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  ) المجلة في النشر قواعد (
  

، وتقبل من مجيع أحناء العاملترحب ا�لة مبشاركة الباحثني من كل اجلامعات ومراكز البحث        

والفرنسية باللغات العربية واإلجنليزية اللغوية والنقدية الدراسات والبحوث املتخصصة يف القضايا األدبية و 

 :وفق القواعد اآلتية

 .أن يتسم البحث باألصالة الّنظرية واإلسهام العلمي -

على  (word)بربنامج ) حيمل من موقع ا�لة على البوابة(أن يكتب على منوذج ورقة جملة إشكاالت  -

) 12(للمنت و) 14(حجم   (Traditional Arabic) خبط )سم24×سم16(ورقة مبقاس

   .صفحة) 12(صفحة وال يقّل عن ) 25(يتجاوز  للحواشي، مبا ال

ختصص الصفحة األوىل لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمية ، وبريده اإللكرتوين، ورقم  - 

ومثله باللغة اإلجنليزية، على أن تكون  كلمة) 150( ال يزيد عنهاتفه، وملخص باللغة العربية يف 

 .امللخصكل ، إضافة إىل كلمات مفتاحية أسفل  )وقل احلرفيةضرورة جتنب ترمجة ق. (دقيقةالرتمجة 

كما يطلب تقسيم البحث إىل . أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل، وينتهي خبامتة أو نتائج  -

 .عناوين فرعية

  . توضع الرسوم والبيانات يف شكل صورة ليتسىن تعديلها يف صفحة ا�لة -

  .م العلمي قبل نشرهاختضع البحوث املقدمة للتحكي  -

. ضرورة التزام الباحث باألمانة العلمية، ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل يف أية مطبوعة أو جملة -

حيرر الباحث تعهدا مبلكية املقال، وبعدم نشره، يف وثيقة ترسل إليه عقب قبول توجيه البحث إىل (

 .)التحكيم

جع من خالل التهميش األكادميي يف الصفحة األخرية من إلزامية حسن الّتوثيق بذكر املصادر واملرا - 

 .املقال، على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج األقواس يف أرقامه

  :على الرابط ASJPيرسل البحث حصرا عن طريق البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية  -

.http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238  

 العلمية مادته محتوى مسؤولية مقالال صاحب يتحمل
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يعّد االنزياح من أهم الظواهر األسلوبية؛ واليت حازت على مساحة واسعة يف البحث       

اليت متّثل امللمح األبرز يف مجالية الّنص الشعري، وقد حاولنا  األسلويب وتطبيقاته، ويف مقاربة صفة الّشعرية

ية؛ لشاعر كبري ومهّم يف كرتنا الفكرية والفنّية والّتارخيمعاجلة ذلك يف نّص شعري شعيب؛ يقع يف صميم ذا 

تارخينا الثقايف واألديب وهو سيدي خلضر بن خلوف، اّلذي احتفظت الذاكرة الشعبية والفّنية بعديد 

ه، وقد اختربنا مباحث أسلوبية ضمن مفهوم االنزياح، بأنواعه املعروفة؛ يف الّصوت واللفظ قصائد

والرتكيب والّداللة، وقاربنا تطبيقها يف الّنصوص، إثباتا لعالقة الّنص باملنهج، وفعالية القراءة التطبيقيية 

  .عرنا الشعيبلألسلوبية يف تعّرف األداء الّداليل، ومجاليات التشكيل الشعري ملدونة ش

 .تناص -انزياح -شعر شعيب -أسلوبية: كلمات مفتاحية

Abstract : 
   Displacement is one of the most important stylistic phenomena, 

which has gained a wide area in stylistic research and its applications, and in 
the approach of the poetic character that represents the most prominent 
feature in the aesthetic of the poetic text, and we have tried to address this in 
a popular poetic text, located at the heart of our intellectual, artistic and 
historical memory; In our cultural and literary history, Sidi Lakhdar ben 
Khalouf, whom the popular and artistic memory retained many of his poems, 
and we have tested stylistic investigations within the concept of 

