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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 اعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :  يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطب -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
ِلف

َ
ت
ْ
خ

ُ
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َ
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وِر الل
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ة للُجذ الِلي  ُصول الد 

ُ
الِقي األ

َ
  - ت

ً
ُع مثاال

ْ
ط

َ
 –الق

 ِإدريس سليمان مصطفى                                                                                    
131 - 152 

بي ربيعة 
َ
 دراسة في صورة املرأة   سلطة االستالب في شعر عمر بن أ

 ِإيمان خليفة حامد                                                                                           
153 - 166 

 مـظاهر العـنف فـي روايـة الـشاحنة ملحـمود سـعيد 

 بيداء حازم سعدون                                                                                           
167 - 188 

دراسة موضوعية  مراثي شواعر العرب في)معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واإلسالم(

 و ِإيمان خليفة حامد دنيا عزيز محمد صالح                                                     فنية
189 - 224 

 دراسة سيميائية-العالمة املكانية في شعر عارف الساعدي

 و ِإسماعيل ِإبراهيم املشهداني   شفاء صالح سفر                                                      
225 - 244 

 وقفة مع املصطلح واملحتوى  معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واإلسالم

 دو ِإيمان خليفة حام دنيا عزيز محمد صالح                                                           
245 - 268 

حمد بن محجوب الرفاعي  )ت
َ
ي أ ِ

 
َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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    السردّي يف العراق جاسم محيد  كادميّيجاهات النقد اأَلاتِّ

   امنوذًجُأ

 شيماء حديد دانة 

10/10/2022 تأريخ القبول:       17/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 ,-جاسم حميد جودة–, في منجز سردي أكاديمي تحاول الدراسة تتبع االتجاه النقدي     
إذ بدأت من القصدية  ؛للتتابع وتراتب النظرية النقدية اموذج  كان هذا المنجز أن

 القصدية الغيبية)الالمرئية(, وكانت على ثالثة محاور:ِإلى  الغربية)التقليدية(
 .ل : خيوم البناء النقدي والثر الفلسفيو  المحور الأ 

 .المحور الثاني: هندسة التركيب وأطر التفكير
 .مغيبالمحور الثالث:  النص التائه وال

 نقدي ة.نظري ة, قصدي ة, الكلمات المفتاحي ة: 
 تــــوطــــــئة: 

يرتبط لن النقد  ؛النقد خطاب يكشف عن النظام الذي يتوسط الملموس والمجرد
العلوم والمعارف  - الدبي وغير الدبي يفي الخطاب النصالتي تحدث بتحوالت  

 ,حات الفلسفة في تقديم تلك الخطاباتليس هنالك نقد لم يتكئ على طرو فــ ,-والفنون
أتجاه أو خط  , إذ كل  نقد يفترض أن يكون لهومعرفة النظام الرابط الذي يحكمها

تصوراته وأفكاره من أبراج النقد  أن يبنيالذي يحاول  ,يختلف باختالف الناقد ,ينتهجه
الناقد ستطيع حتى ي والمتعددة, بتعدد الفلسفات وما تحتويه من نظريات نقدية, السابقة

يحاول من و صوص أو يكشف عن نظامها الحاكم, نيحاكم ال ,تجاه نقدياتكوين رؤية أو 
 ن  ضاف؟ لأ ين توصل؟ وماذا أأ أالتساؤل حول أين استقر النقد؟ و  خالل الكشف أن يحقق

 يمي ز الناقد ويضيف ,أي قراءة نقدية هي مؤسسة لنهج أو فلسفة أو نظرية أو أتجاه نقدي

                                                 

 /قسم اللغة العربية/كلية التربية للعلوم اإِلنسانية/جامعة بابلمدرس. 
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, بيد أن ذلك لم يكن له صدى النقدية المتغيرة بتغير التكوين الفكري للنقاد المنظومةِإلى 
مستقبلة واصبح النقاد العرب /الثقافة العربية ثقافة مستوردة ن  في الفكر النقدي الحديث؛ لأ 
عن تأسيس  هم يحومون حول دوائر مغلقة, أبتعد النقادن  المحدثين مشتغلين بالنقد؛ لأ 

ت أغلب تلك الدراسات النقدية هي صحائف تهب بها الرياح صار نظريات نقدية, حتى 
من كل جانب, لم تعالج الواقع ولم تقدم الحلول البديلة لما يعتريه من تشوه فكري وثقافي, 

 ولم تحاول أن ترصد الخلل في النقد ووظيفته الجوهرية.
يرصد مجموعة من التساؤالت هي:  هل يوجد استقرار للنقد   ن  حاول البحث أأ 

