  رأر في هفا املد التغر بي شرررررررركة من النقص الفي اسررررررررتشررررررررعره اللاح ون   الطروحات النقدصة ال قافية في سررررررررياق  صرررررررر  

هم انسرررافوا خل  املغالطة الحقرررار ة املسرررتللة ل فكرهم؛ والتي فر   التقدم التقدي والتكنولوني لآلخر في تجاه لغة القررراد، ة  

هرررفا الزمن املعررراصرررررررررررررر عحتميرررة ترررداول م رررررررررررررط حرررات لغتررره دون التحر ي اةرضيولوني داخرررا املن ومرررات املفرداتيرررة في القرررامول  

ت الفميمة مع لغ هم العر ية امل ي الشرررررررراما مع ا خر وإعةن الرد 
 
شرررررررر ود عحقررررررررارتها على  العربت؛ وهم عفلك  علنون اال دماة الكل

مر  الع ور واةزمان؛ حيث  لفيه فائة في هفا ال دد: قالنقاد الفصن يهرعون للم ط   اةجنبي و عزفون عن امل ط   العربت 

املنرراظر هم من دعررات التغر ررب اللغوي وال قررافي، ف م  ترراة الشرررررررررررررعور عررالرردو يررة أمررام التفوق التقدي لآلخر، وهم الررفصن صج رردون  

ت اللغو ة أ فسر م إلخفا ك عقدت النقص اعلاكت ا خر، وهم الفصن تللوا عن املوروث الحقراري وال قافي. وال صلفى أن  هفه الرد 

نى  لكق ر الحقاري وإن اد 
 
ا تيار التقليد اةعما، الفي ال صرر إال من خةل عيون ا خر، وهو تيار اعيد عن التأث

 
 . 4تم 
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 ب/ املعضلة املنهجية:  

ها        -منف أن  أف   عنها الخوارزمت فدصما وتنافل ها اةفةم املعاصرت تأضيدا وت ريتا- حات مفاتي  للعلوم  ظل  امل ط       ة  

فرة والتي تحتراة إ ى علمراك ضرررررررررررررالعين وراسرررررررررررررخين في 
 
ان الفكر واملعرار  وال قرافرات والعلوم؛ ففيهرا الخةصرررررررررررررات املعرفيرة املك  خز 

ح م عمنهجيات علمية تقودهم إ ى فك  شفراتها املفاهيمية واللسا ية.  العلوم التي استنلت  فيها؛ و اإلضافة
 
 إ ى  لك تس 

نا سررررررررنعمد إ ى الكشرررررررر  عن املعالم املنهجية التي طرح ا النافد  عمر عتيق( في عحوثه النقدصة      
 
والتي    و ناك على  لك، فإ 

 ؛ و يان  لك ا تت:  -تل ي ا-والنقدي  -عموما-ر ها للنات أساسة للناك معمار ة امل ط   العلمي 

لقد أعان النافد  عمر عتيق( في مس ها مقوالته املتعاضدت مع الشق املنهجي في الدراسة امل ط حية العلمية عن الداني        

ر واالسرررررررررررررتيراك من التعرامرا مع   اةعرز لتوظي  القرا ون املنهجي ملسرررررررررررررراكلرة امل رررررررررررررط  ؛ إ  رأر اإلصررررررررررررررار على  لرك  رااعرا من الترفم 

لة في امل  رررط   في هفا الوافع الحاضرررر وليس إ ى مسرررتقلله اللعيد؛ و لك لعلمه أن  مسرررألة الف رررا في شرررؤو ه املتعددت واملتشرررع 

ا   ا املأمور ة مسرتقلة؛ وهفا ما صف م اشراا وا ر  من فوله: قليس اإللحاق على توفير املنهجية خشرية مم  الزمن الراهن سريسر  

ا صحدثق را مم   . 1سيحدث، عا تفم 

ت؛ ولعا  أوالها تأضيده على         نا  لفيه عاسررررررررررررطا لر ر عد 
 
دت؛ فإ  وفي سررررررررررررياق تناوله ل طار املنهجي ملسررررررررررررائا امل ررررررررررررط   املتعد 

خاصررررررررررررية التن يم الفكري؛ والفي  عد   اففت لتقييس وتحدصد املادت الفكر ة التي تحمل ا املواد امل ررررررررررررط حية العلمية و التا ي، 

سررررررررررتاون عار مياا يزما التن يم من ررررررررررجمة مع جوهر الفكر املنقول عار تلك الدوال امل زرعة في فإن  املااشررررررررررفة امل ررررررررررط حاتية  

ق من جينرات  
 
حره فولره: قالرصررررررررررررريرد امل رررررررررررررطلاي هو مراصرا الفكر، فرإ ا كرا ر  أفارار را تتلل أفراليم ثقرافيرة مغراصرت؛ وهرفا مرا صو ررررررررررررر 

مة في رحم فكري عنيوي، فإن   اتج امل ط حات سياون من جما مع  
 
 . 2ماهية الفكر، وستاون تلك املراصا صافية م قولةقمن 

نرررا رأصنررراه متعرررالقرررا عرررالعمليرررة الفرجميرررة؛ فلعرررد ترررأضيرررده على دورهرررا الوسرررررررررررررررائطت عين  
 
وفيمرررا صلتص  عررراملعلم املنهجي ا خر؛ فرررإ 

ه صقرررررررررررررع القرا ون املنهجي
 
ق را املزدهر، فرإ ر

 
د في   الحقرررررررررررررارات املختلفرة، وضرفا دورهرا الر رادي في  هقرررررررررررررة اةمرة وترأل فيهرا؛ والرفي صتحرد 

م ال رجسررررررررررررر ي   ق؛ و لرك اعيردا عن اللحرث الفردانت الرفي صلوض غمراره املفرج  الفرجمرة العلميرة في  طراق العمرا الجمراني املنسررررررررررررر 

ها سررررررررتقود حتما إ ى   ا قالطقول الفردصةق؛ ة   د في السرررررررررب منفردا؛ و ي امليزت السررررررررللية التي أطلق عليها  عمر عتيق( مسررررررررم  املغر 

ه امل رررط حاتت؛ وهفا ما أثرته فوله: قال أحد صنكر أن  الفرجمة وفق شرررروط موضررروعية  ي فنات تواصرررا  اللرس و  التعتيم والتشرررو 

ة التي ال تحسن الفرجمة لن تلرة من فارورت العجز، وستلقى تجر  أ صال خيل ها ال قافية وراك    اةم 
حقاري عين اةمم، وأزعم أن 

الفرجمررة التي تتم  في طقول فردصررة اعيرردت عن أصرررررررررررررول التنسررررررررررررريق واملتررااعررة والعمررا الجمرراني    عر ررة االزدهررار واال فترراق. ضمررا أن  

 .   3ستؤدي حتما إ ى تشو ه الدرل النقديق

نا ألفينا النافد مشرررررريرا في شرررررراا ضررررررمدي مسرررررراوت عنه إ ى معلم  
 
ة ملسررررررألة الفرجمة امل ررررررط حية مل ررررررط حات ا خر؛ فإ  وتتم 

ا في الكشرررررررررر  عن اللنية املرجعية له   والتي  
 
منهجي م م ليسررررررررررائا من خةله امل ررررررررررط   اةجنبي الوافد إ ى اللغة العر ية؛ واملتم 

ي الشرررررررررررررامرا ل ا  صق رررررررررررررد بهرا الخلفيرات الفكر رة واملعرف
 
 اإلدراه الكل

يرة وال قرافيرة التي تحمل را اللنيرة املفراهيميرة للم رررررررررررررط  ؛ ةن 

ا عمليرة رصرررررررررررررد اللردصرا املفرداتت املعرادل لره في القرامول العربت؛ وأن ال صاون الفرضيز على اللنيرة الشررررررررررررراليرة في عملية   سررررررررررررريسررررررررررررر ر 

 

  1. 22امل در  فسه، ص 

  2.  317عمر عتيق، امل ط   النقدي عين اةصالة والتعر ب، ص 

  3. 23-22ي فقاصا امل ط   النقدي واللةغي والعروض ي واإلعةمت ، صعمر عتيق، ف 
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العميق، ف و سرررررررطاي جز ت ال صنفف إ ى ضمو ية امل رررررررط  .    ال رررررررناعة امل رررررررط حية؛ ةن   لك إ جاز ال صرقى إ ى التنقيب اللاطدي

ولعا  هفا امللدأ التفاضرلي عين الشرق املف ومت واملورفولوني مؤداه عدم عراكت امل رط   املنقول وهفا ما أشرار إليه النافد فائة: 

صات التي تواجه املفرجم  في سررررررياق  قما دام امل ررررررط   املفرجم ليس عر ئا من مرجعيات فكر ة وارتلاطات ثقافية، فإن  أعرز التحد  

ق هفا القمان من خةل فدرت   العوملة  ي التل ص الفي صقمن ضش  القناس ال قافي للم ط   املفرجم، وال صمكن أن صتحق 

  املفرجم على خلق عةفة لغو ة تناظر ة عين امل ررررط   الوافد وما صناظره في لغة ال د ، ةن  التناظر اللغوي صقت ررررر على اللنية

 . 1اللغو ة السطحية، وال ص ا إ ى اللنية اللغو ة العميقة التي تحوي اةاعاد الفكر ة وال قافية للم ط   املفرجمق

ولعرا  هرفا املن ور النقردي صجرد وفرافرا مع مرا  هرب إليره اللراحرث  علرد الرزاق مسرررررررررررررلرك(، والرفي عقرد الفرجمرة امل رررررررررررررط حيرة  

فرة( معرا؛  اه أن  العمرا الفرجمي وفق الجرا رب اللسرررررررررررررانت فقا سررررررررررررري را  فراصررررررررررررررا  عمسرررررررررررررألرة الن ر العلمي في ثنرائيرة  اللغرة/ال قرا

نا ال  فرجم من لغة إ ى لغة أخرر فقا؛ عا من ثقافة إ ى ثقافة أخرر،  
 
وغامقرررررررررررا ومسرررررررررررتغلقا؛ فحين ق قوم اعملية الفرجمة فإ 

اةسررررررررررررال عملية ثقافية ال تنح ررررررررررررر    و لك   را لةرتلاط العقرررررررررررروي الفي صجمع عين اللغة وال قافة، فعملية الفرجمة على هفا

رات االجتماعية وطرق التفكير التي تحمل ا اللغة  ر  لك لتطال مجموعة من الت ررو  فقا في مجال الوحدات اللغو ة؛ عا تتعد 

ر عنهاق   قد(؛ إ  .  ضما أن  النافد اللسررانت  علد السررةم املسرردي( فد أثر  هفه الر  ة النقدصة في ضتاعه  اةدب وخطاب الن(2 وتعا 

 رأر أن  صعو ة امل ط   جزك منها لغوي؛ ولكن الجزك اةصعب والشائك هو الجا ب املعرفي وال قافي فيه. 

د الشرررروط املنهجية الواجب توافرها عنده         نا  جد  عمر عتيق( متوج  ا صررروب املفرجم؛ إ  حد 
 
ي  خر، فإ  وفي سرررياق  صررر  

د سررررررررررررراعقا على ضررررررررررررررورت إحاطته عالجا
 
ه صقررررررررررررري  إ ى  لك مرتكز ن  فلعد أن أض

 
 ب ال قافي الفي صحوي املادت امل رررررررررررررط حية، فإ 

منهجيين أسرررررررراسررررررررين؛ أوالهما املعرفة الوافية عالرصرررررررريد املعجمي ومسررررررررتو اته الخاصررررررررة في لغة اةصررررررررا؛ ةن  لغات العالم تتلاصن  

د عنواميسرررر ا اللغو ة الخاصررررة؛ وثا يهما اإلملام عامليزات اةسررررلو ية التي تسررررم  ن  وتتفر  يات الخطاب التعليري تتلو  ا ضفلك؛ ةن  فن 

نه من رصررد  
 
من لغة ةخرر؛ حيث صقول في هفا الشرررأن: قاملفرجم صنلمي أن تتوافر فيه حزمة من املواصرررفات ال قافية،  حو تمك

 . 3العةئق عين امل ط   املنقول ومحيطه ال قافي، وإحاطته عاللنية املعجمية والخ ائص اةسلو ية للغة امل درق

ية أخرر؛ إ  تت خص اةو ى في ضرررررررررورت املناسررررررررلة واالن ررررررررجام عين         ضما نسررررررررتشرررررررر  اعدصن منهجيين  خر ن في مقولة   رررررررر 

ا املوضروس له؛ حيث حرص النافد على تريان هفه العةفة التواصرلية العلمية عينهما؛ ةن  غيابها سريفقد اللف ة   املف وم واملسرم 

ن علمي متعاضررررد مع ا؛   ؛  لك-إن جاز التوصرررري -م ررررط حي ها   أن  املادت امل ررررط حية تتأسررررس عار لف ة عامة مشررررفرضة وماو 

ياتت؛ ةن  ال ررررناعة امل ررررط حية ال ترضن إ ى االرتجالية   ا ال ا ية ف ي عن ررررر التعليا واملحاججة املتعلقة بهفا االجفراق املسررررم  أم 

م اللاح ون تعلية والعفو ة والتلقائية في اجتلاك امل رط   التل رصر ي؛ وهفا ما أف ر  ع نه  عمر عتيق( عقوله: قحينما ال صقد 

ا، وإعرازا للفات  د عاملسرررررم   اةمر ال  عدو رغلة في التفر 
ا واملقرررررمون، فإن  ي والدال ي عين املسرررررم  ياتهم، و غيب التواصرررررا الفد  ملسرررررم 

غات الفكر ة والر ر املنهجيةق  . 4النافدت، و لاصة حينما تغيب املسو 

 

  1. 180امل در  فسه، ص 

علد الرزاق مسلك، أهمية اللعدصن االجتماني وال قافي في عملية ترجمة امل ط   اةجنبي، ضمن ضتاب: فقاصا امل ط   في ا داب  2

،  2ادي، كلية ا داب والعلوم اإلنسا ية، مكنال، املغرب،  د.ط(،  د.ت( ةوالعلوم اإلنسا ية إعداد: عز الدصن اللوشيلي، محمد الو 
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  3.  21عمر عتيق، في فقاصا امل ط   النقدي واللةغي والعروض ي واإلعةمت ، ص 

  4. 39امل در  فسه، ص 
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عالم اةطر املنهجية في اعتاار املادت امل ررررط حية عند  عمر عتيق(؛ و ي املسررررألة التي وففنا عندها في مقالته  وتتواصررررا م      

املوسومة عررررررررر:قامل ط   النقدي  عين اةصالة واالغفرابق؛ حيث أشار إ ى خاصيتين منهجيتين الزمتين لللاحث امل طلاي؛ وهما:  

ه لم  عرض املفا عة ل ما؛ عا اضتفى عفضر ال د  منهما؛ إ  ح ررررررررررررر الجا ب امل اري في امل ارت والدراصة؛ ولكن  هيم الكارر واملوسرررررررررررر 

م تاو نرره العررا ي في مجرال   عمليررة ا تقرراك املفردت الواحرردت من ضرررررررررررررمن املن ومررة املفرداتيررة التي تتشرررررررررررررراعررك دالليررا مع ررا؛ والتي تحت 

ن رجم مع املفردت املجتلات. ولعا  وج ته املنهجية صروب هفصن  املعجمي؛ عينما دل  عالدراصة املعرفة الدفيقة عالسرياق النقدي امل

ا امل ارت ف ي   ه إف رررراك الفراد ؛ وهفا ما  ص  عليه فائة: قوضررررع امل ررررط   أصررررل  صررررناعة تقتارررر ي م ارت ودراصة؛ أم  اللعدصن مرد 

ى تلك امل ارت
 
إال للنافد املؤسررررس على عنيان معجمي،    اختيار اللفل الواحد من عين ركام اةلفاظ التي تتشرررراعه في معا يها، وال تتأت

ق  لرك الر ا عين امل رارت   ا الردراصرة ف ي وضرررررررررررررع  لرك اللفل املنتلرب من عطون املعراجم في سررررررررررررريرافره النقردي املةئم، فرإ ا تحق  وأمر 

نا  جر  على القول  
 
ليسررررر   إن  م رررررط حات اال ز اق واال حرا  والعدول    -على سرررررريا امل ال-والدراصة في صرررررناعة امل رررررط  ، فإ 

ص امل ط   النقدي من إشاالية الفراد ق
 
 . 1عمعدا واحد، وبهفا صتلل

ا خ ررررررائص محور ة        
 
ت النافد على القارئ املعرفة عالشررررررروط املنهجية املتعار  عليها في امل ررررررط  ؛ والتي تم  ضما لم صفو 

زه عن املفردت العامة العادصة  زات شررررررررتا، ولكن  عمر عتيق( أشررررررررار إ ى   ؛ والتي تتأتى-أو املشررررررررفرضة عاصررررررررطةق املسرررررررردي-تمي  في ممي 

اللارز منها؛ و ي: الوضوق والدفة التعر   املف ومت؛ ف ي عنده شروط موضوعية ت ون املن ومة املعرفية وال قافية املنر قة  