                                                           
*

  alinekkaa72@gmail.com. علي نكاع  
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displacement and its well-known types in sounds, pronunciation, 
composition and significance, and we have approached its application in the 
texts and proof. The relationship of text to the approach, the effectiveness of 
applied reading of stylistic in recognition of semantic performance, and the 
aesthetics of the poetic composition of our popular poetry. 
Keywords: Stylistic - Popular poetry - Displacement – Intertextuality 

 
 

  :تأطير

ظّل اخلطاب الشعري الشعيب العريب، بعامة واجلزائري خباصة، أسري املناهج السياقية    

ته نّصا أرّة رأته وثيقة تارخيية، ومرّة ر التقليدية اخلارجية؛ اليت تناولته من زاوية خارج نصية، حيث م

قيا مقتدرا على اجتماعيا، وأخرى رأته تعبريا سيكولوجيا، ولعّل األسلوبية بعّدها منهجا نس

استنطاق الّنص الشعري الشعيب، وإبراز ما فيه من مجاليات فنّية يف الصوت والرتكيب والداللة، 

وذلك ألّ�ا تقوم على التحليل اللغوي الذي يباشر استفهام األسلوب والبحث عن املوضوعية، 

سات السياقية فهو يركز على القيمة والبناء األلسين، مبا يبعد البحث عن انطباعية الدرا

ومصادرا�ا، ويف هذا اخرتنا اختبارا أسلوبيا لنصوص من الشعر الشعيب، حماولني البحث عن أهم 

الظواهر األسلوبية يف بعض من مناذج شاعر شعيب شهري؛ هو سيدي خلضر بن خلوف، الذي 

مهيمنة أجاد وجّود يف قرض نصوص خالدة من ذاكرتنا الثقافية، وقد رصدنا يف هذا الطرح ظاهرة 

تها بفحص يظهر الفنية اهرة االنزياح، واليت حناول دراسوبارزة يف نّصنا املشتغل عليه؛ وهي ظ

  :واع اآلتيةنقد رأينا تقسيمها منهجيا إىل األوالقيمة اجلمالية والداللية و 

  :االنزياح الصوتي: أوال

ا الصريف يؤثر االنزياح الصويت، من حيث هو فنية تتعلق بالكلمة، يف صياغتها ووز�

قصائد بن خلوف، وتتمثل يف  ح الصويت ظاهرة أسلوبية بارزة يفوالعروضي، وقد شّكل االنزيا 

  :اآليت

يرد حذف اهلمزة يف الشعر الرمسي، حيث عّرب القدماء عن إسقاط : حذف الهمزة: 1

هم مسات الشعر الشعيب عموما، حيث أوتعّد هذه الظاهرة من " ، "مدودقصر امل: " اهلمزة بـ

يعمد الشعراء إليها أثناء إلقائهم ألشعارهم تسهيال للنطق ومتاشيا مع خصوصية اللهجة العامية، 
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ومن . 1"حيانها، رغم ا�ا تكتب يف كثري من األفال يكاد خيلو بيت شعري ترد فيه من إسقاط

  :2"حممد خري األنام" مناذجها قول بن خلوف يف قصيدة 

  نيــــــــــــــــــــــوالرسال والتابع              اـــــــــنبياه األـــــــيا ريب جب

  رينـــــــــيا              واالنصار واملهاجـــــــتقاغفر يل جباه األ

وواضح أّن هذا " األنبياء واألتقياء" نلحظ بأن الشاعر قد حذف اهلمزة من كلميت 

بني الصدر والعجز، كما  ياحلذف، قد حّقق وظيفة موسيقية، تتمثل يف إحداث تعادل موسيق

: زي الرأسي الداخلي من جهة أخرى بني تسع كلمات حتتل موقعها يف القصيدة، وهياحقق التو 

  .، تاما، األنبيا، األتقيا)مرتني( الدجى، البقا، سابقا، موافقا، السما 

من أهم أشكال التخفيف يف اللغة العربية؛ ختفيف اهلمزة؛ الذي : تخفيف الهمزة: 2

الظاهرة شائعة يف الشعر القدمي، ولعلها ترجع إىل اختالف اللهجات " ند القدماء، فهذه توقف ع