الفكر العربي, وما مستوى اإلنتاج واإلبداع أن وجد, وعند أي  حدود اختفى, وماهي  في
الحلول التي نحاول من خاللها النهوض بالنقد, وتقنين التأثر بالنقد الغربي, حتى نستطيع 
السير باتجاه الثقافة الحقيقية, والتخلص من السراب الثقافي المهيمن على الفكر النقدي 

د. جاسم حميد –معالجة دراسة نقدية أكاديمية في جامعة بابل بة, وذلك والرؤية النقدي
, اختصت الدراسة بالقصدية الغربية)الحتمية الجبرية(, التي ترى لكل ظاهرة سببا -جودة

قصدية الما وراء الِإلى  قصدية المعنى التي تؤولِإلى  ماديا يحكمها, لتتطور تلك القصدية
 هي:  ة,دية االحتمالية, وقد بنيت الدراسة على محاور ثالثي القصأأ المعنى الغيبية 

 مرحلة البناء, بناء النظريات النقدية واتكائها على المقوالت الفلسفية. -ا 
 بداع والتقليد والتبعية للنقد الغربي.لة التكوين, الذي يعالج قضايا اإلِ مرح -2
نقد العربي, موت الِإلى  تد  سباب الخفية التي أأمرحلة النتاج يعالج الأ  -3

 وتعطيل النظريات النقدية العربية.
ذ تبدأ الدراسة النقدية من مرحلة إِ  ؛لمراحل تنهض بها الدراسة النقديةتلك ا ن  إِ 

كل  مرحلة هي العلة, وهذه العلة  عد  ذ ت  إِ  ؛لة النتاج من خالل مرحلة التكوينمرحِإلى  البناء
, وهذا يتطلب تتبع بناء المعلول, حتى يتم من خاللهما استنطاق النصوصِإلى  تحتاج

هذه النصوص في مرحلة البناء, وارتأينا تسميته: خيوم البناء النقدي والفلسفي, أي البحث 
عن المادة الخام في بناء تلك النصوص من خالل المقوالت النقدية والفلسفية, وهذا 

لكل المحور يصب في مرحلة  التكوين وجاءت تسميته: هندسة التركيب وأطر التفكير, إذ 
كاتب هندسته في تقديم أفكاره ومنهجه؛ لتقديم معالجة أو أضافة في المنظومة الدبية, 
وجاء هذا المحور بعنوان: النص التائه والمغيب, أي لكل فسحة نقدية هناك نص مغيب 
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أو تائه عن المنظومة الدبية, يحاول الناقد إظهاره أو وضعه على جادة الصواب, أو 
 المنظومة النقدية.ِإلى  عل من يجده ويضيفهيظل مغيبا وتائها, ل

 المحور األول: خيّوم البناء النقدي واألثر الفلسفي: 

ِإلى  حتى تؤدي ,تصلح للتشييد والتكوين ,تنهض أخوام البناء على أرض خصبة        
م  ,نتاج مؤث ل, يناغي التغير والتجدد ويلبي اتجاهات وخطوط الوجود, والبد أن ترتكز خيو 

, بوصف النقد  البناء الذي تدور حوله طوبة الوجود المعرفي  مرتكزالعلى مسار نقدي 
 وغير المعرفي.

ِإلى  ثم ,(تنظير(عملية بناء النقد تنحصر على االفتراضات الفلسفية)ال إن  
هي  ةالمصداق المعرفي)النتائج(, فهذه البعاد الثالثِإلى  ثم ,االتجاهات العلمية)اإلجراء(

ا تجعله خطاب   ة,وما يتمخض من مفاهيم جديد ,ووظيفته ,هية النقدالتي تحاول ضبط ما
 ا. ا متجدد  منفتح  

النص يمثل تأثيرا  محتمال  يتم محاولة البحث عن عملية بناء النقد , تجعل  ن  إِ          
 ن  , بوصف القراءة الوسيط بين النص والناقد, أي إِ (1)التوصل إليه من خالل عملية القراءة

لذا عند البحث عن  ؛(2)(امعرفي   اكل فرد مستعمل لهذه اللغة اكتساب   اللغة))نسق يكتسبه
البد من معرفة  ,-جاسم حميد جودةفي نتاج - عملية بناء النقد في درس سردي أكاديمي

, في كتابيه: جمالية اممتد   اواحد   اخط ا, بوصفهئجثم التكوين ثم النتا النظري البناء
ها في الصل ن  لأ  ؛ل البذرة الولى للكتابةو  الأ إذ كان ز, العالمة الروائية, والظاهراتية والرم