ته أصرراب الداللة غموض وتعمية واضررطراب، و 
 
ه ووضرروحه ودف حينما  عنها؛ حيث صقول في هفا ال رردد: قإ ا فقد امل ررط   حد 

اا متداخة؛ فامل رررررررط    
 
ته ص رررررررل  خطاعا مفك وفق شرررررررروطه  -ت ررررررراب الداللة بهفه اةعراض املرضرررررررية فإن  الخطاب ال قافي عرم 

 .  2ج از مناعة للمن ومة املعرفيةق -املوضوعية

ه ارتأصنا الركون إ ى مقوالت أخرر رأصناها متوا جة مع املعقلة املنهجية،    وضمن هفا اللاب املنهجي املستشاا
 
واملتأزم، فإ 

نا ألفينا  عمر عتيق( موج  ا لسرررر ام النقد  
 
والتي تت خص  في فقررررية املجامع اللغو ة ومعاصير ال ررررياغة امل ررررط حية فيها؛  اه أ 

ام وال رررررررررررارم عقوا ين ال رررررررررررناعة امل رررررررررررط حية و درجة أفا اللاح ين  ل ا؛ إ  رأر ان العما الجماني التنسررررررررررريق أو ى عااللفزام الت

ه فرد رأر خلة تطليقيرا أو توج  را محردودا في ضشرررررررررررررفراتهرا؛ حيرث صقول: قإ ا كرا ر  الج ود الفردصرة لرواد الحرضرة  
 
الفردا يين؛ وكرأ ر

سرررررررررررات اللغو ة والفكر ة أو ى  النقدصة مطاللة عااللفزام عمعاصير منهجية فليا الشرررررررررررروس ع رررررررررررياغة امل رررررررررررط  ؛ فإن  ج ود املؤسررررررررررر

 .  3عااللفزام عاملعاصير املنهجيةق

عح ا عن املاررات العلمية التي دعته إ ى  قد العما املنهجي ل فه املجامع    -فيد الدراسرررررررررررررة-وبعد اسرررررررررررررتقرائنا ملدو  ته اللح ية  

ه لم صق ررررررررد املعالجة املنهجية للم ررررررررط حات العلمية عموما؛ عا ف ررررررررد
 
نا خل ررررررررنا إ ى أ 

 
 وعا خاصررررررررا منها وهو قامل ررررررررط     فإ 

م   النقديق؛ وخاصرررررررة أن  هفا امليدان التل رررررررصررررررر ي حافا عركام م رررررررطلاي في الفقررررررراكصن الفراثت واملعاصرررررررر معا اةمر الفي صحت 

ت ررررررخير فئة علمية متل رررررر ررررررة في مجال النقد اةدبت وم ررررررط حاته؛ كت تاون عملية املواضررررررعة أدق وأصرررررروب، وهفا ما ملحناه  

ا في فوله: ق ه متواضررع  جلي  ا  مجمع اللغة العر ية(، وهو شررامخ عاسررمه و أعقررائه، ولكن  في كا  عاصررمة عر ية صرررق شررامخ  سررم 

ا املجامع اللغو ة فيما أعلم منجزات ترتقت إ ى طموق الدرل   عإ جازاته التي تت  رررررررررا عمشرررررررررالة امل رررررررررط   النقدي؛ إ  لم ت رررررررررج 

 

  1. 27امل در  فسه، ص 

 . 316عمر عتيق، امل ط   النقدي عين اةصالة واالغفراب، ص 2

  3. 22، صق، في فقاصا امل ط   النقدي واللةغي والعروض ي واإلعةمت عمر عتي  
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د الد صات التي تهد  رل النقدي، ولن اج هد في رصررررررررد أسررررررررلاب ف ررررررررور املجامع اللغو ة ضية  النقدي، فما زال  ج وده دون التحد 

يا أو تطاوالق  . 1 عد  اج هادي تجن 

وفد صاون النافد  عمر عتيق( فد ضرررراق  رعا عالسررررياسررررات املنتهجة داخا املجامع اللغو ة املشرررررفة على صررررناعة امل ررررط    

صررررر ي؛ ف و صرر املعقرررررلة فومية أسررررراسرررررا وليسررررر  لغو ة د    العلمي التل ررررر  فحسرررررب؛ إ  رضن إ ى املقولة التي فحواها قمن ال صتجد 

ة واملسررررررريسرررررررة لتجدصد الكفاكات العلمية داخا هفه املؤسرررررررسرررررررات الكارر والرهان أضثر على   دق؛ إ  اسرررررررتشرررررررعر الحاجة امل ح  صتلد 

م املنهجي في املااشررررررفات امل
 
قة للم ررررررط حات  اللاح ين القررررررليعين والراسررررررخين في تل رررررر  رررررراتهم العلمية الدفيقة؛ ةن  التحك عم 

د هد  لغوي إ ى   العلمية صتأسررررس معماره عار اةرضررررية التل رررر ررررية ال ررررلدت؛ وهفا ما صف م من فوله: قال د  صرتقت من مجر 

لا  القرار وتوسرررررررررريع دائرت سررررررررررلطة القرار في املجامع اللغو ة، واسررررررررررتحداث  لية جدصدت 
 
إ جاز فومت  سررررررررررتحق ضسررررررررررر احتاار ات

ة  تقرررررررررررررمن معراصير ومواصرررررررررررررفرات اختيرا
 
ر أعقرررررررررررررراك املجرامع اللغو رة، ضمرا  سرررررررررررررتحق  دلرك اإل جراز القومت امل رررررررررررررطلاي تفر ع سرررررررررررررلر

 . 2امل ط حات وتوز ع ا على  وي االخت اصق

قة اعدم تطليق املعاصير املنهجية الجامعة املانعة على مستور ال يئات العلمية  
 
ولات ص ر   النافد هفه الر  ة النقدصة املتعل

ه استدل  ع
 
مقولة  ضرها اللاحث  محمد رشاد حمزاوي( في عح ه املوسوم عررررررررررررررررررررر املنهجية العامة لفرجمة امل ط حات  الكارر، فإ 

مات وال يئات العر ية فد عفل  ج ودا ضليرت  
 
في هفا الشررأن دون أن   وتوحيدها وتنميط ا(؛ والتي   رر  ا فوله: قاملةحل أن  املن 

لره وضرررررررررررررع امل رررررررررررررط حرات ترجمرة وتوحيردا من معراصير  
 
ر لنرا واحردت منهرا منهجيرة شررررررررررررراملرة جرامعرة، ترأخرف اعين االعتلرار مرا صتطل

 
توف

 .  3ومناكجق

وفي خترام فراكتنرا النقردصرة التحليلرة للمقوالت النقردصرة التي خ ررررررررررررر  را النرافرد  عمر عتيق( للمسررررررررررررررائرا ال قرافيرة واملنهجيرة        

نا  للص إ ى جملة النتائج العلمية،  وم
 
عقرررررةتهما املتأزمة في مجال ال رررررناعة امل رررررط حية عموما، والنقدصة اشررررراا خاص، فإ 

 والتي نعرض ا في ا تت: 

دت واملتلراصنرة لردر النرافرد  عمر عتيق( مق رررررررررررررد حقررررررررررررراري منشرررررررررررررود في زمننا   - ثقرافرة الحوار رة امل رررررررررررررط حيرة عين اةمم املتعرد 

ه ص  ا  معقودا عاحفرازات شرررررررررتا؛ ولعا  أهم ا وأو رررررررررح ا  ي خطورت النقا ا  ي مل رررررررررط حات ا خر اةجنبي دون املعاصرررررررررر؛ ولكن 

ر في اللنيات ال قافية واملعرفية التي استنلت  فيها.    التل  

ص في ميدان امل ررررط   وفق شررررروط واجب توافرها فيه؛ من م ا املعرفة الوافية  -   ر  ة النافد لشررررخ ررررية املفرجم املتل رررر 

ز اللغات العاملية املتلاصنة،   والشرررراما علغة امل رررردر، وإدراضه مليزات مسررررتو اتها اللغو ة، وضفا إملامه عالجا ب اةسررررلوبت الفي صمي 

ع اللغوي لوحده ص ا  فاصررررررررا في ظا  غياب طرائق التعلير اللسرررررررا ية وفق  ا في من ور ا ر  ة منهجية فر دت؛  اه أن  التشرررررررل 
 
صم 

 نة. أساليب مل وصة ومعي  

غات التي اجفرح  من خةل ا التسررررررررررميات    -عار الارهنة العلمية املوضرررررررررروعية-تأضيد النافد على ملدأ التعليا    - لتلك املسررررررررررو 

 العفو ة واالرتجالية والركون إ ى الفوق اإلجما ي اال طلاني في عملية اجتلاك  
امل ررررررررط حية ملم  منهجي سررررررررليم ومنطقت؛  اه أن 

 لم ط   اةعجمي صتنافى مع الخ وصية العلمية التي تفرض ا ال ناعة امل ط حية التل   ية.  املفردت اللغو ة املعادل ل

 

  26.1-25امل در  فسه، ص 

  2.  26عمر عتيق، في فقاصا امل ط   النقدي واللةغي والعروض ي واإلعةمت، ص 

  22.3امل در  فسه، ص 
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تنو ه النافد إ ى خاصررررررريتي امل ارت والدراصة لدر مفرجم امل رررررررط  ، وتريا ه ملقاصررررررردها اشررررررراا سرررررررطاي ملاشرررررررر فد ال صجعا    -

ه من اللررداهرة
 
امتةه اللرراحرث املتل رررررررررررررص ل مررا؛ ف مررا ال صرتقيرران إ ى   منهمررا  ليتين منهجيتين تملارران القوت والفعرراليررة؛  اه أ ر

هما ص ةن م مان في معرفة أاعاد املادت امل ط حية الوافدت.   املنهج اطةفا؛ ولكن 

مسرررررألة التجدصد املنهجي داخا مجامع اللغة ومؤسرررررسررررراتها العلمية عند النافد  عمر عتيق( مطم  علمي مشرررررروس؛  اه أن     -

لة فيها فد  سررررراهم حتما عوضرررررع فوا ين ومعاصير جدصدت والتي  اسرررررتحداث كوضلة عح ية ضرررررلي عة اشرررررؤون امل رررررط   النقدي املغي 

 من شأ ها تقو م النمطية املنهجية السائدت في تلك املؤسسات اللح ية الكارر. 
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 فن قراءة الصورة يف املنجز النقدي للدكتور عمر عتيق
 / الجزائر.  الطارف–جديد جامعة الشاذلي بن ،  إيمان نوري الدكتورة

The art of reading the picture in the critical achievement of Dr. Omar Ateeq 
  Iman Nouri, University of Chadli Bendjedid - El Tarf / Algeria. 

 

 

 

 ملخص

وا رررررررحا عفن ال رررررررورت في ضتاعاته النقدصة؛ إ  تدور مع م أعماله حول الدراسرررررررة النقدصة للفن   عمر عتيقصلدو تأثر النافد  

الت ررو ري، وتتنوس ال ررور في ضتاعاته عين صررور اللوحات املرسررومة في الفن التشرركيلي، وال ررورت الاار ااتيرصة وضفا صررور أغلفة  

، واإلشرراالية املطروحة  -ضعتلة أو ى للدراسررة السرريميائية–درسرر ا  والرواصات التي   اعض اةعمال اةدعية م ا الدواو ن الشررعر ة

 في هفه املداخلة  ي:

 يضي  شاا النقد الفدي محور الدراسات النقدصة عند الدضتور عمر عتيق 

 يوما الفي أضافته دراسة ال ورت إ ى مشروعه النقدي 

Abstract: 

The critic Omar Atique seems to have been influenced by the art of picture in his critical writings, most of 

his works revolve around critical studies of graphic art, the images in his writing vary between pictures of 

paintings drawn in fine art, and caricature, and also, cover photos of some literary works, which he studied as 

a first step to his semiotic study. 

The problematic issues raised in this presentation are: 

*How did art criticism form the focus of critical studies for the critic Omar Atique؟ 

*And what did picture study added to his criticism project  
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 أوال: النقد الفني املعاصر وأساسيات قراءة الصورة الفنية

''التبصر العميق  النقد الفدي هو مجال  قدي حدصث يهتم عقراكت ال ورت وكا ما صتعلق عدراسة الفن التشكيلي، وهو  عدي  

والتـأمـل الواجي بـالعمـل املبـدع )...(وهكـدا فـ ن الحكم يرتب  بـأكثر من تلـك املقـدرة الثقـافيـة التي تم  املثقف لفهم العمـل  

 .1املثقف'' الفني، يرتب  بملكة روحية هي الحدس

إن النقد الفدي هو  اففت  قدصة  وفية مفتوحة على املجال الفدي، صقوم فيه النافد عالتل رررر العميق في العما الفدي سرررواك  

كان لوحة تشررركيلية أو تم اال أو أي عما فدي  خر، وسرررواك توفرت للنافد في صرررورتها الحقيقية مرسرررومة في لوحة أو متموضرررعة  

توفرت لدصه في شررررررررررراا صرررررررررررورت للعما الفدي صو ررررررررررر  كا تفاصررررررررررريا العما، و قوم النافد الفدي عدراسرررررررررررة  أمامه ضمنحوته، أو إن  

والتطورات التي طرأت عليهررا،  تالتغيراالحركررات الفنيررة التي ظ رت في ففرت معينررة، والعوامررا التي أدت إ ى ظ ورهررا، ضمررا صرردرل  

وأهم روادهرا، ضمرا صقوم أصقررررررررررررررا عردراسررررررررررررررة اةعمرال الفنيرة املنجزت من فلرا الفنرا ين من أجرا الوفو  على ميزاتهرا وأهم امل راهر  

 الجمالية فيها.

فا  صرتلا الحكم على العمرا الفدي اعردت عواما، تتم را أسررررررررررررراسرررررررررررررا في ثقرافة النرافد ومسرررررررررررررتواه الفكري، وتوج ره النقردي، وض

''ومما الشــــــك فيه ف ن ألية التدوق أكثر  غرضررررررة اةسرررررراسرررررر ي من دراسررررررة العما الفدي؛ لفلك  عد النقد الفدي عمة  اتيا  وفيا، 

تعقيدا من آلية املعرفة، وأن قوة التدوق هي غير قوة الدكاء، وأن التدوق مرتب  بعوامل مختلفة بعضــــها نفوــــ ي وبعضــــها 

، ما صجعا عما النافد الفدي عمة 2كن النظر إلى هدا اآللية من زاوية عامل واحد''اجتماجي وبعضــها أخالقي، وليس من املم

صرررعلا للغاصة، ة ه لو حكم على العما وفقا لفوفه الخاص أصرررل   قده غير موضررروني، لفلك عليه أن صاون  ا فكر موسررروني،  

 رها من املعار  الفنية العامة.وله اطةس على الحركات الفنية الجدصدت، وله خارت عل ائص اللون والنغمة وغي

في تحدصده لعما    عفيف البهنوــــ يعلى النافد الفدي أن صقوم اعدت أدوار في مجال النقد الفدي  ي ثةث ضما ص خ رررر ا النافد  

''تصـــــنيفي يرب  فيه املدارس والتيارات، ويحدد املدارس واألصـــــول، و عين خصـــــائص  النافد الفدي عدك عالدور اةول له وهو 

اقع أو بالقواعد الكالسـيكية أو بالفلسـفات الشـائعة )...( والدور الثاني الدي يقوم به الناقد هو دور كل اتجا ا ويقارنه بالو

تارياي، فهو يســــــــــــترجع االتجاهات )...( والدور الثالث الدي يقوم به الناقد هو دور إرشــــــــــــادي، ليس الناقد معلما، ولكنه في 

، ةن النررافررد صوجرره 3ور في تغــديــة اتجــاا فني معين، بــل وفي توجيهــه وتشــــــــــــجيعــه''بعض مراحــل تكون الفنــان، يكون للنــاقــد د

الفوق العام ملتفوقي اةعمال الفنية من خةل تسررررررررررررليا ضرررررررررررروك سرررررررررررراطع على مواطن الجمال فيها، وت ليا ما أخفق فيه الفنان  

ي هو املتحكم الحقيقت في توجيره  علرافي عيوب صتلفى وراك لغرة جميلرة ال تتحردث سرررررررررررررور عن الجمرال، مرا صجعرا من النرافرد الفد

 العامة  حو اتجاه فدي معين أو فنان أو إاعادهم عنه.