فيف اهلمز، وكان التميميون حيققون، ولعل ما يف ، إذ كان احلجازيون مييلون إىل ختالعربية القدمية

  .3"اللهجات العامية املعاصرة ما يعد استمرارا لذلك االختالف اللهجي القدمي

ف اهلمزة يف تسهيلها إىل احلرف الذي تكتب عليه، فإن كانت على ألف يتمثل ختفيو 

سهلت إليه، وإن كانت على واو سّهلت إليها، وإن كانت على ياء سّهلت إليها، وقد جاء 

  :4التسهيل يف أسلوب شاعرنا بن خلوف باحلاالت الثالث، ومن مناذجه قوله يف القصيدة السابقة

  ني نامية      يرجاها النوم الطويلــــــــــــــــيا ماذا من ع

  وماذا من راي يف السما      معارف املوت تصيل

  يلــحاسب دار الشومدامية      وال عنده منها رح

وأصلها قبل " دامية. الشوم. راس. نامية: " آثر الشاعر ختفيف اهلمزة يف الوحدات اآلتية

والواو،  ءهيل اهلمزة عنده جاء باألف واليامن مثة فإّن تس. نائمة، رأس، الشؤم، دائمة: االنزياح

  .ولعله أعطى بذلك وقعها موسيقيا أكثر مجاال من إثبا�ا، وهذه ظاهرة من مسات الشعر الشعيب

  :االنزياح الّداللي: ثانيا

يعّد علم الّداللة من أهم الّدعائم اليت تتكىء عليها األسلوبية، حيث أفادت منه    

  .5الّداليل يف النص، وأشكال تغّريات املعىن، وأسباب هذه التغّرياتالبحث يف املعىن والتطور 



  ة واألدبفي اللغ إشكاالتمجلة       2021:السنة 1: عدد 10  : مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 23 -  11: ص 

 

14 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

وقد استخدم الشاعر بعض األلفاظ بدالالت جديدة، تفهم من سياق الكالم  

وهنا تكمن عبقرية الشعراء األفذاذ يف استوالد الكلمات معاين جديدة مل " واملصاحبات اللغوية، 

، وسنتناول بعض املفردات اليت )6(6"ليت خيتارو�اتكن هلا قبل أن توضع يف هذه الرتاكيب ا

  :حدث هلا تطّور داليل، وحناول أن تبّني نوع هذا الّتطور يف ضوء معطيات علم الداللة فيمايلي

  :7"مبا علمك القدمي" واليت تعين اآلخر، ومن مناذجها قوله يف قصيدة : كلمة الغير 1

  غري منتهىال جتعلنا من الشفاعة حمرومني     من دون ال

  ل لبهاـــــــــواجعلنا مع أنصار سيد الثقلني      حممد كام

نلحظ بأّن الشاعر قد أدخل مقطع الـ التعريف على كلمة غري، واستعملها مبعىن 

  .8اآلخرين فمنها داللة جديدة مل ترد �ذا املعىن يف املعاجم/اآلخر

املوت ال غىن " يدة ىن اجلميع، ومن مناذجها ما ورد يف قصعمب: كلمة الكلّ  2

  :9"تدركين

  الكّل من عليها فان      ما يدوم يف امللك إّال رب األرباب

، ومن املتعارف عليه أّن كلمة كّل تعّرف باإلضافة، وال "اجلميع" املراد بكلمة الكّل 

حتتاج إىل مقطع ال التعريف، غري أّن شاعرنا عدل عن ذلك وخرج عن املألوف، وقد أنكر 

األلف والالم ال تدخالن يف بعض وكّل، الّ�ما " على كّل، حيث قال " ال" ول األصمعي دخ