 رسالة ماجستير, والثاني هو البذرة الثانية بوصفه أطروحة دكتوراه.
من القصدية  -جمالية العالمة الروائية-بدأ)د. جاسم حميد( في كتابه الول 

 ,بع نضج الجمالالغربية التقليدية, عندما أراد البحث عن الفاعل االبستمولوجي, محاوال تت
التي  ,مادة الخام في الفلسفات القديمةالالجمالية, بوصف الجمال هو ِإلى  ووصوال به

الجسد,  \الروح العرض, \المادة, الجوهر /رتنادي بالثنائيات التي قامت عليها) الفك
, أي إن النقد بدء على ثالثية بيرس,ِإلى  (, بدءا من افالطون وصوال المدنس... \المقدس

                                                 

 –قراءة, فولفانج ايزر, ترجمة: عبد الوهاب علوب, المجلس االعلى للثقافة , القاهرة ينظر: فعل ال - 1
2000 :3 . 

 . 18,  17:   2000, ترجمة: عبد القادر قنيني , افريقيا الشرق  النص والسياق, فان دايك  - 2
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احد ممتد ثنائي, حتى أضاف بيرس لتلك الثنائية القيمة, فأصبح النقد ثالثي, خط و 
وكل هذه الثنائيات هي بالصل  واستمر النقد يعالج القضايا أما الثنائية أو الثالثية.

, وهذه الثنائيات (1)الظاهرة والنظام الذي يحكمها, ومن خاللهما ت قاس جودة العمل وردائته
ِإلى  ت عليها, مما دفعتتأخذ داللتها على وفق النظرية التي نشأهي ابنة رؤى نقدية, 

 جراء النقدي عند معالجة المدلول.اختالف اإلِ 
تعالج قضية عالقة اللغة بالعالم, أن يجعل العالمة  )د.جاسم حميد(حاول و               

 ؛يا جديداأعطاه هذا النظر بعدا  تجريبإذ التفكير الفلسفي الغربي, ِإلى  من خالل النظر
 التحليل والرصد والكشف.  ِإلى  للبحث في تلك القضايا الفلسفية, وجرها

الذهان, هل يحاول)د.جاسم حميد( أن يجعل الفلسفة ِإلى  وهنا يتبادر السؤال
أو يجعل احكام النقد ترتكز على القاعدة الفلسفية؟ يمكن اإلجابة  ,تقوم على أحكام النقد
هي التي تقوم على الحكام النقدية, وهذا على وفق  الفلسفة ن  على هذا التساؤل بأأ 
دوران ِإلى  حكام النقد عند الباحثينارتكان الفلسفة على أأِإلى  أدى رأي)د.جاسم حميد(

عادة تدور البناء من باحث آخر, وشأنهم الوحيد الخالف ِإلى  النقد حول دوائر مفرغة, وا 
وما  ,م والخاص, متناسين وظيفتهمابين النقد والفلسفة, أيهما أعم وأشمل, أو ايهما العا

البذرة الولى للنقد ن يضع أأ )د.جاسم حميد( لأضافا وما هي حدود اشتغالهما؛ لذا حاو 
لعلها  ,معايير نقدية؛ محاوال وضع -المرتكز على القصدية الغربية التقليدية, -الحداثوي 

 كسرت طوق الفلسفة الكؤود, وهي:  تساهم في بناء نظرية نقدية,
الظاهرة على وفق مقصدية سابقة, ومن ثم معرفة القانون الذي يحكمها, ومعرفة  تحليل -1

ا من القراءة التاريخية واستنطاق اآلثار والحوادث ومعرفة نوع المقصدية وما وظيفتها, بدء  
 داللتها.

صورة ذهنية, من خالل توجيه الفكر لتفسير ِإلى  لكشف عن الصور المادية وترجمتهاا  -2
داة تعرف عليها, ويفرض عليها مداركه ويضفي ذلك جعل العقل أأ  الظواهر, ويتطلب

  عليها فاعليته.