ضما للنافد مواصررررررررفات صجب أن صت رررررررر  بها، فإن العما الفدي الفي  سررررررررتحق دراسررررررررة  قدصة تقام حوله هو عما صجب أن  

  عليه أن صاون أضثر من مجرد عما  ص ير هررررر يك ما فيه النافد لدراسرررررته، هررررر يك أضثر من الجمال الشررررركلي الفي صدره عالل رررررر؛ إ

ـــــــرة''فدي جميا، فاللوحة الفنية م ة    ـــ فتجعا النافد ،  4''يجب أن ذهزنا على نحو أكثر فورية عن طريق مخاطبة الحس مباشــ

''عناصـــــر الخ  واللون والكتلة هي كل ما يســـــتولي على اهتمام كل  صرضز في اللوحة عاعتلارها عمة فنيا مجردا؛ عحيث ت رررررل  

 
 1. 23القاهرت، م ر/ دمشق، سور ا، د.ت، ص: عفي  البهنس ي، النقد الفدي وفراكت ال ورت، املرضز ال قافي العربت، 

 23.2عفي  البهنس ي، النقد الفدي وفراكت ال ورت، ص: 

 16.3، 15املرجع  فسه، ص: 

 465 ريا راغب، النقد الفدي، مطلوعات مكتلة م ر، القاهرت، م ر، د.ت، ص: 
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ــا بدراســـــــة القيم التشـــــــكيلية في اللوحة أو  من   الفنان واملشـــــــاهد على حد ســـــــواء، ولدلك ف ن الناقد املعاصـــــــر يهتم أســـــــاســـــ

ـــــــورة أو إقــامــة التمثــال. بمعنى آخر يهتم بتوز ع  ـــ التمثــال، وبــالتــالي فهو يركز على تحليــل التخطي  الهنــدخــــــــــــ ي لتكوين الصــ

 1لنظر عن املادة التي استقى منها مضمونه''األلوان على املساحة، أو النسب على الكتلة، بصرف ا

صقوم النافد الفدي عدراسررررررة العما الفدي من الناحية الشررررررالية أوال؛ حيث صن ر في الخلطة اللو ية التي اسررررررتلدم ا الفنان،  

وزه، وضي   و رر  وع ررا ودرج هررا ومرردر تنوع ررا، واةشررررررررررررراررال التي اعتمرردهررا، وهررا  ي فر لررة من الوافع املحرراكى فنيررا أم أ هررا تتجررا

ت ررررررر  في كا ما سررررررلق عطر قته الخاصررررررة أو وفق أسررررررلوب سررررررائد متلع، ثم صنتقا اعد  لك إ ى دراسررررررة دالالت كا ما سررررررلق من  

الناحية النفسررية أو االجتماعية أو السررياسررية أو اإلعداعية عموما حسررب املدرسررة التي  سررير وفق ا في النقد؛ لفلك فإن هناه  

 لوحة فراكت  قدصة، أش رها ثةث   ر ات:عدت   ر ات حول ضيفية فراكت ال

''النظريــة األولى: يقول هيري بيروشــــــــــــو: ملأن نقرأ اللوحــة في ضــــــــــــوء معرفــة حيــاة الفنــان وظروفــه النفســــــــــــيــة والتربويــة  

لفلك  فالفنان ضما ُصقال عنه هو اعن عيئته التي نشرررررررأ وضار فيها،؛ 2واالجتماعية واالقتصـــــــادية، ومدح انعكاس ذلك على فنه''

فإ ه عطليعة الحال سررررررررررو  صتأثر عال رو  املحيطة عه و جعل ا جزكا من عمله الفدي، تدخا في تف رررررررررريةته صررررررررررراحة ع ررررررررررورت 

 وعيه الجماي. وا حة، أو تتسلا إ ى جزئياته من خةل التسلا عار ال

الفني يكون الفنان،  ''بضــــــــــرورة دراســــــــــة األعمال الفنية لفهم مبدعها، ألنه كما يكون العمل    أما الن ر ة ال ا ية فتقول 

وأن املوضـــــوع الجمالي من شـــــأنه أن يفصـــــح لنا عن وجه صـــــاحبه، وأن ســـــيرة الفنان أو حياته ليســـــت هي التي تســـــاعد على  

 3التعرف عليه ألن عمله الفني هو الدي يشهد لنا بعبقريته ويدلنا على إنسانيته''

تؤضرد الن ر رة اةو ى على ترأثير عيئرة الفنران ونشرررررررررررررأتره في عملره  هرفه الن ر رة  ي الوجره املقراعرا للن ر رة السررررررررررررراعقرة؛ ففت حين 

الفدي، من خةل الفرضيز على السررررررررررررريررافررات املحيطررة عرره، ترردعو هررفه الن ر ررة إ ى اللحررث عن الفنرران من خةل عملرره الفدي الررفي  

ه، وعلى ما صحاول   عطت عادت صررررورت عن امللدس؛ لفلك صجب الفرضيز على دراسررررة تفاصرررريا العما الفدي حتا  تعر  على صرررراحل

 إخفاكه عنا.

أن حقيقة  ترضز الن ر ة ال ال ة على العما الفدي منف رررررررررررة عن سررررررررررريافاته الخارجية وعلى سررررررررررريافاته اإلعداعية؛ حيث ترر 

اقعيـة تشــــــــــــغـل حي ا في املـكان، وتمتـاز  العمـل الفني تكمن في هـدا العمـل الفني نفســـــــــــــه، وأن لـه وجودا مســــــــــــتقال وحقيقـة و

الزمـان )...( واعتبر شــــــــــــارل التو أن العمـل الفني نــــــــــــ يء فريـد ؛ ولن كثيرا من األعمـال الفنيـة الرائعة  بـالـديمومـة في صــــــــــــميم 

أبدعتها شــخصــيات ذات نفســيات مضــطربة مثل فان غو ، وهناك لوحات رائعة كثيرة لم ُيعرف مبدعوها، درســت بشـكل  

 4مستقل''

ملدعه وعن ظرو  إعداعه إ ى حد ضلير؛ حيث أ ه  هو عما إعداني مسرررررررررررررتقا عن    -حسرررررررررررررب هفه الن ر ة–إن العما الفدي  

 منجز فدي له صفات وخ ائص ت نع تميزه، من خةل تناسق ألوا ه ودفه أشااله التي تعطت اعدا جماليا للعما.

 
 67.1 ريا راغب، النقد الفدي، ص: 

 148.2، ص: 2005،  1اإلعداس وإعداس النقد(، دار الفكر الللنانت للطلاعة والنشر، عيروت، للنان، طكلود عليد، الفن التشكيلي   قد 

 3. 148كلود عليد، الفن التشكيلي   قد اإلعداس وإعداس النقد(، ص: 

 4. 149املرجع  فسه، ص: 
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صجب عليه أن    -اللوحة التشرررررررركيلية تحدصدا-من خةل الن ر ات السرررررررراعقة  جد أن النافد الفدي أثناك دراسررررررررته للعما الفدي  

''عناصــر بناء اللوحة األهمية األولى في تناول العمل  ددا من العناصررر القرررور ة إل جاز دراسررته النقدصة و ي: أن صو ي صراني ع

وقراءته من الخ  واللون واملساحة والفراغ واالتزان والتصميم ومن ثمة التكوين، أي مواجهة العمل الفني بتقييمه على  

ناء، ومســــتوح اللغة التشــــكيلية. هدا املســــتويات تتصــــل بما لدح الفنان من  مســــتويات ثالثة: مســــتوح الرؤيا، مســــتوح الب

 1الخاص املمي  الدي يفردا عن غيرا من حيث أنه يقدم صورة جديدة للعالم الدي يعيش فيه''

صجررب على النررافررد الفدي أن صت ررررررررررررر  ضررفلررك عررال قررافررة الواسرررررررررررررعررة التي تمكنرره من الحكم على العمررا الفدي عطر قررة علميررة  

''التســــــــلح بقيم التعبير النقدي )...( حتى يكون لديه عقلية متحررة، ناقدة، واعية، ممي ة األصــــــــل من  ة؛ إ  عليه موضررررررررروعي

الزائف، وأن يكون مســــؤوال أمام كل إنتاج )...( وينبغي على الناقد أن يســــتعين بضــــروب معرفته كلها، ويكتب بروح املبدع  

 2إبداع آخر، النقد إبداع على إبداع''ألن النقد في أفضل حاالته عملية إبداع يحركها 

اعرد أن تعرفنرا على النقرد الفدي وشرررررررررررررروطره وتقنيراتره  نتقرا ا ن إ ى النقرد الفدي وأسرررررررررررررراسررررررررررررريرات فراكت ال رررررررررررررورت عنرد النرافرد  

الفلسرررررررطيدي عمر عتيق، من خةل عدد من الكتب النقدصة للنافد التي درل فيها ال رررررررورت عملتل  أشررررررراال ا، سرررررررواك ال رررررررورت 

 ة أو الاار ااتيرصة أو صور أغلفة اةعمال اةدعية اإلعداعية.التشكيلي

افد ثقافية ودراسات سيميائية. 1  الصورة التشكيلية من خالل كتاب نو

صفت  ضتراب  وافرف ثقرافيرة للاراترب عمر عتيق عشرررررررررررررر  وافرف فكر رة على مجرال النقرد الفدي؛ حيرث طرق عردت فقرررررررررررررراصرا تتعلق 

ـــــــكيليــة والنص األدبينررافررفت اةو ى اعنوان:  عررالعةفررة عين اةدب والفن، كررا رر  ال ـــ ، تحرردث فيهررا  التــأثر والتــأثير بين اللوحــة التشــ

النافد عن العةفة عين اةدب والفنون املختلفة خاصرررررة مع فن الرسرررررم؛حيث عدأ عالتم يد ل دفه من إ جاز هفه الدراسرررررة وهو 

ــــــاني، وتدهب  ''رصــــــــد تجليات مقولة ملتظافر الفنونمل اســــــــتاناســــــــا بوحدة البواعث التي تف ــــــكيل اإلبداع اإلنســ ــــــ ي إلى تشــ ضــ

الدراسـة إلى أن ميالد العمل اإلبداجي عامة يسـبقه مخاض فكري ونفوـ ي متشـابه لدح املبدعين الدين يسـعون إلى التعبير  

 3عن مشهد إنساني من خالل رؤية ذاتية تنسجم مع الثقافة الجمعية إلى حد ما''

سررررررررررررررراعق فكرت شرررررررررررررغلرر  الكترراب والنقرراد منررف زمن اعيررد، و ي فكرت العةفررة عين  في املقطع العمر عتيق  صطرق النررافررد الفدي  

م را الرسرررررررررررررام الكلير   -م ة–الفنون املختلفرة وحقيقرة الحردود الفراصرررررررررررررلرة عينهرا؛ إ  هنراه من  فى العةفرة عين اةدب والرسرررررررررررررم  

صن الفنين وصرررررررررررررا إ ى  تيجرة  الرفي فرال عتعرا ي الرسرررررررررررررم على اةدب؛ حيرث وبعرد عقرده عردت مقرار رات عين هرف  ليونـاردودافين ــــــــــــ ي

''هناك عالقة من التشـــــابه واالختالف بين الشـــــعر والتصـــــوير وهي العالقة نفســـــها التي ترب  بين الظل والجســــم  مفادها أن  

املظلل، وبين التخيل والتأثر فالشــعر يقدم صــورة عبر الحروف والكلمات بينما يضــع التصــوير أشــكاله أمام العين على نحو  

اقعي؟.  و

اقع التي يخلقها التصـــوير كما لو كانت طبيعية، وهو ما يعجز الشـــعر عنه،  هكدا تســـت قبل العين األشـــكال املشـــابهة للو

 4ألن صور الشعر تفتقد إلى التشابهوال تنفد إلى الوجدان عبر حاسة البصر كما يفعل التصوير''
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 فى ليو اردو دافينشرر ي وجود عةفة عين اةدب والرسررم عدافع فدرت الرسررم على تجسرريد املعانت ع ررورت وافعية أمام املتلقت  

ة ه صلاطب حاسة الل ر، في حين  عجز الشعر عن  لك وهو اةمر  فسه الفي تحدث عنه الااتب واملسرحي اةملانت ليسينج  

Gothold Éphraïm Lessing    في ضتررراعرررهLaocoon    الرررفي صقررردم م ررراال صؤضرررد من خةلررره تميز عمرررا الفنررران وتفوفررره على عمرررا

  
ً
لة الشرررررررررررراعر، مل رررررررررررر ررررررررررررا حدص ه عن ال ح ة التي تلت  فيها اةفاني حول  ررررررررررررحاصاها في العما الفدي  منحوتة الووكون( ُمحاوِّ

ــــــــاع ، صقول:فيرجيـلوعمرا الشرررررررررررررراعر    الالووكون الفترك بهم مقرار را عين عمرا الفنران في   ـــ ر إمـكانـات أقـل للتعبير عن  ''يمتلـك الشــ

رة أيدي الضــــحايا وممســــكة بشــــدة بأرجلهم، هدا التركيب   ثنيات األفاجي بشــــكل جديد، والتي تظهر في العمل الفني ُمحاصــــ 

، إلى جــانــب أنهــا أكثر تعبيريــة ووضــــــــــــوحــا، لكن وصــــــــــــفهــا 
ً
ر كــت للمخيلــة هي أكثر حيــاة

ُ
هو أكثر إمتــاعــا للعين وصــــــــــــورتــه التي ت

 .)25(ليال من الوصف املادي لها )من خالل الفن(''بالكلمات هو أقل ق

هكررررفا  فى مع م النقرررراد القرررردامى فكرت العةفررررة عين اةدب والفنون الت رررررررررررررو ر ررررة عنرررراك على أسرررررررررررررس ض يرت أهم ررررا القرررردرت  

الت رررررررررررررو ر رة الكليرت للرسرررررررررررررم وتفوف را على الشرررررررررررررعر، في حين أن النقراد املعراصرررررررررررررر ن أضردوا هرفه العةفرة من جرا رب ملتل  عن  

ملحاوالت السررراعقة التي حاول  إثلات تفوق أحد الفنون على ا خر؛ إ  رضز النقاد املعاصررررون على النقاط املشرررفرضة عين اةدب  ا

والفنون الل ررررررررر ة من أجا توضرررررررري  القيم الجمالية التي اضتسرررررررربها كا منهم من ا خر، والنافد عمر عتيق من هؤالك؛ إ  أضد في 

''بين املبدعين يظهر في نوع املخرجات اإلبداعية، أي في ةدب والفنون، وأن االختة  الوحيد  فوله السررررررراعق على العةفة عين ا

 1األدوات املستخدمة مليالد العمل اإلبداجي الدي يتشكل باللغة أو اللون أو اللحن أو غيرها من األدوات اإلبداعية''

حقيقية كا   أو خيالية صجسردها أعطال حقيقيون كا وا أم خياليون  ص رل  الرسرام أدصلا صروي لنا عالر شرة واةلوان ف رة 

صروون جزك من تار خ أمم خل ؛ إ   سرررررتعير الرسرررررام صرررررفة من صرررررفات اةدعاك أال و ي: رواصة الق رررررص فيشرررررفره عفلك كا من  

ٍز لوطن أو   شررررررررعب و غدو الرسررررررررام واةدصب في رواصة ف ررررررررة فد تاون ف ررررررررة حرب أو سررررررررلم ف ررررررررة ا ت ررررررررار أو هز مة، ف ررررررررة تميُّ

االختة  الوحيد عينهما في اةدات التي  سرررررتعمل ا كا منهما للتعلير عن أفااره؛ ففت حين  عتمد اةدصب كلمات منتقات مرصررررروفة  

ر أشررررااال تقوم  ي اةخرر عإخلار ا شرررريئا ما، فد صاون في  ِّ
جنلا إ ى جنب تلار ا شرررريئا ما، َ عَمُد الرسررررام إ ى ر شررررته وألوا ه لي ررررو 

ةحيان شرررليها عما أراد أن صلار ا عه الشررراعر، وضما اسرررتعار الرسرررام صرررفة من صرررفات اةدصب أال و ي رواصة الق رررص،  ض ير من ا

صمكن لألدصب أصقررا أن  سررتعير صررفة من صررفات الرسررام إ ا ما هو توجه إ ى رسررم مةم  إ تاجه اةدبت، فاأ نا عه أحيا ا صرسررم  

وتتجسررد فيها ال ررور فُيحس القارئ كأ ه صراها مرسررومة عر شررة رسررام، ضما أ ه صقوم لوحة تمفزة فيها اةلوان املعارت عن الحيات  

ًدا مةمح ا الشالية حتا صت ور القارئ أ ه صراها مجسدت أمامه. ِّ
 عرسم  خ ياته ُمحد 

''لدح الكتاب الفرصـــة للحديث بشـــكل أكثر تحديدا ودقة عن الرســـم؛ ذلك  صمكن ت خيص عةفة اةدصب عالرسرررام في أ ه  

نهم يعرفون كيفية إعادة اكتشــــاف اللوحة بقجة قيامهم بوصــــفها.. يعرف كل كاتب أن كل نم  تصــــويري يحمل فكرة أو  أ

 بمعنى آخر ف ن فعل الرسم في حد ذاته هو في ترتيب الفكر نوع من التفكير ال يمكن التعبير عنه من خالل قالب آخر. 

