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Abstract: This article aims to analyze feminist Arabic literary criticism research from a
philosophical perspective, including the ontology, epistemology, and axiology of the study.
The research subject analyzed was the poem "Sihru Sītā" which Usman Arrumi translated
from the Indonesian poet; Sapardi Djoko Damono. This paper exists because there are still
many doubts by the public regarding Arabic literary research both in terms of ontology,
epistemology, and axiology. To answer doubts by the community, it will be explained about
the ontology, epistemology and axiology of Arabic literary research. In this study, it was found
that ontologically Arabic literature can already be said to be a science. Meanwhile, in
epistemology, it is found that Arabic literary research has fulfilled the procedures of a study
which include identifying problems, formulating problems, compiling a conceptual framework,
formulating hypotheses, research methods that include data collection and analysis methods,
and finally, in the form of conclusions from the research.
Furthermore, regarding the axiology of Arabic literary research: scientific knowledge, including
Arabic literary research, can be said to be correct when a combination of rationalism and
empiricism appears. Rationalism provides a coherent and logical framework of thought,
whereas empiricism provides a testing framework to ascertain the correctness of that
knowledge. Rationalism and empiricism in Arabic literary research is the conformity of
research results with the object being studied. With this research, it is hoped that there will be
no doubts regarding ontology, epistemology and axiology regarding Arabic literary research.
This paper can be continued in more depth based on the simple description set out in this
paper.
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املقدمة

يف هذا العصر املتقدم ،تتزايد
األعمال األدبية وتزداد أمهيتها ابلنسبة

للمجتمع .إىل جانب توفري املتعة الداخلية،
يُستخدم األدب لنقل الرسائل أيضا .أكثر
األعمال األدبية الشعبية هو الشعر ،والشعر
له شكل خاص يف شكل معىن عميق.
الكلمة صلبة لكنها قادرة على ختزين املعىن
واألفكار والرسائل اليت ينقلها الشاعر ،دون
تقدمي كلمات غري ضرورية.
كنوع أديب ،خيتلف الشعر عن
الرواايت واملسرحيات والقصص القصرية.
يكمن االختالف يف كثافة التأليف مع
التقاليد الصارمة ،حبيث ال مينح الشعر
للشاعر نطاقًا فضفاضا من احلركة يف
اإلبداع ابحلرية .بطبيعة احلال ،وفقا لبريين،
يُقال أن الشعر هو األكثر تكثيفا وتركيزا
من األدب ،مما يعين أن الشعر هو أكثر
أشكال األدب كثافة وبؤرة .تتميز كثافة
التكوين ابستخدام عدد أقل من الكلمات،

ولكنها تكشف عن املزيد .هلذا السبب،
يعرف بريين الشعر على أنه نوع من اللغة
ّ
يقول بشكل مكثف أكثر مما تقوله لغة
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احلياة اليومية (سسوانتورو ،2010 ،ص.
.)23
على الرغم من أن العمل األديب
حيظى بشعبية كبرية ويعترب مفيدا للغاية ،إال
أن قلة من الناس يدعون أن البحث يف
األعمال األدبية ال ميكن تعريفه ،حىت
تراتب دراسة األدبية العلمية .تالشت هذا
االرتياب مع وجود تطورات رئيسية فيما
يتعلق بدراسة األدبية العلمية اليت أدت إىل
ظهور العديد من النظرايت اجلديدة مثل ما
بعد البنيوية وما بعد االستعمار وما بعد
احلداثة والنسوية (فاروق ،2015 ،ص.
.)2-1
بعد أن متت اإلجابة على سؤال
االرتياب بظهور العديد من النظرايت
اجلديدة ،تظهر مشكلة جديدة بسبب
السرعة اليت ظهرت هبا ،وهي عدم القدرة
على صياغة اآلاثر املنهجية هلذه النظرايت.
من أجل السماح بتطبيق املنهجية وتطويرها
بشكل مناسب ،جيب أن يشري إنشاء
وصياغة طرق البحث األديب إىل الفلسفة،
وخاصة فهم ما يسمى بفلسفة العلم
(فاروق ،2015 ،ص.)5-2 .

