
 الشعبيــة الديمقراطيـة الجزائريـة الجمهوريـة

 العلمـي والبحث العالي التعليم وزارة

 بسكرة خيضر محمد جامعـة

 
 واللغات اآلداب كلية

 العربية واللغة اآلداب قسم
 

 

 

 

 العربية واللغة اآلداب في الماستر شهادة لنيل  مقدمة  مذكرة

 واللغة العربية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اآلداب 

 نقد أدبي: تخصص
 

 : الدكتور إشراف                                 :                        الطـالبة إعداد

 علـي بخوش                                                     مشقوق خولة

                                  

 هـ3417/هـ3416: الجامعية السنة

 م1036/  1035

 المصطلح النقدي
 عند

 "حبيب مونسي"
 

 



 

 

 

 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

الُِح من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ﴿  إِلَْيِه يَْصَعُد اْلَكلُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

يِّئَاِت لَهُمْ   يَْرفَعُهُ َوالَِّذيَن يَْمُكُروَن السَّ

 ﴾َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أُْولَئَِك هَُو يَبُور
  م العييصدق هللا   

   {01}سورة فاطر اآلية 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 شكر وعرفان
 

 ن شكرتم ألزيدنكم"ال" واالعتراف بالجميل فضيلة واقتداء باآلية الكريمة ،م الشكر واجبااد ما

 نتقدم بشكرنا للمولى عز وجل على توفيقه لنا في انجاز هذا البحث
وتصويباته التي كانت على إرشاداته  بخوش" علي"إلى أستاذي المشرف شكري الخاص 

 نبراسا أنار البحث
 اللجنة المناقشة أعضاء األفاضل األساتذة للسادة العرفان و الجزيل بالشكر أتقدم كما

 .تصويبها و المذكرة هذه قراءة قبولهم على الموقرين
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مع ظهور  خاصةدبي على مختلف اآلداب الغربية ،إن االنفتاح الذي شهده النقد األ
ركنا  تأصبح؛ فقد  ةالنقدي ات في بزوغ فجر المصطلح ان سببا رئيساالترجمة والمناهج ك

براز جمالياتهاوتحليل النصوص ال في بناء النقد ، جوهريا  . شعرية والنثرية وا 

حبيب "هو  لمصطلح النقدي عند ناقد جزائري من هنا عزمنا على الخوض في ثنايا ا
ت قريحته في مجاالت عديدة منها النقد و الفكر دالناقد الذي جا "سيحبيب مون" ؛"مونسي
 افة وحتى الحضارة، فقد ألف عشرات الكتب وعشرات المقاالت. قو الث

 يسعى البحث لإلجابة عن جملة من األسئلة أهمها: 

  عني مصطلح المصطلح ؟ وكيف تطور ؟ماذا ي

 ؟  األسباب التي أدت لظهور و تفاقم إشكاليته أهمما 

 ما المرجعيات الفكرية عند مونسي ؟ 

 المصطلحات النقدية التي شغلت مونسي و المبثوثة في ثنايا مؤلفاته ؟  ما

  :إن اختيارنا لهذا الموضوع ناجم عن عدة أسباب منها

 الرغبة في البحث في موضوع المصطلح النقدي. -

 قلة الدراسات التي اهتمت بالنقد و النقاد الجزائريين.  -

المدونة في الساحة النقدية العربية عامة، و في الساحة النقدية الجزائرية خاصة،  أهمية -
 األفكار التي تطرحها.  أهميةإضافة إلى 

 قلة البحث في النقد الجزائري. -

إال أنها لم تكلل بالدراسة من قبل الباحثين،  أهميتهاأن المدونة، وعلى الرغم من  -
 والدارسين. 
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 سات عديدة لولوج وطرح هذا الموضوع نذكر منها: نا دراتوقد سبق

النقد  تكذلك مصطلحا  شالمصطلح النقدي عند جماعة الديوان لمحمد الصديق مّعو -
 ن، واإلسالميين قضايا ونماذج لـ الشاهد البوشيخي. يلدى الشعراء الجاهلي

 لتالي: وقد جاء البحث متمفصال على مقدمة، ومدخل وفصلين فخاتمة وذلك على النحو ا

وقد تطرقنا فيه إلى المفهوم اللغوي ؛المصطلح النقدي لمحة حول تحت عنوان مدخل: 
 نحدثيمالالعرب و أيضا المصطلح عند  ،للمصطلح من ثم المصطلح عند العرب القدماء   

 المصطلح النقدي، وختمناه ببعض المقترحات للحد من هذه اإلشكالية.  إشكاليةإضافة إلى 

 وان: المرجعيات الفكرية عند حبيب مونسي: الفصل األول بعن

لغة واصطالحا من ثم غصنا في مرجعيات مونسي الفكرية  ةقمنا فيه ببيان ماهية المرجعي
 وقمنا بإدراجها على شكل شخصيات هي: 

 عبد الملك مرتاض-
 جون ايكلس.  -
 زكي نجيب محمود.  -
 هشام شرابي.  -
 هنري مللر.  -
 عبد اهلل العروي.  -
الفصل الثاني فعنوناه كالتالي: المصطلحات النقدية عند حبيب مونسي: فقد وجدنا في  أما

 المدونة المصطلحات النقدية التالية: 

 الكتابة  -
 البنية  -
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 النص  -
 التأويل  -
 القراءة.  -

مع االستعانة بآليتي التحليل لقد حاولنا في هذه الدراسة أن نتبع المنهج الوصفي 
 .اإلحصاءو 

 تمدنا في هذا البحث مجموعة من المصادر و المراجع أهمها: واع 

فلسفة القراءة و إشكاليات المعنى من المعيارية النقدية إلى االنفتاح القرائي المتعدد -
 ي. سلحبيب مون

فعل القراءة النشأة و التحول، مقاربة في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض  -
 لحبيب مونسي. 

 القراءة في النقد المعاصر لحبيب مونسي. نظريات  -

 إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي ليوسف وغليسي.  -

 ي. زعلـ ميجان الرويلي وسعد البا األدبي  دليل الناقد -

 وكأي بحث من البحوث واجهتنا العديد من الصعوبات نذكر منها:

 صعوبة الدراسة المصطلحية. -

 ا مشتت. حجم المدونة الكبير جعل فكرن -

كار فلسفية وفي تتخلله من أف لما ، ومنه صعوبة المدونة"مونسي"صعوبة أسلوب  -
 كنا لنصل لهذا.  جل وعال اسمه على توفيقه لنا فلواله ما األخير نحمد اهلل

رشاداته التي من دونها لما اكتمل البحث.  "بخوش علي" ونشكر األستاذ  على تصويباته، وا 
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سائر مراحل الدراسة ونسأل اهلل عز وجل أن يثبت خطانا  ونشكر جميع أساتذتنا في
 ن يوفقنا في سائر أمورنا. ألطاعته و 
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ألنهما ال يمكن الفصل بينهما  ،والعلم وعاء المصطلح  ،العلم  عاءالمصطلح و 
وبمدى جدة  بالعلـوم؛مرتبط أمة من األمم فتطور أي  كالعملة الواحدة ذات الوجهين ،

  فلكل علم مصطلحات تميزه عن غيره. ،أفكارهاوهذا يدل عن سمو  مصطلحاتها 
فهذا األخير بمثابة جسر يمكن الباحث من العبور ، وم يتم عبر المصطلحـوج للعلوالول
يقول عبد السالم المسدي في مقدمة  .وخباياها والتعرف على أسرارها، عوالم العلوم، إلى

و مصطلحات العلوم  مفاتيح العلوم مصطلحاتها» وس اللسانيات:ـكتابه المعنون بقام
كل واحد عّما  ما به يتمّيز نو عنوا ةئقها المعرفيفهي مجمع حقا، ثمارها القصوى

 صرحها و تضمن لهابفالمصطلحات هي التي تنهض بالعلوم و تشيد »  ،  (1)«سواه
 .(2) «النمو و التكاثر و البقاء

فهو سر  ،واستيعاب أمة من األمم لعلم من العلوم  المصطلح يدل عن مدى فهم،و  
صد في الجهد و الوقت فعند التلفظ بأي مصطلح و يقت هو يختصر،و بقائها و  وجودها ،

عبر  إال ال يتم فذكر علم من العلوم ؛ فِانك تلقائيا تستحضر العلم الخاص به
فهذا يستغرق ؛ لومـم من العـاولين شرح علـالمصطلحات مثال مح أسقطنامصطلحات فِان 
عريفات وربما والت فإننا نستحضر في هذه الحالة المفاهيم، ،ينكبيـر منا جهدا ووقتا 

فعوض هذا كله نتلفظ ، ى عليها ذاك العلمالتصورات التي يبن  و مجمل ،المبادئ
ذا بذلك العلم يفتح أبوابهمصطلحا وا  بمصراعيها. حدا وا 

 و، و معرفة لبه وجوهره لم،ــالمصطلح بمثابة مفتاح سحري يمكننا من فتح قفل الع و
 ووجود العلم. اةـرا عن حيـابضا يدق معبـا نـيمثل أيضا قلب

                                                 
 .11)دط(،ص ،عبد السالم المسدي:قاموس اللسانيات،الدار العربية للكتاب-(1)
مجلة  ،5-4ع، سميرة رفاس :المصطلح العلمي في اللسان العربي بين صناعة الفكر وفكر الصناعة-(2)

 .11، ص 3002نوفمبر، مطبعة أميمة ،)دط( الجزائر، -سيدي بلعباس  جامعة   ،مصطلحيات



المصطلح النقدي  حوللمحة                                                  مدخل:
         

 

 

- 7 - 

 

 غًة :المصطلح ل1-

 رذلمعاجم اللغوية العربية يجد أن األصل اللغوي لكلمة مصطلح هو الجل المتصفح
 صلح و هو صالح وصليح...» نظور :مفقد جاء في لسان العرب البن  الثالثي "صلح"

 المصالح و: الصالح و المصلحة واحدة و المصلحة اإلفسادواالصطالح نقيض 
 .(1)« يــض اإلفساد و أصلح الشيء بعد فسـاده أقامهاالستصالح نق

الصالح ضد الفسـاد، كالصلوح صلح كمنع و »أما عن القاموس المحيط فقد جاء فيه: 
 .(2)« كرم وهو صلح، بالكسر، و صالح و صليح و أصلحه ضد أفسده

نستنتج أن جل المعاجم اللغوية تجمع على أن األصل اللغوي لكلمة مصطلح هو الجذر 
أي ،و أن معنى المصطلح يصب في قالب واحد و هو الصالح  ،الثالثي "صلح" 

 وي على الخير.تمجمل األشياء التي تح

فكلمة مصطلح لم تعرف هكذا ككلمة و إنما تواضع عليها النقاد و الدارسون و أصبحت 
فصلح ضد كل ما هو فاسد وتدل على إقامة  ؛شائعة بهذا اللفظ و لكن أصلها صلح

و إقامة أي علم من العلــوم يتم عن طريق نزع الشوائـب و ترك كل ما هو الشيء، 
     .صالح

 :المصطلح عند العرب القدماء -2

 عرفوا ءالقدمامما الشك فيه أن العرب  وقضية المصطلح قديمة قدم النقد،  نإ

                                                 
)مادة 9734ص32،ج4المجلد)دط(،آخرون،دار المعارف،القاهرةو ر يلسان العرب ،تحقيق عبد اهلل الكبمنظور: ابن-(1)

 .صلح(
 .  337، ص2بيروت،لبنان ، ط  ،مؤسسة الرسالة،: قاموس المحيط يالفيروز أباد-(2)
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 مهذه القضية؛ فقد ظهرت عندهم مجموعــة من المصطلحـات كالطبع، الصنعة، القدي
 . و البديهة ةث، الفحولالحدي

في المصطلح مثل: مصطلح االنتحال  لم يسلمــوا من االزدواجـية اءالعرب القدمـو   
التطرق  و عندمصطلح بلفظ آخر أال و هو :السرقات . فهناك منهم من يستعمل هذا ال

اتفاق طائفة »" يعرفه كاآلتي: الجرجانينجد "الشريف  اءملمفهوم المصطلح عند القد
 .(1)«ضع اللفظ بإزاء المعنىعلى و 

فنجد العرب مثال تطلق ، (2) «االصطالح لفظ معين بين قوم معينين»و يضيف قائال: 
مصطلح "مخضرم" على الشاعر الذي عاصر زمنين كالعصر الجاهلي و اإلسالمي فقد 

  هذا اللفظ أو هذا المصطلح. طالقإالعلماء على  واتفق النقاد، 

ما تواضع عليه األدباء و جمهورهم من أساليب و »  و:و المصطلح أو االصطالح ه
رف عليه الناس في التأليف المسرحي أو بكاء األطالل أو اما تع ل ذلكامث صيغ أدبية،

 .(3) «الغزل في مستهل القصائد العربية

تواضع بين طائفة من الناس نتيجة نمو المعارف و تراكمها في حقل  إذنفالمصطلح 
 .(4)«إنسانينتاج »يكون المصطلح بهذا  ومعين، معرفي 

 ٍابتكاره. و ومن صنعه، ،اإلنسانفهو صادر من 

                                                 
 .39المنشاوي ،دار الفضيلة ،)د ط(، صعجم التعريفات ،تحقيق الشريف الجرجاني :م -(1)
 .39المرجع نفسه ص  -(2)
، 2ط،بيروت  -لبنان مكتبة لبنان، دب،كامل المهندس:معجم المصطلحات العربية في اللغة و األ مجدي وهبة، -(3)

                                                                                                                 .      14ص   4891
 .44ص،المصطلح العلمي في اللسان العربي بين صناعة الفكر و فكر الصناعة  :سميرة رفاس -(4)
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بل يصدر عن حاجة ملحة لقيامه ،و ذلك اثر ورود مادة  ال يصدر هكذا عبثا،وهو 
 علمية جديدة غير معروفة لدى النقاد و الدارسين.

ذا يكون فهنا تتكاثف الجهود إلطالق مجموعة من المصطلحات لعلم من العلوم و ه
 هو التواضع واالتفاق. وأساسي، وفق شرط 

 :  المحدثين العرب المصطلح عند -3

 على مصر فجرا جديدا "Napoléon Bonaparteنابليون بونابرت "تمثل حملة  

وعلمية كبيرة  ،فقد أحدثت هذه الحملة ثورة معرفية  -على الرغم من مساوئها الكثيرة -
هور على المستوى المعرفي و العلمي ، فكانت بعدما كان العرب في انحطاط و تد

 و المعين فظهرت المطابع مثل مطبعة بوالق إضافة إلى الصحف ، بمثابة المنجد،
و نتيجة لهذا  ،ظهور العديد من المؤلفات شر و الرحالت العلمية مما أدى إلىودور الن

 و فيما يخص بيان ماهية المصطلح عند العرب .حدثت حركة مصطلحية كبيرة
لفظ  »:  يتكاآليعرف المصطلح  "المعجم األدبي"نجد "جبور عبد النور" في المحدثين 

موضوعي يؤدي معنى معينا بوضوح و دقة بحيث ال يقع أي لبس في ذهن القارئ أو 
و الدين و  و تشيع المصطلحات ضرورة في العلوم الصحيحة ، و الفلسفة ، السامع ،

لكل علم من » و يضيف قائال : ،(1) «ية قصوىالحقوق حيث تحدد مدلول اللفظة بعنا
العلوم أو فن من الفنون ،أو حرفة من الحرف ألفاظ خاصة تدل على أمور معينة ، 

مصطلح  مصطلح األدب،يطلق على مجموعها اسم مصطلح، مثل: مصطلح التاريخ، 
 .(2) «الفلسفة

                                                 
                                    .252ص )دط( ، ،دار العلم للماليين ،بيروت،جبور عبد النور : المعجم األدبي  -(1)
 .252المرجع نفسه، ص -(2)
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، فق المصطلح العلمالمصطلح يجب أن يقوم على أسس متينة كأن يوا انتقـاءار أو ـفاختي
و أن يستوعب  و الدارسين، ادـا بين النقـون شائعـأن يك و، ي إليهـالفن الذي ينتم وأ

 المجال الذي ينتمي إليه إضافة إلى موضوعيته ووضوحه و دقته.

المصطلح »في تعريفه المصطلح إْذ يقول:  "جبور عبد النور" "محمد التونجي"و يوافق 
فالمراد من المصطلح  ،(1) «ن و العلماء لتأدية معنى معينالباحثو  اتخذهلفظ موضوعي 

بين يشيع  أن يؤدي المعنى و أن أن يكون موضوعيا بمعنى منطقيا يتقبله العقل و 
 طائفة من الباحثين و العلماء ،و النقاد ،و أن يكون واضحا جليا.

 المصطلح أو المصطلحات بقوله: "عبد السالم المسدي"و يعرف 

ها أهل علم من العلوم على بي مجموعة األلفاظ التي يصطلح المصطلحات ه»
و  تغلون فيه ،و ينهضون بأعبائه،شمتصوراتهم الذهنية الخاصة بالحقل المعرفي الذي ي

عليه ، و ال يحق ألحد أن يتداولها لمجرد إضمار النية بأنها مصطلحات يأتمنهم الناس 
ة لها و ما حدده أهل ذلك االختصاص في ذلك الفن إال إذا طابق بين ما ينشده من دالل

 .(2) «لها من مقاصد تطابقا تاما

نستنتج أن "عبد السالم المسدي" يقر بأن المصطلح أو المصطلحات متصورات ذهنية 
في عقل العلماء أو الدارسين أو أهل عرف معين فعلى المصطلح أن يطابق المجال 

قولنا تشاكل فهو مصطلح سميائي من وال يتداول هكذا اعتباطا، ك المعرفي الذي هو فيه،
آليات التحليل السميائي فيجب على الدارس أن يعي معنى المصطلح الذي يتلفظ به و 

                                                 
 .787، ص2ط ،4888لبنان،  -بيروت ل في األدب ، دار الكتب العلمية  ،صمحمد التونجي:المعجم المف -(1)
 .414، ص2001، مارس4دار الكتاب الجديد المتحد، ط طاب النقد،عبد السالم المسدي: األدب وخ-(2)
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أو و أن يعي المجال المعرفي الذي ينتمي إليه، و أن ال يطلقه هكذا جزافا  الذي يطلقه ،
 دون وعي منه بمجاله الذي ينتمي إليه.ارتجاال 

تقرب  التي  هيو  ،أبجدية التواصل يش دون مصطلحات، فهلإلنسان أن يعيال يمكن ف
وتجعله يقبض على مقاصد كالمه الذي يمثل رسائل تحتوي على ،الفرد إلى الفرد 

    فتح قفل هذه الشفرات.  منفتمكنه المصطلحات  شفرات

مفهوم مفرد أو عبارة مركبة »بصفة دقيقة فهو  هعرفونفيأما علماء علم المصطلح 
و هو تعبير خاص ضيق في داللته  ا و حدد استخدامهما بوضوح تام ،استقر معناه
وواضح إلى أكبر   -من العلوم أو فن من الفنون اء علم عليه علم فق يت–المتخصصة 

 .(1)  «درجة ممكنة و يردد دائما في سياق النظام الخاص بمصطلحات علم محدد

و أن يتفق عليه بين  امتخصصا، وواضح وعلى هذا األساس يجب أن يكون المصطلح 
 طائفة من الناس في نظام محدد.