ـــــــرح هدا النوع من التفكير أو  مهما كان ال ـــــــــ يء الدي    -باختصـــــــــار يفكر الرســـــــــام يفكر فيه و يعود األمر إلى الكاتب كي يشــ

 2بمعنى أدق أن يمنحه االستمرارية''

 
  . 98ص: املرجع الساعق،  –)25(

 1. 08عمر عتيق،  وافف ثقافية، ص: 
2 Schneller (Dora),  Ecrire La Peinture : La Doctrine De ‘L’ut Pictura Poesis’ Dans La Littérature Française De La Première Moitié 
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اعدها إ ى تقدصم أم لة عن اسرتحقرار اللوحات الفنية في اعض اةعمال الروائية الحدص ة معتمدا  عمر عتيق  ا تقا النافد  

التي اسررررتحقرررررت لوحة رضــــوح عاشــــور للااتلة أثقل من رضــــوح  رواصة  على طر قة موحدت في تحليا هفه اللوحات؛ حيث عدأ ع

لوحة الجورنيكا  ، فلدأ مسار  قده الفدي عاختيار عنوان مناسب صجمع عين  ال ورت واملحات السردي وهو:  الجورنيكا لبيكاسو

صة والتشرركيلية، متحدثا  ، ثم ا تقا اعد  لك إ ى تف رريا هفا العنوان والغوص في تفاصرريله السررردوأحداث ثورة يناير املصــرية

''اختــارت الـكـاتبــة لوحــة )الجرنيـكـا( التي رســــــــــــمهــا بيـكـاســــــــــــو للمقــاربــة بين األحــداث  عن عةفررة املفن الروا ت عرراللوحررة؛ حيررث  

الدموية ومشــــاهد الدمار الناجمة عن قصــــف الطائرات األملانية لقرية الجرنيكا في إقليم الباســــك في الســــادس والعشــــرين  

تلت القنابل النســــــــاء واألطفال، ودمرت البيوت، واملباني األثرية، واألحداث الدموية التي وقعت في فق  1937من أبريل عام  

 1ثورة يناير، وخاصة األحداث املرعبة في شارع محمد محمود في القاهرة''

للوحة الفنية  إ ى اسرتل ام ارضـوح عاشـور  في املقطع السراعق العةفة السرلرية التي دفع  عالااتلة  عمر عتيق   شررق النافد 

في رواص ها، وهو التشرررررررراعه الكلير عين املأسررررررررات التي عاشرررررررر ا سرررررررراان فر ة الجر ياا اعد تعرضرررررررر م  الجورنيكا لبيكاســـــــو  التشرررررررركيلية  

للق ر  الجوي ما دفع الرسرام إ ى التعلير عن معا اتهم عالر شرة واةلوان، واملآسر ي التي عاشر ا سراان القاهرت خةل ثورت صناصر 

2011. 

إ ى وصرر  ال ررورت التي تم ا لوحة عيااسررو مدفقا في  -اعد شرررق العةفة السررلرية التي تجمع النص عال ررورت-افد  ا تقا الن

''إلى ثالثة مقاطع: مقطعان طوليان في الجانبين، يتوسطهما مقطع أكثر  تفاصيل ا الك يرت التي  ضرتها الااتلة اعد أن فسم ها  

امرأة تحمل ابنها القتيل، ورأسها على خلفية جسد الثور، وتحت املرأة ذراع  عرضا، وفي يسار اللوحة رأس ثور تظهر أسفله  

 2فارس قتيل تبرز أصابع يدا غليظة منتفخة''

، صقع صورت اللوحة محا الدراسة، حتا  باملسح البصري اعد الوص  الشكلي للوحة أو ما  عر  في علم سيمياك ال ورت  

 وحتا صتعر  على اللوحة إن كان لم صرها من فلا. شره معه القارئ في تفاصيا تحليله، 
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رضــــــــــــوح  اعردهرا إ ى دراسرررررررررررررة لوحرة ثرا يرة في عةف هرا مع  ص روا ت للاراتلرة امل رررررررررررررر رة السررررررررررررراعقرة   عمر عتيقثم صنتقرا النرافرد  

لوحة  و:  عإعطاك عنوان الف  للدراسرررررررررة ه  -ضما في املرت السررررررررراعقة–، و ي لوحة ترو ياال أمر اا، فلدأ رحلة  قده الفديعاشـــــــــور 

، ثم فرام اعرد  لرك عرالحردصرث عن العةفرة التي تر ا اللوحرة الفنيرة والنص  تروبيـكال أمريـكا والبعـد القومي في الســــــــــــيرةالـداتيـة

 اةدبت فائة:

''وظفت رضـــــوح عاشـــــور لوحة تروبيكال أمريكا للرســـــام ســـــكييروس للمقاربة بين فضـــــاء االســـــتعمار االســـــتيطاني الدي  

ي أمريكا، والفضــــــــــــاء االســــــــــــتعماري االســــــــــــتيطاني الدي يســــــــــــعى مند عقود إلى طمس عروبة  طمس حضــــــــــــارة الهنود الحمر ف

فلسـطين، فال انفصـام بين تفاصـيل الحياة الشـخصـية للكاتبة رضـوح عاشـور واالنتماء القومي لفلسـطين املحتلة، وذهدف  

حيث   ؛1ت وير اإلعالمي والســــــياخــــــ ي''الكاتبة من املقاربة بين املشــــــهدين إلى إبراز قدرة الفن التشــــــكيلي على إســــــقاط قناع ال

أرادت الااتلة أن تلين أن التار خ الفي صكتله القوي دوما، و حاول أثناك ضتاعته له تغيير الحقائق ل رررررررررررالحه، صفمرررررررررررحه اإلعداس  

 ال صمكنه أن صرسم تار لا مزورا. -الرسام هنا تحدصدا-دوما، ةن امللدس

اللوحة الفنية ضما تلدو من الناحية الشررررالية عتفاصرررريل ا الفنية، صقول أن  إ ى وصرررر    عمر عتيقثم ا تقا اعد  لك النافد 

''اللوحة أو الجـدارية تظهرصــــــــــــور عامل من الهنود الحمر مصــــــــــــلوب على صــــــــــــليـب مزدوج، صــــــــــــليـب يعلوا صــــــــــــليـب، ذراعاا 

ــبة  ممتدتان مقيدتان على العارضــــــــة الخشــــــــبية للصــــــــليب األعلى، وســــــــاقاا مشــــــــدودتان على اتســــــــاعهما مربوطتان بال ـــ خشــ

، وبعد اال  هاك من وصرررر   األفقية للصــــليب األدنى، والالفت في اللوحة شــــمو  النســــر األمريكي فوق رأس العامل املصــــلوب''

 تفاصيا اللوحة من خةل املزاوجة عين ضةم الروائية وشرحه، صقع في املنت   صورت اللوحة التي صق دها عالدراسة.

 

 

 

''ســجلت الكاتبة في ســيرذها الداتية  ن اللوحة والنص اةدبت املدروسررين سرراعقا؛ حيث  لي ررا أخيرا إ ى الراعا الفي صجمع عي

رفضـــــــــا ولدانة للســـــــــياســـــــــة األمريكية حينما تســـــــــتحضـــــــــر قرار املســـــــــؤولين األمريكيين الدين ســـــــــارعوا إلى إخفاء الفضـــــــــيحة  

 
 1. 10املرجع الساعق، ص: 
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بـاللون األبيض ليخفوا الفجيعـة  األخالقيــة والحضـــــــــــــاريـة التي أحـدثتهــا لوحـة )تروبيكــال أمريكــا(، فعمــدوا إلى طالء اللوحـة 

 1التي تعبر عنها اللوحة''

في  قد اللوحات الفنية التي أثرت في النص اةدبت عالطر قة السرررررررررررراعقة  فسرررررررررررر ا من خةل    عمر عتيقاسررررررررررررتمر اعدها النافد  

اعنوان الفر  صجمع عين اللوحرة والنص اةدبت، وا تقراال إ ى التم يرد   عردكاالتطليق على مردو رات أدعيرة لكتراب روائيين ملتلفين؛  

اليا دفيقا، ليلتم فراكته لل ررررورت التي تم ا اللوحة للسرررررب الفي دفع الااتب إ ى اختيار اللوحة، ثم وصرررر  اللوحة وصررررفا شرررر

 عتوضي  اإلضافة التي حقق ها للنص اةدبت، ثم صقع صورت اللوحة الفنية املدروسة في منت   الدراسة، أو فد صفرض ا لألخير.

أما في ضتاعه: دراسررررررات سرررررريميائية، فقد فدم النافد دراسررررررة لل ررررررورت تلتل  في طر ق ها عن الطر قة السرررررراعقة؛ حيث درل  

ـــــــورة القـدس في اللوحـة  من خةل املوضررررررررررررروعرات التي تطرح را، فلردأ عردراسرررررررررررررة:    -املم لرة للوحرات فنيرة تشررررررررررررركيليرة-ال رررررررررررررورت  ـــ صــ

ةفة الفنون اةدعية والتشرررررررركيلية اعقرررررررر ا علعض، واشررررررررفراض ا  ؛ حيث م د لدراسررررررررته عالحدصث عن عالتشـــــــكيلية الفلســـــــطينية

ر عنها، واختةف م في اةدوات املستلدمة.  جميعا في الفكرت املُعاُّ

''بأبعاد داللية إنســـــانية تحمل رســـــائل فكرية ثم تحدث عن خ رررررروصررررررية اللوحة الفنية التشرررررركيلية الفلسررررررطينية وتميزها 

غوية للمتلقي، ألنها خطاب مرئي يمكن للمتلقي أن يفهمها ويتفاعل معها )ســــــــــياســــــــــية(؛ ألن الصــــــــــورة ال تقتضــــــــــ ي معرفة ل

؛ عمعدا أن الفنان الفلسررررررررطيدي  سررررررررتعما الر شررررررررة واةلوان للتعلير عن فقرررررررريته، ةن لغة بصـــــــرف النظر عن العامل اللغوي''

قت صملك حسرررررررررررررا إنسرررررررررررررا يا صمكنه من  الفن لغة صف م ا العالم أجمع، ف ي لغة ال تحتاة إ ى ترجمة أو مفرجم، إ ما تحتاة إ ى متل

 ف م معا ات شعب محتا صلحث عن اسفرداد حقه املشروس.

عدراسررررررررررررة عدد من ال ررررررررررررور التي تم ا لوحات تشرررررررررررركيلية فلسررررررررررررطينية، معتمدا القراكت السرررررررررررريميائية  عمر عتيق  فام النافد  

ات فرعية وفق عةماتها  ؛ حيث فسررررررررررررم دراسررررررررررررته إ ى جزئيصـــــــــــورة القدس في اللوحة التشـــــــــــكيلية الفلســـــــــــطينيةللوحات تم ا  

، وفد فسررررررم هفه العةمات إ ى عدد من العناصررررررر  ي: عالمات ســـــيميائية في اللوحة التشـــــكيليةالسرررررريميائية معنو ا إصاها عررررررررررررررررررر:  

املرأة، الحصـــــــــــــان، التشــــــــــــكيــل العنقودي، املرجعيــات التــاريخيــة في اللوحــة التشــــــــــــكيليــة، وحــدة املقــدســـــــــــــات اإلســــــــــــالميــة  

 دس وحق العودة، الرؤية الفنية بين الثبات والتحول.واملسيحية، التعالق بين الق

، وموضرررررروس املرأت في الفن التشرررررركيلي موضرررررروس فدصم  املرأةأول العناصررررررر السرررررريميائية في اللوحات التشرررررركيلية املدروسررررررة  ي: 

وي املن هرك مرادت ومتجردد في كرا ع رررررررررررررر؛ حيرث تتغير رمز  هرا عتغير املراد من وراك توظيف را؛ إ  لطراملرا كرا ر  املرأت عجسررررررررررررردهرا اة  

هامة في الفن التشررررررررررركيلي عاعتلارها مودصة للرسرررررررررررم، صتففن الرسرررررررررررام في إعراز تفاصررررررررررريله، أو صرضز على مةم  الوجه الحاملة التي  

تعطت اعرردا جمرراليررا للوحررة الفنيررة، ضمررا فررد يهتم الفنرران عررالتعلير عن فقرررررررررررررراصررا املرأت كرراضرررررررررررررط ررادهررا من فلررا الرجررا، والحرراالت  

ها، ثم تغيرت هفه الن رت في الع ررررررررررررر الحدصث، فمن الن ر إليها طيلة فرون ضجسررررررررررررد، إ ى اسررررررررررررتلدام ا في النفسررررررررررررية التي تمر ب

 الع ر الحدصث ضرمز للوطن.

ـــــموط   قده الفدي ع ررررررررورت للوحة تشرررررررركيلية للفنان  عمر عتيق  عدأ الدضتور   ـــــماعيل شــ ، فام إرادة الحياة أقوح اعنوان:  إســ

 يل ا.عوضع ال ورت في اللداصة فلا القيام عتحل

 

 
 1. 11سه، ص: املرجع  ف
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ا تقررررا اعررررد  لررررك النررررافررررد إ ى تحليررررا العنوان؛ حيررررث عر  عررررالعةمررررة السررررررررررررريميررررائيررررة اةو ى و ي املرأت، فتحرررردث عن دالل هررررا 

في الفن التشكيلي الفلسطيني دالالذها املألوفة لتشمل مفردات  السيميائية في الفن التشكيلي الفلسطيدي، ملينا أ ها تتجاوز  

يــــة بين دالالت األمومــــة والخصــــــــــــوبــــة والــــديمومــــة والحيــــاة )...( فــــاملرأة في وجي الفنــــان  الوطن، وتجمع اللوحــــة التشــــــــــــكيل

 1الفلسطيني رمز وطني عام وممتد يتسع للتعبير عن األرض واإلنسان''

اعردهرا الردالالت العرامرة ل رررررررررررررورت املرأت في الفن التشررررررررررررركيلي، ورمز  هرا السررررررررررررريميرائيرة في لوحرة الفنران  عمر عتيق   النرافرد صر ا

في لوحتره السررررررررررررراعقرة عن الردالالت املرفكورت   فرا؛ حيرث كرا ر  املرأت عنرده رمزا ل خ رررررررررررررو رة  صلرةالرفي لم   اســــــــــــمـاعيـل شــــــــــــموط

 والحيات.

''ثالث  اصيل ا وجزئياتها التي تتاون منها؛ حيث  رر صورت  صقوم النافد اعد  لك عامل   الل ري لل ورت عن طر ق شرق تف

ـــــــقـائق النعمـان التي ترمز   ـــ نســـــــــــــاء وخلفهن القـدس برموزهـا الـدينيـة، وتحمـل املرأة التي تتصـــــــــــــدر واجهـة اللوحـة بـاقـة من شــ

 2للشهداء، وتشير بيدها إلى جموع غفيرة من األطفال والشبان والرجال الدين يرمزون إلى ديمومة الثورة''

و سرتمر اعدها النافد في رصرد رموز اللوحة ودالالتها السريميائية، لينتقا اعد  لك إ ى صرورت أخرر المرأت أخرر عند رسرام  

عوضرررررررع صرررررررورت اللوحة التي صر د   -ضما في املرت السررررررراعقة–؛ حيث فام    عبد الرحمن املزينللفنان   العرس خر،  ي صرررررررورت لوحة  

 .دراس ها ثم ا تقا اعد  لك إ ى تحليل ا
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عنقدها اعتمادا  عمر عتيق  إ ها صررررورت تم ا امرأت شرررراعة ترتدي ثو ا أعيقررررا  اصررررعا تز نه  قوو ضنعا ية جميلة، فام النافد  

على طر قته الساعقة في التحليا؛ حيث عدأ عامل   الل ري للوحة املجسدت في ال ورت، من خةل وص  املرأت ع وبها الكنعانت 

الجميا، و رة الحمام الفي تحمله على رأسرررررررررررر ا وتطير منه أسررررررررررررراب الحمام حائمة حول القدل، فتلدو ضرمز جميا للسررررررررررررةم 

 العاملت.

ـــــجمان مع افد إ ى اسررررررررتلراة العةمات السرررررررريميائية وتحليل ا، ليجد  ا تقا اعدها الن ـــــيميائيتين تنســ في اللوحة عالمتين ســ

تفاصــيل التأويل الســابق، األول: اللون األحمر في خلفية الصــورة الدي يرمز للمخاطر التي تتعرض لها القدس مما يقتضــ ي  

ثوب املرأة الدي يبدو جناحين أو طائرا مما يوحي بأن املرأة  تالحما ووحدة وهو ما تحقق في وحدة أســــــراب الحمام. والثانية:  

 1هبطت من السماء وكأنها هبة السماء للقدس''

اسرتمر اعدها الدضتور عمر عتيق في دراسرة اللوحات الةحقة عالطر قة السراعقة  فسر ا، عدكا عوضرع صرورت للوحة في عداصة  

 عاستلراة العةمات السيميائية ودراس ها تلاعا.الدراسة، وا تقاال إ ى امل   الل ري ل ا، وا  هاك 

 . فراكت ال ورت الاار ااتيرصة من خةل ضتاب دراسات سيميائية 2

دراسرررررته للتناص في فن الاار ااتير من خةل التعر   عم رررررط حات الدراسرررررة اةسررررراسرررررية و ي النص  عمر عتيق  عدأ النافد 

ى تعر   ال رررررررررررورت ضنص صمكن إخقررررررررررراعه للقراكت، خاصرررررررررررة ال رررررررررررورت  والتناص؛ حيث عدأ عتعر   النص اللغوي، ثم ا تقا إ 

الاررار ارراتيرصررة التي تعررد   رررررررررررررررا مفتوحررا على فراكات عرردت؛  لررك أن الاررار ارراتير خطرراب فاررا ي سررررررررررررررراخر، صتنرراص مع العرردصررد من  

 الخطاعات اةدعية والدصنية والفكر ة والسياسية.