                                                 

 . 17: : 2014, 1ينظر: العالمة الجمالية الروائية, جاسم حميد جودة, دار الرضوان,عمان, ط - 1
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خر, تفسر على وفق سياق تمثلها, فكل عنوان تعدد الدالالت وتميعها في دالالت أ   -3
 أسفل, وتمثل القراءة من اليمينِإلى  يمثل))العالقة االستبدالية التي تعني القراءة من أعلى

, أي قراءة قادرة على صنع صورة ذهنية في العقل, (1)اورية((اليسار العالقات التجِإلى 
 ها حقيقية وشاخصة في الزمان والمكان.ن  فالدالالت تتشكل وتتعدد؛ لأ 

اللغة تسبق الفكر, وتسمى)العقل اآلخر الذي له خصائصه النوعية والياته الخاصة, فتقول  -4
 .(2)قوال غير ما قاله الباث((

ت بالملفوظ الروائي, مت))هي المقاربة الشكلية التي اهالمقاربات السردية على نوعين -5
"الزمن, الصيغة, الرؤية", وركزت على الجماليات  وحددت ثالثة مواقع لدراسة الملفوظ

التي أهتمت بالبنى  ,التقنية)الموضوعية(...أما المقاربة الثانية فهي المقاربة السيميائية
 لفوظ, والسبب في ذلك بتقديرنا يعودالنصية وكشف مضمونية النص دون االهتمام بالم

ت المقاربة الشكلية باللفظ على أساس عتن, إذ ا(3)شحة المعاني التي تعطيها التقنية((ِإلى 
الزمن خط  ن  مكوناته: زمن صيغة وجهة, فالزمن يكشف عن تجربة الراوي في الرواية؛ لأ 

غة لفظية واحد متواصل ماٍض يحث على حاضر بدوره يبني للمستقبل, من خالل صي
 تحدد زمن النص واتجاه الراوي.

ا المفارقة السيميائية فقد عنيت  بالحدث والشخصية دون االهتمام بالملفوظ, م  أأ      
 هدفها الكشف عن البنية العميقة  التي تحكم البنية الشكلية السطحية. ن  لأ 

عندما يكون فعل الفقد ظاهرة سردية, تكشف عن زمن هذا الفقد من خالل صيغة  
اضي من خالل الحاضر, فعندما منية لها بعدها الزمني: المستقبل الذي يرتبط بالمز 

مصطفى سعيد( الشخصية المحورية في رواية)شرق متوسط( والده, أصبح الزمن فقد)
واحدا, حاولت الشخصية تعالج مستقبلها في الزمن الحاضر من خالل الزمن الماضي؛ 

يرة))ذات برود وجداني يغيب عندها لنه هويته أصبحت قوية تؤسس شخصية مغا
االرتباط النفسي بعالمها ويؤكد ذلك الزمن المفتوح الممزوج بالزمن المتواتر واللذات 
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,وهذا الزمن يرصد زمن مقصود (1)الطفولة وبسعة غير محدودة((ِإلى  يرتبطان بمدى يعود
 يعيشه كل من يعيش الحدث, وهو ما يسمى بالمقصدية التقليدية.

مقصدية ِإلى  حاول)د.جاسم حميد( أن يتنصل من المقصدية الغربية                
بقوله: ))أما  ,أخرى في كتابه الظاهراتية والرمز, ممهدا لذلك في كتابه العالمة الجمالية

التصور الظاهراتي, يفترص أن هناك تفاعال بين النص والمتلقي, ومن خالل هذا التفاعل 
, (2)والموضوع هو المدلول على وفق التصور البنيوي(( ينتج الموضوع. والنص هو الدال

التي تقرر))إن جمالية النص تتأسس في لحظة  ,ويتحقق ذلك من خالل معرفة القصدية
تفاعل بين الذات والموضوع, والجمالية هنا تتحقق بوصفها ناتجة عن تفاعل الطرفين 

لذات, إذ إنها حصيلة جمالية العمل الفني ال تساوي النص, وال تساوي ا ن  معا, أي أأ 
, وبهذا اصبحت (3)تفاعل االثنين, أي إن الموضوع الجمالي انتاج جديد يختلف عنهما((

فكر النسق الحاكم بين الذات والموضوع حتى تتحقق  تعتمد كليا على ا,منفتح االلغة نسق
 ,صديةهو فكر مغيب تقرره وتفسره الق ,الجمالية؛ فالفكر المراد به في الفلسفة الظاهراتية

وع, الموضِإلى  ين هما:))ـــ الوجود الذاتي أي الفعل المتجه من الذاتو التي تتميز بوج
, الذي يتطلب معرفة سياقية (4)والوجود الموضوعي ويتمثل بالوجود الواقعي الذي يقصده((

 مرتبطة بذات واعية.
لتتابع اب , يتسمل عن اتجاه الباحث في كتابيه, نجد إن االتجاه النقديءعندما نتسا