في استعراضنا لمفهوم أو تعريف المصطلح عند العرب  ليهإمن خالل ما تطرقنا 
يتفقون على نقطة مشتركة هي أن المصطلح اتفاق بالمعنى التام  أنهم  نجد المحدثين 

 معينة.  ةيء بتسمييصطلحون على الش والدارسين يتواضعون،  وللكلمة أي أن العلماء، 

 إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب العربي الحديث: -4

إن التطور العلمي و المعرفي الذي شهده القرن التاسع عشر أدى إلى ظهور 
عشرات من المصطلحات الجديدة التي تواكب التطورات التي طرأت على المعارف ال

 لخطاب النقدي العربي الحديث.اإلنسانية، و نتيجة لهذا ظهرت إشكالية المصطلح في ا

                                                 
 .02، ص2102)د ط(،  ،األردن -سناني سناني: في المعجمية والمصطلحية، عالم الكتب الحديث، إربد-(1)
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و  وحدث جدل كبير بين النقاد، فظهر تذبذب و فوضى في المصطلحات ،
لدارس مصطلحات خاصة به قد أو للنالالدارسين و حتى بين الناقد ونفسه؛ فنجد 

و التي تختلف عن النقاد اآلخرين بل و نجد هذا  يستخدمها في تحليل  الخطاب النقدي،
ا و يغيره غدا و هو بالمفهوم د في حد ذاته يستعمل اليوم مصطلحاالضطراب عند الناق

المصطلحات التي أصابها  مما جعل المصطلح النقدي يسبح في فوضى من نفسه ،
 القلق. 

 أسباب ظهور هذه اإلشكالية ما يلي : و من

 الترجمة:

أحدثت الترجمة ثورة عارمة في المصطلح النقدي ؛ فكل ناقد يترجم حسبما يراه ، 
وحسب ميوالته الذاتية، ومرجعياته الفلسفية؛ و المعرفية و حتى الثقافية وحسب المرجع 
الذي يترجم منه؛ فهناك من الدارسين و النقاد من يترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة 

و هنا يقع اإلشكال ويقع خلط كبير في  ،العربية أو من اللغة االنجليزية إلى العربية 
ه "عمار ساسي" هذه اإلشكالية بالمتسول الذي يستغيث بمتكبر المصطلحات فقد شب

. (1) «متكبرعندي بمتسول من عائل  و لعمري هي صورة أشبه » ليعيله  يقول :
و تركوا األدب العربي الغني  فالمتسول و دون شك هم العرب الذين تركوا األصالة،

هو جديد أتى من عند و منبهرين بكل ما  بمصطلحاته ضاربين هذا كله عرض الحائط ،
فنجد مثال: المصطلح الفرنسي   ،مادين أيديهم للغرب يتسولون مصطلحات النقد بالغر 

"Meta langage    "ما وراء اللغة" وعند » لذي يترجم بعدة ألفاظ في اللغة العربية كـ:ا"
للغة " و ما آخرين بـ "اللغة الواصفة" أو "اللغة االنعكاسية" أو "اللغة الشارحة " أو "تقعيد ا

                                                 
 -إربد عالم الكتب الحديث ،،عمار ساسي : المصطلح في اللسان العربي من آلية الفهم إلى آلية الصناعة -(1)

 .4، ص 2008،   4ط األردن، 
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من  أمام هذا الكم الهائل الحائرفيقف دارس النقد و األدب موقف  ،(1)«  إلى ذلك
سيختار؛ واحد و بالمفهوم نفسه فأي مصطلح  أجنبيالمصطلحات فهي ترجمة لمصطلح 

التأليف و الترجمة و مما الفوضى التي يعيشها  »المصطلح النقدي حدثت من  ةفمشكل
 اضطرابا:ال و لزادها خ

 أنواع:اختالف ثقافة المؤلفين أو الباحثين و هم ثالثة 

 األجنبية.األجنبي و نقده باللغة  دباألول: ذو ثقافة أجنبية يقرأ األ

 بالعربية.الثاني:ذو ثقافة مضطربة يقرأ األدب األجنبي و نقده 

 .(2)«الثالث: ذو ثقافة عربية يأخذ من كل فن طرف"

فالذي  المصطلحية الكبيرة ؛ ين أدت إلى هذه الفوضىو الباحث ثقافة المؤلفين، فاختالف
ة تترجم ، فتكونيقرأه من المصدر  األجنبيةيقرأ األدب األجنبي باللغة األصلية أي 

باللغة العربية أي أدبا مترجما يتلقى  والذي يقرأ األدب ، أو قريبة من الصحة صحيحة
 المعرفة.جزءا يسيرا من 

 فهو أصال يقرأ ما، ليست من مصدرها نقل لنا أشياء  فال يستطيع أن يترجم فإذا ترجم
 ترجمه اآلخرون فكيف له أن يترجم .                                                  

 ،يقرأها و أيضا مما هو مترجم باللغة العربية  األجنبية، وخذ من اللغة أأما الثالث في
المصطلح بل في ترجمة األدب  تذبذب و يحصل هنا خلط في نقل و ترجمة في فهو

 ككل.

                                                 
فاضل ثامر : اللغة الثانية في إشكالية المنهج و النظرية و المصطلح في الخطاب النقدي العربي،المركز الثقافي -(1)

 .477، ص4881، 4العربي، ط
 .21ص،  2002بغداد ،)د ط(،  ،منشورات المجمع العلمي النقدي ، المصطلحأحمد مطلوب: في -(2)
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بمستويات تلقى »أو سبب آخر يواجه الخطاب النقدي و تتعلق أخرىإشكالية هناك و 
شكل عارض أو بالمصطلحات األجنبية و ترجمتها إلى اللغة العربية خاصة عندما تؤخذ 

يؤسس على خلفية شمولية تدرك المحيط الثقافي الذي أنتج  بإدراك طارئ ال
يترجم بعدة مصطلحات  "iemiologéS" األجنبي مصطلحالو نجد  .(1)«المصطلح

السيميولوجية، السيميلوجيا و السيميائية و السمياد و العالمات » عربية نذكرها فيما يلي:
 وما، (2) «ية و علم الداللةلو الدالئ وعلم العالمات، واإلشارة و علم اإلشارة، والعالماتية،

بعين االعتبار مستويات  واو المترجم و الناقد أن يأخذ يبألد؛ فعلى اتزال القائمة طويلة
و له  ،تلقى المصطلحات؛ فالمصطلح األجنبي ينشأ في بيئة تختلف عن البيئة العربية 

فهم هذه األسباب، وفهم اختالف المنابع، و أيضا  يهمعلو أسباب أدت لظهوره و تشكله؛ 
ألدب األجنبي، و من أجل إمكانية البيئة الثقافية، و ذلك من أجل الفهم الصحيح ل

 ترجمة صحيحة للمصطلحات.

 تي:نفا هناك أسباب أخرى نذكرها كاآلآباإلضافة إلى األسباب المذكورة 

 حداثة الجامعات و اعتمادها على المدرسين األجانب.   -»

التطور السريع للعلوم و التكنولوجيا المصحوب ببطء حركة التعريب في الوطن  -
 العربي.

 مصطلح يوميا . 400الى 50ثرة المصطلحات األجنبية التي تقدر بحوالي ك -

                                                 
ترجمة و المصطلح دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد، الدار العربية للعلوم السعيد بوطاجين: ال-(1)

 .445ص ،  2008،   4ناشرون ،ط
األردن -اربد دار جرير للنشر و التوزيع، ،محمود درابسة :مفاهيم الشعرية دراسات في النقد العربي القديم -(2)
 .47ص،4ط
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 .(1) «كبير عربية ،ألن ذلك يحتاج إلى جهدتخوف بعض األساتذة من التدريس بال -

 ؛فكثرة المصطلحات التي تصدر يوميا تعد سببا رئيسا في إشكالية المصطلح النقدي
ام هذا الكم الهائل من المصطلحات أموحتى المتلقي الدارس الناقد  وفيقف المترجم 

و كيف له أن ،موقف المذهول و الحائر فكيف له أن يستوعب مفهوم هذه المصطلحات 
 يجد لها المقابل اللغوي في اللغة العربية.

ا ملعل م»فقال عنه:  العربي  و قد تحدث "يوسف و غليسي" عن واقع الخطاب النقدي
اقع متأزم  ال يزال خطابه يتخبط في عشواء ال ريب فيه أن واقعنا النقدي العربي و 

و هبت  ويكابد وعثاء المصطلحات البراقة وكثيرا ما تعالت الصيحات،  المناهج الجديدة
المعالجات لتشخيص ذلك الفيروس االصطالحي الذي طالما حمل جريرة هذا 

ذه و قد شبه "وغليسي" ه ،فالواقع النقدي يتسم باالضطراب و التأزم  ،(2)«الطاعون
و ال ننسى أن هذه المشكلة تجلت  ،المشكلة بفيروس الطاعون الذي يفتك بأرواح الناس

فالمنهج وثيق الصلة بالمصطلح و لكل  ؛و ظهرت عن طريق المناهج النقدية الحديثة 
تطاحن و اصطدام مصطلحي عندما يستعمل ينشئ و  ،منهج مصطلحات خاصة به

 منهج ما مصطلحات منهج آخر.

المصطلح  نأ»سي" قائال عن مظاهر إشكالية المصطلح النقدي : ويضيف "وغلي
المفهوم الغربي الواحد قد ينقل بعشرات و  ي قد ينقل بمصطلح عربي مبهم الحداألجنب

المصطلحات العربية المترادفة أمامه أو أن المصطلح العربي الواحد يرد مقابال لمفهومين 

                                                 
لمصطلح اللساني و السميائي إلى العربية "معجم المجيب" ألحمد العايد بن مالك أسماء :إشكالية ترجمة ا-(1)

 .)رسالة ماجستير(.55ص 2041-2042،كر بلقايد تلمسان بأبي  الدكتور: زبير دراقي ،جامعة إشراف أنموذجا،
-الجزائر يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،-(2)

 .52ص، 2009، 4العاصمة،ط الجزائر
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  بترجمة مصطلح  ة ذلك ما يتعلق من أمثل ،(1) «عربيين أو أكثر في الوقت ذاته
poème en prose قصيدة »غة العربية إلى مصطلحات عديدة هي  لوالذي ترجم بال
القصيدة األجد، النثر الشعري و كل باحث له أسباب في وضع و  النثر، القصيدة الحرة،

و دليلهم في  -قصيدة النثر-منهم من يرى أن هذه التسمية خاطئة فترجمة المصطلح 
أننا ال يمكن أن نجمع بين متناقضين "نثر+ قصيدة" و يريدون تسميات أو ترجمات  ذلك

 خر نجد مصطلح آو كمثال   ،(2)«أخرى بديلة، وهنا تخلق مشكلة المصطلح النقدي

  "  Narratologie"  2 علم السرد ،-4» هي:  هو اآلخر يترجم بمصطلحات عدة-
القصيات، -7المسردية، -4، القصصية -5نظرية القصة، -1السردية، -2 ، السرديات

  .(3) «الناراتالوجيا-8السردلوجية، -9

 مقترحات تسهم في اإلنقاص من حدة اإلشكالية: -5

فقد  ،إشكالية ضاربة في العمق  امن الصعب أن نجد حلوال لهذه اإلشكالية، ألنه
ترحات استعصت على النقاد و المترجمين و األدباء و المؤلفين، فيما يلي بعض المق

 إلنقاص من حدة هذه اإلشكالية: 

على جهود المترجمين، و المؤلفين و النقاد أن تتكاثف؛ و ذلك إلنشاء معجم حديث -
 الخطابات النقدية. ليضم جل المصطلحات النقدية و يعتمد عليه لتحلي

                                                 
 .55، ص يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد -(1)
 تیزي - معمري مولود جامعة ، مجلة الخطاب، 2إشكالية المصطلح، العدد ،ينظر رابح ملوك: قصيدة النثر-(2)

 .409-401، ص2007ماي،  ط( ،.) د دار األمل، ،  -وزو
فاضل ثامر: اللغة الثانية في إشكالية المنهج و النظرية و المصطلح في الخطاب النقدي العربي، المركز الثقافي -(3)

 .479، ص4881، 4العربي، ط
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يرة تصلح لهذا الزمن. العودة إلى التراث العربي ، و االعتماد على مصطلحاته فهي كث-
مصطلحاته مناهج النقد الغربي و الصحيح و الفهم الواعي ل باالستيعا»فة إلى إضا

المستخدمة في حدود اللغة العربية و نماذج األدب التي يمكن التطبيق عليها في هذه 
االستفادة من التوصيات التي جاءت بها المجامع العلمية العربية مثل:  كذلك، (1) «اللغة

، االعتماد على 4842للجامعة العربية الذي تأسس سنة مكتب تنسيق التعريب التابع 
القياس و الترجمة، و المجاز، و »، (2)«كاالشتقاق»طرق أو قنوات تأسيس المصطلح 

 .(3) «التوليد والتعريب

و التعريب، و نترك الترجمة  دو ال بد أن نعتمد على االشتقاق أوال، ثم المجاز، والتولي
 كحل أخير.

 

 

                                                 
خليل عودة :المصطلح النقدي في الدراسات العربية المعاصرة بين األصالة  و التجديد "األسلوبية " أنموذجا ، -(1)

  .50ص ، ،)د .ط(جامعة النجاح الوطنية  لبحوث،مجلة جامعة الخليل ل
 .90صفي الخطاب النقدي العربي الجديد ، يوسف و غليسي : إشكالية المصطلح-(2)
 4889،، مجلة المجمع العلمي العراقي 2،ج5المجلد أحمد مطلوب : إشكالية مصطلح النقد األدبي المعاصر ،-(3)

 .19ص 
. 
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خر، و قراءته و ربما التأثر بصاحبه، آسر وجود كتاب ما هو إال عودة إلى كتاب 
وجود أن يقول، أو أن يكتب كالما من العدم، بل كان فال يستطيع أي إنسان في هذا ال
 فهي تصقل الموهبة . ،أي قراءة الكتب ،لزاما عليه أن يعتمد على القراءة

فالناقد هو  ؛فنجد الشاعر مثال يقرأ الشعر، ويحفظه ثم يتناساه، ليتمكن من كتابة الشعر
و لتاريخية و المعرفية، ة منها اخر يعتمد في كتابة كتبه النقدية على مرجعيات كثير اآل

جهابذة فهو يقرأ و يتأثر ب ؛ربما حتى الفلسفية، و ذلك للعالقة الوطيدة بين النقد و الفلسفة 
 النقد و الفلسفة، و فيما يلي بيان المفهوم اللغوي و اإلصالحي لكلمة مرجعية:

 المرجعية لغة : -أ

هو الجذر الثالثي المتفحص للمعاجم العربية يجد األصل اللغوي لكلمة مرجعية 
 ."رجع"

رجع يرجع و رجوعا و رجعي و رجعانا و مرجعا و »  :فقد جاء في "لسان العرب"
  (1) .«مرجعة

الراء و الجيم و العين أصل كبير مطرد  » أما عن معجم مقاييس اللغة فقد جاء فيه : 
  (2) .«منقاس يدل على رد و تكرار و تقول : رجع يرجع رجوعا، إذا عاد

مما سبق أن المعاجم اللغوية العربية تجمع ، و تتفق على أن األصل اللغوي  نستنتج
 لكلمة مرجعية هو الجذر الثالثي " رجع" 

فالرجوع إذن يعني العودة فان أي كاتب أو ناقد أو دارس يعتمد على مجموعة من الكتب 
 .إليهلينهل منها المعرفة، فتكون بالنسبة له األصل الذي يعود 

                                                 
 .)مادة رجع(1951ص  ، 02ج ،ابن منظور : لسان العرب  –( 1) 
 .052ص  ،1595،ط(  .د، ) 0دار الفكر ، ج  ،، تح : عبد السالم محمد هارون ابن فارس : مقاييس اللغة  –( 2) 
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 إصالحا :  المرجعية -ب

يمكن أن نفهم المرجعية من زاوية نظر » عن المرجعية:  "مهاوشأمحمد "يقول 
   (1) .«لسانية، و سميائية باعتبارها عالقة بين العالمة و ما تشير إليه

فاإلنسان عندما يتلفظ بأي كالم، فهو يشير دون شك إلى مرجعية ما استند عليها،   و 
تلفظ بها تشير إلى معنى معين نرجع إليه من نالتي استمد منها كالمه: فالمصطلحات 

جل فهم تلك اللفظة و المرجع أو المرجعية تمثل العودة و الرجوع إلى مجموع مستندات و أ
و المنجد الذي  ينفهي تشكل المع ،دعائم و ركائز تساعدنا في الكالم و في الكتابة

 ، والمرجعية عالقة بين الكلمة ومعناها. نستعين به

صدد دراستها اعتمد على مرجعيات عديدة ب صاحب مدونتنا التي نحن ()يب مونسي""وحب
و سندرج أهم المرجعيات الفكرية التي اعتمد عليها  ،منها التاريخية و الفلسفية و النقدية 

 على شكل شخصيات : "مونسي"

 :"() عبد الملك مرتاض". 0

لعبد الملك  "يدعم به رأيه و هو عن النص األثر و يرجع بنا إلى مثال "مونسي"يتحدث 
أن النص األدبي عالم منغلق و لكنه قابل لالنفتاح، بيد أن مفتاحه ال   نأخذه »  "مرتاض

                                                 
، 1محمد أمهاوش: قضايا المصطلح في النقد اإلسالمي الدكتور نجيب الكيالني نموذجا عالم الكتب الحديث، ط  –( 1) 

 . 192، ص 0212
 () نسي: أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي بلعباس بالجزائر و ناقد و روائي من مؤلفاته: فعل القراءة النشأة  حبيب مو

 .)ويكيبيديا الموسوعة الحرة( دبيو التحول، شعرية المشهد في اإلبداع األ
 
()- :بالغة)ويكيبيديا في نظرية الرواية، نظرية المن مؤلفاته :  جزائري ناقد و أديب 1599عبد الملك مرتاض

 .الموسوعة الحرة(
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في يدينا و نمضي لنفتح أبوابه و نستكنه أسراره و إنما نبحث عن هذا المفتاح في ثنايا 
  (1) .«ذاته 

ضبط الذاتي، و تحليله يكون بفهم عتمد على التفالنص األدبي بنية مغلقة قائمة بذاتها 
كلماته دون الخروج، أو االعتماد على سياقات و ظروف خارجية، كالظروف النفسية و 

 االجتماعية و التاريخية.