تحليل بحث النقد األدبي العربي النسوي من خالل منظور الفلسفي

يف الفلسفة ،جيب أن يكون العلم
وقائما على املنهجية ،فهو حياول
منتظما ً
حتقيق التعميمات .يف الدراسات العلمية،

أساليبها ،وهلذا السبب ابلتحديد تفتقر
العلوم املعينة إىل الوسائل النظرية لإلجابة
على األسئلة اليت تقع خارج منظور هنجها

عندما يكون هناك القليل من البياانت اليت
مت مجعها حديثًا أو ال تكفي ،فيفرتض
العامل .الفرضية هي التخمني يعتمد على

اخلاص .من هنا أتت الفلسفة كاجلواب
لتطبيق منهجية العلم وتطويرها شامال
(سوسينو.)18 ،1992 ،

بعض البياانت .الفرضيات تعطي التوجيه
للبحث يف مجع البياانت .البياانت الكافية
الناجتة عن البحث تواجه الفرضية .إذا
أثبتت البياانت صحة/قبلت الفرضية،

حال ميكن
احلل املقدم أعاله يكون ّ
ّ
تنفيذه عن طريق البحث األديب العريب
أيضا .ومن هذه املشكلة ،فإن ما ستتم
املناقشة يف هذ املقال هو شرح

تصبح الفرضية أطروحة أو تصبح الفرضية
نظرية .إذا وصلت النظرية إىل دارج
التعميمات ،فإهنا تكون نظرية وإذا كانت

األنطولوجيا ،ونظرية املعرفة ،واألكسيولوجيا
للبحث يف األدب العريب ،واليت تركز على
حبث النقد األديب العريب النسوي.

النظرية تضمن عالقة سبب-نتيجة اثبتة،
قانوان (سعيدي،2016 ،
فإهنا ستصبح
ً
ص.)20 .
العلم يساعد الناس على توجيه
أنفسهم يف العامل .تنظم العلوم ما يعرفه
اإلنسان وتنظم عمليات معيشته .من حيث
اجلوهري ،كل أنواع املعرفة حمدودة .من
أجل إنتاج معرفة دقيقة بقدر اإلمكان،
تقتصر مجيع العلوم على أهداف أو جماالت
معينة .ومن أجل البحث يف اجملال على
النحو األمثل ،حتدد العلوم بشكل متزايد

املناقشة
شرح األنطولوجيا ونظرية املعرفة ف حبث
األدب العريب

األنطولوجيا هو دراسة طبيعة الشيء
امللموس على أساس املنطق (أديب،
 ،2011ص .)69 .ابلطبع يف البحث
األديب العريب ال يستخدم تعريف أنطولوجيا
مثل هذا.
صرح كريستيان وولف ذات مرة أن
طريقة األنطولوجيا استنتاجية .هبذه

تحليل بحث النقد األدبي العربي النسوي من خالل منظور الفلسفي
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الطريقة ،يتم أتسيس املبادئ األساسية لكل
شيء وهي غري متناقضة .عنده الكون هو
جمموعة من الوجود ،لكل منها جوهر

احلواس اخلمس إدراكه (سعد هللا،.
 ،2009ص .)28 .جمال مناقشة نظرية
جدا  ،كل ما هو موجود وما
الطبيعة واسع ً

جوهر كل ما هو موجود له طبيعة عاملية أو
جوهر الواقع الذي حيتوي على التعددية
لفهم وجود الوجود (صاليحني ،2007 ،
ص .)170 .األنطولوجيا هو تفسري للوجود

الرواايت أو الشعر ميكن أن يقال إنه حقق
ما يسمى األنطولوجيا .ويف الوقت نفسه
فإن املقصود ابمليتافيزيقا يف البحث األديب
العريب هو أن البحث ال ميكن رؤيته ابلعني

الذي يشكك يف اجلذور (سوتريونو وراي
حنفي ،2007 ،ص )61 .واجلذر املقصود
هو كيف ميكن تسميته علما.