  .10"معرفة بغري ألف والم

  :مبعىن نطيع، وذلك يف قوله "نعرف" استخذام كلمة  3

  ت منل زلّةــــــــــــإذا مرضت نعرف ريب       وإذا بري

  .اللغويأطيعه، والدليل على ذلك السياق " نعرف ريب" واملقصود بكلمة 

  :11عىن أوالدي، وذلك يف قولهمب "صغاري"كلمة  4

  يا ما أعظم ألهل البدعة     يوما تشيب فيه صغاري

  عة         مثل صفوف عند الباريــــــــــــــــــــــــبيهم تضيق املتس

وكلمة صغار يف املعجم مجع صغري، وهو عكس الكبري، ويبدو أن الشاعر قد صاغها 

  .أوالدي، وهذا تغّري داليل انفرد به الشاعر يف ثوب قشيب وهو
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قّصة الرّاعي بن " مبعىن القتل، ومن ذلك قوله يف قصيدة  "نمحو" استخدام كلمة  5

  :12"سفيان

  عديةـــان     من نسب بنو ذويب حليمة الســـــــــــــــــــار بن سفيــــــــــأنا امسي جبّ 

  لو ليّاـــــــــــــول ما قاـــــــــــغ لّيا يا رســـــــــاص   ان   ــــو عدنـــخرجو فيّا يهود ما يبغ

  ياــــك من هاذ الّدنـــــــــــــــــــــــاترك دين الرشيد واتبع بن عمران     وّال منحو امس

اختار الشاعر كلمة منحو اليت تعين اإلزالة، وقد تظافرت مع املصاحبات اللغوية، فأّدت 

صفية اجلسدية، ومن مثة فهي استخذام جديد جاء به عدول دالليا يف أسلوب معىن القتل أو الت

  .الشاعر

  :13مبعىن مجيع، يف قوله "ساير" استخدام  6

  استغفر اهللا عن ساير ذنويب     وتوبيت هللا توبة الناصحني

وهي يف املعجم باِق، فيقال السائر من الشيء ما بقي " سائر" فساير قبل االحنراف 

وميكن تأويله طبقا لقوانني " وهذا خروج هن املألوف " مجيع" خدمها الشاعر مبعىن ، واست14منه

التغّري الداليل اليت قّررها اللغويون من تضيّيق داليل أو توسيع داليل أو انتقال داليل، ذلك أّن علم 

  .15"الداللة اليت يستند إليها علم األسلوب ويستفيد منها اآلن

  : نزياح الصرفياال: ثالثا

مع، وقد شّكل ملمحا أسلوبيا يف قصائد بن خلوف، ومن ويظهر هذا االنزياح يف اجل

  :16"قّصة الغالم بن اليزيد" مناذجه، قوله يف قصيدة 

  قالو رسول من عند الوهاب      مبعوث ليكم بالفواريض والّسنة

وّظف الشاعر كلمة فواريض مجعا لكلمة فرض، والذي ورد يف املعجم ومجعا هلذه 

، فهذه الكلمة اليت انتقاها الشاعر جديدة، متّثل انزياحا 17"فروض وفراض" مة كلمات مها الكل

يا " يف أسلوبه، ولعّله أراد �ا مجع اجلمع لإلحياء بعظمة الفرائض، ومن امثلتها قوله يف قصيدة 

  :، حيث يقول18"إمام بنو هاشم تاج بورقبة

  لى خّدي كلمصابحسعد سعدي بّت البارح مع حبييب      مونسينخدو ع

مبعيار  وهو انزياح صويت خاطىء" مصباح" مجعا لكلمة " ملصابح" اختار الشاعر كلمة 

" زيا أفقيا بني ا�ذا االختيار أراد أن حيّقق تو  ، ألّن مصباح جيمع على مصابيح، ولعّلهاللغة الرمسية



  ة واألدبفي اللغ إشكاالتمجلة       2021:السنة 1: عدد 10  : مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 23 -  11: ص 

 

16 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

إليقاع املوسيقي يف  أي ضبط ا؛ يف العجز، وتوازيا رأسيا آخر" املصابح" يف الصدر و" البارح