  (2) .«الصوتي و الصرفي» و النص يحلل عبر مستويات عديدة كالمستوى 

على  قبضالو كنهه و  الولوج إلى أغواره،و   (3) .«المستوى التركيبي و أيضا الداللي» و 
 و الضبط و الشمولية. ،مفتاحه يكون عبر التحكم الذاتي

لقد كانت صفة االنغالق » فيقول:  "مرتاض"في التعقيب على مقولة  "مونسي"و يمضي 
ن كل أثر فني حتى و ألحظ البنيوية من الشهادة، أما ما بقي، فهو من حظ األثر المفتوح 

نجاز مغلق في كمال بنائه، فهو أثر مفتوح على األقل أن كان شكال منتهيا أي تام اال
   (4) .«عندما يكون قابال للتأويل المتعدد دون أن يفقد جوهره األصلي

نفس الوقت أن النص األدبي مغلق وفي  "مرتاض"، و قول "مونسي"ووجه الشبه بين قول 
 مفتوح أو قابل لالنفتاح.

                                                 
حبيب مونسي : فعل القراءة النشأة و التحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض،  –( 1) 

 .59،  59، ص 0221/0220منشورات دار الغرب، ) د ط (، 
في القراءة العربية، منشورات اتحاد العرب،     ينظر: حبيب مونسي: القراءة و الحداثة مقاربة الكائن و الممكن  –( 2) 

 .109-101، ص 0222) دط ( ، 
 .109-109المصدر نفسه،  ص  –( 3) 
مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض،   حبيب مونسي: فعل القراءة النشأة و التحول –( 4) 

 .59ص 



 المرجعيات الفكرية عند حبيب مونسي                      الفصل األول:            

 

 

- 22 - 

 

تفيا بذاته معزوال عن الظروف الخارجية، و فالبنيوية جعلت من النص األدبي مغلقا، و مك
عن النص بمجرد ظهور نظرية التلقي و ذهبت نادت بموت المؤلف، لكن صفة االنغالق 

القراءة أو ما يسمى بجماليات التجاوب، و التي نادت بعنصر أساسي هو التأويل الذي 
اح، و هذا ما أعاد للنص رونقه، و بريقه و أيضا نبض الحياة، و بهذا سمح له باالنفت

 يظهر في تعقيب "مونسي" على قول عبد الملك.

من السذاجة أن نزعم أننا نبلغ » :أيضا  "عبد الملك مرتاض"إلى قول  "مونسي"و يعود 
من النص الذي نقرأه منتهاه، إذا وقفنا من حوله مسعانا على منظور نفساني فقط أو 

   (1) .«منظور اجتماعي أو بنيوي

لواحد سواء كان هذا المنهج نفسي أو اجتماعي أو غيره ال يكون عمليا فاستعمال المنهج ا
و الواحدية في المنهج ال تمكننا  ،و يكون إجحاف في حق النص ؛في تحليل النصوص

من تحليل النص تحليال يبرز جماليته ، و تجعل النص منحصرا في إطار واحد، و 
باالنفتاح على دالالت جديدة المزج بين المناهج يسمح للنص و  ،يه يق الخناق علضت

 كانت مغيبة من قبل.

لقصيدة "عبد الملك مرتاض "فنجد مثال الدراسات المعاصرة تمزج بين المناهج كدراسة 
، فقد مزج أو زاوج بين منهجين هما السيميائي و "ل  خليفةآلمحمد العيد " "أين ليالي"

 التفكيكي.

تأويل مهما قرأ فإننا يمكن أن نقرأه من جديد، و يبقى النص مفتوحا قابال للقراءة و قابال لل
ة اإلبداع الفني، ييمثل خاص» و نقبض على دالالت جديدة كانت مغيبة و انفتاح النص 

                                                 
 ،مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض التحول، حبيب مونسي : فعل القراءة النشأة و –( 1) 

 .129ص 
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موطن إنشاء المعنى، فاالنفتاح بالنسبة المبرتوايكو، شرط المتعة الجمالية و شرط تشييد 
   (1) .«المعنى

فهو ميزة من  ،و يسمح ببناء المعنى جديد  نمالقصيدة  بوالدة و يسمح هذا االنفتاح 
 مميزات اإلبداع الفني.

، و عن أسلوبه و يدرج مقولة له قالها في "عبد الملك مرتاض"عن  "مونسي"و يتحدث 
و أنا ال أريد أن أخدع القارئ، أو أعره في قيمة الكتاب فأزعم له، على » حد كتبه: أ

طواال، و بذلت فيه المجهود، و القيت في مألوف عادة الباحثين أني أمضيت فيه سنوات 
  (2) .«سبيله من األتعاب ما ال يعلمه إال اهلل

بالغة فيما كتب كأن يقول حظ في قول عبد الملك التواضع، و الصدق، و عدم المنال
و لم  تهي هذا العمل و كابدت فيه ما كبدت، و أمضيت ساعات بل سنوات في كتابأجهدن

 طريقة جديدة .ينتهج  لطريقة القديمة بل أراد أنيرد مرتاض أن يسير على ا

و هو الخطاب الذي نقرأ فيه التواضع، كما » و يعلق صاحبنا على قول مرتاض فيقول: 
  (3) .«نقرأ االستدراج الذكي باصطناع الصدق 

أن عبد الملك مرتاض يبتغي هدف واحد من خالل كتاباته هو الصدق و  "مونسي"يقر 
بكتاب أو جملة يكتبها بيد أنه يرمي الوصول إلى عالقة وطيدة  هو متواضع غير مزهو

 بينه و بين القارئ و هذه العالقة شيفرتها الصدق.

                                                 
   1تونس، ط -بيروت ،رشيدة التريكي : الجماليات و سؤال المعنى تر : إبراهيم العميري ، الدار المتوسطة للنشر –( 1) 

  .12،ص  0225
يقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض ، مقاربة تطب حبيب مونسي : فعل القراءة النشأة و التحول –( 2) 

 .09ص 
 .09نفسه، ص  المصدر –( 3) 
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"لعبد الملك مرتاض" تدل على تأثر "مونسي" به ، و أن يفرد  نفاآ هااأدرجنفالمقولة التي 
 280من  دراسة كاملة عن عبد الملك في كتاب مكون "كمنسي "فذناقد كبير و أكاديمي 

و هو فعل القراءة النشأة و التحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال  فحةص
عبد الملك مرتاض" هذا أن دل على شيء إنما يدل على رجوع مونسي إلى كتابات عبد "

الملك فهذا األخير، و كتاباته كانا من المرجعيات الفكرية األساسية التي اعتمد عليها 
في رسالة  "لحبيب مونسي "كان أستاذا مشرفا "عبد الملك"لعلم أن مع ا "مونسي"

الماجستير المعنونة بـ " القراءة و الحداثة مقاربة الكائن و الممكن في القراءة العربية ." فقد 
 كثيرا . "بمرتاض" "مونسي"تأثر 

 و قد تكررت لفظة عبد الملك في معظم صفحات كتاب فعل القراءة النشأة و التحول 

 : () . " جون ايكلس " 2

أن كل » التي فصحت عنها األسطر التالية:  "ايكلس"إلى مقولة  "مونسي"رجع 
مالحظاتنا عما نسميه العالم المادي تعتمد على خبراتنا الخاصة، إذ نعرف هذا العالم أوال 

الحسي، و ال يطعن ذلك في موضوعية معرفتنا العلمية، ذلك ألنه حين يكون  دراكإلبا
  كي سليما يتفق مع إدراكات اآلخرين، و تقاريرنا الذاتية يفهمها اآلخرون ألنهم يكابدون إدرا

 ، إلى هذه المقولة اثر حديثه عن العالم المادي "مونسي"و قد عاد   (2) .« خبرات مشابهة 
و إدراكه و أن الذوات تتعدد : فكل ذات تدرك العالم حسب المعطيات التي تملكها سواء 

 .اشامال أم سطحي اأم جزئي اإلدراك كليكان هذا ا
                                                 

 ( )-  جون ايكلس : عالم فزيولوجي و طبيب ذو أصل استرالي حاصل على جائزة نوبل في الطب و هو تلميذ تشالز
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة( شرنجتون.

اليات المعنى من المعيارية النقدية إلى االنفتاح القرائي المتعدد ، دار الغرب حبيب مونسي : فلسفة القراءة و إشك –( 2)
 .09للنشر و التوزيع ، ) د ط (، ص
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فمجمل التصورات و  ؛وجود العالم متوقف و مرتبط بوجود اإلنسان نأ فـ "ايكلس" يقر
للعالم متوقف  ناشكلها عن العالم مرتبطة بذواتنا و مقياس إدراكنالمفاهيم، و األفكار التي 

 ابهة.أننا نمتلك خبرات متش نا، و سبب فهمهم لناعلى فهم اآلخرين ل

إدراكنا الشخصي صورة لقد جعل ايكلس » : على قول "ايكلس" قائال "مونسي"و يعقب 
ن العالم الموضوعي معطى كلي يتعذر على ألللعالم الموضوعي، ل رمزية و حسب

                        (1) .«اإلدراك الفردي اإلحاطة به و قد عجز العلم عن ذلك صريحا

يكتفي و ال يمنحنا إدراكا كامال، و تاما، بل  يهبنا نا الشخصية الفإدراكنا للعالم عبر ذوات
 صورة جزئية .كسبنا يه صورة رمزية بمعنى أنبإعطائنا 

فمهما بلغت ؛ فالمعطيات التي تهبها لنا ذواتنا ما هي إال معطيات، و معارف ناقصة 
العالم ، فكيف  فقد عجز العلم هو اآلخر عن إدراك ،معرفتنا بالعالم لن تصل لحد الكمال

 يمكن لنا نحن عبر ذواتنا فهم و استيعاب هذا األخير.

و يضيف "مونسي" مسترسال عن المعيار الذي يشترطه "ايكلس" لسالمة إدراكنا حيث 
مة اإلدراك هو االتفاق مع وجهات سالبيد أن المعيار الذي يسجله "ايكلس" ل» يقول: 

و الجنس و  لثقافة المشتركة، و الدين،ية و االنظر األخرى ، و التي تؤطرها المرجع
  (2) .«رؤيتها للعالم على توطيد الجماعة و توحيدو هي حيثيات تعمل  التاريخ ..

 ، و بهذا يكون إدراكنا سليما للعالم.افاالتفاق عنصر أساسي يجعلنا ندرك بعضنا بعض

ي المطلق و غياب عنصر االتفاق في الثقافة، و الجنس و الدين و التاريخ ينفي النف
 .إدراك العالم

                                                 
 .09، ص حبيب مونسي : فلسفة القراءة و إشكاليات المعنى من المعيارية النقدية إلى االنفتاح القرائي المتعدد –( 1) 
 .09، ص المصدر نفسه  –( 2) 



 المرجعيات الفكرية عند حبيب مونسي                      الفصل األول:            

 

 

- 26 - 

 

أما بالنسبة للجنس فالمرأة تختلف عن الرجل  ،فالثقافة العربية ليست مثل الثقافة الغربية 
و نواصل رحلتنا هذه في بيان مرجعيات . في إدراكها كل يدرك حسب أحواله الخاصة 

 حبيب مونسي الفكرية من خالل مؤلفاته ، فال نغادر هذه المحطة.

له  هاو عن الذات التي تتحكم فيه، و في فهم ،يتحدث عن العالم المادي  "مونسي"فالزال 
إلى غاية القرن العشرين محددا إياه في النزعة  امستمر يبقى فيشير إلى أن هذا المفهوم 

الشخصانية التي تعتبر الشخص مقياس كل شيء ، ثم يتحدث عن الواقع ، و كيف أن 
مادام الواقع في »  "ايكلس"ع بنا إلى قول هذا األخير تسوده جدلية، و صراع، و يرج

جملته ليس إال محصلة لجميع العالقات المتشابكة بين الذات و الموضوع ، ال الماضية 
فحسب و إنما المستقبلية أيضا، و ال ينحصر في األحداث الخارجية وحدها، و إنما يشمل 

   (1) .«لةأيضا التجارب الذاتية و األحالم و التنبؤات و العواطف و األخي

و الذات كل ما هو داخل في النفس و نفي لما هو ؛فالواقع يشتمل على الذات و الموضوع
    (2) .«غير الذات المدركة» تدرك ذاتها بذاتها أما الموضوع فهو  وهيخارجي 

 ا.موتربط بين الذات والموضوع جدلية، وهي سر استمراريته

ما نفكر به وقد تتجسد فيه  وأيضاواطف ، وعأحاسيسوالواقع يحتوي كل ما نشعر به من 
 .أحالمنا

فقد  أعمالههذا الشخص والى  إلىوتكرار لفظة "ايكلس" دليل على مدى رجوع "مونسي" 
شكالياتمرتين، وذلك في كتاب فلسفة القراءة  19، 18في صفحة  األخيرتكرر هذا   وا 

 المعنى.
                                                 

 92،05ص  ،من المعيارية النقدية إلى االنفتاح القرائي المتعدد مونسي : فلسفة القراءة و إشكاليات المعنىحبيب  –( 1) 
 ، 0229ط(، .، القاهرة ، ) د المعجم الفلسفي، دار فداء الحديثة للطباعة و النشر و التوزيع :مراد وهبة –( 2) 
 .190ص  
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 : ()" دو م."زكي نجيب مح3

 كامال خال من العيوب، و حبيب مونسي يبغي من الصعب أن يحلل النص تحليال
الذي أحدث جدال  -النص -الوصول إلى قراءة شاملة وافية تمكننا من دراسة هذا العنصر

و هو على  دو مكبيرا في الساحة النقدية ، و مونسي يعود ويرجع بنا إلى قول نجيب مح
 مرحلة من  ي أيف :أي مذهب فلسفي تختار؟ فرد اآلخر سائال» شكل تساؤل طرح عليه 

مراحل السير ؟ فأنا واقعي في رصد المشكالت ومثالي في مرحلة تحديد اتجاه السير، و 
فهو إذن واقعي، و مثالي و عملي  (1).«عملي تجريبي في مرحلة معالجة المشكالت

 متشعب و قد استعمل ذكائه في اإلجابة على التساؤل. دو مفمذهب نجيب مح ،تجريبي

لى هذا المثال ليس هكذا اعتباطا بل قصدا منه بأن القراءة الكاملة يرجع إ "مونسي"و 
بمثابة نشاط نفسي أو استجابة داخلية و هي » هي تكون متعددة المشارب و المنابع و 

فالقارئ يجسد عبر قراءته  ، (2) .«عبارة عن تجليات دينامية لمعطيات ثقافية و معرفية
يريد الوصول إلى قراءة  "مونسي"و ،ثقافته كل ما يختلج نفسه و يعبر عبر قراءته عن

 مثالية خالية من الشوائب.

                                                 
( )- فة مصري )ويكيبيديا الموسوعة الحرة (.نجيب محمود : كاتب و أكاديمي و أستاذ فلس 
مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض  حبيب مونسي: فعل القراءة و النشأة و التحول، –( 1) 

 .121ص 
 )د.ط( ، مجلة عالمات، كلية اآلداب فاس ظهر المهراز،12ع ،محمد خرماش : فعل القراءة و إشكالية التلقي –( 2) 
 .1ص  ، 1559،
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مادام الشكل األخير للمنهج المثالي شكل يعز إدراكه و سنظل طوال الدهر »يقول: 
ننشده، و نصر على نشدانه حتى يقع لنا على النحو الذي نريد أو النحو الذي يقرب مما 

 (1) .«نريد فهل سنبلغ من بعض ذلك شيئا

مثلما يريدون  هاو يبغون تحليل ،قراءة صحيحة للنصوص للوصول اجميع النقاد يسعون ف
يرمون الوصول إلى المثالية و يطرقون كل السبل و األبواب  ؛أو على النحو الذي يريدونه

 للوصول إليها.

 فحبيب مونسي يتساءل هل سيبلغ تلك القراءة أم أنه سيظل يفتش عنها.

-247-210-12-10-15 :في الصفحات التالية "دو ممح نجيب"و قد تكررت لفظة  
أربع مرات و ذلك في كتابه فلسفة القراءة و إشكاليات  401و الصفحة  20 -20 -245

 .المعنى

يمثل ذخيرة أساسية اتكأ عليها "مودنجيب مح"أن هذا أن دل على شيء إنما يدل على و
 .إليها"مونسي"وعاد ورجع 

 :  (). هشام شرابي 4

عن مراحل تطور الفكر الغربي، و عن الظروف التي أفرزت  "ونسيم"تحدث 
الحداثة للعلن، و قد رجع لجدول " هشام شرابي" الذي ميز فيه بين العالم الكالسيكي 

 »المسيحي اليهودي ، و العالم الحديث و كيف أن القطيعة حدثت بين العالمين : 

                                                 
ص  ،مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض ،حبيب مونسي فعل القراءة النشأة و التحول –( 1) 

121. 
() ( : ناقد و مفكر فلسطيني من مؤلفاته : المثقفون العرب و الغرب0229-1509هشام شرابي ) ويكيبيديا الموسوعة(

 .الحرة(
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 العالم القديم العالم الحديث

 المقولة ريركيالنظام البط الحداثة

 المعرفة األسطورة / اإليمان الفكر / العمل

 الحقيقة دينية / تعليمية علمية / نقدية

 اللغة بيانية تحليلية

 النظام سلطة / بيروقراطية ديمقراطية / اشتراكية

 العائلة / القبيلة )الطائفة ( الطبقة
التركيب 

 االجتماعي

». (1)   

 فمقولة النظام البطريركي  ، ز بمقولة النظام البطريركي فالعالم المسيحي القديم يتمي
 .(2) «، مجتمعين حكم األدبن يونانيتينيتتعود إلى مفرد»

األساقفة بينما العالم الحديث ظهرت فيه  و هذا النظام تكون فيه السلطة لألب أو لرئيس 
تى الثقافي مقولة الحداثة، وهي تعني التطور على المستوى السياسي، واالقتصادي، وح

 فهي تشمل جميع الميادين.