اللذين يتسمان بخط ممتد كاشف وراصد ’ , نتيجة عقلية الباحث ومنطق تفكيرهوالتراتبية
الخطاب النقدي, ويرصد تراتبية بنائه,  ابع)د.جاسم(يتإذ  ؛ومعالج لما هو تجريبي وجديد

حتى تكون كال شامال, تحوي الظاهرة وقانونها, فيكون الدال مالزم  أي تتابع نمو الظاهرة 
إذ حاول)د.جاسم حميد( تنظيم اتجاه نقدي يحاكم النصوص, وينظم ل والعكس, للمدلو 

لعلها تسهم في بناء منظومة نقدية عربية, وتقوم من خالل تنظيم  ,المقوالت, ويقدم نتائج
العقل, أي تتحقق داخل التجربة النقدية العربية, وبما إن أي تجربة محكومة بزمان 

                                                 

 . 80(جمالية العالمة الروائية:  1
 . 34م.ن :  2 -
 .22:  2016, 1الظاهراتية والرمز, جاسم حميد جودة,الدار المنهجية للنشر والتوزيع , عمان, ط - 3
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لنقدية بداية ونهاية, فعندما تعتمد الفلسفة على الحكام ومكان, فالبد أن يكون للتجربة ا
ل لنا مقوالت فلسفية ناضجة, فكل صفة صالنقدية, يتطلب ذلك معرفة مراتب النقد الذي أو 

فيها صادرة منه؛ لذا))يعد التواصل اشكالية فلسفية قبل أن يكون اشكالية أدبية, فالمقولة 
العالم(, وبهذا تكون  \للمقولة الفلسفية)اإلنسان النص( هي الموجه الدبي \الدبية)القارئ

, ومن هذه اإلشكالية (1)المعالجة الفلسفية سابقة على المعالجة الدبية لهذه االشكالية((
نتاج  سوف نناقش المحور الثاني: التكوين, وكيف أسست القصدية  لعملية التواصل وا 

 .(2)المعنى
 
 فكير:المحور الثاني: هندسة التركيب وأطر الت 

تحدد رؤية الكون  ,إن أفكار الفالسفة والناقدين مرتبطة بالبحث الحر  عن أنساق         
والوجود واإلنسان, تمر  هذه االفكار))بثالث تصورات في تناوله لمفهوم الشيء وتأويله, 

االغريق ِإلى  عراض وهذا التصور هو يعودأأ ر له تصور الشيء باعتباره جوه اوال:
فالشيء عندهم هو نواة تتجمع حولها خصائص معينة تظل مالزمة له, اما التصور 
الثاني باعتبار الشيء معطى حسي نتعرف عليه من خالل ما تنقله لنا الحواس من قبيل 

لث جعل الشيء مادة قائمة في التصور الثاو  ,لصوت والخشونة والصالبة والكثافةاللون وا
وهذه الصورة هي التي  ,تتأسس عليها صورةقاعدة  د  الجانب المادي يع ن  أأ ي أأ ,صورة

تبلورها في شكل  ِإذ ؛النظامِإلى  ومن الفوضى التجلي,ِإلى  تحول المادة من الخفاء
ِإلى  ويفضي ,يمكننا اضفاء داللة عليها , فالعمل الفني يفتح وجود الموجود ويكشفه

, فالحقيقة تكون كامنة في النص, فهي ))تحدث وال يحدثها مبدع أو متلق, (3)الشيء((
واللغة تتحدث في العمل الدبي ليس نتاجا لرؤية خاصة بل هي نتاج لتجلي الحقيقة 

وعناصر متحاربة دائمة  ,المعنى في الصراع  بين الطبيعة تمظهر هذا ,(4)ذاتها((

                                                 

 . 12م.ن :  - 1
 . 12م.ن:  - 2
: 2001رتن هيـدغر  ,ترجمـة: ابـو العيـد دودو, منشـورات  االخـتالف ,الجزائـر,أصل العمل الفنـي, مـا  -3

57. 
 . 46الظاهراتية والرمز :  - 4



                                                                                                          شيماء حديد دانة                                         ُأمنوذًجا السردّي يف العراق جاسم محيد اتِّجاهات النقد اأَلكادميّي

 444 

لهة(, فكل من يخالف قوانين القوى يؤد, وهو ما حصل عندما اآل الشكوى للسموات)مكان
حيوان بري -هلكه تحكم الودانأبعدما قتال الودان, ِإلى  ن تسعىأسعت شخصية الب 