وعات العامة له؛ حيث عنون كا جزئية اعنوان؛ حيث عدأ  لفن الاار ااتير حسررب املوضرر دراسررتهعمر عتيق  فسررم الدضتور  

التناص التراثي، التناص الرمزي، التناص التقني، األيقونات الدينية،  ، وفام عتقسيمه إ ى:  التناص في صورة الكاريكاتيرعرررررررررررر:  

 النار )عود الثقاب(، التناص الديني، التناص التارياي، الطفل الفلسطيني في صورة الكاريكاتير.

الفراثت؛ حيررث اختررار عررددا من رسرررررررررررررومررات    دراسرررررررررررررترره للتنرراص في ال رررررررررررررورت الاررار ارراتيرصررة عررالتنرراصعمر عتيق  عرردأ الرردضتور  

''النعام يدفن رأســــــــه في الرمال كي ال يرح  الاار ااتير التي توظ  اعض اةم لة الفراثية، م ا: املعتقد الشرررررررررعبي الفي صقول عأن  

الخطر الــدي يحي  بــه، ليعقــد موازنــة بين صــــــــــــمــت الرأي العــام ومــا يتعرض لــه الشــــــــــــعــب الفلســــــــــــطيني من قتــل وتنكيــل  

 2وحصار''

 
 22.1، 21املرجع الساعق، ص: 
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َف   عمر عتيق  درل الدضتور   ِّ
 
التناص الفراثت في فن الاار ااتير، فلدأ عاملعتقدات الشرررررررررعلية العر ية والفلسرررررررررطينية التي ُوظ

عكثرت في ال ررررررررور الاار ااتيرصة، ا طلق النافد في تحليله عوضررررررررع صررررررررورت للاار ااتير، ثم درسرررررررر ا من الناحية الل ررررررررر ة، ضما تلدو 

 ل ا من الناحية الداللية؛ حيث تنقسم اللوحة إ ى فسمين:للمتلقت/ املشاهد مع تحلي

''األول: األســـــرة الدولية التي تمثلها خمس نعامات ترمز إلى األعضـــــاء الدائمين في مجلس األمن الدولي، وتبدو النعامات  

خطر، فمجلس  وهي تدفن رأســــها في الرمال تجســــيدا لالعتقاد الشــــعبي الدي يظن أن النعامة تفعل ذلك هروبا من رؤية ال

 األمن الدي تمثله النعامات يغض النظر عما يحدث من ويالت للشعب الفلسطيني.

والثاني: األسرة الفلسطينية التي تنهمر عليها القنابل اإلسرائيلية، وظهور شعار األمم املتحدة واللون األزرق يدالن على  

 1القنابل اإلسرائيلية''مسؤولية املجتمع الدولي في حماية املدنيين الفلسطينيين من قصف 

حلرا اعردهرا النرافرد عمر عتيق عرددا من صرررررررررررررور الرسرررررررررررررومرات الارار اراتيرصرة التي وظفر  الفراث، م را اةم رال الشرررررررررررررعليرة التي  

 جدها عكثرت في فن الاار ااتيرإما مكتو ة علف  ا أو مرسرررومة حسرررب معناها، وفد خ ررر ررر  الك ير من ال رررور مسررراحة للم ا  

 الشمس عالغر ال( الش ير  ال تحاول تغطية

اعدها عدراسرررررررررررررة التناص في ال رررررررررررررور الاار ااتيرصة عالطر قة  فسررررررررررررر ا، من خةل وضرررررررررررررع صرررررررررررررورت  عمر عتيق   اسرررررررررررررتمر النافد

الارار اراتير، ثم وصرررررررررررررفره مع تحليرا العن رررررررررررررر الفراثت الرفي ورد فيره، لينتقرا اعردهرا إ ى دراسرررررررررررررة جزئيرة هرامرة شرررررررررررررغلر  الك ير من  

الفلسررررررررطينية والعر ية والعاملية أصقررررررررا، و ي صررررررررورت الطفا الفلسررررررررطيدي في  ررررررررجاعته ومقاومته السررررررررةق  الرسرررررررروم الاار ااتيرصة  

 والدعاعات عالحجر، وضفا استش اده على صغر سنه من أجا وطنه.

صقدم لنا النافد ر  ته التي صنوي السرير وفق ا في تحليا صرورت الطفا الفلسرطيدي في صرورت الاار ااتير و ي محاولة الكشر   

'عن األبعاد الفكرية والفنية والنفســـــــــــية، وتتوزع الدراســـــــــــة على ســـــــــــتة محاور متكاملة؛ فاملحور األول يرصـــــــــــد التعالق بين  '

الطفـل الفلســــــــــــطيني الالجيء وحق العودة، إلى الوطن، الثـاني يســــــــــــجـل مظـاهر تحـدي الطفـل للجـدار العـازل بين شــــــــــــطري  

ـــــــ ي لاطفــال  الوطن، ومعــانــاتــه من الحصـــــــــــــار القــاتــل، والثــالــث يخلــد األ  ـــ ـــــــهــداء )...( والرابع يحلــل البعــد النفوــ ـــ طفــال الشــ

املحرومين من رؤية آبائهم األسرح، والخامس يعاين املفاصل الرئيسية للخطاب السياخ ي عند الطفل، والسادس يكشف  

ر التفاوت املؤلم بين الطفل الفلســــــطيني وأطفال العا لم  عن عن عجز مؤســــــســــــات حقوق الطفل في حماية األطفال، وُيظه 

 
 1. 50املرجع الساعق، ص: 
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ع فيهرررا الطفررا    عمر عتيقوبهرررفا صاون  ،  1في يوم الطفــل العــاملي'' فرررد اسرررررررررررررتوفى كرررا عنررراصرررررررررررررر ال رررررررررررررورت الارررار اررراتيرصرررة التي ُوضرررررررررررررِّ

الفلسررررررطيدي، وفام عتحليل ا وفق طر قته املعتادت في التحليا، للوفو  على ضيفية ت ررررررو ر رسررررررامت الاار ااتير العامليين للطفا 

 أن تنقا حقيقة طفا صغير  عانت من االضط اد وال هميش والحرمان. الفلسطيدي، وضي  صمكن ل فه ال ور 

 .قراءة صورة غالف الروايات عند الناقد عمر عتيق3

عدراسرررررة صرررررور أغلفة عدد من اةعمال اةدعية الشرررررعر ة منها والنثرصة، و لك ةهمية الغة  ضعتلة  عمر عتيق  اهتم النافد  

ـــــــورة غالف العمـل األدبي جينـات الـدفعـات    ''تخت ل يميرائيرة لره؛ حيرث أو ى من عتلرات النص تسرررررررررررررراعرد في الردراسررررررررررررررة السررررررررررررر ـــ صــ

اإلبداعية ألبرز الخاليا الداللية في جسـد العمل األدبي، و )...( الفضـاء النفوـ ي الدي أحاط باملبدع في لحظة اختيار صـورة 

داني الدي انســـــابت فيه  الغالف دون غيرها من الصـــــور التي المســـــت تفكيرا وداعبت وجدانه، هو الفضـــــاء النفوـــــ ي والوج

 2صورة الغالف، وتجليات ميالد القصيدة أو النص النثري''الدفعات في زمن اإلبداع؛ إذ الانفصام بين مسوغات اختيار 

، فقام عتحليله  ســـــامي مهناعدأ النافد عمر عتيق تحليا أغلفة اةعمال اةدعية اغة  دصوان تةوت الطائر الراحا للشررررراعر 

ودراسررررررررته سرررررررريميائيا، عاللحث عن العناصررررررررر الداللية التي تر ا عين محتور الدصوان واملوضرررررررروعات املعالجة فيه، و ين صررررررررورت  

 لتاون غةفا لدصوا ه.)جون مارتن( لوحة الرسام اإل جليزي سامي مهنا تار الشاعر الغة  التي اختارها الشاعر له؛ حيث اخ

 

 

 

''العلو  درل النافد الدصوان السرررررررررراعق، و حث في العناصررررررررررر التي تجمع عين محتواه الشررررررررررعري و ين صررررررررررورت غةفه، فوجد أن  

في الديوان؛ إذ يحرص الشــاعر على  الشــاهق للصــخور يناظر محور الصــعود واالرتقاء والســمو الدي يشــكل مفصــال رئيســيا  

اقع املؤلم، والشــــخص الدي يقف على قمة الصــــخور يناظر قدرة اإلنســــان على الصــــعود   تجســــيد فكرة االرتقاء وتجاوز الو

إلى القمة، والخالص من ملهاوية الســــقوطمل، واملالمح اإلنســــانية املنحوتة في أســــفل الصــــخور تناظر حياة اإلنســــان العاجز  

اقع، ومعاناته في حياة الحضيض والسقوط''عن تجاوز محنة ا  3لو

 
 1. 87املرجع  فسه، ص: 

 20.2، 19ثقافية، ص: عمر عتيق،  وافف 

 3. 20املرجع الساعق، ص: 
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من املسرررررررررررررتور اةفقت للدراسرررررررررررررة، من خةل تحليا عناصرررررررررررررر ال رررررررررررررورت املوجودت فيها، إ ى  عمر عتيق  ا تقا اعد  لك النافد  

املسرتور العمودي، الفي صقوم فيه عتحليا ما وراك ال رورت، واللحث عن السرمات املميزت التي تحتاة إ ى دراسرة وتحليا، فوجد 

''مقاربة بصـــــرية بين لوحة غالف  اه  أن هناه عن رررررررا في صررررررورت لوحة جون مارتن  شررررررله لوحة أسررررررطورت إصاارولي؛ حيث هن

ـــــــل   ـــــورة الغالف واملفاصــ ـــ الديوان، واللوحة التي تجســــــــــد األســــــــــطورة ليســــــــــهل الرب  بين دالالت الطائر والقلعة واملاء في صــ

 فام النافد عاستلراج ا ودراس ها واحدت اعد اةخرر.، 1الداللية في قصائد الديوان''

 

 

 

إ ى تحليررا عنرراصرررررررررررررر الرردصوان في ارتلرراط ررا مع صرررررررررررررورت الغة ، فقررام عتحليررا اعض مقرراطع  عمر عتيق ا تقررا اعرردهررا النررافررد  

الق رائد ور ط ا اعناصرر اللوحة، من خةل الر ا عين العناصرر اللغو ة في النص الشرعري، والعناصرر الفنية في اللوحة، وضفا  

 سطورت أو املعار  العامة، عن طر ق دراسة سيميائية معمقة وم يرت لةهتمام.العناصر املعرفية التي تر ا عينهما م ا: اة 

 قائمة املصادر واملراجع 

 عفي  البهنس ي، النقد الفدي وفراكت ال ورت، املرضز ال قافي العربت، القاهرت، م ر/ دمشق، سور ا، د.ت .1

 .2018 وافف ثقافية، دار دجلة  اشرون وموزعون، عمان، اةردن، -عمر عتيق،  .2

 .2017دراسات سيميائية في الفن التشكيلي، دار دجلة  اشرون وموزعون، عمان، اةردن، -

 .2016فقاصا  قدصة معاصرت في الق ة والرواصة، دار دجلة  اشرون وموزعون، عمان، اةردن، -

،  1والنشررررررررررر، عيروت، للنان، طكلود عليد، الفن التشرررررررررركيلي   قد اإلعداس وإعداس النقد(، دار الفكر الللنانت للطلاعة  .5

2005. 

 
ع  يأسطورت إصاارول: ''تتحدث عن إصاارول وأعيه دصدالول اللفصن كا ا سجينين في فلعة قضر  ق، ف مم اةب جناحين من الر ش وأل ق ما عالشم 

يهوي إ ى اةرض صر عا، ولكن متعة التحليق ليطير اعنه خةصا من ال جن وال لم، وأوص ا اةب اعنه أال صقفرب من الشمس ضية صفوب الشمع ف

واالرتقاك  لل عود  العاشق  ل نسان  رمزا  إصاارول  فأضاى  اةرض،  على  وسقا صر عا  الشمع،  ففاب  الشمس  لةرتفاس  حو  إصاارول   جع  

 .(21والتحليق، واملغامر في سريا طموحه ورغل هفت االستكشا ..''  املرجع  فسه، ص: 

 1. 21املرجع  فسه، ص: 
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 .1991ليو اردو دافنش ي،   ر ة الت و ر، ت: عادل السيوي، ال يئة امل ر ة العامة للكتاب،  .6

  ريا راغب، النقد الفدي، مطلوعات مكتلة م ر، القاهرت، م ر، د.ت .7

8. Schneller (Dora), Ecrire La Peinture, Schoneller ( Dora), Ecrire La Peinture : La Doctrine De ‘L’ut Pictura 

Poesis’ Dans La Littérature Française De La Première Moitié Du 20e  Siècle, Revue D’études Françaises, 

No=12, 2007. 
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 رأي الدكتور عمر عتيق يف مسألة عالقة خط القرآن باملعنى
Dr. Omar Ateeq opinion about the relationship between the Qur’anic fonts and the 

significant 
 Abdul Hakeem Alzubaidi ي     د. عبد الحكيم الزبيد

 

Abstract 

This paper reviews a study by Dr. Omar Ateeq about the relationship between the Holy Qur’anic font and 

its significance by presenting a summary of the most important points of it, in addition to some notes and 

comments that enrich the subject and clarifies it. 

In his study, Dr. Omar dealt with one aspect of the miraculousness of the Holy Qur’an, which is the 

miraculousness of the Qur’anic (Ottomani) font and its difference from the standard (spelling) font. 

Scholars have tried to explain this difference and some of them linked it to meaning, and this is what Dr. 

Omar tried to demonstrate in this study. 

Dr. Omar adopted the opinion of ancient and modernist scholars who link the Qur’anic font with meaning, 

especially Marrakchi, who is considered to be the first to talk about the relationship between Qur’anic font and 

meaning. Dr. Omar proved that a divine miracle is related to the Qur’anic font. 

Dr. Omar discussed the opinions of scholars in justifying the difference in the Qur’anic font, so he accepted 

some of them and rejected others.  

Key words: Omar Ateeq, Qur’anic font, significance.   
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 : ملخص  

الدضتور عمر عتيق حول العةفة عين رسم القر ن الكر م والداللة و لك اعرض م خص ةهم ما  تتناول هفه الورفة دراسة  

 ورد فيها، مع إضافة اعض املةح ات والتعليقات التي تثري املوضوس وتز ا اعض اإلشااالت التي فد تطرأ في  هن القارئ. 

وجوه   من   
ً
وج ا الدراسة  هفه  في  عمر  الدضتور  تناول  القر نت  وفد  الرسم  في  اإلعجاز  وهو  الكر م،  القر ن  في  اإلعجاز 

تعليا  لك االختة  ور طه اعق م   العلماك  املتعار  عليه، وفد حاول  القياس ي  اإلمة ت(  الرسم   الع مانت( واختةفه عن 

 عالداللة واملعدا، وهفا ما حاول الدضتور عمر تجليته في هفه الدراسة. 

الدضتور عمر رأي من   الفي ُ عد أول من اتلف من  تلدا  القدماك واملحدثين وال سيما املراضش ي  الرسم عالداللة من  صر ا 

 سار عليه، ورفض الدضتور عمر كا ا راك التي شكك  عمعرفة ال حاعة رضوان   عليهم عأصول  
ً
عةفة الرسم عالداللة منهاجا

القر نت إعجاز ر انت صرتلا عالداللة. وفد  افش الدضتور عمر    حشد اةدلة والاراهين للتأضيد على أن الرسمالكتاعة العر ية و 

    أفوال العلماك في تعليا اختة  الرسم القر نت، فقلا اعق ا ورفض اللعض ا خر.