  ".البارح، املصابح، واللوامح" كلمات العروض والضرب، بني 

ويتمثّل يف ا�ال واالستعارة واألساليب واحلقول الداللية : االنزياح االستبدالي 3

  .ناص، وسنكتفي بدراسة هذا األخري ألنّه شّكل ملمحا أسلوبيا، يف قصائد بن خلوفوالتّ 

  :بن خلوفالتناص في قصائد : خامسا

يعّد املوروث الّديين من أهّم املصادر؛ اليت يغرتف منها الشعراء، ولعل مرّد ذلك ملا 

للدين من مكانة معتربة والشعراء خباصة، لكونه أرضا خصبة يثري التجربة الشعرية، ويكسبها قوة 

  .وفاعلية يف نفس املتلقي، ومن مثة مينحها الدميومة والبقاء

الضوء على ظاهرة التناص الّديين من منظور أسلويب، يف قصائد ويف هذا املبحث سنلقي 

شاعرنا بن خلوف، وقد كشف االستقراء بأّن هجرة املوروث الّديين إىل قصائد بن خلوف جاء 

  :ضمن حمورين مها

ناص القرآين ظاهرة أسلوبية يف قصائد شّكل التّ : التناص مع القرآن الكريم: 1

دستور شريعة ومنهاج أّمة، وميّثل يف اللغة " أّن القرآن الكرمي اخللويف، وال عجب يف ذلك، ذلك 

العربية تاج أد�ا وقاموس لغتها، ومظهر بالغتها وحضار�ا، ّمث فوق ذلك طاقة حّالقة من الذكر 

والفكر جيد فيها الذاكرون واملتفكرون ملسات مساوية �تدي هلا املشاعر، وتقشعر من روعتها 

  .19"عانيها واستشعرت جالهلااجلهود، كّلما تدبرت م

ويقصد بالتناص القرآين استدعاء الشاعر لبعض اآليات القرآنية، أو اإلشارة إىل قصة 

  .دينية، أو استحضار شخصية دينية ورد ذكرها يف القرآن الكرمي

" ت مع آيات قرآنية بآلية االجرتار، قصيدة ومن مناذج قصائد بن خلوف؛ اليت تناصّ 

  :ول، حيث يق20"لوال أنت

  مــني    رمحن يف الّدنيا ويف اآلخرة رحيـــــــــــــــــــــــد هللا رب العاملــــــــــــــــــــــــاحلم

  يـمـرايـــني    ما نعبد سواه ميحي عن جـــــــمالك يوم الدين وارث الوارث

  حلاصلني من حبر طامييا فّكاك اعني     ـــــــــــــــــــــــاك نستـــــــــــــإياك نعبد وإيّ 

  نـذييم صراط الّ ــــــــــــــــــصراط املستقاهدنا يا مهدي للهدى والصواب   

  نيـــــالود والظّ ــــــم سوى اليهـــــــــوب     عليهـــــــــــــــــــأنعمت عليهم غري املغض
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  يناـــــــر يا املرسل نبــــــــــيا سراج الّدهريب     ــيب العـــــــــــــــــصلى اهللا عليه يا النّ 

ومن الواضح أّن النص احلاضر يشتغل على الّنص الغائب املتمّثل يف سورة الفاحتة، وقد 

جاء بآلية االجرتار، ألنّه أخذ شكل االقتباس املخّل بالصياغة الشعرية، حيث أعاد الشاعر كتابة 

  .بداعالّنص الغائب بشكل منطي رتيب، خال من التوهج وروح اإل

مقّلب " ومن مناذج اليت استغلت القرآن الكرمي استغالال فنيّا بآلية االمتصاص، قصيد 

  :21طوار خلق اإلنسانأ، حيث يقول يف معرض حديثة عن "وبالقل

  سبحانه خالقي خلقين      من صلب أيب نزلت كي املا

  اـــــــــــــمق ودْ ـــــــــــا علـــــــــــــــتة نشاين        بعدهــــــــــــمن نطفة مي

ولقد خلقنا " نلحظ أّن النص احلاضر حيتضن النص الغائب ويستدعيه، يف قوله تعاىل 

اإلنسان من ساللة من طني، مثّ جعلناه نطفة يف قرار مكني، مثّ خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة 