والقوانين التي سنها لنفسه والجيال الالحقة, مما دفع البن)اسوف( أن يعقد  -كأنه آلهة
صية )أسوف( في رواية)نزيف الحجر( حفاظا على بقائه فشخ ؛عالقة ودية مع الودان

حاول الراوي على إدخال متغير يمارس فعل التشويه لفعل الصالة : ))قرر أن يسرع 
ويعطي اهلل حق ه(( هذه االشارة النصية على))انزياح الصالة عن التأدية الطبيعية وبذلك 

النفصال بين شارتين يؤسس لفعل اا الوظيفي للذات, والراوي عبر اإلِ تبتعد عن اداء دوره
, يتسم هذا التجلي بالوضوح, حتى يتسنى للباحث أن يبحث في (1)أسوف وصالته((

ي يبحث عن سلسلة معرفية منظمة الفراغات أو الفجوات عن ظواهر تاريخية منظمة, أأ 
تقضي على االنحرافات والخرافات والحشو, فضال عن مطابقتها للقرائن العقلية والنقلية, 

ا غير منفصل ا زمني  بق للمدلول؛ وبهذا))سيكون النص جريان  حتى يصبح الدال مطا
وأحاديا, ولكن الوجود المتحرر لها في النص, يسمح أن تحتفظ كل لحظة قرائية 
بماضيها, فاللحظة الجديدة ليست منعزلة, وانما تبرز في مقابل اللحظة القديمة, فتصبح 

العزلة بوصفها الخير ِإلى  صية, فعندما تسعى شخ(2)عملية القراءة عملية تعديل مستمر((
, وتحاول شخصية أ   فضح الشخصية التي تدعي وجود ِإلى  خرىومخالطة البشر هي الشر 

الخير في العزلة, بأنه يبحث عن منافع ذاتية, لينكشف الفعل ويمأل الفراغات برمزية)الم( 
))استعداد موجود في اإلنسان  ن  أأ ا الكثر إدراكا للواقع, إذ ترى بوصفه ن ال جدوى الشر  وا 

التوازن في مأل الفراغات  يقابل فعل( 3)يحافظ اإلنسان على التوازن(( ن  ما أأ ن  من العزلة وا ِ 
  ن  إِ فا فعل التجاوز في القراءة م  أأ  ,استمرار البقاء وانتفاء الوظيفة ا لعدم, وهو ايذان  هو فعل

 ا, يحمل الحقيقة المطلقة.جزاء, وجعلها كل  واحد متسق  فعل يحاول تركيب الأ 
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 يتطلب خلق الواحد الكلي  أن تكون القراءة ))ذات اتجاه واحد  تنطلق من النص         
 ه, من خاللها يستطيع القارئ أن يخطط للمضمون, على وفق أطر معارف(1)القارئ((ِإلى 

 القبلية أو البعدية, فيكون التركيب هو عملية التحليل أو التفسير أو الوصف ...الخ .
الذي يعد البذرة الثانية في  ,سم حميد( في كتابه الظاهراتية والرمزعتمد)د.جاا         

ا, يحتوي ها وجعلها كال   واحد  ئجزاأأ جمع شتات الكتابة, وصف الظاهرة وتفسيرها, محاوال  
إذ يرى)د.جاسم( هناك منطقة وسطى بين  ؛لى الحقيقة المطلقة تتسم بالوضوحع

ا, والنص هنا يحقق ـ))فالخطيئة والوجود مع  استمرار الحياة فـِإلى  المتناقضات التي تؤدي
فلوال  ,الخطيئة, فالخطيئة هنا هي الوجوداالنحراف السلبي بوصف إن االنسان هو ابن 

, اتضح هذا (2)الخطيئة لم يكن الوجود. ولم يحصل الكشف الذي حصل بصفاء القلب((
 ذ حاولت التيوسإِ  ؛لتيوس مع شخصية)أسوف( في الروايةالمعنى في صراع ا

جوائه أأسوف عن أأا الفعل تأسيس النفصال ة))كان هذإعاقة)اسوف( عن تأدية الصال
ه في الروحي, بعد انفتاح الرمز يبتعد هذا الحدث عن الدخول في التأويل المتسق, لكن  

ا في الحياة... وهي بذلك ا ال محسوب  ي هناك شيئ  الوقت نفسه يعطي قيمة للمصادفة, أأ 
أي هناك قوانين  ,(3)شيء ما((ِإلى  نسانفي توجيه اإلِ تفتح قيمة للهوامش والالمعقول 

 هي التي تسير اإلنسان, وهي السبب في بقائه وانتفاء وظيفته. ,واقعية وقوانين غيبية
 ,البعد القصديِإلى  يحاول)د.جاسم(, يكشف عن عملية االنتقال من البعد الواقعي       

إلبراهيم الكوني, إذ تمثل  من خالل معالجة شخصية قابيل في رواية )نزيف الحجر(
أن تصبح ِإلى  شخصية )قابيل( الخطيئة, ))متعلقة به ثيمة دالة عن االعتداء والجريمة...