اجملردة  ،لكن هذا ال يعين أنه ال ميكن
دراسة البحث األديب العريب.
جيادل املثاليون أبن جوهر املادة هو

يدرك العلم أن املشكالت اليت يتم
مواجهتها هي مشاكل ملموسة موجودة يف
العامل احلقيقي (سورايسومانرتي،2007 ،.
ص .)123 .لذلك يف البحث األديب  ،فإن

روحاين أو روح أو ما شابه .السبب يف أهنم
جادلوا أبن )1 :قيمة األرواح أعلى من
املادة  )2ميكن للبشر أن يفهموا أنفسهم
بشكل أفضل من العامل خارج أنفسهم )3

املقصود ابملشكالت امللموسة هو مشاكل
يف الكائن قيد الدراسة.
ميكن أن يسمى األنطولوجيا

املادة هي جمموعة من الطاقة اليت تشغل
الفضاء  ،ال شيء موجود هو فقط طاقة.
(تفسري  .)30 :2001 ،إذا مت تطبيقه يف

ميتافيزيقيا .امليتافيزيقيا هي فرع من فروع
الفلسفة اليت تتساءل عن طبيعة ما يتم
تغليفه وراء عامل الظواهر .تتجاوز امليتافيزيقا
جتربة الشيء إىل ما هو أبعد مما تستطيع

حبث أديب عريب يركز على األدب  ،ابلطبع
عندما ال توجد كتابة حتتوي عليه ،
فسيكون فقط يف شكل طاقة.

.)39

(أشعري ،2001 ،ص.
األنطولوجيا هو اجلوهر الذي متت
دراسته وجوهر الواقع حول احلقيقة أو
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موجودا  ،والذي قد يشمل املعرفة
قد يكون
ً
والقيم (تفسري  .)28 :2001 ،وهذا يعزز
أيضا أن البحث األديب العريب ،مثل دراسة
ً
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إن موضوع املعرفة العلمية ليس سؤ ًاال
جتريبيًا ،بل كل القواعد أو اآلليات العامة
اليت تسمح أبحداث جتريبية حمددة .التشابه

واملعرفة العلمية هي معرفة تراكمية
مبعىن أهنا وثيقة ابملعرفة السابقة ويتم
اختبارها يف احلاضر واملستقبل .ومع ذلك،

يف طبيعة الكائن جيعل العلم يعتقد أن
الكائن له منط .إذا مت تفسري النمط على
أنه نظام ،فإن الطبيعة املنهجية للبحث ال

ال ميكن أن يصدر مجيع جمموعات املعرفة
معرفة تراكمية .إذا مت اكتساب املعرفة بطرق
خمتلفة ،وبعبارات خمتلفة ،فلن جتد وحدة

تنشأ من التحديد الشامل أو جوانب
الطريقة ،ولكن على أساسها األنطولوجي
املتعلق بطبيعة موضوع املعرفة الوثيقة .إهنا
الشخصية املنهجية اليت تتطلب العقالنية

بناءة جديدة للمعرفة .على سبيل املثال،
األخبار حول اندالع مريايب ،يعتربها
البعض ظاهرة متعلقة ابألكادمييني والبعض
اآلخر مرتبط بشكل غامض (فاروق،

كالطريقة .تعطي هذه العقالنية التماسك
واملنطق للمعرفة العلمية .مبا أن الشيء يقال
أنه حيتوي على نظام ،فإن البحث عنه

 ،2015ص .)12-11 .لذلك ميكن
اعتبار املعرفة العلمية تراكمية إذا مت اكتساهبا
بنفس طريقة البحث السابق.

جيب أن يكون منهجيا .الطريقة اليت ميكن
اختاذها للحصول على املعرفة املتعلقة
ابلنظام هي الطريقة العقلية (فاروق،
 ،2015ص.)11-10 .

فيما يتعلق هبذا احلادث ،فإن ما
يسمى ابألساس النظري يف البحث
العلمي ،لتحقيق املعرفة العلمية الرتاكمية،
ال ميكن أن يسمى "التخمني" وحده .ميكن

ميكن اإلشارة إىل البيان أعاله ابسم
نظرية املعرفة .نظرية املعرفة هي نظرية أو
علم معرفة (عارف  ،2002 ،ص) 3 .