ا آخر، فتبارك اهللا أحسن مضغة، فخلقنا املضغة عظاما، فكسونا العظام حلما، ّمث أنشأناه خلق

  .22"اخلالقني

ويتضح أّن التفاعل التناصي السابق يف شعر بن خلوف، ّمت توظيفه توظيفا بارعا بصورة 

  .هاءد أداوّ جياللة يف الّنص و التطابق، فجاء اخلطاب القرآين متالمحا مع النص الشعري، ليؤكد الدّ 

  :23نص القرآين، حيث يقوليستلهم الشاعر ال" املوت ال غىن تدركين" ويف قصيدة 

  واــــــــــــــــــــــــراها صفا�ا هاذ الدنيا       والدين أهله غاب

  ابوـــــأين احلبيب سيد الرقية     وأين املهاجرين صح

  ابوـــــــــــــــــــــن قراو كتــــــــــع مـــــــــــــــــيا         ومجيـــــــــــوالصاحلني واألول

  الكل من عليها فاين      ما يدوم فامللك إّال رب األرباب

يتبّدى يف البيت األخري احلضور املشرق للخطاب القرآين، واستضافة الشعار له مبا 

كّل من عليها فان، ويبقى وجه رّبك ذو اجلالل " يناسب رؤيته، إذ تراه مع قوله تعاىل 

عاين الفناء وداللته، فال مهرب وال محاية فقد استدعى الشاعر من النص الغائب م.24"واإلكرام

" التعريف يف قوله " ال"منه، فهو املصري احلتمي للبشرية قاطبة، ويف تقديري فإّن إدخال الشاعر 

؛ اليت درجت يف الشعبية التداولية للّشعر الشعيبغة يستجيب إلرغامات اللّ " الكّل من عليها فان

  .التداول على ذلك
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  :25"أوياك راه علم شييب" ه يف قصيدة ومن أمثلة ذلك قول   

  مستعدين رانا برب الّناس     من شّر الوسواس يف الّناس العامة

  متأنسني رانا من شّد الباس    حق تعود يف الصيد الّنفس ميّامة

تكشف مفردات البيتني عن اقتباس وإعادة كتابة ألفاظ ومفردات الّنص القرآين لقوله 

اس ملك الّناس إله النّاس من شّر الوسواس اخلّناس، الذي يوسوس يف قل أعوذ برب النّ : " تعاىل

  26"صدور الّناس من اجلّنة والّناس

يلحظ أّ�ا جاءت تقريعا للّشيطان وأفعاله، ووسوسته، وحتذيرا " والقارئ لسورة النّاس 

، وقد استغل 27"لبين البشر من أن يقعوا يف مكائده، ألنّه قضى حياته مغريا باإلنسان وجالبا للشرّ 

شاعرنا آيات هذه السورة املقتبسة ووظّفها يف سياق شعره، توظيفا متوافقا، فالّداللة اّليت يوحي 

إليها هنا، تتمّثل يف بيان صفات اهللا عّز وجّل، وكيفية االستعاذة من الشيطان الّرجيم، واالستعانة 

  .به سبحانه وتعاىل

تحضارا فنّيا دون االقتباس الّنصي ومن النماذج اليت استحضرت الّنص القرآين اس

  28"يف يوم املوقف الطويل" الباهت، قوله يف قصيدة 

  يشفع فينا تقول طايفة الكّفار       والنّار تزيد يف الشعيل

  ووجوه املذنبني تذبالوتصفاريف يوم املوقف الطويل

تناص وإذا أمعنا النظر يف صدر البيت الثاين، نلحظ أّن الشاعر أقامه على آلية ال

وجوه يومئذ عليها غربة ترهقها قرتة، أولئك هم الكفرة : " اإلشاري، حيث أشار إىل قوله تعاىل

، فقد امتزج معىن هذه اآليات الكرمية برتاكيب وصيغ جديدة، فالّداللة اليت حتملها هذه 29"الفجرة