ا, والنص بهذا المعنى ا شاغر  وسيلة للتطهير, هذا التصادم بين المعلومتين  يولد فراغ  
بيل هي , فشخصية قا(4)البعد القصدي((ِإلى  يحول مجاوزة البعد الواقعي لهذه الثيمة

شخصية واقعية لها رمزية تاريخية, ارتبطت بها فعل الجريمة المحضة يالحقه وال يمكن 
ن حاول الفكاك منها  قوى من فعل االنفكاك.فأواصر االرتباط أأ  ؛انفصاله عنها, وا 
                                                 

 . 54م.ن   - 1
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آخر يتطلب مسوغات هندسية ال تقبل التجزئة, ِإلى  إن عملية التحول من بعد        
, بين الواحد  عن تجسيد فعل اإليثارذي يحمل القوة المطلقة, فضال  تتطلب البعد الواحد ال

هذا العالم المحاصر بالقوة ِإلى  المطلق وآلخر الملتصق به))وهذا يعني إن الروح تدخل
, فالحياة فعل واقعي ( 1)من الخالق, أي أن وجودها في هذا  العالم على غير إرادتها((

الفعل القصدي, حاول)د.جاسم ِإلى  لفعل الواقعيوالوجود فعل قصدي, فالفرد ينتقل من ا
 ,حميد( أن يربط الدال بالغيبي الالمرئي, من أجل خلق عوالم تحمل الحقائق المطلقة

هم في الحفاظ على الوجود, يغفل المتلقي في البرهة الولى طبيعة هذه العوالم, بيد سوت  
عالم القصدي المغيب, رسم)د. ه يتوصل بعد التفكير والمقارنة بين العالم الواقعي والن  أأ 

جاسم حميد( هذه الصورة عندما تنذر))ام الغزالة)الراوي( نفسها قربانا, وتضحي بحياتها 
دها, تشرب الرجل في جري السكين في جسِإلى  من أجل بقاء اإلنسان, وتذهب الغزالة

ن يمون فاإلنسا ,ا للغزالا عالي  ا ترميز  بذلك تفتح الذخيرة بعد   ,العائلة من دمها وتحيا
بقاء ِإلى  , ففعل التضحية هو الواقع, أدى(2)والغزالة تضحي بنفسها من أجل بقائه((

محاول قراءة  ن  إِ  ,م يعني انتقال الروح من جسد آلخراإلنسان الفعل القصدي, انتقال الد
كتاب)الظاهراتية والرمز( في بعده االجرائي )التطبيقي( خرج البحث بعدة معايير نقدية في 

 ي: التطبيق ه
 .الموضوع في تأسيس المعرفةِإلى  االنطالق من الذات -1
ن تؤسس حالة االنفصال بين المتناقضات ثغرة في النص, تنتج عن استفهام المتلقي أأ  -2

ا النص فيترك ثغرة مؤجلة, تنتج حالة انسجام واتصال بين تلك م  عن سبب التناقض, أأ 
  .(3)المتناقضات)االنسان والحيوان أو الشر والخير(

هما خط واحد ممتد, حتى ن  ن للباحث حرية الحركة بين الماضي والحاضر, لأ أن تكو  -3
يتسنى له خلق عالم قائم على الوحدة, يرفض هذا العالم االرتباط باآلخر)دولة أو أفراد(, 

 دراكية. لعالم على وفق النواة الفكرية اإلِ أي يتحرك ا
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يكون موضوع قصدي إذ يحمل النص اتجاهين: أحدهما أن  ؛فة اتجاه النصيتطلب معر  -4
الباث, واالخر موضوع قصدي من النص وهو محور اشتغال الظاهراتية, فيكون دور القارئ 

 .(1)دور التابع المخلص للمرسل, ومفسر لما يريده النص
 :المحور الثالث: النص التائه والمغيب

م فعل العلم يتعامل مع الظاهرة, محاوال الكشف عن القانون الذي يحكمها, ويت ن  إِ         
 الكشف من خالل الفهم المخصوص بهذه الظاهرة دون غيرها.