أن تكون النظرية مفيدة يف املعرفة العلمية،
إذا كانت معرفة علمية ،مبعىن أهنا جيب أن
متر منهاجا واضحا ،وتتوافق مع األهداف

تفهم نظرية املعرفة على أهنا مشكلة تناقش
مصدر املعرفة وكيفية احلصول عليها .املعرفة
املقصودة ستتقارب ابلتأكيد يف املعرفة
العلمية

املراد احلصول عليها ،وتعترب اختبارا
أكادمييًا .النظرية هي إجابة مؤقتة ،ألن
اإلجابة على مشكلة ما سيتم احلصول

تحليل بحث النقد األدبي العربي النسوي من خالل منظور الفلسفي
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عليها من حبث جديد قائم على النظرايت
املوجودة (فاروق ،2015 ،ص.)12 .
عالوة على ذلك ،يناقش البحث

كلمات نيومان قوله إن مسائل البحث
عرفها .الطريقة اليت
جيب أن تركز حىت يتم ت ّ
يقوم هبا حبيث ميكن اعتبارها مركزة هي

ابلتأكيد "األساس املنهجي" و "األساس
الفكري" .كان األساس الفكري عقليا
وجتريبيا .مبا أن األساس الفكري يشمل

بطريقة احلد من املسائل اليت خلّفتها املعرفة
السابقة ،ووضعتها يف سياق زمين ومكان
معني ،ويف اهتمامات معينة (فاروق،

الطريقة العقلية ،فهو مرتبط بـ "األساس
املنهجي" ابإلضافة إىل جعله "مالئما"،
كما أنه جيعل البحث منهجيًا ومتماس ًكا
ومنطقيا (فاروق ،2015 ،ص-12 .

 ،2015ص.)16 .
على سبيل املثال يف القصيدة حتت
العنوان "سحر سيتا" وهي ترمجة عثمان
أرومي للشاعر اإلندونيسي ساابردي

 .)13لذا فإن هذين األمرين مرتابطان يف
تعزيز البحث.
جيب أن مير أسلوب البحث يف

دجوكو دامونو ،متكن املالحظة أن اإلمالء
املستخدم يف الشعر يبدو كأنه حياصر
صورة املرأة يف شكل اضطهاد املرأة على

عملية البحث العلمي مبراحل خمتلفة.
عرف املسائل ،وصياغة
املرحلة األوىل هي ت ّ
املسائل ،وصياغة اإلطار املفاهيمي،
وصياغة الفرضيات ،ومنهجية البحث اليت

الرجل .من خلفية الكاتب يف كتابة الشعر
هي احلب واالضطراب لدى الشباب.
الكاتب أو املبدع مغرم ابلقصص السابقة
مثل راماايان ،اليت لديها قصة عن كفاح

تشمل مجع البياانت وحتليلها ،وأخرياً يف
شكل اخلالصة من البحث (فاروق،
 ،2015ص.)13 .

املرأة ،تستخدم كقدح الفتح أو الفدية
للتضحيات اليت قدمها الرجل.

تعرف املسائل
ّ )1

يف كتاب "منهجية البحث األديب:
اجلولة األوىل" ،اقتبس ابجونج سواينتو
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 )2صياغة املسائل

جيب أن يكون لكل نشاط حبث
مشكلة حبثية حللها .صياغة مشاكل
البحث مهمة صعبة مبا يف ذلك للباحثني
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ذوي اخلربة على الرغم من وجود مشاكل
دائما من حوله .تنشأ املشاكل بسبب
ً
التحدايت أو شكوكنا أو ارتباكنا حول

كاملسألة" ،ما هي صورة املرأة يف شعر
سحر سيتا؟"

األشياء والظواهر ،فهناك حاالت هلا معان
كثرية ،وهناك عوائق وعقبات ،وهناك
فجوات إما بني األنشطة أو بني الظواهر.