والمعرفة في العالم المسيحي القديم مرتبطة باألسطورة وباإليمان بمعنى أن الكنيسة هي 
فاألسقف أو البابا هو الذي يعرف كل شيء، وقد ربطت  ،التي تتوفر عندها المعرفة

                                                 
 15: فلسفة القراءة و إشكاليات المعنى صحبيب مونسي  –( 1) 
المركز ، ميجان الرويلي. سعد البازعي : دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سبعين تيارا و مصطلحا نقديا –( 2) 

 10ص ،  0ط  ،لبنان –بيروت  الثقافي ،
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بحر بغضب اإلله ن يفسر هيجان الأالمعرفة أيضا باألسطورة بمعنى أنها ترد إلى اآللهة ك
 بوسايدون إله البحر عند اليونان في القديم، وغيرها من التفسيرات.

عتمد على العقل / العمل، مالعالم الحديث تكون المعرفة عنده مستمدة، و  أن في حين
فالعقل تلك الملكة اإلنسانية المميزة التي ميز اهلل بها اإلنسان عن غيره من المخلوقات؛ 

واألساطير يعمل عقله يفكر به، يعطي  ،دما كان يؤمن بالخرافاتفهو يستعمل عقله بع
تفسيرات منطقية لما يحصل ويجري في العالم، فاكتشاف الثورة الصناعية أدى بظهور 

 العمل وبهذا نتجت حرية الفرد.

أما عن الحقيقة، فهي مستمدة في العالم القديم من الدين والتعليم أي يمكن أن نتعلمها، 
 نا معلم ما.وان يلقنها ل

لم أي على تعتمد على الععلمية: فالحقيقة ال ،والحقيقة في العالم الحديث علمية /نقدية
ل أي مسلمة من ببمعنى أن اإلنسان ال يق،المالحظة ثم التجربة، ومن ثم النتائج 

صادرة  إذن  فهي إذا كانت نتائجها دقيقة وعلمية المسلمات أو نظرية من النظريات؛ إال
 ر.عن المخاب

الحقائق حتى يكتشف منها الصحيح ويترك الزائف جانبا، وأي  تنقدنقدية: أما الحقيقة ال
 حقيقة في هذا العالم قابلة للنقد وقابلة للجدل وتبقى الحقائق نسبية.

كانت تحاول  أنها أي بيانية  تهفهي مختلفة في العالمين، فالعالم القديم لغ :أما عن اللغة
أما اللغة التحليلية فهي اللغة التي يتميز بها العالم ،  في الواقع كما هي األشياءتشرح  أن

 .معرفة المكونات التي تقوم عليها المعرفة ىتسعى إلالحديث 

القواعد  ضوالنظام في العالم القديم ذا سلطة بيروقراطية بمعنى أنها تعتمد على فر 
 والتعسف، وعدم السماح للفرد بإبداء رأيه بحرية.
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م الحديث فقد ساده نظامان:اشتراكي وديمقراطي وهذا دليل على إعطاء أما عن العال
 الحرية للفرد.

 «تركيب العائلة القبلية»والتركيب االجتماعي، فهو في العالم القديم من إفرازات النظام 
 ألب.لفالسلطة واحدة وهي 

العالم القديم والعالم الحديث اتسم بتركيبة اجتماعية طبقية وهو اآلخر من إفرازات النظام ف
يختلف عن العالم الحديث، وتحدث بينهما القطعية بيد أن هذه القطعية ال تحدث هكذا مرة 

هذا هو التحول  إذنواحدة بل تتوالى الشروخ، والشقوق بينهما حتى تحدث القطعية، 
 .الحداثي الذي يعطي للحداثة الغربية طابعها الخاص

 يعتبر أن الحداثة ثالث حاالت هي:أيضا  إلى "شرابي" الذي  "ويعود " مونسي

 Modernitéالحداثة بوصفها بنية كلية، ويقابلها مفهوم الحداثة  -»

 Modernisation الحداثة بوصفها سياقا شامال، ويقابلها مفهوم التحديث-    

 Modernisme ». (1)الحداثة بوصفها وعيا نوعيا، ويقابلها النزعة الحداثية  -

 أنها نظام قائم بذاته.   كلية بمعنى بنية  توصف بأنها  فالحالة األولى للحداثة

 ،تشمل جميع مكونات الحياة  أنها بمعنىتوصف بأنها سياق شامل  أما الحالة الثانية:
 .فهي في كل عناصر الحياة المادية والمعنوية

أي أنها بهذا الشمول صارت تصنع وعي الناس والحالة الثالثة توصف بوعيها النوعي 
 .تفكيرهم ومعاشهم وثقافتهموطريقة 

                                                 
شكاليات المعنى، ص–( 1)   .01حبيب مونسي: فلسفة القراءة وا 
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الحداثة التمثيل باعتباره ضرورة فنية وتعتمد على األشكال والكلمات وهي غالبا ما  نبذوت»
 (1) .«تتمسك بالرغبة في التأثير في القارئ

فهدف الحداثة بكل بساطة التأثير في القارئ وتوجيه نظره نحو األشكال الجديدة والكلمات 
 التمثيل بتاتا. تنبذ فالحداثة  ،الجديدة

 ":Henry Miler()هنري مللر: " .6

 إلىانظروا فقط » قول "هنري مللر" الذي هو كالتالي:  إلىعاد "مونسي" ورجع 
Blak  ونرفال ،Nerval  وكيركفارد ،Kikegard ولوتريامون ،  autréamont ،

ه إنها وجو  Dostoievski، وستوفيسكي Nietzsche   نتشهو  Sindberg وستندبرغ  
        أخالقيةوح، وتفتح الضمير، وخلق قيم بمأساوية بمعنى جديد: كلهم معنيون بمشكلة الّ 

 .(2)«جديدة 

لم المعاصر والحديث، وتدني القيم اهذا القول في حديثه عن الع إلىو"مونسي" يرجع 
وتشتته وتخبطه في غلواء هذا  اإلنسانخاصة في العالم المعاصر، وضياع  اإلنسانية

ماديا، فيه  اإلنسان أصبحو ،ا منه أساسيالمادة جزء  وأصبحتالعالم فقد الروح، ف ،العالم
 لنفسه، ومصالحه الشخصية. إال، ال ينظر أنانيا

 إلىلر" في مقولته كلها شخصيات تبغي الوصول لهنري م"فالشخصيات التي تحدث عنها 
كشف القضايا وتهدف إلى البوح و ، وقيم جديدة بعد زوال القيم، أخالقصنع، وخلق 

                                                 
، موسوعة كمبريدج في النقد األدبي 9، ج 909اثة والحداثية والتحديث تر:فاتن موسى، ع روبرت هولب:الحد –( 1) 

 .999، ص2112،   0،  المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط العشرون المداخل التاريخية والفلسفية و النفسيةالقرن 
()- ( :(، رسام أمريكي وروائي)ويكي1592يوليو  0-1951ديسمبر  01هنري ميللر)بيديا الموسوعة الحرة. 

شكاليات المعنى، ص –( 2)   .02حبيب مونسي: فلسفة القراءة وا 
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عتقد أ» مفاده  إليه"لهنري مللر" يعود  آخرقول  ويضيف المحورية في تلك المدة الزمنية،
 (1)«الفترات التاريخية أبشعالنصف الثاني من القرن التاسع عشر كان  أن

ن هذه الفترة التاريخية شهدت هنري مللر" بالبشاعة، وذلك أل"فقد اتسم هذا القرن عند 
، وطغيان وسطو واإلنسانية األخالقيةوالقيم ،وتجرده من الروح  اإلنسانخ وانسال،الحروب 
 يحب نفسه. وأنانيامتياز، بمادي  إنسانالمادة انه 

الشاعر، وسطوة  أهميةقول "هنري مللر" اثر حديثه عن تراجع  إلىكذلك  "مونسي"ويعود 
مهددا مثلما هو اليوم، لم يكن الشاعر »، يقول "هنري مللر":اإلبداعيةالروائي على الساحة 

 .(2)«نخشى انقراضه  أننا

 ألنه-في هذا العصر الذي انقلبت فيه كل الموازين صار الشاعر المبدع الذي يقول شعرا 
لروائي كاتب  األولويةفقد صارت ، على التقاعد  وباإلحالةمهددا باالنقراض -يشعر به 

يخاف  "رلفهنري مل"لشاعر، ل الرواية فظهور الرواية هدد أو دق ناقوس الخطر بالنسبة
 من االنقراض. األخيرويخشى على هذه 

شكالياتن في كتاب فلسفة القراءة يمرت 02وقد تكرر لفظة "هنري مللر" في الصفحة   وا 
 المعنى.

  .األدبي اإلبداعمن كتاب شعرية المشهد في  212مرتين في الصفحة  وأيضا

 :  "()عبد اهلل العروي" .6

                                                 
شكاليات المعنىحبيب مونسي :   –( 1)   02ص فلسفة القراءة وا 
 .219، ص2119حبيب مونسي: شعرية المشهد في اإلبداع األدبي، ديوان المطبوعات الجامعية ، )دط(،  –( 2) 
()- ( :مؤرخ وروائي مغرب1599نوفمبر  9عبد اهلل العروي )لسنة واإلصالح، من ديوان من مؤلفاته: ا ي 

  السياسة  )ويكيبيديا الموسوعة الحرة(
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القراءة التاريخية، ويدرج لنا ثالث شروط يقترحها "العروي"  عن "مونسي"يتحدث 
ما الثاني أمحاولة فهم الكلمات فهم تاريخي ، »هو  األوللسالمة القراءة التاريخية الشرط 

كون على استعداد للتخلي عن ن أن الثالث أنفي حين  والتأويلالقراءة فهو الفصل بين 
 .(1)«راءة تبين لنا أننا أخطأنا في الق إذارأينا 

 د، وبالتحديد عنالقراءةمقولة "العروي" التي يمثل بها عن سالمه هذه  إلىويرجع "مونسي" 
 األقلفهمنا الغزالي مثال كما فهم هو نفسه، ولكن على  أنناال نجزم :» "الغزالي " يقول 

حاولنا فهم جمله وكلماته، على وجهها القاموسي، بعد  أننايجب أن نعطي الدليل على 
لغاءا لنا حق التأويل وأما التأويل المبني على الجهل هذ  .(2)«القراءة فهو مردود أوليات وا 

يشرح الكلمات،  أنفينبغي على دارس النقد، واألدب الذي يستعمل القراءة التاريخية 
 دواعيوأن يطلع على  ،نتمي إليهاتن يربطها بالحقبة التاريخية التي أوالجمل بالقاموس و 

ل الكلمات والعبارات ومن ثم يربطها بمقصدية الكاتب، وبعدها يقوم ورودها ثم يؤو 
يخوض هكذا في الجمل والعبارات  أنبمعنى  ،يؤول عن جهل  أن، فال ينبغي له بالتأويل

عبر القراءة التاريخية دون معرفة دالالتها وحيثياتها والمجال الذي وردت فيه والحقبة 
 الزمنية وظروف نشأتها .

: وذلك بالعودة األول" على شرط واحد من شروط " العروي، وهو الشرط ويصر " مونسي
التماس المعنى الذي كان  أيمحاولة فهم الكلمات فهما تاريخيا، : » "العروي"مقولة  إلى
الجارية في االستعمال العام الداللة والتماس  اإلبانلكلمة والمصطلح في ذلك ل
  .(3)«لمختصوا

                                                 
 .02والتحول، صالنشأة  ينظر: حبيب مونسي: فعل القراءة  –( 1) 
 .02، ص والتحولالنشأة  حبيب مونسي: فعل القراءة  –( 2) 
 .20والتحول ، صة النشأ حبيب مونسي: فعل القراءة  –( 3) 
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ن يعرف أ، و إليهامات، ويربطها بالحقبة التاريخية التي تنتمي يفهم الدارس الكل أنبمعنى 
 .اعام أم اواستعمالها سواء كان هذا االستعمال خاص الكلمة،داللة 

 أعمال  وقد حاول "مونسي" وفق هذا الشرط صياغة نظرية في القراءة، وذلك من خالل
 ."عبد الملك مرتاض"

 أن أي؛ اإلنسانيبرر الجانب العقلي لنشاط التاريخ ي»والقراءة التاريخية مهمة جدا ألن 
 .(1)« اإلنسان أعمالالتاريخ يكشف عن 

 .لإلنسانيكشف الجانب الفكري إذن يوضح و  التاريخف

"عبد الملك مرتاض ، يقول  أعمالعلى  نفاآ عنهالشرط الذي تحدثنا  "مونسي "وقد طبق
فكري  إطارع داخل بالتموق األولتوجب علينا حينها أن نقوم وفق الشرط »"مونسي"

التي شحنت  واإليديولوجيةتاريخي يحدد زمن الكتابة، كما يحدد االعتبارات المعرفية 
 .(2)«بدالالتها الخاصة األلفاظ

"عبد اهلل العروي" واستمده  إلىالذي رجع فيه  األولو"مونسي" يصر على استعمال الشرط 
هذا الشرط، وذلك بتحديد  وقبل كل شيء على أواليعتمد  أنمن عنده: فعلى كل دارس 

يديولوجيةزمن الكتابة، وكل الحيثيات المصاحبة لها من اعتبارات فكرية،  التي تؤثر في  وا 
 خاصة. أووتشحذ دالالتها سواء كانت عامة  األلفاظ

                                                 
مونيس بخضرة، تاريخ الوعي مقاربة فلسفية حول جدلية الوعي بالواقع، منشورات دار االختالف، ) د ط(،  –( 1) 

 .021ص
 .02حبيب مونسي: فعل القراءة النشأة والتحول، ص –( 2) 
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: مونسي" "رجوع "مونسي" لشروط العروي" يقول أهميةوالجملة التالية تؤكد على مدى 
مح لنا باستغاللها استغالل مثمر في حقل القراءة فان سعة الشروط وتجردها تس»

 .(1)«األدبية

يعزم على استغالل شروط "العروي" االستغالل التام والمثمر وذلك في الجانب  مونسي"ف"
لقراءة التاريخية السليمة وتكرار لفظة لمن كل هذا استخالص نظرية  وأراد، األدبي

 07و09اقد فقد تكرر في الصفحة هذا الن إلى"العروي" دليل على رجوع "مونسي" 
 مرتين في كتاب فعل القراءة النشأة والتحول. 00والصفحة 

 

 

                                                 
 .70، ص السابق المصدر –( 1) 
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 الفصل الثاني:

 المصطلحات النقدية 

 عند حبيب مونسي:

 

 الكتابة -1
 البنية  -2
 النص -3
 التأويل -4
 القراءة -5

 

 

 



 نسيالمصطلحات النقدية عند حبيب مو                                الفصل الثاني:

 

 

- 38 - 

 

مجموعة  "مونسي"لكل ناقد من النقاد منظومة مصطلحات خاصة به، ونجد عند 
التي تميزه عن غيره؛ فهي مبثوثة بين ثنايا كتاباته، وسنتطرق إلى هذه  من المصطلحات

 المصطلحات ومقصدياتها.

في مؤلفاته.  لهوال نجد مقابل أجنبي ،يطلق مونسي هذا المصطلح بهذا اللفظ  الكتابة:-1
وقد تبدو عملية أو فعل الكتابة سهلة للوهلة األولى، بيد أنها من العمليات الصعبة 

ومهارات عديدة لكن قبل هذا كله تتطلب ،فهي تتطلب من الكاتب معارف   ؛والشاقة
 الموهبة فمن دونها ال تتحقق.

وذلك من خالل قوله الذي  ،فهذا المصطلح شغل حبيب مونسي وأواله أهمية كبيرة 
لقد كان العربي يدرك أن الكتابة تقاوم البلى، وتتغلب عن  » فصحت عنه األسطر التالية:

نها فن عزيز، ال يملك ناصيته إال آحاد من الناس يضمنون به استدامة المعرفة النسيان، إ
 (1)«.والمعرفة ممن مكانة ذويه، ألنها عنوان العلبر وكانوا يدركون ما للكاتب خوال

وهي فن من الفنون الراقية التي ال تندثر مع  ،فالكتابة تقاوم كل الظروف تقاوم القديم 
 مضي األزمنة.

وأكّد أنها ال تتوفر عند جميع الناس بل تتسنى  بامتيازفن عزيز  "مونسي" فقد اعتبرها
للبعض منهم، فهي وسيلة تمكننا من الحفاظ على المعرفة بشتى أنواعها وقد أدرك العربي 

 أهمية هذه الملكة.

والحروف لذلك توجب على المبدع سواء كان ناقدا أو  ،فالكتابة عبارة عن بّناء بالكلمات 
 » التفكير بعمق عليه أن يفكر أي الكلمات تصلح لموضوعه عليه أن يجتهد ألنمفكرا؛ 

                                                 
موضوعاتية جمالية دراسة، ديوان المطبوعات فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة  حبيب مونسي: -)1(

 .11، ص0211، (د.ط)الجامعية،
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نحوها النفس تشرئب  يقوم على تحقيق قيمة أخالقية خارجية الكتابة اجتهاد وأيما اجتهاد،
 (1)«.لتستمد منها معيارها الذي تفّرق به الحق والباطل

نها اجتهاد صعب ال يتأتى أل،أو خطابا أو رسالة  افليس من السهل أن يكتب أحدهم نص
ألي كان، فهي تمثل ذلك المعيار أو المقياس الذي نميز به بين الحق والباطل، وهي 

 .القارئ امنه يغترف اتجسد قيم أخالقية علي

فهي كالجسر الذي يتخطى به الحدود  الكتابة،يتواصل الكاتب و يتحاور مع القارئ عبر  
  الكاتب.  نظريأخذه إلى عالم جديد العالم من وجهة 

عادةتهشيم للعالم »  يعرف الكتابة بأنها: Roland Barthes"()روالن بارت ونجد "  وا 
 (2)"«.خلقه

عادة  "روالن بارت" يؤكد عادة خلقه بمعنى أنها عملية هدم وا  بأن الكتابة تهشيم للعالم وا 
هذا الوجود  فعندما نقرر الكتابة نهدم ،سسفالوجود بناء متكامل يحتوي على أ )خلق( بناء

 ونعيد خلقه حسب تفكيرنا وأسسنا وما يتماشى معنا.