 الرسم الع مانت، القر ن الكر م، عةفة الرسم الع مانت عالداللة، عمر عتيق الكلمات املفتاحية: 

 

 املقدمة: 

عتيق اهتمام عالدراسات التي تتعلق عأسلوب القر ن الكر م، منف أطروحته للدضتوراه التي كا      للدضتور عمر علد ال ادي

اعنوان: ظواهر أسلو ية في القر ن الكر م، وفيها تناول عالتف يا ثةثة من ال واهر اةسلو ية في القر ن الكر م على املستور  

 .(1 الفرضيبي، واملستور الكتابت، والفواصا القر  ية

( صفحة من صفحات  150وتناول في املستور الكتابت، مسألة الرسم القر نت  الع مانت(، وفد استغرق هفا الف ا حوا ي  

 ةهمية هفا املوضوس وتشعله، فقد لخص الدضتور عمر هفا الف ا من اةطروحة في دراسة  (2  اةطروحة
ً
منشورت له  . و  را

 27فدم الدضتور عمر عتيق محاضرت حول  فس املوضوس في ليلة . ضفلك (3  لداللة(اعنوان  العةفة عين رسم القر ن الكر م وا

 م(   م ها كلية ا داب عجامعة ضركوه. 2021من ش ر ماصو سنة  9ه  املوافق 1442من ش ر رمقان سنة 

 من وجوه اإلعجاز في القر ن الكر م، وهو اإلعجاز في ا
ً
لرسم القر نت واختةفه  وفد تناول الدضتور عمر في هفه الدراسة وج ا

عن الرسم اإلمة ت املتعار  عليه، ضفلك فد صلتل  رسم الالمة الواحدت في املواضع التي ترد فيها من القر ن الكر م، وفد 

 
 م، املقدمة ص ل2009عتيق، عمر: ظواهر أسلو ية في القر ن الكر م، الفرضيب والرسم واإلصقاس، عالم الكتب الحدصث، إر د،   - 1
 314-159املرجع الساعق، ص ص  - 2
،  2، العدد  37عتيق، عمر: العةفة عين رسم القر ن الكر م والداللة، مجلة دراسات العلوم االجتماعية واإلنسا ية، الجامعة اةرد ية، املجلد    -  3

 453-437م، ص ص 2010
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مرسطة   عطر قة  تجليته  عمر  الدضتور  حاول  ما  وهفا  واملعدا،  عالداللة  اعق م  ور طه  االختة   تعليا  لك  العلماك  حاول 

 الدراسة املمتعة واملفيدت. ووا حة في هفه  

وسنحاول في هفه الورفة عرض م خص ةهم ما ورد في الدراسة، مع إضافة اعض املةح ات والتعليقات التي تثري املوضوس  

 وتز ا اعض اإلشااالت التي فد تطرأ في  هن القارئ. 

 عدأ الدضتور عمر دراسته عمقدمة جاك فيها:  

ي توجيه املواضع التي خرة فيها الرسم القر نت عن الرسم القياس ي  اإلمةك(،  اختل  العلماك القدماك واملحدثون فق

وا قسموا إ ى فر قين؛ فر ق ر ا الرسم القر نت عالداللة على اعتلار أن الرسم أمر توفيفت، وفر ق  فى ر ا الرسم  

نا في هفا امللحث على تأصيد  القر نت عالداللة وطعن في معرفة ال حاعة رضوان   عليهم عالكتاعة، وال صقت ر هدف

فر ق ومعارضة  خر فحسب، عا نساى إ ى حشد اةدلة والاراهين للتأضيد على أن الرسم القر نت إعجاز ر انت صرتلا  

 .(1 عالداللةق

اةدلة  حشد  إ ى  و ساى  والداللة،  القر نت  الرسم  عين  صر ا  الفي  للرأي  ا حيازه  عن  عمر  الدضتور  اللداصة  علن  فمنف 

 اهين التي تؤضد  لك.  والار 

و تم  من دراسة الدضتور عمر أ ه ممن صرر ارتلاط الرسم القر نت عالداللة، وإن لم ص ر ق عرفقه ضتاعة امل ح  عاإلمةك  

 :
ً
 املعاصر، و رد على القائلين اعدم معرفة ال حاعة رضوان   عليهم عالكتاعة، و سوق اةدلة على معرف هم فائة

  إن استقراك ظاهرت  ق
ً
ضتاعة اةل  في القر ن الكر م صكش  عن امل ارت  الكتاعية لل حاعة ضتاب الوحي، و شاا ردا

 على اعن فتيلة واعن خلدون والفراك ومن أخف عآراؤهم، و مكننا أن  ارهن على إجادت ال حاعة  ضتاب الوحي( للكتاعة  
ً
حاسما

اةل أثر  رسم  السالم، فقد  املفضر  في جمع  اةل   ضتاب  من خةل رسم  لدر   
ً
 صوتيا

ً
السالم وعيا املفضر  في جمع    

 .(2  الوحيق

 و ف ا الدضتور عمر في ضتاعه  ظواهر أسلو ية في القر ن الكر م( ما أجمله هنا، فيقول:  

قو ناك على ما تقدم فإن رسم اةل  في جمع املفضر السالم صرتلا عمعاصير صوتية، ففت حالة ال قا ت ر  اةل ، وفي 

 .(3  تحف ، وفي هفا دليا على القدرت الكتاعية لل حاعة رضوان   عليهم ورد على مزاعم من فال خة   لكقحالة الخفة  

 
 437ص ، املرجع الساعق، - 1
 438املرجع الساعق، ص  - 2
 176ق، ص عتيق، عمر: ظواهر أسلو ية في القر ن الكر م، مرجع ساع - 3
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تعا ى: ﴿ في فوله  السالم  حافين(  املفضر  في جمع  اةل   عثلوت  َعْرش   و دلا على  لك 
ْ
ال َحْول   ْن  م   

َ
ين  

ّ
َحاف  

َ
ة
َ
ك ئ 

َ
ال
َ ْ
امل َرح 

َ
َوت

َحْمد    ب   
َ
ُحون  ُيَسّب 

َ
ين  

َ
َعامل

ْ
ال َرّب     

ه
ّلِل  َحْمُد 

ْ
ال يَل  َوق  َحّق  

ْ
ال ب  َبْيَنُهم  َي  ض  

ُ
َوق ْم  ه  ﴿75﴾  الزمر:  َرّب  تعا ى:  فوله  في  وحفف ا  َل  (،  ت 

ُ
ق

 
َ
ُصون

رهَّٰ
َ
 . (1  (10﴾  الفار ات: ٱلخ

 صقول الدضتور عمر: 

ينق في فوله تعا ى:لنتأما ثلوت اةل  في جمع املفضر  السالم من الفعا املقع ،  حو:  
 
  ﴿  قحاف

َ
ين  

ّ
 َحاف

َ
ة
َ
ك ئ 

َ
ال
َ ْ
َرح امل

َ
َوت

  
َ
َعامل

ْ
  َرّب  ال

ه
َحْمُد ّلِل 

ْ
يَل ال َحّق  َوق 

ْ
ال َي َبْيَنُهم ب  ض  

ُ
ْم َوق ه  َحْمد  َرّب   ب 

َ
ُحون َعْرش  ُيَسّب 

ْ
ْن َحْول  ال  م 

َ
(، وثلوتها في هفه  75﴾ الزمر  ين

املقع  .  وحف  اةل  من جمع املفضر السالم في كلمة الخرياصون( في   الحالة  عود إ ى ثقا النطق الناجم عن الحر 

 فوله تعا ى: ﴿
َ
ُصون

رهَّٰ
َ
َل ٱلخ ت 

ُ
(  واإلجاعة تقتا ي معرفة  وس التقعي  ففت حالة ال لوت صاون التقعي   10﴾ الفار ات  ق

 أصليا،  حو: ق
َ
ين  

ّ
ق. وفي حالة الحف  صاون التقعي  طارئا غيرَحاف

ي
 أصلي،  حو: ق ق إ  اةصا قَح 

َ
ُصون

رهَّٰ
َ
ق فالشدت  ٱلخ

َرَص( اغير تشدصد. و مكن رصد سرب صوتت  خر ففت حالة حف  اةل  صاون  
َ
ليس  من أصا الفعا، ةن اةصا  خ

الحر  املقع   فلا اةل ، فة صحدث التقاك للساضنين، ةن أول التقعي  حر  ساضن وثا يه حر  متحره وهو  

 ف و خفي  النطق، وال حاجة ملد ال وت عاةل ، أما ثلوت اةل  في ال اهرت    الحر  الفي صجاور اةل ، وما
ً
دام متحركا

إ ى املد   ال ا ية، فقد وفع الحر  املقع   اعد اةل ، فحدث التقاك للساضنين، ف قا النطق، ف لت  اةل  ل حاجة 

اةل . وعليه ال صحة ملا  ص عليه    ال وتت، ولم صقع فاصا عينهما، ف قا النطق، فاحتاة الناطق ملد صوتت، ف لت 

اعض القدماك واملحدثين من أن اةل  تحف  إ ا سلق  أو تلي  عحر  مشدد، فالتشدصد الفي صجاور اةل  ص    أن  

 لل لوت، وفق موفع التقعي  و وعه. وال  هد  مما تقدم إ ى تقعيد الرسم القر نت ولكننا  
ً
 ل حف  ومعيارا

ً
صاون معيارا

 . (2   ية تقعيده وتقنينه على أسس صوتية ودالليةق نوه إ ى إماا

ثم صفضر اعض العلماك الفصن دافعوا عن معرفة ال حاعة في صدر اإلسةم عقواعد الكتاعة، و ضر منهم أعا الحسين أحمد  

الزملشري   الخوارزمت  ه(، وجار  ، أعا القاسم محمود عن عمر عن محمد عن عمر 395 ت   عن فارل عن زضر ا القزو دي الرازي 

 ه(، و ورد أدل هم.538 ت 

 وبعد املقدمة صدخا الدضتور عمر في صلب املوضوس اعد أن صقدم له عقوله: 

إ ى أ نا وففنا على كا كلمة في القر ن الكر م خرة رسم ا عن الرسم القياس ي، ولكننا ف ر ا   قو نلمي أن نشير 

اللحث   ثراك  ليات  ال اهرت وتحقق  تارز  التي  عاةم لة  التي تشاا ظاهرت ضتاعية واضتفينا  الالمات  عح نا على رسم 

 . (3  واملعالجةق
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 فسم الدضتور عمر دراسته إ ى أربعة ملاحث،  ي:  

: العالقة بين رسم األلف والداللة: 
ً
 أوال

 مطالب  ي: وتناول فيه ثةثة 

 ثبوت األلف وحدفها: ( 1 

 وفي  لك صقول:

قمن ال واهر  الكتاعية في القر ن الكر م  مجيك الالمة الواحدت مرسومة عأل  في موضع وبغير أل  في موضع  خر ،  

فوله  و فرتب على هفا االختة  الكتابت اختة  في املعدا، فقد وردت كلمة قطائ ق في موضعين، إ  ثلت  اةل  فيها  في  

 (: ﴿19تعا ى  القلم
َ
ُمون ائ 

َ
َك َوُهْم ن ْن َرّب   م 

ٌ
ف ائ 

َ
ْيَها ط

َ
 َعل

َ
اف

َ
ط

َ
﴾ والطائ  هنا هو ال ةه أو اللةك. وحفف  منها في  فوله  ف

 تعا ى: ﴿
َ
ُرون بص  ا ُهم مُّ

َ
ذ   

َ
 ف

ْ
ُروا

ه
ك
َ
د
َ
ن  ت

ََّٰ
يط

ه
َن ٱلش ف ّم  ئ 

ََّٰ
ُهم ط ا َمسه

َ
ذ  إ 

ْ
وا

َ
ق
ه
يَن ٱت د 

ه
نه ٱل (. والطائ  هنا ما  201﴾  اةعرا :  إ 

 .   (1  طا  من وسوسة الشيطان، وفررك موضع الحف  قطي ق وهو املس والجنون وفيا: الل و أو الغقبق

في مواضع أخرر،   الكر م وأثلت   القر ن  في مواضع من  الالمات  في اعض  أم لة أخرر حفف  فيها اةل   ثم صفضر عدت 

 الختة   
ً
الرسم، وهفه الالمات  ي: القواعد، اةسلاب،  ثار، شاهد، أفتمارو ه، علاد، اةما ة،  و و   الفرق في املعدا عينها تلعا

 خاطبهم، جدال، سراعيا، فِّ ال، لدا، طمى.  

 ( زيادة األلف:2) 

أورد الدضتور عمر في هفا املطلب اعض اةم لة على الالمات التي وردت مرت عز ادت اةل  ومرت عحفف ا، وهفه الالمات  ي:  

ثم ال نو ا، فوار را،  م ر،  صاصئسوا،  صاصئس،  اةل  فيها و ي: الأ عحنه،  عز ادت  التي وردت مرت واحدت فقا  الالمات  أما  ود. 

 الرسوال، السرية، لشأي، وز دت اةل  اعد واو الجماعة في اعض الالمات وليس كل ا. 

الالمات التي وردت في املطلب اةول  ثلوت اةل   والفرق عين هفه الالمات التي وردت في هفا املطلب  ز ادت اةل ( و ين  

وحفف ا( هو أن املطلب اةول صتناول اةل  التي  ي من عنية الالمة، أما املطلب ال انت فيتناول اةل  التي ليس  من عنية الالمة  

 م ا أل  التنو ن أو اةل  الزائدت م ا:  لشأي(.  

مم رق في فوله تعا ى: ﴿و رر الدضتور عمر أن اةل  التي لحق  كلمة ق
ُ
لت
َ
ا َسأ م مه

ُ
ك
َ
نه ل   

َ
صًرا ف  م 

ْ
وا

ُ
ط   [ 61﴾ ] اللقرت:  ٱهب 

  ليس  زائدت ضما صرر اعض العلماك القدماك وإ ما  ي للتنو ن ةن الالمة م روفة، وفد اختل  معناها عن املواضع اةخرر 

وهفا حق فإن أعةم الللدان إ ا لم صكن فيها      .(2  ال ر   التي جاكت عمعدا الللد املعرو ، فلم ص حق ا التنو ن ة ها ممنوعة من

عةمة التأ يث  م ا: دمشق، وُعمان، وم ر( جاز اعتلارها مؤ  ة على معدا اللقعة أو املدصنة، فيمتنع صرف ا، و جوز اعتلارها  
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الزملشري في تفسير فوله تعا ى: ﴿(1 مفضرت على معدا املاان، فت ر  في الكةم  . فال 
ُ
ط مٱهب 

ُ
لت
َ
ا َسأ م مه

ُ
ك
َ
ل نه    

َ
ف صًرا   م 

ْ
﴾  وا

التعر   والتأ يث، لساون وسطه ضقوله  61 اللقرت:   السرلين فيه وهما  م وإ ما صرفه مع اجتماس 
َ
الَعل (: قو حتما أن صر د 

 من ا
ً
(، وفيهما الُعجمة والتعر  ، وإن أر د عه الللد فما فيه إال سرب واحد، وأن صر د م را

ً
وطا

ُ
 َول
ً
وحا

ُ
ةم ار، وفي م ح    َو 

صَر علد   وفرأ عه اةعمش ﴿  م 
ْ
وا

ُ
ط ْصَر ضقوله ﴿  -اغير تنو ن    -﴾ٱهب   م 

ْ
وا

ُ
ل
ُ
. وفول الزملشري: قفما فيه إال سرب  (2  ﴾قٱْدخ

 من اةم ار.  عدي أ ه غير من ر واحدق 
ً
 من اةم ارق، أي: و حتما أن صر د م را

ً
 ، وفوله: قوأن صر د م را

  أن كلمة قثمودق، جاكت منو ة في مواضع ، ضما في فوله تعا ى: ﴿  ضفلك  ضر الدضتور عمر
ْ
ُموَدا

َ
نه ث  إ 

َ
ال
َ
يَها أ  ف 

ْ
وا

َ
م َيغن

ه
ن ل

َ
أ
َ
ك

ُمودَ 
َ
ث  
ّ
 ُبعدا ل

َ
ال
َ
ُهم أ  َربه

ْ
ُروا

َ
ف
َ
ن في مواضع ضما في فوله تعا ى: ﴿68﴾  هود:  ك َرة( ولم تنوي  ُمبص 

َ
ة
َ
اق

ه
ُموَد ٱلن

َ
ا ث

َ
ين

َ
(. 59﴾ اإلسراك:  َوَءات

والحق أن ا صة اةو ى كا   تكفت لةستدالل فقد وردت فيها كلمة  ثمود( مرتين مرت عز ادت اةل  ومرت ممنوعة من ال ر .  