من خالل الفعل  ,عند البحث في عملية البناء يحيل فعل البناء على التركيب)هندسة التشييد(
 ,الثالث النتائج التي تحمل بين طياتها البناء والتركيبي, بوصفها خاتمة  آلت إليها القراءة

 عن تحمل النتائج في طياتها فعل االضطرار, ان يضطر والبحث والتقصي والتتبع, فضال  
الباحث أن يقدم عدة التزامات أو نتائج تتطلب الحكم والقياس, ال تقوم على الفعل االرتكازي 

لذا عندما نحاول قراءة منجز لباث  ؛إي الباحث مجبرا أن يطبق ما يقولالقائم على االختيار, 
لبناء( يمهد أو يخلق البعد التركيبي)التطبيق( بوجود ما, يتطلب أن يكون البعد التنظيري)ا

الثالث)النتائج( حصيلة ما سبق. إن أغلب الدراسات النقدية الغربية توجد هفوة أو فجوات أو 
بدأ تطبيقها  ,فراغات بين التنظير والتطبيق, يعود ذلك إن أغلب النظريات أو المناهج النقدية

نقد العربي يتم تطبيقها على الفنون الدبية, مما جعل على أرض الواقع)المجتمع(, بيد أن ال
بعدم جدوى العمل وركونه في رفوف صامتة تهب بها الرياح,  -الالوعيب-الباحث يشعر

وهناك من يحاول أن يسابق عجلة الزمن حتى يتسنى له وضع عالمة رمزية بالكثرة أو تلقف 
ا عن رؤية ل التعبير عن نفسه بعيد  علينا من يحاو  ماهو جديد لعله يكون السباق له, ويعز  

 .-الناقد -نقدية سوية , ساعيا وراء االسم
 حاول)د.جاسم( أن في كتابيه أن يجمع النظريات النقدية ويضع الحدود لها, فضال   

 ,عن تحديد المناهج النقدية, ووضع فواصل لكل منهج, لعل من هناك يريد أن يقدم عمال  
 .تجاه نقدي واضح المعالمايسير على 

تطبيقي, بأن يكون  -وكانت هنالك محاولة من)د.جاسم( أن يحاول تجريب قرائي          
 ل نفسه على الثاني.و  , وأن يفرض العمل الأ لألولالعمل الثاني مكمل 
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تأطير المنظومة ِإلى  تسعى ,خرىنقدية أ  ناك اتجاه نقدي أنموذج التجاهات يمكن القول ه    
 لصحيح أو تقاربه.وتحاول وضعها  على خط النقد ا ,النقدية

 الخــــالصـــــــة: 
حاولت الدراسة أن تتبع المعنى النقدي في سياق أكاديمي رحب, يكشف ذلك المعنى 

ا عن منتج أو تزويقه أو تقويضه وتهديمه, بل المعنى النقدي هو أفكار إن النقد ليس إعالن  
 ا.ا وجسد  تأتي من العقل, تولد قبل اللغة التي تعطيها روح  

ن تكشف عن النشاط النقدي الفعال الذي يرى إن النص أو الدراسة أأ وحاولت  
النص  ن  تجزئته ومعرفة وظائفه والغاية الحقيقة منه, إذ إِ ِإلى  الخطاب هو كلٌّ واحٌد, يحتاج

 متلق تحاول أن تغير فكرته أو تعضدها.ِإلى  هو رسائل مشفرة من مرسل
آخر؛ ِإلى  بي من اتجاه نقديحاول )د.جاسم حميد( أن يكشف عن تحول النقد الد 

 ا مستهلكة.فكار  أأور ومتجدد, وليس خطاب تجريبي أو لن النقد خطاب متط
النقد ال يركز على إنكار المقوالت الفلسفية  ن  ن تكشف عن إِ وحاولت الدراسة أأ 

ر النقد ذ يتغي  إِ  ؛از النقد على ركائز يقينية ثابتة عن عدم ارتكوالنقدية أو الشك بها, فضال  
 لسياق الذي يحكمه. بتغير ا

Trends of Academic Narrative Criticism in Iraq, Jassim 

Hamid as a Model 

Shaima Hadid, Dana 

  

Abstract 

         The study tries to follow the critical trend, in an academic narrative 

achievement - Jassim Hamid Judeh - this achievement was a model for 

the continuity and hierarchy of critical theory, as it started from the 

(traditional) western intentionality to the unseen (invisible) intentionality, 

and it was on three axes:The first axis: the tents of critical construction 

and the philosophical impact The second axis: installation engineering 

and thinking frameworks,The third axis: the lost and hidden text 

        Key words: theory, intentional, critical. 
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