نرفرف في سماء هذا  االكتابة تمثل رؤيتنا للعالم للوجود أن نكتب معناه أن نكون أحرار 
زالة الحجاب عن كثير من القضايا والجماليات ، العالم  فأنا  أن نكتب معناه كشف وا 

خلق    له بل تشكيل للعالم وبناء  » لكتابة:وحبيب مونسي يرى أن ا ،أكتب إذن أنا حّر 

                                                 
 .11حبيب مونسي: فعل القراءة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض،  ص -)1(
()- (من مؤلفاته لذة النص 1592 -1519روالن بارت ناقد فرنسي ).)ويكبيديا الموسوعة الحرة(. 
 . 111 -119،ص1550،1مركز النماء الحضاري، ،ط ،تر: منذر عياشيروالن بارت: نقد وحقيقة،  -)2(



 نسيالمصطلحات النقدية عند حبيب مو                                الفصل الثاني:

 

 

- 40 - 

 

اكتشاف للعالم  -وأشكاله لذلك كانت دوما سابقة على القراءة، والتي هي أخيًرا -لهيئاته 
 (1)«. من خالل الحرف )الخط(

هي تشكيل للعالم عبر و فهذه األخيرة مثل لعبة التركيب نشكلها ونركبها قطعة قطعة 
من أفكار فيصبح العالم  وما نراهتنا اوتوجه والتنايمب وخلق له حس ،الحروف عبر الخط 

الكتابة سابقة  "مونسي"ل عوأنفسنا وذواتنا وقد ج ،عبر الكتابة ترجمة لما يدور في عقولنا 
" فعل حبيب مونسي"أحيانا يجعل ف ، على القراءة ألنها موهبة توهب من عند الخالق

بة سابقة للقراءة وأخرى يجعلهما متالزمان لكتابة وأحيانا أخرى الكتاا لفعل القراءة سابق
ذات كاتبه،  نإذا كان فعل الكتابة يبدو في أبسط مظاهره، فعال فرديا يصدر ع » يقول:

 (2)«.فإنه ال يتحقق إال من خالل فعل مالزم له فعل القراءة

ففعل الكتابة فعل فردي صادر عن ذات واحدة فهذا الفعل ال يتحقق إال من خالل القراءة 
وعلى هذا األساس  ،من هنا يمكننا أن نستشف المعادلة التالية أن تكتب معناه أن تقرأو 

في هذا الوجود  إنسانوذلك ألن أي  (3) «الكتابة والقراءة شيء واحد » :أن "مونسي  "يقر
بين  نر حبيب مونسي" قف"من فراغ  ئاأن يقول شي وال ،ال يستطيع أن يكتب من ثنايا العدم 

في الوسط النقدي بل في الوجود ككل،ألن العالم متوقف  ألهميتها الكبرىاءة الكتابة والقر 
كلها قراءة في  »الكتابةو  على الكتابة والقراءة ألنهما أساس نهوض األمم وتقدمها

 ( 4)«.نصوص

                                                 
والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، ، النشأة  القراءة لمونسي: فعحبيب  - )1(

 .100ص
 
 .99، ص0229، (د.ط) ،وهران دار األديب، المعاصر، منشورات نقدمونسي: نظريات القراءة في ال حبيب -)2
 .99نفسه، ص المصدر -)3(
 .191حبيب مونسي: فعل القراءة النشأة والتحول،ص -)4(
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لق حومن هنا توجب على دارس النقد واألدب أن يقرأ ليستطيع الكتابة أن تكتب معناه أن ت
وأن تتجول في صناديق الخيال وأن تزخرف ، تغزل ثوب األحالم في سماء السماء أن 

 ملك العالم في حرف في قلم.تبأناملك الكواكب الليلية وبهذا 

الكتابة ضد الكتابة ب كتابه المعنون يعرف الكتابة من خالل ()"ذاميغعبد اهلل ال"أما   
من خالل مسعانا إلى الكتابة عمل مّضاد » يقول: هفهذا العنوان يكشف لنا عن وجهة نظر 

فقد ، (1) «بواسطة اختالفها عنهم وتميزها عّما لديهم نفيهمتجاوز كل اآلخرين ومحاولة 
 ظهورفنجد مثال  ، كانت الكتابة منذ القديم عمال متجددا وأيضا مضاد للكتابات السابقة

 ةللكالسيكيمثال جاءت مضادة  فالرومانسية ،المذاهب األدبية كان مضاد لمذاهب أخرى
وتصادم  ،في التضاد الذي ينشأ عنه بالضرورة تصارع  "ذاميغال"فجوهر الكتابة حسب 

بداء الرأي الخاص بنا. ؛اآلراء ومنه التميز والتفرد   فالكتابة تعني التجاوز وا 

 وأن يثير انتباهه لذلك ،القارئالكاتب يمرر رسالة من خالل ما يكتب يريد أن ُيفهم  نإ 
 انتباهه، وال يطمئن على القارئمن ؤ ي بريئا مسترسال ألن الكاتب اللم تكن الكتابة فعال »

التي تعمل  "Stimulusالمستمر لكل الكلمات والعبارات فهو يعمد إلى زرع المثيرات "
 (2).«واستسالمه للنص القارئر خدعمل العبوات الناسفة التي تزيل بانفجارها 

الكتاب( فهو يستسلم للنص دون وعي منه يكون بين ثنايا) حينما للقارئفالكاتب ال يطمئن 
حتم على الكاتب أن يزرع بين توأعجبه كثيرا من هنا  ،ربما ألن النص استوطن كيانه 

عادته للمسار الصحيح فقد شبه  ،من غفوته  القارئ إليقاظكلماته مثيرات   "مونسي"وا 
 بمجرد لقارئاخدر ها الكاتب في نصه بالعبوات الناسفة التي تزيل يبثالمثيرات التي 

                                                 
()-ويكيبيديا الموسوعة الحرة(لحداثة أكاديمي وناقد أدبي من مؤلفاته: الموقف وا: (1501ذامي)غعبد اهلل ال(. 
 .9،  ص1551، 1دار اآلداب، بيروت، ط الكتابة، عبد اهلل العذامي: الكتابة ضد -)1(
 .091-099المعاصر، ص قدمونسي: نظريات القراءة في الن حبيب-)2(
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والجمل ،وقد يظن البعض أّن الكتابة مجرد استرسال لمجموعة من الكلمات ، انفجارها 
عراك مع اللغة أوال، وشحن »  والمالحظات لكنه حكم من األحكام الخاطئة ألن الكتابة:

 (1).«ونه منهاباآلراء وهي عراك اآلخرين وما يطلشعث لها حتى تتسع لضم 

ي لفظة العّراك والعراك عراك الكلمات والجمل في ذهن الكتابة ف "مونسي"حصر 
جملة هذه التي تؤدي المعنى الكاتب أي  هي تتصارع وتتعارك أي كلمة يختارالكاتب؛ف

فهو يشحن الكلمات بمدلوالت يريدها، يفرغ الكلمة من محتواها ويعود ليمأل هذا  ،كامال
 الفراغ حسب الفكرة التي تتماشى مع موضوعه.

فالكتابة كما نرى ومن هذا المنظور بالذات » يقول عن الكتابة:فد الملك مرتاض" " عب أما 
 (2).«على نحو ما ليست هي في حين إال األمر ومنتهاه إال قراءة ما

وأنهما  اواحد ئافي عّد القراءة والكتابة شي "مونسي"يتفق مع  "الملك مرتاض"فعبد 
الكتابة وجود قوامه رسوم سوداء،  » :قائال عن الكتابة "عبد الملك"متالزمان ويضيف 

متفق على نظامها. وكيفية استعمالها تمثل سمات لفظية، متفق عليها أيضا بين مجموعة 
فالكتابة قوام رسمه الكلمات أن تكتب معناه أن تترك ذاتك لألقالم  (3).«لغوية معينة

ة حركة لها إيقاعها والكتاب»،البيضاء للحبر األسود أن تترك كيانك أللفاظ اللغةلألوراق 
بهذا تكون  (4) «الخاص الذي يترك توتراته على وجه النص قبل أن يتركها في عمقه

يتجول بين األنغام  القارئالكتابة سنفونية من أنغام سحرية لها إيقاعها الخاص تترك 
 الموسيقية ومن هنا تتولد اللذة.
                                                 

 . 01 -09حبيب مونسي: فعل القراءة النشأة والتحول،ص-)1(
عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد)متابعة ألهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، دار هومة للطباعة  -)2(
 .191، ص1،0219النشر والتوزيع، الجزائر،طو 
 .1ص ،المرجع نفسه -)3(
 .191، ص 0219، 1مونسي: مراجعات في الفكر واألدب والنقد، دار التنوير،الجزائر، ط حبيب -)4(
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فالكتابة  (1) «ف لم يكلفن به أحدالكتابة تكلي » ويورد مونسي قول كافكا عن الكتابة يقول:
عن و كيانه عند كافكا حب أبدي سرمدي لم يكلفه به أحد بيد أنه فعل صادر عن ذاته 

 حبه لها.

أن"حبيب مونسي" تعرض لمصطلح البنية أوال في  انتباهنايثير  إن أول ما البنية:-2
ل كلمة بنية على استخدم القرآن الكريم أص» استخداماتها في القرآن الكريم حيث يقول:

 (2).«عشرين مرة بناء" والبنيان ومبني أكثر من "واالسمبني" صورة الفعل"
فهو يتحدث عن هذا  ،ويقر أن كلمة بنى لم ترد في القرآن الكريم على هذه الصورة

ونجد الناقد صالح فضل يطّلق ،المصطلح ويطلق عليه تسمية واحدة بنية وبنيوية 
خطأ صرفي في النسب إلى  » بنيوية والبنائية أن البنيويةمصطلح بنائية والفرق بين ال

كل ناقد توجهه الخاص ومصطلحاته للكن  Structuralisme» (3)المدرسة البنائية 
 ومعرفية.الخاصة التي تبنى على مرجعيات فكرية وفلسفية 

إّن الباعث األكبر وراء  » ويتحدث مونسي عن سبب نشوء الدراسات البنيوية يقول:
سات البنيوية في الظواهر األدبية، هو الرغبة في الحصول على تبادل مشابه بين الدرا

الكتلة والطاقة، لكن االنفجارات هنا انفجارات عقلية فقط، ومضات من الفهم األدبي تنجم 
فالباعث األول واألساسي في قيام ، (4) «عن اإلستعاب العميق للبنى األدبية األساسية

لرغبة في جعل األدب بنى متعددة شبيهة بالكتلة والطاقة بمعنى الدراسات البنيوية هو ا
حداث التوازن الحاصل في  جعل األدب مقنن يبنى على أساسيات وحسابات مضبوطة ، وا 

 .الكتلة والطاقة وبثه في األدب  
                                                 

 .01ص ،حبيب مونسي: فعل القراءة النشأة والتحول -)1(
 .195القراءة العربية، ،ص القراءة والحداثة مقاربة الكائن والممكن في حبيب مونسي: -)2(

(3)-WWW.ahlalloghah.com    .0211/29/92 الساعة 9022، يوم    
 .138القراءة والحداثة، صحبيب مونسي:    -)4(
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Claude lévi-على مفهوم ليفي شتراوس" اعتماداويقوم مونسي بتعريف البنية 
strauss"()  ية عبارة عن منظومة عالقات وقواعد تركيب متبادلة تربط بين البن» :يقول

مختلف حدود المجموعة الواحدة بحيث يتحدد المعنى الكلي للمجموعة من خالل المعنى 
 (1).«العام للعناصر ذاتها

عبارة عن قواعد وعالقات متبادلة تربط بين مختلف عناصر  "شترواس ليفي"فالبنية عند 
طبق  "ليفي شترواس دو كل"و ،لهذه األخيرة يرتبط بالمعنى العام للبنيةالبنية والمعنى الكلي 

والتقاليد إضافة إلى الثقافة  ،تصوره أو مفهومه للبنية على األساطير والخرافات والعادات
ألنثروبولوجيا في ل افقد كان أستاذ اإلنسانوعّدهم بنى فتجسد تصوره على كل ما يخص 

في حديثه عن  "مونسي"ويسترسل  ،  الفكر المتوحشكباولو وألف مؤلفات عديدة:  وسا
تستعمل البنية من أجل تعيين كل :»  A.laland "()أندري الالند  البنية ويدرج رأي "

مكون من ظواهر متضامنة بحيث يكون كل عنصر فيها متعلقا بالعناصر األخرى، وال 
نية تحتوي على عناصر فالب ، (2) «يستطيع أن يكون ذا داللة إال في نطاق هذا الكل

ن صح القول فإنها تت فإذا انعزل  ،فيما بينها يفاضمتعددة يتعلق كل واحد فيها باآلخر وا 
كمل وجه فهذا العنصر تظهر أعنصر من عناصرها فإنه ال يؤدي وظيفته و غرضه على 

 ال اإلدراك » وتكتمل وظائفه داخل البنية فهو بمفرده ال يشكل أي معنى فمثال:،مميزاته 
ينعزل عن ما يتم إدراكه، بل هناك دائما عالقة وثيقة بين مادة اإلدراك و اإلدراك ذاته 

 اعتبرنا فإذا،  (3)« هذه العملية)أي اللغة( يهيئوالذات المدركة الفاعلة والوسيط الذي 
                                                 

()- ويكيبيديا الموسوعة الحرة( (، عالم اجتماع فرنسي0225-1529: )كلود ليفي شتراوس(. 
، (د.ط)وهران ،  ،قد األدبي دراسة في المناهج منشورات دار األديبالمنجز العربي في الن قدنقد النحبيب مونسي:  -)1(

 .199، ص0229
()-(1510-1991أندري الالند )ويكيبيديا الموسوعة الحرة( ه المعجم الثقفي والنقدي للفلسفةفيلسوف فرنسي ل(. 
 .191حبيب مونسي: نقد النقد المنجزالعربي في النقد األدبي، ص -)2(
 .19، ص ازعي: دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سبعين تيار ومصطلحا نقديابيلي، سعد الميجان الرو   -)3(
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فهناك  ،اإلدراك بنية فإننا ال يمكن أن نعزل اإلدراك عما يتم إدراكه أو عن المادة المدركة 
فهي منظومة محكمة أو بنية  ،قة تربط بين اإلدراك ومادة اإلدراك واإلنسان الذي يدركعال

 محكمة ال تحتاج إلى عناصر أخرى خارجية.

 Jean"جون بياجيه لدىعن خصائص البنية وهي ثالث خصائص  "مونسي"ويتحدث 
Piaget "() الخاصة أنها نسق من التحوالت له قوانينه :»الذي أعطى مفهوما للبنية وهو

باعتباره نسقا في مقابل الخصائص المميزة للعناصر علما بأن من شأن هذا النسق أن 
يظل قائما ويزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحوالت نفسها دون أن يكون من 
شأن هذه التحوالت أن تخرج عن حدود ذلك النسق أو تهيب بأية عناصر أخرى تكون 

 (1) «.خارجة عنه

ية عبارة عن نظام تحكمه تحوالت بمعنى أن هذه األنظمة ليست ثابتة بل متغيرة فالبن
والتحوالت تقوم بدور كبير  ،فهي في نشاط مستمر ال يعرف لها السكون عنوان ،ومتحولة 

على ذاتها واالستغناء عن  االعتمادوشرطها األول واألخير ، وهو تجديد البنية واألنظمة 
 "جون بياجيه"في تحديد شروط البنية على شروط  "مونسي"مد الظروف الخارجية فقد اعت

 أول هذه الشروط الجملة: أن البنية تكون خاضعة لعناصر تحكمها وتضبطها.