اعر يف هذا اآليات تتفق مع قول الّشاعر، وهي بيان عالمة الكفر يوم القيامة، وقد ُوفق الش

ص، حيث اعتمد يتماشى مع الطبيعة الشعرية للنّ  س النّصي؛ وهو ماالتناص ألنّه عدَل عن االقتبا

شاعرنا على رؤية فكرية وفنّية يف اّتصاله بالّنص املقتبس منه؛ والذي هو نّص أعلى، اعتمد يف 

إىل صيغ توظيفية توظيفه على أسلوب مزج ومتاٍه داليل، وهو األسلوب اّلذي يعمد فيه الشاعر 

انزياحات جديدة، "تعالق مقصد الداللة بالقول الشعري مع مرجع الّنص األعلى، وذلك يف 

صياغة جديدة، تتوافق وجتربته الشعرية، هلذا مل يتكئ على أسلوب القرآن الكرمي  )هاتاغيص(و

  .30"ّوب معه الّنص القرآينّري يف البناء اللفظي واألسلويب ذاّتكاء كامال، وإّمنا غ
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ويتابع الشاعر استثماره للّنص القرآين يف شعره، حيث يورده على سبيل االستشهاد، أو 

من يشتمين آش " لتعزيز املعىن الذي يريد إيصاله إىل املتلقي، ومن أمثلة ذلك، قوله يف قصيدة 

  :31"يعمل

  تعلم ما كان يف جوف صدري    كيما حـــــــــــــوا وسيـــــــــــد آدم

يعلمه  قل إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه: " الّشاعر القرآنية هنا، قوله تعاىلومرجعية 

، واضح أّن الداللة اليت 32"اهللا، ويعلم ما يف السموات وما يف األرض، واهللا على كّل شيء قدير

يتضمنها البيت الشعري تّتفق مع النص القرآين يف بيان علم اهللا املطلق، وإحاطته مبا يف األنفس 

كما نلحظ كذلك أّن الشاعر كتم الّنص الغائب، حيث بّدل . سر وعلن وما ختفي الصدور من

القرآين مضمرا، فكان له أن أمسك بالنص املقتبس منه يف  رب االمتصاص الداليل، فبدا الّنصع

  .33دائرة الشعرية

هذه بعض مناذج من التناص القرآين اليت حفل �ا شعر ابن خلوف، واليت تقع يف 

قوة األداء الداليل ومجاليات البناء الّنصي، حيث �ضت بداللية النص وتداوله، من حيث صميم 

  .هي وّفت حاجة شعرية ثقافية قصدها الشاعر، وعمل على إرسائها

 :ناص مع الحديث الشريفالتّ : 2

يعد احلديث النبوي الشريف، أحد املشارب التناصية اليت غدق منها الشعراء الشعبيون 

فشاعرنا سيدي خلضر كان من أشّد املتأثرين بنّص احلديث الشريف، كيف ال وقد  ،اجلزائريون

لّقب بشاعر الّدين والوطن، وديوانه كّله شاهد على حّبه اخلالص للرسول، صلى اهللا عليه وسّلم، 

فقد كان ناصرا لشعائر اإلسالم، فكان ميله واضح وهو مجع كلمة املسلمني حتت لواء واحد وهو 

ومل ميدح سوى حممد، صلى اهللا عليه وسلم، حبيث كان حيّب مساع املديح النبوي عن اإلسالم، 

، ويأيت 34"طريق اآلالت املوسيقية، ومعىن ذلك أنّه كان حيّبذ مساع مدح الّنيب عن طريق املوسيقى

ق العبارة وفصاحة ااحلديث النبوي الشريف يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي، من حيث إشر 

ظ وبالغة القول، ومن أبرز مسات بالغته اإلجياز، حيث أدرك شعراؤنا املعاصرون أمهية اللف

احلديث النبوي فّنيا وفكريا، فراحوا يستحضرونه يف نصوصهم وينهلون من معينه، ويعيدون كتابته 

ما يتماشى مع جتربة كّل شاعر منهم، وهذا االستمداد من املدونة احلديثية أفصح عنه  وفق