وفوله إن قثمودق جاكت منو ة في ا صة صحي ، فقد جاكت منو ة في اعض القراكات، أما في فراكت حفص التي  قا عنها رسم  

كتب( عالتنو 
ُ
قرأ  وال ت

ُ
  ن وإ ما عز ادت اةل .  ا صة فة ت

و نافش الدضتور عمر أفوال العلماك في تعليا إضافة اةل  في هفه الالمات، فيقلا اعق ا و رفض اللعض ا خر، ضرفقه  

 الر ا عين إضافة اةل  في  فوار را( و ين جنس القوار ر. صقول الدضتور عمر:  

،  قولعا اختة  امل اح  في رسم قفوار رق في املوضعين صجع
ً
 مستلعدا

ً
ا الر ا عين جنس القوار ر والرسم أمرا

فقد رسم  في م اح  أها الحجاز والاوفة عاةل  في املوضعين، ورسم املوضع اةول عاةل ، واملوضع ال انت اغير  

 . (3 أل  في م اح  أها الل رتق

عين ز ادت اةل  اعد واو جمع املفضر السالم في اعض املواضع ووفوس الواو متطرفة    الدانت عمرو  أبتضفلك لم صقلا ر ا  

 ﴿  ضما في فوله تعا ى:
ْ
وا

ُ
ق
ََّٰ
ل ُهم مُّ نه

َ
 أ
َ
ون

ُّ
ن
ُ
يَن َيظ د 

ه
م ٱل ه  ُعون  َرّب  ج 

يه  َرَّٰ
َ
ل ُهم إ 

نه
َ
ُهم  ( وفوله تعا ى: ﴿46﴾  اللقرت:  َوأ نه

َ
 أ
َ
ون

ُّ
ن
ُ
يَن َيظ د 

ه
اَل ٱل

َ
ق

  
ٱّلِله  

ْ
وا

ُ
ق
ََّٰ
ل ﴿249﴾ اللقرت:  مُّ تعا ى:  وفوله   ) 

َ
َوٱصط بُهم  ق 

َ
ٱرت

َ
ف ُهم 

ه
ل ة 

َ
تن ف  ة  

َ
اق

ه
ٱلن  

ْ
وا

ُ
ل ُمرس  ا 

ه
ن رإ  ﴿27﴾ القمرب  تعا ى:  وفوله  ا  (، 

ه
إن

 
َ
ُدون م َعائ 

ُ
ك
ه
ن  إ 

ً
يال ل 

َ
اب  ق

َ
 ٱلَعد

ْ
وا

ُ
ف اش 

َ
 (، وإن كان لم  شرق املق ود عوفوس الواو متطرفة. 15﴾ الدخانك

  (3 :
ً
 ( قلب األلف واوا

 في اعض الالمات في القر ن الكر م، و 
ً
ي:  ال لوت والزكوت وفيه  ستعرض الدضتور عمر توجيهات العلماك لقلب اةل  واوا

والحيوت والر وا، والغدوت ومشاوت والنجوت ومنوت(. و ت خص التوجيه في أربعة  راك،  ي: التفليم، والرسم على اةصا، والرسم  

 . و شرق الدضتور عمر هفه التوجيهات و فضر  راك العلماك فيها. (4 النلطت، والفرتيب الهجا ت
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: العالقة بين رسم الياء والد
ً
 اللة:  ثانيا

في هفا امللحث، صتناول الدضتور عمر اج هادات العلماك للتفر ق في املعدا عين الالمات حسب رسم الياك من حيث الز ادت،  

 أو الحف  وال لوت. و شما مطللين هما:  

 :العالقة بين زيادة الياء والداللة  (1)

تعا ى:   فوله  في  ضما  الالمات،  اعض  في  الياك  لز ادت  العلماك  تعليا  صتناول  ا ﴿وفيه 
ه
ن ل  َو يْيد 

َ
أ ب  َها 

َّٰ
يَن
َ
َبن َماَء  َوٱلسه

 
َ
ُعون وس 

ُ َ
 (، وفوله تعا ى: ﴿47﴾ الفار ات،  مل

ُ
ون

ُ
فت

َ
ُم ٱمل

ُ
ك يّي 

َ
أ (، و فضر توجيه أبت العلال أحمد عن اللناك املراضش ي  6﴾ القلم،  ب 

 .(1  في مواضع  غير فليلة ه( و رفض وص  غا م فدوري الحمد له عأ ه قمغرق في الخيالق و رر أ ه فد أحسن التعليا 721 ت 

  ثم صفضر توجيه اعن اللناك املراضش ي لز ادت الياك في فوله تعا ى: ﴿
َ
ات ْين مه   

َ
ف
َ
ُسُل أ ه  ٱلرُّ بل 

َ
ن ق ت م 

َ
ل
َ
د خ

َ
 َرُسوٌل ق

ه
ال ٌد إ 

َوَما ُمَحمه

م 
ُ
ك ب 

ََّٰ
عق

َ
أ ىَّٰ 

َ
َعل م 

ُ
بت

َ
ل
َ
ٱنق َل  ت 

ُ
ق و 

َ
عمران،  أ ﴿144﴾  ل  تعا ى:  وفوله  ُهُم  (، 

َ
ف ته  ّم  ْين    

َ
ف
َ
أ لَد 

ُ
ٱلخ َك  بل 

َ
ق ن  ّم  ر 

َ
َبش ل  ا 

َ
َجَعلن َوَما 

 
َ
ُدون ل 

ََّٰ
 (، و قترس فول املراضش ي:  34﴾ اة رياك، ٱلخ

ب على الشرط هو جواب له، ةن موته ال صلزم منه  
 
 عه، وال ما رت

ً
قو لك ةن موته مقطوس عه، والشرط ال صاون مقطوعا

  . (2 فتقدصره: أهم الخالدون إن م . فاللفل لةستف ام والر ا، و املعدا ل  اار والنفتقخلود غيره، وال رجوعه عن الحق،  

 ثبوت الياء وحدفها:  (2)

م ا   أخرر،  مواضع  في  وحفف ا  مواضع  في  الالمات  اعض  في  الياك  ل لوت  العلماك  توجيهات  عمر  الدضتور  تناول  وفيه 

ُرون   ضيدونت(، فقد وردت عحف  الياك في فوله تعا ى: ﴿ نظ 
ُ
 ت

َ
ال

َ
يُدون  ف  ك 

مه
ُ
ْم ث

ُ
اَءك

َ
َرك

ُ
ل  اْدُعوا ش

ُ
(، و ثلوته في  195﴾ اةعرا ،  ق

ُرون  فوله تعا ى:﴿ نظ 
ُ
 ت

َ
مه ال

ُ
يًعا ث ي َجم  يُدون  ك 

َ
ن  (، وضفلك حفف ا في  تسألدي( في فوله تعا ى: ﴿55﴾ هود،  ف يَس م 

َ
ُهۥ ل

ه
ن وُح إ 

ُ
ن
َّٰ
اَل َي

َ
ق

 
َّٰ
يُر َص

َ
ُهۥ َعَمٌل غ

ه
ن َك إ  هل 

َ
لٌم أ ۦ ع  ه  َك ب 

َ
يَس ل

َ
لن  َما ل

َٔ
سـ

َ
 ت

َ
ال

َ
ح ف ي َعن  (، وإثلاتها في فوله تعا ى: ﴿46﴾ هود،  ل  لن 

َٔ
سـ

َ
 ت

َ
ال

َ
ي ف ن 

َ
َبعت

ه
ن  ٱت   

َ
اَل ف

َ
ق

كًرا نُه ذ  َك م 
َ
 ل
َ
ث حد 

ُ
ىَّٰ أ يٍء َحته

َ
 (،..إل .  70﴾ الك  ، ن 

( في سورت  هود( وإثلاتها  و نافش الدضتور عمر توجيهات العلماك في هفه املسألة. فمن  لك توجيه ه لحف  الياك من  تسئلنِّ

 في سورت  الك  ( عقوله: 

قففت سياق الحف   هود( لم صرد إال سؤال واحد، أما في سياق ثلوت الياك  الك  ( فقد وردت مجموعة من اةسئلة؛ 

من السؤال في قهودق ةن ف ة موس ا والخقر عليهما السةم فائمة على تكرار سؤال موس ا ل خقر. ضما أن التحفصر  

أشد مما في قالك  ق، فقد  اسب حف  الياك التحفصر من السؤال إشارت إ ى الن ي عن أصا الحدث علة  ما في الك  .  

 .(3  ضما أن السؤال في الك   هو في مقام االستف ام واالستفسار، أما في مقام هود فقد جاك في مقام الطلبق
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  ضر فول م إن الياك
ً
ضما صتناسب ثلوت الياك مع تكرار صوت الياك في كلمات عدت في    ت ر  في سياق التحدي،   ومن  لك أصقا

  .(1  املوضع  اته، ضفلك صن جم ثلوت الياك مع طول الق ة، وحفف ا صن جم مع ف ر الق ة، عاإلضافة إ ى توجيهات أخرر 

ي  وله تعا ى: ﴿ثم صفضر الدضتور عمر أن الياك حفف  من كلمة قعلاديق حي ما وفع  إال في ف رض  
َ
نه أ  إ 

ْ
وا

ُ
يَن َءاَمن د 

ه
َي ٱل َباد  ع 

َّٰ
َي

ٱعُبُدون  
َ
َي ف

   هَّٰ
َ
َعة ف س 

َّٰ
(، و ورد توجيه العلماك لفلك. فمن  لك املواز ة عين إثلاتها في ا صة الساعقة وحفف ا في 56﴾ العنكلوت:  َو

م فوله تعا ى: ﴿
ُ
ك  َربه

ْ
وا

ُ
ق
ه
 ٱت

ْ
وا

ُ
يَن َءاَمن د 

ه
َباد  ٱل ع 

َّٰ
ل َي

ُ
 (، صقول الدضتور عمر: 10﴾ الزمر: ق

قالتقييد صتناسب مع الحف ، واالتساس صتناسب مع ال لوت. والطلب في  الزمر( مح ور عالتقور  اتقوا ر كم(  

 . (2  أما الطلب في  العنكلوت( ف و طلب العلادت، والعلادت أوسع من التقورق

:
ً
 :العالقة بين رسم التاء والداللة ثالثا

 ال الث تناول فيه الدضتور عمر العةفة عين رسم التاك والداللة، وفيه املطالب ا تية: امللحث 

 التاء املفتوحة واملقبوضة:  (1)

وفيه تناول توجيهات العلماك لةختة  في رسم التاك، حيث وردت في اعض الالمات مفتوحة في مواضع ومقلوضة  مر وطة(  

رت، فرت(، فقد  
ُ
تر  مفتوحة في فوله تعا ى:في مواضع أخرر، م ا  ف

ُ
َك ﴿  ض

َ
ي َول  

ّ
 َعيٍن ل

ُ
ت ره

ُ
 ق

َ
رَعون  ف 

ُ
ت

َ
ت  ٱمَرأ

َ
ال
َ
﴾  الق ص:  َوق

عُين(، ومر وطة في فوله تعا ى: ﴿9
َ
 أ
َ
ة ره

ُ
ا ق

َ
ن ت 

يهَّٰ ّر 
ُ
ا َوذ

َ
ن ج 

َّٰ
زَو

َ
ن أ ا م 

َ
ن
َ
ا َهب ل

َ
ن  َربه

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَن َيق د 

ه
(، وفد علا  لك عأن  74﴾ الفرفان:  َوٱل

 مع الداللة املجاز ة، إ  إن االعن  موس ا( ليس من صلبهم، وجاك الرسم  الرسم غير القيا
ً
س ي للتاك في املوضع اةول جاك متناسلا

 مع الداللة الحقيقية، إ  إن االعن من صلبهم
ً
  .(3 في املوضع ال انت فياسيا

 حدف التاء األصلية:  (2)

اُعوا   استطاس( في فوله تعا ى: ﴿وتناول فيه توجيهات العلماك لحف  التاك من كلمة  
َ
ط

َ
َهُروُا َوَما اْست

ْ
ن َيظ

َ
اُعوا أ

َ
َما اْسط

َ
ف

ًبا
ْ
ق
َ
ن ُه 

َ
﴿97﴾ الك  :  ل تعا ى:  وفوله  َصبًرا(،  يه  

َ
ل عه ع  سط 

َ
ت م 

َ
ل َما  يُل  أو 

َ
ت َك  ل 

ََّٰ
في  لك  82﴾ الك  :  ذ العلماك  أفوال  و ضر   .)

العاص ي الغر اطت، الفي ر ا عين س ولة ال عود وصعو ته، فقال: و افش ا، ومنها فول أحمد عن إعراهيم عن الز ير ال قفت  

العما   في سياق  الخفي  والس ا وثلت   العما  التاك من سياق  ال عود فوق السد أس ا من  قله فقد حفف   قوملا كان 

 .(4 ال قيا وال عبق
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: حدف النون:   (3)
ً
 رابعا

ُك  وعةفته عالداللة، ومن  لك حفف ا في فوله تعا ى: ﴿وتناول فيه الدضتور عمر حف  النون من مقارس كان املجزوم  
َ
 ت

َ
ال

َ
ف

 
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
 ُيؤ

َ
اس  ال

ه
َر الن

َ
ث
ْ
ك
َ
نه أ ك 

ََّٰ
َك َول ّب 

ن ره  م 
َحقُّ

ْ
ُه ال

ه
ن ُه إ 

ْ
ن ْرَيٍة ّم  ي م  اَب  (، وثلوتها في فوله تعا ى: ﴿17﴾ هود،  ف 

َ
ت ك 

ْ
ى ال ا ُموخ َ

َ
ْين

َ
ْد آت

َ
ق
َ
َول

ن  ْرَيٍة ّم  ي م  ن ف 
ُ
ك
َ
 ت

َ
ال

َ
يَل ف ائ  ْسَر ي إ  َبن   

ّ
اُا ُهًدح ل

َ
ن
ْ
ه  َوَجَعل ائ 

َ
ق  
ّ
   ، وحفف ا في فوله تعا ى: ﴿)23ال جدت: (﴾ل

اّلِله  ب 
ه

ال ْر َوَما َصْبُرَك إ  َواْصب 

 
َ
ُرون

ُ
ا َيْمك مه ْيٍق ّم 

َ
ي ض ُك ف 

َ
 ت

َ
ْم َوال ْيه 

َ
 َعل

ْ
ْحَزن

َ
 ت

َ
  (، وثلوتها في فوله تعا ى:﴿127﴾ النحا:  َوال

َ
ا  َوال مه ْيٍق ّم 

َ
ي ض ن ف 

ُ
ك
َ
 ت

َ
ْم َوال ْيه 

َ
 َعل

ْ
ْحَزن

َ
ت

 
َ
ُرون

ُ
(. و افش توجيهات العلماك لحف  النون، ورأر أن اعق ا صفتقر إ ى مقومات الر ا املوضوني عين حف   70﴾ النما:  َيْمك

 من التال  وامللالغة(1  النون ومساحة السياق
ً
 ضليرا

ً
   .(2 ، وبعق ا تحوي فدرا

 ت على الدراسة: مالحظات وتعليقا

 من أن أستدره عليه في هفا املجال، وهفه التعليقات ما  
ً
الدضتور عمر عتيق أستا  متمكن في علم اللةغة، وأ ا أفا شأ ا

إ ى عدم   أدت  التي  في االخت ار  ي  الدضتور عمر  أضما، ولعا رغلة  الدراسة  لاا    استوفي   لو  أ ها  أرر  إال مةح ات   ي 

صو   هفا الدضتور عمر عقوله: قوال  زعم أ نا أتينا على كا ما ورد في مسائا الرسم القر نت، ف و    ات.استيفائه ل فه املةح 

 . (3 موضوس سيلقى عحاجة لللحث والتأما الضتشا  مز د من أسرارهق

 :  املالحظة األولى 

املواضع التي خرة فيها الرسم القر نت عن   ي أن الدضتور عمر صفضر أن العلماك القدماك واملحدثين فد ا قسموا في توجيه  

أمر توفيفت، وفر ق  فى ر ا   الرسم القر نت عالداللة على اعتلار أن الرسم  إ ى فر قين: فر ق ر ا  الرسم القياس ي  اإلمةك( 

قسام العلماك ا و لدو أن الدضتور عمر كان  عدي الرسم القر نت عالداللة وطعن في معرفة ال حاعة رضوان   عليهم عالكتاعة.

في مسألة ضتاعة امل ح  عالرسم الع مانت إ ى فر قين: فر ق صرر وجوب االلفزام عرسم امل ح  الع مانت وحرمة ملالفته،  

وفر ق ال صرر  لك. صؤضد  لك فوله: قوال ر ب أن رأي العلماك الفصن   وا على وجوب اتلاس رسم امل ح  وتحر م ملالفته  

غاتها   عزز  راك العلماك الفصن ر   طوا عين الرسم والداللة؛ ةن ال واهر الكتاعية التي خرج  عن الرسم القياس ي ل ا حكم ها ومسو 

 .(4  الدالليةق

والحق أن اتجاهات علماك السل  في تعليل م ل واهر الرسم الع مانت التي جاكت خارجة على القواعد التي وضع ا علماك  

 : (5 العر ية ت ا إ ى خمسة اتجاهات  ي
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 تعليا اعض ظواهر الرسم اعلا لغو ة أو  حو ة -1

حما تلك ال واهر على خطأ الااتب: وفال بهفا الرأي أعو زضر ا صح ا عن ز اد عن علد   عن من ور عن مروان اةسلمي    -2

اك  ت   الدصلمي الاوفي، مو ى عدي أسد، املعرو  ه( وأعو محمد علد   عن علد املجيد عن مسلم عن فتيلة الدصنوري  207عالَفري

شريلي ه(، وَعلد الريحمن عن 276 ت 
َ
ت  اإل َحْقَرمِّ

ْ
صن ال ي الدِّ 

ْ
ُدون أعو َزْ د َو 

ْ
ل
َ
د اعن خ ُدون  ت  املعرو  ُمَحمي

ْ
ل
َ
 ه(. 808عاعن خ

ه(. وخةصة رأصه أن   721اختة  الرسم الختة  املعدا: وأول من تالم فيه ، أعو العلال أحمد عن اللناك املراضش ي  ت  -3

 ا حسب موفع ا الفي ترد فيه أو ملعان عاطنة تتعلق عمراتب الوجود واملقامات. اختة  رسم الالمة صاون إما الختة  معناه

 تفسير الز ادت والحف  عاحتمال القراكات  -4

 القول عأن الرسم ُعدي على حكمة  هل  عفهاب ضترته  -5

وكان اةو ى، في    و تم  أن الدضتور عمر فد تناول االتجاهين ال انت وال الث فقا ولم  شر إ ى عقية االتجاهات اةخرر،

 رأ ت، لو أشار د. عمر إ ى االتجاهات الخمسة كل ا، ثم ف ر حدص ه على اثنين منها. 