 .التحوالت: فإن أي عنصر من العناصر يطرأ عليه تحول يتبعه تحول في باقي العناصر

ذاتها بذاتها وتضبط  أما الخاصية الثالثة فهي الضبط الذاتي: بمعنى أن البنية تحكم 
عليها فهذا الضبط يضمن لهذه األخيرة عدم  فهي تقوم بإصالح أي خطأ يطرأ؛ نفسها 

 .خضوعها للمؤثرات والظروف الخارجية

                                                 
()-(عالم نفس وفيلسوف سويسري1592-1951جون بياجه ) )ويكيبيديا الموسوعة الحرة(. 
 التوزيع محمد الناصر العجيمي: النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، دار محمد علي الحامي للنشر و -)1(
 .999،ص1559، 1،طصفاقس ،
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الذي يرى أن البنية ال  André Martinet"()عن أندري مارتينيه   "مونسي"ويتحدث 
وبعملية البناء بل تتعلق بشيء آخر هو الكيفية التي جمعت بها ، تتعلق بعناصر البناء 

 والطريقة التي تم بها صنع أو تكوين عنصر ما . ،العناصر 
بعضها بعض  مع  ملة العناصر التي تندمججمرتبطة ب "هيأندري مارتين"فالبنية عند 
 .لتشكيل البناء

  Lucien Goldman "() "لوسيان قولدمان"تعريف آخر للبنية وهو تعريف جومن ثم يدر  
"ديكارت" " وباسكال" " »ه عنـديثه ودراستـفهو في سياق ح ،النظام الذي تعني البنية عنده

 (1)«.وراسين" يقصد بالبنية النظام

 "البنية" ويتعرض لخصائص المنهج البنيوي.حديثه عن   "مونسي"ويواصل 

فهي  (2)«.في معاينة الوجود لكنها طريقة في الرؤية ومنهج فلسفة؛ليست » فالبنيوية: 
إال  أغوارها وسبر، تعمل على تغيير الوجود ومعرفة خباياه إضافة إلى تحليل النصوص 

وذلك ألنها جعلت من النص بنية مغلقة  ، االنتقاداتنيوية تعرضت لكثير من بأن ال
 مكتفية بذاتها ضاربة كل الظروف الخارجية عرض الحائط مما أدى لظهور بنيوية جديدة

للظروف الخارجية  االعتبارالذي أعاد  "لوسيان قولدمان"تسمى البنيوية التكوينية على يد 
وقد جاء بمفاهيم جديدة منها: رؤية العالم والوعي الممكن والوعي  ،خاصة بنية المجتمع

 الفعلي ثم يشير مونسي إلى خصائص المنهج البنيوي وهي:

                                                 
()- ( لغوي فرنسي، وأب التحليل الوظيفي في اللغة الفرنسية.1555-1529أندري مارتيني ،)  ويكيبيديا الموسوعة(

 الحرة(
()- ( فيلسوف روماني وعالم اجتماع.1592-1519لوسيان قولدمان ) )ويكيبيديا الموسوعة الحرة( 
 .101ص الحداثة،حبيب مونسي: القراءة و  -)1(
 ،1590، فبراير9،طلبنان  بيروت، ،كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر، دار الماليين -)2(

 .9ص
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التي ترى أن األشياء  الذريةم مع النزعة في هذا ينشأ الصدا مبدأ التحليل الشمولي:-أ
تراكب معين" فالبنيوية تعتمد على التحليل الشمولي أي الكلية "معزولة ال يحكمها 

 فالعناصر عندها تندمج فيما بينها لتشكل جزءا من النسق أو البنية.
وتبنى على  ،وسياقات متنوعة ال حصر لها  ،تحكم هذه القيم أنساق القيم الخالفية:-ب
وكل مجموعة تحتوي على قيم خالفية والسياق جموعات وبين هذه المجموعات فوارق، م

هو الذي يحدد لها بنائها الكلي مثل التخيل الذي هو بنية ويعتمد بدوره على التنوع 
  .والتعدد وذلك من شخص آلخر فلكل إنسان تخيله الخاص الذي يميزه عن غيره،

 د ثالث خصائص أخرى هي:إضافة إلى خاصية القيم الخالفية نج 

 التحليل المنبثق - »
 قاعدة المناسبة -   

 (1)«.االمتداد عمقا -  

بعد خصائص المنهج البنيوي إلى مستويات التحليل البنيوي  "مونسي"ويتطرق 
ويمكن لنا إرجاع النشأة األولى  ،والبنيوية منهج من مناهج تحليل الخطابات النقدية 

 (2)«.روسية وأيضا الشكالنية الروسيةالعالمية ال»للبنيوية إلى

 Roman Jakobson"()رومان جاكوبسن "فالشكالنيون الروس أمثال 
 انطلقتمثلت أبحاثهما اللبنة األولى التي  Ferdinand de Saussure"() ريسو دوس"و

 .منها المدرسة البنيوية
                                                 

 .100-109حبيب مونسي: القراءة والحداثة،ص :ينظر -)1(
 .09،ص1550 ،1ط ،ةالقاهر  دبي الحديث، دار األمين للنشر والتوزيع،أيوسف نور عوض: نظرية النقد ال -)2(
()-(من رواد الشكالنية الروسية له مقال بعن1590-1551رومان جاكوبسن ) وان:حول الجوانب اللغوية

 .)ويكيبيديا الموسوعة الحرة(للترجمة
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رة كانت بمثابة فمفهوم سوسير عن العالمة يقوم على التقاليد التجريبية هذه األخي »
  (1) .«الجسر الذي عبر منه النقد األدبي لتحقيق العلمية

المستوى الصوتي  »عن آليات التحليل البنيوي فهي أربع مستويات:  "مونسي"ويتحدث  
  (3) «.المستوى التركيبي وأيضا الداللي»و (2)«والصرفي

وتكوينها الموسيقي من  ورمزيتها ،فنقوم في المستوى الصوتي بدراسة الحروف والفونيمات 
يقاع.  نبر وتنغيم وا 

الصرفي من  ببدراسة كل ما يتعلق بالجان فيه  فنقوم ،أما فيما يخص المستوى الصرفي 
وغيرها وأيضا ندرس في هذا المستوى الوحدات  ،أسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 

ى الداللي فندرس فيه أما عن المستو  ،الصرفية ووظيفتها في التكوين اللغوي واألدبي
الحقول الداللية الموجودة في النص كحقل الحزن حقل الفرح. في حين أن المستوى 

والفعلية إضافة إلى طرائق  االسميةالتركيبي خاص بدراسة تأليف وتركيب الجمل كالجمل 
 تكوينها وخصائصها الداللية والجمالية.

  ص:ـالن -1
وأحيانا ،ته فأحيانا يطلق لفظة النص عن مصطلح النص في كتابا "مونسي"يتحدث 

ال يتبنى  "مونسي"و ،وأخرى األثر اإلبداعي وأيضا اإلبداع الفني  ،أخرى األثر األدبي 
"لم يعد النص إال حامال " كاليغرافيا" باردا مشحون »يقول عن النص  .مصطلحا واحدا

                                                                                                                                                    
()-ويكيبيديا  .من مؤلفاته محاضرات في اللسانيات العامة يلغويات سويسر (عالم1519-1999ر:)يسودوس(

 .الموسوعة الحرة(
  ،(د.ط)، لكويتا  لم المعرفة،اينظر عبد العزيز حمودة:المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، ع -)1(

 .199،ص1559
 .109-101ص ينظر حبيب مونسي: القراءة والحداثة،-)2(
 .109-109ص ،المصدر نفسه-)3(
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بل غدا شيئا  بالرموز الخطية ولم يعد النص محمول تلك الرموز في منطوقها الصوتي،
آخر يقع على مسافة ما بين الكاتب والمتلقي وهو شيء قد تخلق من نطفة أمشاج بين 

فالنص في النقد الحديث لم يعد مجرد  ، (1) «هذا وذاك، والمعرفة المحايثة التي تحتضنهما
باردا من دون روح بل أصبح شيئا آخر كأنه  رموز خطية يخطها القلم؛ لم يعد جافا أو

وقد شبهه مونسي بنطفة  والقارئق جراء التواصل الذي يحدث بين الكاتب روح تتخل
هذه النطفة األمشاج النص الجديد الذي يتحدث  ؛والكاتب القارئأمشاج والتي تتكون من 

النص  "مونسي"ويعرف  ،وفكر الكاتب القارئ فالنص مزيج بين فكر ، "مونسي"عنه 
نوعي  انسجامهو كيان عضوي يحدده »: على تعريف عبد السالم المسدي يقول استنادا

ناتج عن عالقة التناسب القائمة بين أجزائه ذلك أن النص إنما هو موجود تركيبي بمعنى 
 (2)«.أنه جملة من العالئق المكتفية بذاتها حتى تكون مغلقة

فهو مكون من عناصر  ؛ يميزانه عن غيره مثل الكائن الحي له حياة وكيان النصف
وهذه العناصر مكتفية  ،نها إن أختل عنصر ما تداعت له جميع العناصربي اتتناسب فيم

فهذا المفهوم للنص لعبد السالم المسدي مستمد من  ،ةر خارجيعناصبذاتها ال تحتاج ل
 البنيوية ودليلنا في ذلك كلمة كيان مغلق.

كالم مدونة كالمية، يعني أنه مؤلف من ال » فيعرف النص بأنه: "محمد مفتاح"أما الناقد 
  (3) ...«.عمارة أو زيا وليس صورة فوتوغرافية أو

 إعادةإن كل نص هو حدث يقع في زمان ومكان معينين ال يعيد نفسه  »ويضيف قائال: 
  (1)«.مطلقة مثله في ذلك الحدث التاريخي

                                                 
اإلنفتاح القرائي المتعدد، دار الغرب للنشر  فلسفة القراءة واشكاليات المعنى من المعيارية النقدية إلىحبيب مونسي:  -)1(

 .90، ص(د.ط) والتوزيع،
 ..01، صتحولال و فعل القراءة النشأة حبيب مونسي: -)2(
 .102ص ،9ط ،بيروت المركز الثقافي العربي، التناص، استراتيجية طاب الشعريخمحمد مفتاح: تحليل ال -)3(
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نصا ما فإننا ال نستطيع أن نعيده  نافالكاتب يكتب نصه في زمن ومكان معينين فإذا كتب
ال ،كتبه يزمان ومكان وشخص  بلغة و فالنص يتميز ويتفرد ،ه من جديد أو أن نحيي

فإنها ترى  J.Kriseva "()"جوليا كريستيفا أما ،نستطيع أن نعيده بأي حال من األحوال
    عن طريق ربطه بالكالم   langueجهاز عبر لساني يعيد نظام اللسان»في النص: 

Parole تلف أنماط الملفوظات السابقة راميا إلى األخبار المباشر مع مخ            
فجوليا كريستيفا" تعتبر النص كإنتاجية وتربطه باللسان ومن هنا تحدث " (2) «والمعاصرة

فنجد في النص الواحد نصوص عديدة غير  ،عالقة توزيعية بمعنى عالقة هدم وبناء
حالة  » فهو: "يحبيب مونس"النص األصلي" أما فيما يخص بيان ماهية األثر الفني عند 

أو الحدس   فردية، داخلية، يكتنفها الغموض، ويتعذر الوصول إليها عبر اإلدراك البسيط 
األثر الفني عالقة بين طرفين،  » ويقول في موضع آخر عن األثر الفني: ،(3) «الغامض

من  إطارتتحدد معطياتها بعيدا عن المكتوب، في مسافة ما بين المبدع والمتلقي في 
  (4).«والمكان الزمان

مختلفان فالنص األدبي يجسد المكتوب وهو  النص األدبي ليس هو األثر الفني فهما إن
 » فنطلق على النص نصا عندما يقرأ أما عن األثر الفني ،عبارة عن رسم قوامه الكلمات

يرتبط أو ، أو يرتبط باللون فيكون تصويرا، فهو يرتبط بالحجم فيكون نحتا أو عمارة
 (5)«.نما والفيديو والتصوير الضوئي للصور الثابتة والمتحركةيفيكون السبالضوء 

                                                                                                                                                    
 .102، صالمرجع السابق -)1(
()- عالمة لسانيات ومحللة نفسانية وفيلسوفة ) ويكيبيديا الموسوعة الحرة(. 1501فا: جوليا كريستي ، 
 .1، ص0221، 0ط،بيروت،لبنان سعيد يقطين: انفتاح النص،الروائي النص والسياق، المركز الثقافي العربي،  -)2(
 .0ينظر: بشير ابرير: النص األدبي وتعدد القراءات، )دط(، ص -)3(
الواحد المتعدد النص األدبي بين الترجمة والتعريب دراسة، دار الغرب لنشر والتوزيع، )د. ط(، حبيب مونسي: -)4(

 .15، ص0229وهران، 
(5)- WWW-arab-ency.com /ar/ تاريخ الزيارة:0211/29/05 على الساعة 22009.  البحوث/األثر الفني 
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  أنواع النصوص عند حبيب مونسي:

يتحدث مونسي عن عبد الملك مرتاض ويقوم بدراسة أعماله وقد توصل من خالل 
 هذه األعمال إلى عدة أنواع من النصوص نذكرها فيما يلي:

 النص/الوثيقة:-أ

لة من الوسائل التي اتخذتها المناهج لتطبيق مجمل وسي الوثيقة يعد النص 
أن جميع المناهج السياقية في  » "حبيب مونسي"يرى ، و تصوراتها التي ترتكز عليها

، والحياة اإلنسانتعاملها مع النص األدبي جانحة إلى اتخاذه وثيقة لتبرير مقوالتها في 
منفعة ومصلحة؛ ال يؤخذ فالنص الوثيقة يستغل من أجل ، (1) «والحضارة بشكل أوسع

المناهج مختلف آرائها  عليها وهو بمثابة أرضية خصبة ُتطبق ،على أنه نص ذو جمالية 
 (2) «.صار صريحا مع تين»  فهذا النوع من النصوص ، اإلنسانووجهات نظرها في 

المكونة " وثيقة)سند( يطّبق عليه نظريته Hippolyte Tinهيبوليت تين " مع أصبحفقد 
الزمن( ورأى أن األدب ينمو ويتطور مثل:  الجنس، )الوسط، ة عناصر هيثالثمن 
 .النبات

 النص/التحفة: -ب

ال يتجلى في الزخم المعرفي الذي تزخر به  » أن النص التحفة "مونسي"يرى 
نما في كونه مطية ذلوال يعبر بها المرء عالمه، ويغّرق في عوالم جديدة ال  النصوص، وا 

نما السلطان كله للخيال المجنح، يحلق إلى  مكانة فيها للعقل وال سلطان فيها للمنطق وا 

                                                 
 .90حبيب مونسي: فعل القراءة النشأة والتحول، ص -)1(
شكاليات المعنى، ص فلسفةمونسي:  حبيب -)2(  .110القراءة وا 
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فالنص التحفة نص من نوع آخر ، (1) «حدود أقصى الحدود ولكن في فضاء بدون ما
وراء البحار  إلى ما يأخذنايحلق بنا إلى عوالم أخرى يكون فيها للخيال النصيب األكبر 

يسافر ويكتشف ويختبر مواقف  القارئوهو عبارة عن وسيلة تجعل  ،لشم األريج الناعم
 جديدة.

متعة ويتذوق اليشعر بف ،وينظر لهذا النص باعتباره تحفة جمالية يستأنس لها المتلقي 
 ويخرق جميع البديهيات.  بامتيازفهو يجنح إلى الخيال  حينما يقرئه، حسه المرهف

 اإلفصاحم منحناه فرصة النص التحفة بعده الجمالي إال إذا تعاطفنا معه أوال ث » خذأوال ي
فعلينا أن نتجرد من كل ، (2) «عن طاقاته التعبيرية القوية، ونظرنا إليه نظرتنا الخيالية

والتصورات الفكرية  ،سقط المرجعياتنالمرجعيات عند إقبالنا على قراءة هذا النص فإن لم 
وهو  ،خروحاولنا تطبيقها في النص لم يبق النص التحفة بهذا المسمى بل غدا شيئا آ

وبكل بساطة النص التحفة ال يقدم لنا معرفة بل يقدم لنا تعابير جميلة  ،النص الوثيقة 
 فهو يعتمد على االستعارات والكنايات وأيضا المحسنات البديعية. ،نتذوقها

  النص/الجامع:-ج
 أن حبيب مونسي استمد تسمية هذا النوع من النصوص من انتباهناأول ما يثير     
 "مدخل لجامع النص G. Genette "جيرار جينات  اقد الفرنسي الن كتاب

Introduction Alachi texte )  (إلى  النص الجامعمن وراء  "مونسي"  يهدفف
والمقصود من جمعانية القراءة مزج أو  ،لون من النصوص ينفتح على جمعانية  القراءة 

بة صحيحة للنص األدبي أو القراءات بغية الوصول إلى مقار  جمع توليفة من المناهج أو

                                                 
 .121حبيب مونسي: فعل القراءة النشأة والتحول، ص -)1(
 .129، صالمصدر نفسه -)2(
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وتقوم على التصنت الصبور  » بمعنى أنها تشمل جميع جوانب النص ؛قريبة من الصحة
  (1).«لنداءات النص، وطرق أبوابه دون كلل وملل

 ، هوأغوار  كنههوتطرق أبوابه وتكشف عن  ،فالجمعانية طريقة تسعى لتحليل النصوص 
 ن فشلت فإنها تعاود الكرة.والسطحية دون ملل فإ ،وعن بناه العميقة 

  النص/الشكل:-د

يستمد هذا النوع من النصوص تسميته من الشكالنية الروسية التي تمجد الشكل؛ 
صورة فيزيقية ترى بالعين، وتتخذ لها حيزا شرعيا داخل مساحة وعبر  »فهذا النص

  (2).«زمان

هو عبارة عن  و،  ألنه يتخذ صورة ترى بالعين المجردة بامتيازفهو يبنى على الشكل 
 كاليغراف يكتب في حيز معين ويتخذ لنفسه لحظة زمنية ينشأ و يولد بها. 

لغة مفرغة من  "مونسي"وهي حسب  ،يعتمد على اللغة الوصفيةنص  النص الشكل 
فهي عاجزة عن إجراء أي تمييز بين النصوص  ،القيمة؛ ألنها خالية من أي حرارة ودفء 

 . اهار القيم الجمالية فيهظوا  

يكتسب تفرده الشكلي عندما تالحظ عملية التفريغ اإلبداعية  »وهذا النوع من النصوص  
، (3) «النص الداإلبداعي وتفضي أخيرا إلى مي تصاحب المخاض تيوهي الحالة ال

 .والمقصود من التفريغ اإلبداعي اللحظة الحقيقية التي ينشأ بها النص الشكل

                                                 
 .121صحبيب مونسي: فعل القراءة النشأة والتحول -)1(
 .129، ص المصدر نفسه -)2(
 .50،صحبيب مونسي: فعل القراءة النشأة والتحول -)3(
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عبد الملك "ويشير إلى أن  ،شكل قيمة فنية حسب تصوره بال االهتمامأن  "مونسي"ويعتقد  
ألنه تفطن لمدى إجحافها بحق النص  ؛ال يخلص للشكلية إخالصا مطلقا  "مرتاض

 فالنص يتجاوز الشكل ألنه عالم ضخم متشعب متشابك ومعقد. ،وجعله شكال مفرغا

 :التأويل-2

واألزمان فقد  ،ريعد التأويل من المصطلحات التي شغلت بها األمم عبر العصو 
بظهور  اقترنفقد  ،ارتبط هذا األخير بدراسة النص المقدس عند الغرب أما عند العرب 

إلى التأويل لحل  واؤ فلجالقرآن الكريم؛ لوجود ألفاظ غير مفهومة استعصت على العرب 
 هذه المعضلة. 

أن هذه ثير انتباهنا عنده أننا نجده يقر بي فأول ما "يسمون"وقد شغل هذا المصطلح 
لم يذكر المواضع  لكنه  الكلمة)التأويل( وردت في القرآن الكريم في سبعة عشر موضعا

فأما الذين في قلوبهم  ﴿ -0 » بثالثة مواضع وهي بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم: اكتفىكلها بل 

 (0، آل عمران) ﴾زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء تأويله ومايعلم تأويله إال هللا

 ،فيوس) ﴾فع أبوابه على العرش، وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاور ﴿ -2
011).  