 )3صياغة اإلطار املفاهيمي

من املتوقع أن يؤدي وجود الدراسة إىل
حل املشكالت أو على األقل سد
الفجوات اليت حدثت .أي نوع من
البحث نقطة البداية ليست سوى

ويقدر أن يشرحه .ال جيب أن يكون
املفهوم الذي يتم تنفيذه على املوضوع
املستهدف مباشرة .يستخدم الباحث
نتائج البحث احلايل ،وميكن استخدام

املشكلة .بدون مشاكل ال ميكن إجراء
البحث.تلك املشكلة عند بدء البحث
جيب التفكري فيها وصياغتها بطريقة
واضحة وبسيطة وشاملة .وذلك ألن مجيع
عناصر البحث األخرى تنشأ يف صياغة
املشكلة.ألخطاء يف صياغة املشكلة
ستؤدي إىل أخطاء يف الدراسة.
يف صياغة املسألة ،هناك ثالثة شروط
على األقل ،وهي (أ) صيغت بلغة متثل
املفهوم( ،ب) واضحة ،ال حتافظ على
معىن غامض ،و (ج) متناسقة ،مما يعين
أنه ليس لديه تفسريات متعددة (فاروق،
 ،2015ص .)17 .على سبيل املثال،
ميكن استخدام الشعر املذكور أعاله

ميكن تصنيف الباحث على أنه فهم
ملا يبحث عنه عندما يكون لديه املفهوم

املعرفة اخلاصة بذلك لتحديد املسائل اليت
تواجههم يف اإلطار املفاهيمي املوجود.
هذا يسمى ابلنظرية (فاروق،2015 ،
ص.)19 .
وفقا لرمالن ،فإن فائدة البحث هي
حتديد أهداف البحث ،وتوفري أمناط
لتفسري البياانت ،وربط الدراسات
املختلفة ،وتقدمي اإلطار حىت تكون
املفاهيم واملتغريات مهمة ،وتوسيع نطاق
تفسري البياانت من املباحث السابقة
(فاروق ،2015 ،ص.)21 .
تلعب احلاجة إىل معرفة البحث الذي
مت إجراؤه من قبل دورا يف البحث
ابلتأكيد .إلجراء مزيد من البحث حول
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صورة املرأة يف شعر سحر سيتا ،من
الضروري أن يعرف الباحث أن البحث قد
مت أو مل يتم إجراؤه على اإلطالق .درست

املؤلفات .يبتعد النقد األديب النسوي عن
املسألة الرئيسية وهي افرتاض االختالفات
اجلنسية يف تفسري النضال من أجل معىن

داين هاراتت شعر سحر سيتا يف النص
اإلندونيسي األصلي ،حتت العنوان
"القراءات اإلرشادية والتأويلية للشعر

األعمال األدبية (سوغيحستوت وسوحرتو،
 ،2010ص.)7 .
قالت الدكتور وايمتي أن النقد األديب

اإلندونيسي احلديث ابستخدام الدمية
ذات السمات" .يف حبث داين ،أشارت
إىل معىن القيم اإلنسانية يف الشعر الذي
اختارته (حراتت ،2019 ،ص.)20-7 .

النسوي هو أحد أنواع النقد األديب الذي
يستخدم اإلطار النظري للنسوية يف تفسري
وتقييم األعمال األدبية ( ،2012ص.
 .)1النقد األديب النسوي هو القراءة

عندما يُعرف أنه مل يقم أحد إبجراء حبث
يتعلق بتحليل النقد األديب النسوي للنص
ٍ
عندئذ
العريب بعنوان سحر سيتا ،فيمكن

كامرأة ،مما يعين إدراك القارئ أن هناك
اختالفات مهمة يف اجلنس يف معىن
األعمال األدبية والنضال من أجل معىن

مواصلة البحث للزايدة وتوسيع نطاق
تفسري البياانت من املباحث السابقة.
النظرية اليت ميكن استخدامها يف
دراسة صورة املرأة يف شعر سحر سيتا هي
نقد أديب نسوي .النقد األديب النسوي هو
الناقد ينظر إىل األدب بوعي خاص،
واإلدراك أن هناك جنس له عالقة كبرية

األعمال األدبية (سوغيحستوت وسوحرتو،
 ،2010ص .)7 .نظرية النقد األديب
النسوي املستخدمة هي نظرية النقد األديب
النسوي وف ًقا لسوجيهاستوت وسوهارتو يف
حتليل الصورة النفسية للمرأة فيما يتعلق
ابلثقافة واألدب وحياة اجملتمع.