 :  املالحظة الثانية

 ي أن الدضتور عمر لم صفرق عين من ر ا الرسم القر نت عالداللة و ين من اعتار أن الرسم الع مانت أمر توفيفت، وضفلك  

ن من طعن في معرفة ال حاعة عالكتاعة، و لك في فوله: قفر ق ر ا الرسم القر نت عالداللة  عين من  فى ر ا الرسم عالداللة و ي

عليهم   رضوان    ال حاعة  معرفة  في  وطعن  عالداللة  القر نت  الرسم  ر ا  وفر ق  فى  توفيفت،  أمر  الرسم  أن  اعتلار  على 

العتقاده أن الرسم الع مانت أمر توفيفت، وأن الفر ق    عالكتاعةق، فعلارته توحي عأن من ر ا الرسم القر نت عالداللة فعا  لك

ال انت الفي  فى ر ا الرسم القر نت عالداللة فعا  لك العتقاده اعدم معرفة ال حاعة عالكتاعة. وفد أشر ا إ ى أن هناه من  

القول عر ا الرسم القر نت  العلماك من علا الرسم الع مانت اغير الداللة دون أن صطعن في معرفة ال حاعة عالكتاعة. ضفلك فإن  

 عالداللة ال صلزم أن صاون القائا عه صرر أن الرسم القر نت توفيفت عمعدا أ ه وحي من  .  

ولعا الدضتور عمر عدا عالتوفيفت وجوب ضتاعة امل اح  على وفق الرسم الع مانت وعدم جواز ضتاع ها علةفه. أما القول  

النبي  صلى   عليه وسلم( تلقاه عن طر ق    عأن رسم امل ح  قتوفيفتق عمعدا أن  طر قة ضتاعة امل اح  كا   عأمر من 

هر( أش ر من فال بهفا الرأي    1131الوحي من   ف و مما ا فرد عه اعض املتأخر ن ور ما كان الشيخ علد العز ز الدعاغ  توفي  

اج هاد من ال حاعة، هو اةرج  إ  ال صوجد  ص صر    . والشك أن القول عأن الرسم القر نت اصطةحي ع(1 وتنافله النال عنه

، وهفا الرأي ال صتعارض مع القول عوجوب االلفزام عالرسم الع مانت في ضتاعة امل اح . و فلك (2  عتوفيفه من الكتاب والسنة

 
مج  -  1 عه،  االلفزام  الع مانت وحكم  الرسم  العلماك من أصا  السعيد: موف   اإلنسا ية واالجتماعية، جامعة غرداصة،  م يطفى، محمد  العلوم  في  اللاحث  لة 

 542، ص 2018، سرتمار 35الجزائر، العدد 
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النبي  صلى   عليه  صتم  لنا أن القول عتحر م ضتاعة امل ح  عاإلمةك املعاصر غير عن القول عأن رسم القر ن توفيفت عن  

 وسلم(. 

إ ى فر قين: فر ق صرر وجوب   الع مانت  عالرسم  في مسألة ضتاعة امل ح   ا قسموا  العلماك  أن  فضر أن  املفيد  ولعا من 

االلفزام عرسم امل ح  الع مانت وحرمة ملالفته، وهو رأي جم ور اةمة من السل  والخل ، وهو الراج  الفي أوص ا عه  

اإل  اللحوث  عاةزهر  سنة  مجمع  السعودصة  سنة  1391سةمية  العر ية  عاململكة  العلماك  ضلار  والفر ق  (1 هر(1399هر( وهيئة   .

ال انت صلتلفون على فولين: اةول رأي اللافةنت واعن خلدون والشوكانت والزرضش ي وبعض املعاصر ن كالزرفانت وغيره ومقمون  

القول جواز ضتاعة امل ح  عالرسم اإلمة ت حسب ما تقتقيه فواعد أها صناعة الخا فة صجب على اةمة االلفزام    هفا 

. وال انت وهو رأي عز الدصن عن علدالسةم وتلعه اعض املعاصر ن، وفيه التفر ق  (2 عالرسم الع مانت ة ه اج هاد من ال حاعة

ما ص ط حون عليه من فواعد اإلمةك  عين العامة والخاصة فيجوز رسم امل ح  لعامة النال عما صحدثو ه من أ واس الهجاك و 

 عند الحاجة إليها
ً
.  (3  للتيسير عليهم في فراكت القر ن عينما ال صرخص ل خاصة أن تكتب إال وفق الرسم الع مانت لتاون مرجعا

أما في  و ناك على هفا الرأي أجاز اعض املعاصر ن ضتاعة القر ن عالرسم اإلمة ت في غير امل اح  كاملجةت وال ح  وغيرها  

 .(4 امل اح  الااملة فة صكتب إال عالرسم الع مانت

 :  املالحظة الثالثة

 ي أن الدضتور عمر لم صفرد مسألة اختة  الرسم الختة  القراكت عملحث مستقا وإ ما أشار إليها إشارت عاعرت، ضما في  

 فوله عند توجيه اختة  رسم كلمة  طائ (:  

َك َوُهْم  ن، إ  ثلت  اةل  فيها  في فوله تعا ى: ﴿قفقد وردت كلمة قطائ ق في موضعي ْن َرّب   م 
ٌ
ف ائ 

َ
ْيَها ط

َ
 َعل

َ
اف

َ
ط

َ
ف

 
َ
ُمون ائ 

َ
أو اللةك. وحفف  منها في  فوله تعا ى: ﴿19﴾  القلمن ال ةه  ُهم  ( والطائ  هنا هو  ا َمسه

َ
ذ إ   

ْ
وا

َ
ق
ه
ٱت يَن  د 

ه
ٱل نه  إ 

ُه  ا 
َ
ذ   

َ
ف  

ْ
ُروا

ه
ك
َ
د
َ
ت ن  

ََّٰ
يط

ه
ٱلش َن  ّم  ف  ئ 

ََّٰ
 ط

َ
ُرون بص  مُّ الشيطان،  201﴾  اةعرا :  م  من وسوسة  ما طا   هنا  والطائ    .)

 .  (5 وفررك موضع الحف  قطي ق وهو املس والجنون وفيا: الل و أو الغقبق

ىَّٰ َما َيَرحَّٰ وضفلك  أفُتمارو ه( لم ترد في القر ن الكر م إال مرت واحدت عحف  اةل  ﴿
َ
ُهۥ َعل

َ
ُرون َمَّٰ

ُ
ت
َ
ف
َ
ورسم   (،  12﴾ النجم:  أ

 ضفلك لتوافق القراكت التي جاكت عدون أل ، صقول الدضتور عمر: 
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قوفرئ  عفت  التاك من غير أل  حمة على قمرر صمريق عمعدا الجحود، ةن املشرضين جحدوا ما جاك عه سيد ا  

أي:   الجدال،  عمعدا  صماريق  قمارر  على  عأل  حمة  التاك  عقم  وفرئ   السةم،  عليه  علمه محمد  فيما  أتجادلو ه 

    .(1 ور هق

وعليه، صتم  لنا أن العلة اةصلية في حف  اةل  في املوضعين  ي اختة  القراكت، وليس اختة  املعدا، وإن كان اختة   

 القراكت فد أدر إ ى اختة  املعدا.  

ل  رسم ا في الرسم القر نت عن الرسم  و ي بهفا لم تلرة عن املنهج الفي اتلعه الدضتور عمر في تناول الالمات التي اخت

القراكت عملحث مستقا،   لتوافق اختة   التي اختل  رسم ا  الالمات  أ ه أفرد  لو  الداللة، ولكنا ضنا  ود  اإلمة ت الختة  

وحيد  لتتم  الر  ة للقارئ أضثر. ومن  لك أن الدضتور عمر حين  ضر توجيه العلماك لحف  اةل  من كلمة  علاد( في املوضع ال

ا الفي حفف  فيه، وهو فوله تعا ى: ﴿
ً
ث
ََّٰ
ن ن  إ 

ُد ٱلرهحَمَّٰ
َّٰ
َب يَن ُهم ع  د 

ه
 ٱل

َ
ة
َ
ك ئ 

ََّٰ
ل
َ
 ٱمل

ْ
وا

ُ
(،  ضر أن  علاد( فرئ   عند( 19﴾ الزخر :  َوَجَعل

قرأ  ولكنه لم صو   ضي  صُمكن أن    ،(2  على اعتلار أ ها ظر  و ي فراكت تدل على شر  م زلة املةئكة وفقل م على ا دميين
ُ
ت

 علاد(  عند( وإحداهما عاللاك واةخرر عالنون  وتفسير  لك هو أن امل ح  في عداصة ضتاعته زمن ال حاعة رضوان   عليهم  

قرأ  علاد( أو  
ُ
، وإ ما أضيف  النقا والتشكيا فيما اعد، و ناك عليه فإن كلمة  علاد( عحف  اةل  صمكن أن ت

ً
لم صكن منقوطا

  صة الساعقة. عند(، وبهما فرئ في ا 

ومن املعلوم قأن الالمة إ ا فرئ  على وج ين تكتب عرسم أحدهما ضما رسم  الالمات ا تية عة أل  في امل ح  و ي  

ين   ﴿ ٱلّد  َيوم   ك   ل 
َّٰ
﴿4﴾ الفاتحة:  َم  ،) 

ْ
وا

ُ
َءاَمن يَن  د 

ه
َوٱل  َ ٱّلِله  

َ
ُعون د 

ََّٰ
﴿9﴾ اللقرت:  ُيخ ىَّٰ (،  ُموخ َ ا 

َ
َعدن

َّٰ
َو ذ  ﴿51﴾ اللقرت:  َول  ن  (،  َول 

ُدوُهم
ََّٰ
ف
ُ
ت َرحَّٰ 

َّٰ
َس

ُ
أ م 

ُ
وك

ُ
عالتاك  85﴾،  اللقرت:  َيأت ا تية  الالمات  رسم   وضفلك  وحفف ا.  اةل   عإثلات  مقروكت  وكل ا  و حوها   )

َبت  ٱلُجّب  املفتوحة و ي ﴿
َّٰ
َي
َ
ي غ وُا ف 

ُ
لق

َ
ۦ ( ﴿10﴾ صوس :  َوأ ه  ّب 

ن ره ٌت ّم 
َّٰ
يه  َءاَي

َ
نز َل َعل

ُ
 أ

َ
وال

َ
 ل
ْ
وا

ُ
ال
َ
خرُُج  ﴿  (،50﴾ العنكلوت:  َوق

َ
َوَما ت

َها كَمام 
َ
ن أ ت ّم 

َمَرَّٰ
َ
ن ث  (، ﴿47﴾ ف ل : م 

َ
ون

ُ
ن ت  َءام 

ََّٰ
ُرف

ُ
ي ٱلغ  مقروكت عالجمع واإلفرادق37﴾  سلأ: َوُهم ف 

ً
 . (3  ( و لك ة ها جميعا

 :  املالحظة الرابعة

الرسم الختة  املعدا. أعدي عفلك:   ي أن الدضتور عمر  ضر أم لة ال تندرة، في رأ ت، تح  موضوس الدراسة، وهو اختة  

ًباحف  التاك اةصلية من كلمة  استطاس( في فوله تعا ى: ﴿
ْ
ق
َ
ن ُه 

َ
ل اُعوا 

َ
ط

َ
اْست َوَما  َهُروُا 

ْ
َيظ ن 

َ
أ اُعوا 

َ
َما اْسط

َ
، (97﴾ الك  :  ف

  وحف  النون من مقارس كان املجزوم، ضما في فوله تعا ى: ﴿
اّلِله  ب 

ه
ال ْر َوَما َصْبُرَك إ  ا    َواْصب  مه ْيٍق ّم 

َ
ي ض ُك ف 

َ
 ت

َ
ْم َوال ْيه 

َ
 َعل

ْ
ْحَزن

َ
 ت

َ
َوال

 
َ
ُرون

ُ
 (، وثلوتها في فوله تعا ى:﴿127﴾ النحا:  َيْمك

َ
ُرون

ُ
ا َيْمك مه ْيٍق ّم 

َ
ي ض ن ف 

ُ
ك
َ
 ت

َ
ْم َوال ْيه 

َ
 َعل

ْ
ْحَزن

َ
 ت

َ
(، ف فه وإن كان  70﴾ النما:  َوال
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ً
وعلوم ا عطنطا،  علد الجليا، أحمد فتاي محمد: من لطائ  الحف  في الرسم الع مانت حف  اةل  أ مو جا

 641م، ص 2020 ،1، العدد 6املجلد 
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كتب عالطر قة  فس ا في الرسم القر نت  حفف ا له عةفة عاملعدا إال أ ها، في رأ ت، ال عةفة ل ا  
ُ
عالرسم القر نت  الع مانت(، حيث ت

  الع مانت( وفي الرسم اإلمة ت القياس ي. 

   املالحظة األخيرة:

هناه حاالت أخرر اختل  فيها رسم الالمة الواحدت في مواضع ملتلفة من القر ن الكر م لم تشمل ا الدراسة، م ا   ي أن  

سم  ﴿ اد في رسم الالمة  فس ا، ضما في فوله تعا ى: التعافب عين السين وال لم  َوٱلج  ي ٱلع   ف 
ً
ة
َ
اَدُاۥ َبسط

َ
وفوله  ، (247 اللقرت ﴾َوز

ة ﴿تعا ى: 
َ
لق  َبصط

َ
ي ٱلخ م ف 

ُ
اَدك

َ
 (. 69 اةعرا   ﴾َوز

 الخاتمة: 

 لدراسة الدضتور عمر عتيق التي دافع فيها عن معرفة ال حاعة رضوان   عليهم  
ً
عرضنا في ال فحات الساعقة م خ ا

القدماك   العلماك  اج هد  إ ما جاك ملقاصد  الع مانت عن الرسم االصطةحي  القياس ي(  أن اختة  الرسم  عالكتاعة، ودلا على 

اعق م، وسجلنا اعض املةح ات التي ال تقلا من فيمة الدراسة، وإ ما  ي    واملعاصرون في تليينها، فنج  اعق م، وأخفق 

املجال   تنقا ي عجائله، و  ا  ال   
ً
 معجزا

ً
ضتاعا الكر م  القر ن  أضما.  و  ا  الدراسة  لاا    استوفي   لو  أ ها  تعليقات  رر 

 الج هادات العلماك املعاصر ن ليستلرجوا ضنوزه و فسروا غوامقه. 
ً
 مفتوحا

 تعا ى أن صجزي الدضتور عمر خير الجزاك على هفه الدراسة القيمة، وأن صجعل ا في ميزان حسناته.  نسأل  

 املصادر واملراجع: 

عشر   • الخامس  القرن  عمطلع  لةحتفال  الوطنية  ال جنة  تار لية،  لغو ة  دراسة  امل ح   رسم  فدوري:  غا م  الحمد، 

 م 1982ه/1402الهجري، الجم ور ة العرافية، 

 م 1989لدالكر م جواد و خرون: التدر ب اللغوي وتطليقاته، درا القلم، دبت، الز يدي، ع •

الزملشري، محمود عن عمر: الكشا  عن حقائق غوامض الت زصا وعيون اةفاو ا في وجوه التأو ا، دار الكتاب العربت،  •

 م 2006عيروت، 

، املجلة العلمية لکلية  علد الجليا، أحمد فتاي محمد: من لطائ  الحف  في الرسم الع مانت حف  اة •
ً
ل  أ مو جا

 657-605م، ص ص 2020، 1، العدد 6القر ن الکر م للقراكات وعلوم ا عطنطا، املجلد 

 م 1974، 6علد الحميد، محمد مح ي الدصن: أو   املسالك إ ى ألفية اعن مالك، دار الفكر، عيروت، ط •

، الجامعة اةرد ية،  دراسات العلوم االجتماعية واإلنسا يةمجلة  العةفة عين رسم القر ن الكر م والداللة،  عتيق، عمر:   •

 453-437م، ص ص 2010، 2، العدد 37املجلد 

 م 2009عتيق، عمر: ظواهر أسلو ية في القر ن الكر م، الفرضيب والرسم واإلصقاس، عالم الكتب الحدصث، إر د،  •

الت زصا، تحقيق: هند شلبي، دار الغرب اإلسةمت،  املراضش ي، أعو العلال أحمد عن اللناك: عنوان الدليا من مرسوم خا   •

 م 1990تونس، 

مجلة اللاحث في العلوم اإلنسا ية  ،  م يطفى، محمد السعيد: موف  العلماك من أصا الرسم الع مانت وحكم االلفزام عه •

 550-533، ص ص 2018، سرتمار 35العدد ، جامعة غرداصة، الجزائر،  واالجتماعية
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