 (1).« (92، اإلسراء) ﴾حسن تأويالأوأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير و ﴿- 9
ة أي ليس حركة تالية لفعل يبدأ مباشرة عند الشروع في القراء»  أن التأويل "مونسي"ويرى 

نما حركة مصاحبة منذ أول وهلة  (2)«.القراءة وا 

                                                 
 .90نسي: الواحد المتعدد النص األدبي بين الترجمة والتعريب، ، صحبيب مو  -)1(
 .005حبيب مونسي: نظريات القراءة في النقد المعاصر، ص -)2(
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 ،أو حركة بمعنى أنه دينامية مرافقة  ، "مونسي"هو إال فعل كما يرى  فالتأويل ما
 ارتبطوالتأويل في العصر الحديث  ،ومصاحبة لفعل آخر وهو القراءة فهما متالزمان

 شعرية.بالنصوص وتحليلها سواء كانت نثرية أم 

مصطلح التأويل إضافة إلى الهيرمينوطيقا، فالتأويل هو استخالص  "مونسي" استخدمفقد 
واستنتاج كنهه وأغواره والبحث عن صفاته الجمالية التي يتميز بها  األدبيمرامي العمل 

نه يبحث عن المعنى لتوضيحه أو  تهنظرية التأويل ذاته وممارس » أما الهيرمينوطيقا فهي:
 (1).«بمعنى أن هذا المصطلح ال إطار له ليكون تعريفا ثابتا أو تفسيره

فالهيرمنوطيقا ليست منهجا ثابتا له أسس وقوانين بل هي بحث بين ثنايا اللغة لتفسير 
 .هاألفاضها وبيان سماتها التي تميز 

ذلك " الهمس" الخافت وراء صخب اللغة إنه يحاول » يعرف التأويل بأنه: "مونسي "و 
وتدبر مقاصد المتكلم، فيرجح قوال على قول ويغلب معنى على معنى، حتى  دوما تفهم،

 (2)«.يتحقق نهاية األمر مما يريده هو من النص، ال ما يريده النص منه

هو يعتمد على و فالهمس ضد الجهر  ،ففعل التأويل عبارة عن همس بصوت خافت 
راء ضجيج وصخب بحث عن مقاصد المتكلم و  أيضا وهو ، السهولة ال على الخشونة

وفي األخير يستقيم له القصد  ،رأيا على رأي ومعنى على معنى  القارئفيغلب فيه  ،اللغة 
المتكلم)المؤلف(؛ فالمتلقي يؤول كيان أن هذا القصد نابع من كيان المتلقي ال من  دبي

ال و  فهو ال يبقي على حرفيته؛ النص كما يراه هو، ويعطيه تخريجات من صنعه وابتكاره 
  .لى مقصديات المؤلفع

                                                 
(1)- http:// albayanig.com / ?p=15922    .12090 تاريخ الزيارة:0211/20/21 على الساعة 

 90والتعريب، ص حبيب مونسي: الواحد المتعدد النص األدبي بين الترجمة -)2(



 نسيالمصطلحات النقدية عند حبيب مو                                الفصل الثاني:

 

 

- 56 - 

 

وكنه هذا  ،يبحث عن غور لالكتشافالكائن البشري كائن فضولي بطبعه محب 
ضرورية، فكل بشري سوي يعير االنتباه إلى  » ومسبباته لذلك كانت عملية التأويل ،العالم

ما يحيط به من ظواهر الكون فيريد أن يتعرف على تفاصيل ما ظهر منها، وتقوده عملية 
 (1)«.الظواهر إلى طلب معرفة ما خفي منها وما بطن التعرف على

وكافية من أجل فهمه  ،يبغي الوصول إلى معرفة العالم معرفة تكون شافية فاإلنسان
 ظواهره الكونية والطبيعية واكتشاف أسبابها ونتائجها.  واستيعاب واستيعابه

اما كبيرا وكللوه اهتم األخيرفقد أولى الغرب هذا  بامتيازفأصل مصطلح التأويل غربي 
بالحلقة الهيرمينوطيقية"   يقرن عملية التأويل   Dilthey"()بدراسات عديدة، فنجد" دلتاي 

ال بد لنا أن نتعامل مع هذه  » والتي تعني أننا إذا أردنا أن نفهم أجزاء أية وحدة لغوية
  (2)«.ئهاألجزاء وعندنا حس مسبق بالمعنى الكلي، لكننا ال نستطيع معرفة معاني أجزا

 دون وعينا التام بالمعنى الكلي)المسبق(.

والتي أجمل فيها مجمل "الحلقة الهيرمينوطيقية  "يشترط في عملية التأويل "دلتاي"فإذن  
ومنه توجب علينا حسب رأيه إعطاء األولوية  لفهمنا الكلي  ،التأويلتصوراته عن 

ريك دونالد نجد " ا و لألشياء ، ثم يأتي فهمنا الجزئيومن  المسبق،
)الحلقة الهيرمينوطيقية( ويجعل التأويل  "دلتاي"ينطلق من فكرة  E.D.Hirsch"()هيرش

ممكننا والمعنى واحد ووحيد؛ فالمعنى عنده هو ما يقصده مؤلف النص، ال المتلقي. 
والمتلقي عند إقباله على عملية أو فعل التأويل توجب عليه معرفة قصد المؤلف من 

لنص أو ما يبغيه أو يقصده هو. وأن هذا المعنى واحد مع مرور النص وليس قصد ا
                                                 

 .019ص ، 1550،1طبيروت ، المركز الثقافي العربي،، محمد مفتاح: التلقي والتأويل مقاربة نسقية -)1(
()- ( :فيلسوف وطبيب نفساني ألماني من مؤلفاته فلسفة ال1999-1511دلتاي )ويكيبيديا الموسوعة الحرة (حياة( . 
 .95األدبي إضاءة ألكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا، ص ميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد -)2(
()- ( :أستاذ وأكاديمي وناقد أدبي أمريكي.1599-1509اريك دونالد هيرش ) )ويكيبيديا الموسوعة الحرة( 



 نسيالمصطلحات النقدية عند حبيب مو                                الفصل الثاني:

 

 

- 57 - 

 

هذا  الزمن ويمكن لنا استعادة هذا المعنى في مراحل أخرى لكن حسب " هيرش" يبقى
 ثابتا ال يتغير. المعنى

يسمى بجماليات التجاوب هي التي فسحت  نظرية القراءة أو ما أن "مونسي"يؤكد حبيب  
؛ فأصبحت السلطة له القارئه اهتماما بالغا من خالل عنصر المجال أمام التأويل وأولت

في  "مونسي"المقاربة حسب  فغدت القراءة أو اإلطالقمقابل موت المؤلف وتغيبه على 
جميع أحاسيسه وآالمه وآهاته  القارئيلقي فيه  ،والقارئالنص الحداثي حوار بين النص 

لم يقل من هنا  النص ما قولين ويستطيع أ ،  فهو يحلل النص حسب ميوالته ،وأناته 
 الطرف األساس في العملية التأويلية. القارئأصبح 

فقد جاءت فلسفته في   GeorgGadamer-Hans "() أما "هانز جورج جادامير 
هوسرل التي كانت تعتمد على الرغبة  كانت وهيغل و» التأويل كرد فعل على فلسفة 

سة لعبة ما، من ال ر مما» هو يعتبر التأويل: و  (1)«.لذاته اإلنسانالمطلقة في أن ينصت 
يشارك فيها بجد يوصف بتعطيل اللعب بينما من يشارك فيها بجدية يتسم باالنتماء 

  (2)«.للعبة

 (3)«.ألن للعب عالقة بما هو جدي » فعلينا االندماج واالرتباط باللعب

                                                 
()- ( :فيلسوف ألماني اشتهر بعمله الشهير "الحقيقة والمنهج".0220-1522جادامير ))ويكيبيديا الموسوعة الحرة(. 
، 909ع  المناظرة الفرنسية األلمانية:النظرية النقدية،التأويلية والتفكيكية تر:اسماعيل عبد الغني أحمد،:أندرو باوي-)1(

المجلس األعلى  ، القرن العشرون المداخل التاريخية والفلسفية و النفسية موسوعة كمبريدج في النقد األدبي ،،  9ج 
 .151ص2112،  0  ، طللثقافة، القاهرة

 .50ميجان الرويلي، سعد البازعي : دليل الناقد األدبي، ص -)2(
هانز جورج جادمير: الحقيقة والمنهج الخطوط األساسية لتأويلية فلسفية، تر: حسن ناظم، علي صالح، دار أويا ، -)3(
 .190، ص0229، 1ط
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نأتي لعملية التأويل  فشرط جادامير األول واألخير هو الجدية في اللعب بمعنى أننا عندما
دمج في هذه اللعبة ونصبح جزءا منها؛ فعندما نؤول نصا من النصوص نفن ؛لعبة نعتبرها

 .هي مفتاح التأويل "جادامير"فإننا نندمج فيه ونؤوله بجدية فالجدية عند 

والالعب نفسه يعرف اللعب مجرد لعب موجود »  عن الالعب فيقول: "جادامير"ث دويتح 
 (1).«ه جدية األغراضفي عالم تحدد

فعليه أن يدرك أن تأويل النص ،يقصد بلفظ الالعب المؤول الذي يؤول النص  "جادامير" 
حدده جدية األغراض فال مجال في التأويل إلى االستهتار بألفاظ النص أو تاألدبي 

 باللعبة ككل. استهتاربالنص ككل فهذا 

ما فقدها في اللعب، فالذات عندما يحقق نفسه إذا  "جادامير"فالالعب أو المؤول حسب 
 وتنسى نفسها بين أحضان اللعبة فتصبح جزءا منها.  ،تترك نفسها للعب فإنها تندمج فيه 

في الكشف عن داللة أصلية  »أيضا عن المؤول ويحصر اهتمامه  "جادامير"ويتحدث 
 ( 2)«.متوارية خلف المكتوب المراد معالجته

لمات النص وبيان المراد منها والدفع بداللتها األصلية فدور المؤول إزالة الحجاب عن ك 
عبارة عن أداء ويصبح  "جادامير"اللعبة التي يتحدث عنها  فاللعب أو ،ظهور للعلنلل

بالمسرحية الدرامية إذ أن الممثل يؤول »  عن اللعب شبيه "جادامير"التأويل حسب حديث 
مشاركته وصيرورتها والمسرحية  إلى المسرحية ومن خالل انتمائهمن الداخل من خالل 

 (3)«.الكبرى التي تلعب فيها أدوارنا هي التاريخ

                                                 
 .190المرجع نفسه، ص -)1(
ادئ، األهداف، تر: محمد شوقي الزين، منشورات االختالف، هانز جورج غادمير: فلسفة التأويل: األصول، المب -)2(

 .119، ص0221، 0طالجزائر، الجزائر العاصمة، 
 .50ميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد األدبي، ص -)3(
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داخل العمل  بالتأويل عندما يكون داخل النص أو ودراية فالمؤول يكون أكثر معرفة 
 األدبي فاالندماج في العمل األدبي يمكننا من حماية النص من سوء الفهم.

 القراءة:- 5

وهي ضرورية لدارس النقد  ،مليات الصعبة والمستعصية تعد القراءة عملية من الع 
وهو  آخر، بل نروم شيء  هجية الحروف واالستهالك المحدودتوال نقصد بها  واألدب،
 .اإلبداعالتشكيل والمشاركة في  إعادة

 أعمالهمن  األكبرخذ النصيب أوقد شغل مصطلح القراءة "حبيب مونسي" كثيرا، فقد 
 :وافرده بأربع مؤلفات هي

 المعاصر. قدنظريات القراءة في الن -

 والتحول. النشأةفعل القراءة  -

 القراءة والحداثة. -

شكالياتفلسفة القراءة  -  المعنى. وا 

وهي )فعل( ليصبح  ، أخرىكثيرة بكلمة  أحايينيقرن هذا المصطلح في  "مونسي" نوكا
 فعل القراءة.

ترادف عنده كلمة عش، بأن كلمة اقرأ  إيمانهفما يشجع ناقدنا على المضي قدما هو 
"اقرأ" ترادف عندنا عش  أن إيمانناما يشجعنا على المضي قدما هو  أنناغير »يقول: 

الحياة،  أولويات، فالقراءة عند "مونسي" من (1) «أعيش أناأقرأ إذا  أنافتكون معادلتنا اليوم 
 ع العيش.والماء الذي يرتوي منه، فمن دونها ال يستطي ،فهي مثل الهواء الذي يتنفسه 

                                                 
 .91حبيب مونسي: نظريات القراءة في النقد المعاصر، ص -)1(
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 ".أعيش أنا إذن اقرأ أنافي الحياة عبارة "  واألخير األول هئفمبد

عادةيتجاوز مهمة الفهم إلى االكتشاف واالنتخاب »  "مونسي"وفعل القراءة عند   وا 
 أنها، ومن هنا يمكننا القول بأن القراءة ليست عملية سهلة كما يظن البعض، (1) «التشكيل

لنص بل هي عبارة عن فعل دينامي عنوانه االكتشاف ل ال تقتصر على الفهم المحدود
إلى االنتخاب الذي يتميز  إضافةوالتنقيب بين ثنايا كلمات النص،  ،بمعنى التفتيش 
، وهي أخرىمرحلة  تأتيالصالحة والتي تثير اهتمام القارئ، بعدها  األشياءباالنتقاء انتقاء 

ل المعطيات التي تحصل عليها جراء التشكيل : ففي هذه المرحلة يرتب القارئ ك إعادة
لنص من ل قراءتهقراءته للنص لتأتي المرحلة المهمة والحاسمة هنا يكتب ويخط القارئ 

 هوتوجهاتوحسب مجتمعه الذي يعيش فيه وحسب انتماءه  ،وجهة نظره حسب ثقافته 
 الفكرية، ليكون بهذا قارئا متفاعال ومنتجا.

الحفر بعيدا عن السطحي »فعل  أنه،(2) «بناء جديدو  -هدم لالعتقاد السابق» فالقراءة 
عبور من الدال نحو مدلول  أنهاالمباشر المنتهي، توجه صوب العميق والباطن والمكتنز، 

، فالقارئ هنا يقوم بهدم (3) «متحقق ما قبلي، يبدعه المتلقي لحظة قراءة  أوغير منته 
 نصه الخاص به. أي ديدبناء صرح ج بإعادةالكاتب ومن ثم يقوم  أونص المؤلف 

، آخرنعبر إلى عالم  أننخلق ،  أنعبر خياالتنا  األسطرنسافر عبر  أننقرأ معناه  أن
االندماج المعرفي والذاتي في مجال »نقرأ معناه  أنبغد أفضل،  نأمل أنأن نقرأ معناه 

                                                 
 .025، ص المصدر نفسه-)1(
 .9المعاصر، ص قدالقراءة في النحبيب مونسي: نظريات  -)2(
، 0210فيفري  ط(، .) د،األثرمنة أمقران: تشكيل القارئ الضمني في رواية دمية النار لبشير مفتي، مجلة آ -)3(

 .11ص
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قي بها والذاتية لنل ،جل مكتسباتنا المعرفية ، فنحن في عملية القراءة نستخدم (1) «النص
  على النص فنحقق االندماج مع النص.

لذلك كان  ، يهومعان هوكنه أغوارلبيان  ،(2) «أوالعلى استنطاق اللفظ »وفعل القراءة يقوم 
 (3)«.صعبا شاقا تحفه المزالق »هذا الفعل 

عبارة عن قراءة كلمات  ألنها، (4) «كلها كتابة في نصوص»القراءة  أن "مونسي"ويعتبر 
 مكتوبة بالخط. األسودبر مخطوطة بالح

القراءة فعل خالق يقرب الرمز من الرمز، ويضم العالمة إلى  أن "مونسي"كذلك يؤكد »
 الت نصادفها حينا ونتوهجها حينا،العالمة، ويسير في دروب ملتوية جدا من الدال

 فالقراءة عبارة عن اكتشاف أللفاظ ودالالت جديدة. ،   (5) «فنختلقها اختالقا

 

                                                 
 .199حبيب مونسي : فعل القراءة النشأة والتحول، ص -)1(
 .00حبيب مونسي: الواحد المتعدد النص بين الترجمة والتعريب، ص -)2(
 .011حبيب مونسي: نظريات القراءة في النقد المعاصر، ص-)3(
 .191حبيب مونسي : فعل القراءة النشأة والتحول، ص-)4(
 .099ينظر: حبيب مونسي : القراءة والحداثة، ص -)5(
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من خالل دراستنا لموضوع المصطلح النقدي عند حبيب مونسي، والذي وقفنا فيه 
عبر عدة محطات بدأناها بتعريف المصطلح النقدي لغة و المصطلح عند العرب القدماء 

من ثم إشكالية المصطلح إضافة إلى بعض المقترحات للحد من المحدثين وعند العرب 
 . اإلشكاليةهذه 

رصد أهم المصطلحات  محاولينلمرجعيات الفكرية عند حبيب مونسي مركزين على ا
 النقدية عند مونسي، توصلنا إلى النتائج التالية: 

وهو اتفاق جماعة على شيء معين وتوجد  ،المصطلح و العلم وجهان لعملة واحدة -
 أسباب عديدة لظهور إشكالية المصطلح من بينها: الترجمة. 

المصطلح تأليف معجم حديث يضم كافة المصطلحات  إن الحل األنجع إلشكالية-
 النقدية. 

 مرجعيات مونسي مرجعيات فكرية متنوعة منها الغربية و العربية.  -

 لكن المرجعيات العربية تسيطر على المدونة. 

و ناقد عريق أصيل هو عبد  ،نه تتلمذ على يد أستاذ فالرجل ال يتجرد من األصالة أل
 ة بالقراءة و الحداثة. نمشرفا له في رسالة الماجستير المعنو  استاذالملك مرتاض فقد كان أ

 فقد رجع مونسي كثيرا لهذه الشخصية. 

 . وجون ايكلس مللر عن المرجعيات الغربية فقد كان النصيب األكبر فيها لهنري ماأ

للمدونة حاولنا رصد أهم المصطلحات النقدية عند حبيب  المتواضعة من خالل قراءتنا-
 : ي.مونس
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فقد تمكنا من إيجاد المصطلحات التالية ) الكتابة ،البنية ،النص، التأويل ،القراءة ( 
 من الكتابة تشكيل أو بناء العالم.  "يقصد مونسيف

 كيان مغلق قائم بذاته. فهي البنية عنده أما 

منها: النص، األثر الفني، األثر تسميات عديدة  خذيأ "مونسيفي حين أن النص عند "
 وهو مزيج بين فكر القارئ وفكر المتلقي  ، األبدع الفنيداعياإلب

النصوص عند مونسي منها، النص الشكل، النص الوثيقة، النص الجامع،  أنواعتتعدد و 
فهو سند  ،فالنص الشكل يتميز ويتفرد من خالل شكله، أما النص الوثيقة  ،النص التحفة

نص الجامع نص ينفتح على جمعانية تطبق عليه المناهج مجمل تصوراتها في حين أن ال
 القراءة. 