ابلثقافة واألدب وحياتنا .اجلنس هو ما
يصنع كل االختالفات ،وهو االختالف
بني املؤلف والقارئ والشخصية أيضا ،ويف
املواقف اخلارجية اليت تؤثر على تكوين

 )4صياغة الفرضيات
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الفرضية هي إجابة مؤقتة يتم احلصول
عليها بناء على النظرايت املوجودة ،ويتم
تطبيقها على املسألة اليت ستدرسها
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(فاروق ،2015 ،ص .)21 .الفرضية يف
فحص صورة املرأة يف شعر سحر سيتا هي
أن صورة املرأة يف شعر سحر سيتا تعين

املشكلة املتوقعة  ،مث يسأل الباحث نفسه
هذا  ،مث يعيد قراءة شعر سيتا السحري
للعثور على إجاابت هلذه .األسئلة  ،مث

ابملرأة اليت تكون الفدية لتضحية الرجل،
حىت يفهم أن النساء مسرية للرجال.

احبث عن احلجج اليت تعزز السؤال وأخرياً
حتقق مرة أخرى من أن اإلجاابت تليب
مجيع األسئلة بشكل صحيح.

 )5منهجية البحث

يتم تنفيذ املرحلة األوىل للتعرف على
املنظمة وحملة عامة سيتم قراءهتا بقصد)1 :
اإلسراع يف فهم معىن النص املكتوب )2
احلصول على ملخص من مقال  )3معرفة

الطريقة األوىل اليت جيب تنفيذها يف
البحث هي طريقة مجع البياانت .من بني
الطرق اليت ميكن استخدامها هي اليت
قدمها فرانسيس ب .روبنسون ،أستاذ علم
النفس من جامعة حكومية أوهايو ،أي
ابستخدام ( SQ3Rتف ّقد ،سؤال ،قراءة،

استدعاء ،مراجعة) .حىت ميكن تفسريها
كخطوة تبدأ من التحقيق ،وسؤال نفسك
عن حمتوى القراءة ،والقراءة مرة أخرى
للعثور على إجاابت األسئلة ،واالستمرار
يف تقوية إجاابت األسئلة ،مث التكرار لرؤية
اجلميع .من املأمول أنه من خالل اختاذ
اخلطوات ميكن العثور على اإلجابة
املناسبة.
مثال على تطبيق  SQ3Rإذا مت
تطبيقه يف البحث عن صورة املرأة يف شعر
سيتا هو التحقق من احتواء القصيدة على

األفكار املهمة من مقال  )4رؤية ترتيب
مادة القراءة  )5حيظى ابهتمام شديد
ابلقراءة  )6جيعل من السهل تذكر املزيد
وفهمه بسهولة أكرب.يتم تنفيذ املرحلة
الثانية جلعل القارئ أكثر نشاطا وأسهل يف
استيعاب األفكار املوجودة .ابإلضافة إىل
ذلك ستثري هذه األسئلة الفضول ،وابلتايل
زايدة تعزيز الفهم وتسريع إتقان احملتوى
أبكمله .يتم تنفيذ املرحلة الثالثة من أجل
احلصول على الفكرة الرئيسية ومعرفة
التفاصيل املهمة .يف املرحلة الرابعة من
املستحسن تدوين املالحظات حسب
الضرورة .إذا كنت ال تزال تواجه مشكلة
فاقرأ الكتاب مرة أخرى وحىت إذا كان من
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السهل فهم املادة فال جيب أن تتخطى
املرحلة املهمة املتمثلة يف إعادة ذكر
األشياء املهمة حىت ال يتم نسياهنا بسهولة.

املثال على تطبيق املنهج الوصفي هو
يف دراسة صورة املرأة يف شعر سحر سيتا.
يف البيت األول اليت تقرأ " أخريا حتررت ال

هتدف املرحلة اخلامسة إىل إعادة تتبع
العناوين والعناوين الفرعية أو األقسام
األخرى من خالل إجياد نقاط مهمة جيب

أعرف الكثري عن خملب العنقاء أو يد
داساموكا نفسه" مما يعين " أخريا حتررت
إما أن أتيت من خمالب جارودا أو من

تذكرها .ابإلضافة إىل مساعدة الذاكرة
وتوضيح الفهم فإن هذه املرحلة هي
للحصول على أشياء مهمة رمبا فاهتا من
قبل .وابلتايل فإن املراحل اخلمس مهمة

ذراع دساموكا نفسا" ،بينما يف هناية البيت
حنفسه "أريد أن أحترر من سحر راما" مبعىن
أيضا أن أحترر من سحر راما"
"لكنين أريد ً
يظهر أن سيتا كامرأة تقاسي املعضلة يف

ألهنا أساس من أسلوب البحث.
يوجد يف البحث ما يسمى ابلطريقة
التحليلية .طريقة حتليل البياانت هي مسار
امتدادا للعقل اإلنساين ،والذي
حبث ميثل
ً
يعمل على إجياد روابط بني البياانت اليت
ال ميكن تفسريها ابلبياانت الوثيقة (فاروق،
 ،2015ص .)25 .الطريقة اليت متكن

حياهتا .يف هذه احلالة ،تُصبح سيتا كامرأة
مثل القدح ،ومن انحية أخرى يفهم أن
املرأة ال يُنظر إليها إال على أهنا ترضي رغبة
الرجل يف أن تكون مملوكة ،وعلى العكس
من ذلك تُستخدم كالرمز خليبة األمل
عندما ال يستطيع أن ميلك املرأة اليت
يريدها الرجل.

استخدامها يف دراسة صورة املرأة يف شعر
سحر سيتا هي الطريقة الوصفية .الطريقة
الوصفية هي طريقة حبث هتدف إىل وصف

وف ًقا للعقالنية  ،يكمن مصدر املعرفة
يف العقل .ليس ألن العقالنية تنكر قيمة
التجربة  ،ولكن التجربة يف أفضل األحوال

الظواهر املوجودة .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن
الطريقة الوصفية هي طريقة تصف شيئًا ما
حىت يفهم القارئ ويشعر مبا مير به الكاتب
(برادوبو ،1995 ،ص.)32 .

يُنظر إليها على أهنا نوع من املنبهات
للعقل .يعتقد العقالنيون أن احلقيقة واخلطأ
يكمن يف أفكاران وليس يف األشياء .لذا
فإن احلقيقة حتتوي على معىن  ،وامتالك
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فكرة تتوافق مع الواقع أو تظهر يف الواقع ،
فال ميكن احلصول على احلقيقة إال عن
طريق العقل (سومارجونو ،1996 ،ص.

من املعرفة للقارئ .على سبيل املثال
األعمال األدبية لديها :فوائد التعليم،
وفوائد احلساسية العقلية أو االجتماعية،

 .)139وابلتايل  ،إذا اتبعت آراء تدفق
العقالنية فسوف يُذكر أن احلصول على
املعرفة األدبية العربية أيت من النسبة وليس

وزايدة البصرية ،والتنمية العقلية أو
الشخصية (سايوت ،2013 ،ص.)51 .
من املتوقع أن يكون وجود البحث األديب

من اخلربات واحلواس .ألن اخلربات احلسية
أساسا .بدون عقل ،لن
تستخدم العقل
ً
تعمل اخلربات احلسية.