تحليل  وجمعانية القراءة استخدام مجموعة من المناهج لقراءة يقصد مونسي من  و
النصوص، ونجد المصطلح نفسه بمعناه عند عبد الملك مرتاض بتسمية أخرى هي 

 التركيب المنهجي. 

ا متالزمان حسب وجهة مرتبط بمصطلح آخر هو القراءة فهم التأويل عند "مونسي"  أما
 نظره. 

 و التأويل عنده هو همس خافت وراء صخب اللغة.  -

 فالقراءة هي الحياة. « أنا أقرأ إذن أنا أعيش» عبارة واحدة هي ويقصد مونسي من القراءة 

كانت هذه بعض النتائج المتوصل إليها من خالل دراستنا المتواضعة لهذا الموضوع 
 ويبقى مجال البحث مفتوحا
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حد العرب: إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتابا إال قال في غده: لو أكما قال و 
ولو زيد ذلك لكان سيتحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، وترك ذاك  ،غير هذا لكان أحسن

 لكان أجمل وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر. 

 يد من إثراء البحث وتصويبه. وأنفسنا ترحب بكل نقد بناء يز 

وأخيرا نسأل اهلل التوفيق، والسداد فهو نعم المولى ونعم النصير. 
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 الملحق األول: السيرة الذاتية والعلمية لحبيب مونسي:

 :السيرة الذاتية-1

 وترعرع نشأ وفيها ،بالقعدة، )زهانة( والية معسكر 7591عام:  ولد حبيب مونسي 

 .أطفال 05 وله  متزوج 

جامعة سيدي بلعباس. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. قسم اللغة العربية يعمل في  -
 .الجزائر 00222وآدابها سيدي بلعباس 

 :السيرة العلمية-2

 :النشرات الدولية-أ

 : أطر الكتابة اإلبداعية عند ابن األثير. كتب مونسي 7551في عام      

 .األدب الجزائري كتب عن  العربية( منتدى)اإلماراتب  

 السعوديةب النص الجديد القراءة السياقية وتغييب النصنشر 

 (عالماتفي مجلة )   من أنماط الفعل القرائي إلى أنساقه سوسيولوجيا القراءةإضافة إلى  

 (اآلفاق في مجلة) اكتساب المعارف والتوجيه ةاألردن استراتيجيب نشر  7555في 

صيل:النص المستقل والصمت.إشكالية فهم أوعي الحداثة وأزمة الت رة نشفي نفس السن
 .(كتابات معاصرة) لبنانباآلخر 

          جمالية التلقي ، النص وأفق االنتظار والتأويل.  األردنفي ذات العام نشر ب 
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جمالية التلقي:  :تحت عنوان  مقال في جزأيننشر منتدى) اإلمارات( في  0222عام في  
 .(التنظير الحداثي)  0، (تأصيل التراثي)ال7

 :الكتب -ب

 القراءة والحداثة. مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية.  -  7

  نظرية الكتابة في النقد العربي القديم -  2

شكاليات المعنى   -  3  .فلسفة القراءة وا 

 فعل القراءة النشأة والتحول.   - 4 

 ي. توترات اإلبداع الشعر   -5 

 .فلسفة المكان في الشعر العربي -  6 

 .شعرية المشهد في اإلبداع األدبي -  1

 .الواحد المتعدد النص األدبي بين الترجمة والتعريب-   8 

 .نقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي-  5 

  نظريات القراءة في النقد المعاصر.-  10  

 .قراءة في قصة سيدنا يوسف المشهد السردي في القرآن الكريم -  11 

  .موسىالتردد السردي في القرآن الكريم. مقاربة لترددات السرد في قصة سيدنا -    12

 )سيماء النماذج البشرية في القرآن الكريم.)مخطوط-   13

 )المستقبلية في الحديث النبوي الشريف. )مخطوط-14 

 .يالرواية الجزائرية. أمل االنتظار وخيبة التلق-   15
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 .كتاب المراجعات. في الفكر واألدب والنقد.-   16

 :الروايات المنشورة-ج

 متاهات الدوائر المغلقة.  - 1 

 جاللته األب األعظم-  2

 على الضفة األخرى من الوهم. -  3 
  مقامات الذاكرة المنسية. - 4 
 .العين الثالثة- 9 

 :الملتقيات الدولية ومداخالتها-د

ملتقى دولي :اإلسالم والدراسات المستقبلية.معهد الحضارة  نوفمبر  1 -  1998 
 .اإلسالمية. عنوان المداخلة: النبوءة والغيب، استراتيجيا استعمار المستقبل

ديسمبر.الملتقى المغاربي .اللغة العربية والمناهج الحديثة.معهد اللغة العربية 2  -1998-
 .مستويات التلقي و التأثير .تلقيوآدابها جامعة تلمسان.عنوان المداخلة:جمالية ال

جوان. الملتقى الدول األولي: الخطاب العلمي في الجامعات. جامعة البليدة. 3 -2000-
 . عنوان المداخلة: الخطاب األدبي والمواقف السيكومعرفية

الترجمة.جامعة وهران. عنوان المداخلة:  إستراتيجيةالملتقى الدولي حول  ماي000-40 
 .. قراءة في تحوالت النص بين التلقي والترجمةالواحد المتعدد

 :الملتقيات الوطنية ومداخالتها-ه

. عنوان الملتقى الوطني: حول البيداغوجيا.جامعة سيدي بلعباس  7551جوان    
 .اب المعارفاستراتيجيا اكتسالمداخلة: مبادئ التعلم 
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يدي بلعباس.عنوان الملتقى الوطني الثاني حول أدب الثورة. والية س 7551نوفمبر  3
 .المداخلة: موضوعة الجبل في شعر مفدي زكرياء. قراءة في جماليات المكان

 

 مراجع الترجمة:

https://web.facebook.com/boumediene.djellali?ref=ts&fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/boumediene.djellali?ref=ts&fref=ts
https://web.facebook.com/boumediene.djellali?ref=ts&fref=ts
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 عربي(.  -ثّبت ألهم المصطلحات الواردة في البحث ) فرنسي الثاني: المحلق  

  Acte d’interprétation - فعل التأويل 

  Critique - نقد 

  Décès de l’auteur - موت المؤلف 

  Discours - خطاب 

  Document texte - النص الوثيقة 

  Dynamique - دينامية 

  Ecriture - كتابة 

  Forme - شكل 

  Herméneutique - يقا هيرمينوط

  Interprétation - تأويل 

  L’acte d’écrire - فعل الكتابة 

  Linguistique - لسانيات 

  L’ouverture du texte - انفتاح النص 

  Lecture - قراءة 

  Lecture historique - قراءة تاريخية 

  Loi de la lecture - فعل القراءة  

  Masterpiece texte - النص التحفة
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 Méthode - نهجم

 Modernité - حداثة

 Monde physique - عالم مادي 

  Alâchi texte - النص الجامع

  Narration - سرد

 Objet - موضوع

 Poétique - شعرية

 Problématique - إشكالية

 Référence - مرجع

 Réferent - مرجعية

  Science - علم 

  Sémiotique - سميائية 

  Signifiant - دال  

  Signifié - مدلول 

  Simiologie - سيميولوجيا 

  Sio - ذات 

  Structuralisme - بنيوية 

  Structure - بنية 
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  Terme - مصطلح 

  Texte - نص 

  Texte archéologique - النص األثر 

  Texte de formulaire - النص الشكل 

  Théorie de la réception - نظرية التلقي 

 Traduction - ترجمة 
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  قائمة المصادر

 عــــــوالمراج   
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 .عن نافع )المصحف االلكتروني( رواية حفصب * القرآن الكريم،

 :أوال: المصادر

حبيب مونسي: القراءة و الحداثة مقاربة الكائن و الممكن في القراءة العربية، -2 

 .2222منشورات اتحاد العرب، ) دط ( ، 

ترجمة والتعريب دراسة، دار الغرب حبيب مونسي: الواحد المتعدد النص األدبي بين ال-9
 .0229لنشر والتوزيع، وهران، )د. ط(، 

: شعرية المشهد في اإلبداع األدبي، ديوان المطبوعات الجامعية ، حبيب مونسي-0
 .2119)دط(، 

حبيب مونسي : فعل القراءة النشأة و التحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر -9
  .0221/0220نشورات دار الغرب، )د ط(، أعمال عبد الملك مرتاض، م

: فلسفة القراءة و إشكاليات المعنى من المعيارية النقدية إلى االنفتاح  حبيب مونسي-1
 .القرائي المتعدد ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، ) د ط (

فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية دراسة، ديوان : حبيب مونسي-9
 .0211، )د.ط(بوعات الجامعية،المط

 .0219، 1حبيب مونسي: مراجعات في الفكر واألدب والنقد، دار التنوير،الجزائر، ط-9
المعاصر، منشورات دار األديب، وهران،  قدحبيب مونسي: نظريات القراءة في الن-5

 .0229)د.ط( ،
المناهج منشورات المنجز العربي في النقد األدبي دراسة في  قدنقد الن: حبيب مونسي-12

 .0229، (ط د)،وهران ،  دار األديب
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 المراجع العربية:ثانيا: 

بغداد ،)د ط(، ،منشورات المجمع العلمي  النقدي ، المصطلح أحمد مطلوب: في -11
0220 . 

سعيد بوطاجين: الترجمة و المصطلح دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي ال -10
 . 0225،   1لوم ناشرون ،طالجديد، الدار العربية للع

 سعيد يقطين: انفتاح النص،الروائي النص والسياق، المركز الثقافي العربي، بيروت، -19
 .0،0221ط ،لبنان
 ،األردن -سناني سناني: في المعجمية والمصطلحية، عالم الكتب الحديث، إربد -10

2102 
، 1يد المتحد، طدار الكتاب الجد عبد السالم المسدي: األدب وخطاب النقد،-02

 .0220مارس
ورصد  عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد)متابعة ألهم المدارس النقدية المعاصرة -11

 .1،0219لنظرياتها(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،ط
 .1551، 1ط ،الكتابة، دار اآلداب، بيروتذامي: الكتابة ضد غعبد اهلل ال -19
 ،الكويت م المعرفة،البة من البنيوية إلى التفكيك، عالمرايا المحد ة:عبد العزيز حمود -19
 .1559، (د.ط)

عالم ،عمار ساسي : المصطلح في اللسان العربي من آلية الفهم إلى آلية الصناعة  -15
 0225،   1ط،األردن  -إربد الكتب الحديث ،

المصطلح في الخطاب  فاضل ثامر : اللغة الثانية في إشكالية المنهج و النظرية و -02
 1550، 1النقدي العربي،المركز الثقافي العربي، ط

 كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر، دار الماليين،-01
 .1590، فبراير9ط ،لبنان -بيروت
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مونيس بخضرة، تاريخ الوعي مقاربة فلسفية حول جدلية الوعي بالواقع، منشورات  -00
 ..الف، ) د ط(دار االخت

 المركز الثقافي العربي، التناص، استراتيجية طاب الشعريخمحمد مفتاح: تحليل ال -09
 .9ط ،بيروت

 محمد مفتاح: التلقي والتأويل مقاربة نسقية ،المركز الثقافي العربي -24
 .1،1550،طبيروت

تيار  ازعي: دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سبعينبميجان الرويلي، سعد ال-09
 . 0229، 0ط،  بيروت، لبنان ،ومصطلحا نقديا، المركز الثقافي

محمد أمهاوش: قضايا المصطلح في النقد اإلسالمي الدكتور نجيب الكيالني  -01
 .0212، 1عالم الكتب الحديث، ط  ،نموذجا

محمود درابسة :مفاهيم الشعرية دراسات في النقد العربي القديم دار جرير للنشر و  -20
 1559 .1ط،األردن -اربد   زيع،التو 
محمد الناصر العجيمي: النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، دار محمد  -09

 ، 1ط،صفاقس  علي الحامي للنشر و التوزيع،
يوسف و غليسي : إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،الدار  -05

 .0229 ،1ط ،الجزائر–ة العاصم، الجزائر العربية للعلوم ناشرون 
 دبي الحديث، دار األمين للنشر والتوزيع،أيوسف نور عوض: نظرية النقد ال -92

 .1550 ،1ط القاهرة،
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 ثالثا: المراجع المترجمة:

 
 

أندرو باوي:المناظرة الفرنسية األلمانية:النظرية النقدية،التأويلية والتفكيكية -24
موسوعة كمبريدج في النقد األدبي ، القرن  9ج  ،909ع  تر:اسماعيل عبد الغني أحمد،

لعشرون والمداخل التاريخية والفلسفية،   العشرون المداخل التاريخية والفلسفية و النفسية
  21120المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط 

رشيدة التريكي : الجماليات و سؤال المعنى تر : إبراهيم العميري ، الدار المتوسطة -90
 .0225، 1ط  ،تونس –، بيروت للنشر 

، موسوعة 9، ج 909روبرت هولب:الحداثة والحداثية والتحديث تر:فاتن موسى، ع -99
لعشرون  العشرون المداخل التاريخية والفلسفية و النفسيةكمبريدج في النقد األدبي القرن 

 2112،   0والمداخل التاريخية والفلسفية،  المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط
 .1،1550روالن بارت: نقد وحقيقة، مركز النماء الحضاري، تر: منذر عياشي،ط-90
هانز جورج جادمير: الحقيقة والمنهج الخطوط األساسية لتأويلية فلسفية، تر: حسن -99

 .0229، 1ناظم، علي صالح، دار أويا ، ط
حمد شوقي هانز جورج غادمير: فلسفة التأويل: األصول، المبادئ، األهداف، تر: م-91

 .0ط 0221الجزائر العاصمة،  -الزين، منشورات االختالف،  الجزائر

 

 المعاجم والقواميس:: رابعا

 
 ،لبنان -ل في األدب ، دار الكتب العلمية ، بيروتصتونجي:المعجم المفالحمد م -99
 .1555، 0ط

                                   جبور عبد النور : المعجم األدبي :دار العلم للماليين ،بيروت.-99
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 شريف الجرجاني: معجم التعريفات ،تحقيق :المنشاوي، دار الفضيلة، )د ط(.ال-27
 .عبد السالم المسدي:قاموس اللسانيات،الدار العربية للكتاب )دط(-40
ج  .ط()د،فارس : مقاييس اللغة ، دار الفكر ، تح : عبد السالم محمد هارونابن -01

0،  1595. 
 .2ط ،لبنان -مؤسسة الرسالة ، بيروت ،: قاموس المحيطيز أبادفيرو ال-43

مكتبة  كامل المهندس:معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب، مجدي وهبة،4-   9 
 . 1590، 0ط ،بيروت -لبنان لبنان،

المعجم الفلسفي، دار فداء الحديثة للطباعة و النشر و التوزيع،        :مراد وهبة-  44
 .0229ط(،   .)د، القاهرة
 .لمعارف،القاهرةامنظور: لسان العرب، تحقيق عبد اهلل الكبر و آخرون، دار ابن -  45

 : المجالت:خامسا

         منة أمقران: تشكيل القارئ الضمني في رواية دمية النار لبشير مفتي، آ-01
 .0210) دط(،  فيفري ،مجلة األثر

راسات العربية المعاصرة بين األصالة  و المصطلح النقدي في الد خليل عودة:- 09
 التجديد "األسلوبية " أنموذجا ، جامعة النجاح الوطنية ،مجلة جامعة الخليل للبحوث .

جامعة  ،مجلة الخطاب، 0رابح ملوك: قصيدة النثر:إشكالية المصطلح ، العدد - 09  
 .0229ماي ،، منشورات مخبر تحليل الخطاب  -وزوتيزي -ملود معمري 

رفاس :المصطلح العلمي في اللسان العربي بين صناعة الفكر وفكر سميرة  -47
مجلة مصطلحيات ،مطبعة أميمة ،)دط( ،  جامعة الجزائر ،  5- 4الصناعة ع

 .3002نوفمبر
، مجلة المجمع 0،ج9،مج أحمد مطلوب : إشكالية مصطلح النقد األدبي المعاصر-92

 . 1559العلمي العراقي 
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، مجلة عالمات، كلية اآلداب 12فعل القراءة و إشكالية التلقي،ع  حمد خرماش :م - 91
 . 1559فاس ظهر المهراز، )د.ط( ،

 

 

 :الجامعيةالرسائل : سادسا

مالك أسماء :إشكالية ترجمة المصطلح اللساني و السميائي إلى العربية "معجم بن  - 90
كر بلقايد بأبي امعة الدكتور: زبير دراقي ،ج إشراف المجيب" ألحمد العايد أنموذجا،

 ، )مذكرة ماجستير(. 0210-0219تلمسان 

            مواقع االنترنت:: سابعا 

     53  -WWW.ahlalloghah.com . 

      54  -WWW.arab-ency.com/ar   البحوث األثر الفني                                                                

 99 -http:// albayanig.com / ?p=15922.     
45 -https://web.facebook.com/boumediene.djellali?ref=ts&fref=ts. 

 

 

 

https://web.facebook.com/boumediene.djellali?ref=ts&fref=ts
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 الصفحة                    العنوان                                           
 شكر وعرفان

 د-.............................أ.......................................مقدمة: 
 5.ص...................................النقدي المصطلح حول لمحة مـدخـل:_
 9ص.......................................................المصطلح لغة. -1
 9...........................ص.............المصطلح عند العرب القدماء. -2
 7............................ص.المحدثين .........المصطلح عند العرب  -3
 11................صالمصطلح النقدي في الخطاب العربي الحديث. إشكالية -4
 11..............ص..........اإلشكاليةمن حدة  اإلنقاصمقترحات تسهم في  -5

  08.ص.........................حبيب مونسي: الفصل األول:المرجعيات الفكرية عند
  48ص.................................المرجعية ................................-أ

 20صالمرجعية اصطالحا .....................................................-ب
 20ص.....................................................مرتاض.لمالك عبدا .4

 21ص.............................................................جون اكلس .2

 27.ص.....................................................محمودزكي نجيب  .2

 29ص............................................................يهشام شراب .1

 22ص.............................................................ميللرهنري  .5

 22.......ص..................................................عبد اهلل العروي .4

 33.ص......................المصطلحات النقدية عند حبيب مونسي:الفصل الثاني:_
 91.ص...............................................................الكتابة -0
 29ص................................................................البنية  -2
 21.ص...............................................................النص -9
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 22.....................................ص..........................التأويل -2
 29ص................................................................القراءة -2

 79.......................................................................صخاتمة_
 70..................ص....................................................مالحق _
 02......................................................صقائمة المصادر والمراجع_
 19.ص......................................................................فهرس_