العريب املستمر وسيلة إلثبات وتعزيز ورفض
ومراجعة النظرية أو اخلالصة اليت تقبل
ابجملتمع.
عند ما تتطبّق يف دراسة الصورة

شرح األكسيولوجيا ف حبث األدب
العريب

األكسيولوجيا هو فرع من فروع

الفلسفة يدرس القيم .ابختصار يُفهم
األكسيولوجيا على أهنا نظرية للقيمة (سعد
هللا ،2009 ،ص .)36 .وهي ابلطبع
مرتبطة ارتباطًا وثي ًقا ببحوث األدب العريب
ألن أحباث األدب العريب حتمل ابلتأكيد
مبدأ القيمة.
يعرف هوراس االستخدام العملي
ّ

لألعمال األدبية أبنه ممتع ومفيد .املمتع
مبعىن أنه ميكن أن يوفر الرتفيه ،وليس شيئا
ممال ،واملفيد مبعىن عدم إضاعة الوقت،
ً
ولكن إضافة البصرية والتعليم وتوفري الكثري

النفسية للمرأة يف شعر سحر سيتا ،ميكن
احلصول على أشياء خمتلفة .كانت احلصول
هي إرضاء داخلي من القارئ ،ونظرة اثقبة
لصورة املرأة يف القصيدة أو الشعر ،والقدرة
على تنظيم أو حتديد الشخص الذي سيتم
تسليط الضوء عليه يف مواقف احلياة
الواقعية اليت سيكون للمرأة أتثريا على
الشخص.
تقال املعرفة العلمية صحيحة عندما
يظهر الرتكيب من العقالنية والتجريبية.
إطارا متماسكا ومنطقيا
توفر العقالنية ً
للفكر ،بينما توفر التجريبية إطارا اختباراي
للتأكد من صحة تلك املعرفة .ستكون
العقالنية أكمل عند ما ربطها ابملعرفة
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السابقة .العقالنية هي الطريقة لتبيني
احلقيقة بناءً على النظرايت املوجودة ،واليت
تكون أساس الفرضية .عالوة على ذلك،

املرور ابملراحل املختلفة .املرحلة األوىل هي
عرف املسائل ،وصياغة املسائل ،وصياغة
تّ
اإلطار املفاهيمي ،وصياغة الفرضيات،

ختترب الفرضية جتريبيا (سوريسومنرتي،
 ،1984ص.)12-11 .
هناك البيان ينص على أن العبارة

ومنهجية البحث اليت تشمل مجع البياانت
وحتليلها ،وأخريا يف شكل اخلالصة من
البحث.

تعترب صحيحة إذا كان البيان يصيغ الواقع.
البيان الصحيح ليس بياان يعرب عن حقيقة،
لكنه البيان يصيغ احلقيقة بناء على ذلك
البيان (كرياف ودوا ،2001 ،ص.)74 .

تقال املعرفة العلمية ،مبا يف ذلك
البحث األديب العريب صحيحة عند ظهور
الرتكيب من العقالنية والتجريبية .توفر
العقالنية إطارا متماسكا ومنطقيا للفكر،

وابلتايل ،يف البحث األديب العريب ،يقال
ابلتأكيد أهنا حبثا صحيحا عندما يقدر
على صياغة احلقيقة وفقا للبيان.

بينما توفر التجريبية إطارا اختباراي للتأكد
من صحة تلك املعرفة .العقالنية والتجريبية
يف البحث األديب العريب هي مطابقة نتائج

اخلالصة
يقال البحث األديب مبا يف ذلك
األدب العريب هو حبث علمي ألنه تراكمي
بطبيعته .ألنه يف األدب العريب ال يزال
البحث يهتم ابملعرفة السابقة ويتم اختباره
يف العصر احلاضر واملستقبل.
البحث األديب ،مبا يف ذلك األدب
العريب ،يتطلب منهجية البحث .يف عملية
البحث العلمي ،حيتاج على األقل إىل
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البحث مع الشيء الذي تتم دراسته.
مع هذا البحث أنمل أال يكون هناك
شك يف األنطولوجيا ،ونظرية املعرفة ،وعلم
األكسيولوجيا فيما يتعلق ببحوث األدب
العريب .ميكن متابعة هذه الورقة بعمق أكرب
بناءً على الوصف البسيط الوارد يف هذه
الورقة.
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