ويف هذا جاءت التجربة الشعرية عند سيدي خلضر حافلة  ،35صراحة يف نصوصهم شعراؤنا
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باشتغاهلا على نّص احلديث الشريف، فقد برز ذلك جليا يف كثري من قصائده، وإن كان بصورة 

  :، حيث يقول36"قم صّلي" أقل من القرآن الكرمي، ومن مناذج ذلك قصيدة 

  اهلــــــــــــــــــــــــــــكرا�ا يا اجلـــــــــــــــــــــــوت      والبّد من ســـــــــــــــــــــــــك ال يفــــــــــــــــــــلي وقتـــــــــــــــــــــم صـــــــــق

  لــسم املنعوت تعود واحروث      عليك فرض الرّ ــــــــــــــــــــــــــوت يا املوــــــــــــــيا غواك األيام تف

  وت واحلمايلقباس يوزن الياــــــــــــــــــــــــــقبلك من هم قنوت راكب سروت      واللّ شحال 

  ايلـــشوف احلّي اللي كان مآلن عاد خالن      ــــــــــــــــــــــد يبان يا الغفـــــــــــــما بقى منهم أح

جبت وهي أوّل عبادة ده األساس، فهي أوّل عبادة أو و ين وعممعلوم أّن الصالة ركن الدّ 

يف نصوص حديث   -صلى اهللا عليه وسّلم -يسأل عليها العبد يوم القيامة، وقد أمر �ا الرسول

ا وداللة بطريق امتصاص حمموهلا، ظإىل هذه األحاديث، واستحضرها لف كثرية، وقد أشار الشاعر

حاديث يف هذا، ما فمن أشهر األ .مّتخذا من أسلويب النصح والتحذير مطّية ألداء قصده ومراده

أّن رجال سأل النّيب صلى اهللا عليه وسلم أّي األعمال أفضل،  -رضي اهللا عنه -رواه ابن مسعود

  37"الصالة لوقتها وبّر الوالدين، مثّ اجلهاد يف سبيل اهللا: " فقال

" ، قصيدة ومن مناذج استدعاء سيدي خلضر للّنص النبوي، والتناص مع ألفاظه ومعانيه

  :38"ةنبتدا الكلم

  ال إله إال اهللا حصن اهللا احلصني    من يعمل �ا ينجا من العذاب

  ال إله إال اهللا كنز املوحـــــــــــــــــــــدين     ال إله إال اهللا مفتاح كّل باب

  ال إله إال اهللا للهاوية جلــــــــــــــــــــــام     ما حّقه للنكرة فاسخة كبوهلا

النص الغائب، فقد روي عن أيب قتادة، قال حّدثنا أنس بن  اضر يشتغل علىفالنص احل

لبّيك يا رسول : يا معاذ، قال: مالك أّن النّيب صلى اهللا عليه وسّلم ومعاذ رديفه على اجلمل، قال

ما من أحد يشهد أّن الّ إله إّال اهللا وأّن حممدا رسول اهللا صدقا من : قال). ثالثا( اهللا وسعديك 

إذ يتكلوا : يا رسول اهللا أال أخرب �ا الّناس فيستبشروا ؟ قال: هللا على الّنار، قالقلبه إّال حّرمه ا

رأس الّدين؛ والذي هو التوحيد،  لقد أشار احلديث الشريف إىل. 39وأخرب �ا معاذ عند موته تأمثًا

. اجلنةهي املفتاح األّول للرمحة واملغفرة وباب دخول " ال إله إال اهللا" وأّكد الشاعر أّن كلمة 

ويندرج استخدام شاعرنا للحديث الشريف يف سياق ما اّختذه منهال لتشكيله الّداليل، ومصدرا 
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عميقا لبناء مقوالت شعره يف استهداف رسالة داللية تبحث عن أثرها يف الفهم والتفاعل مع 

  . املخاطبني بالّنص

  :خاتمة

صار أداء البناء األسلويب يف ميكن إمجاال استخالص أهّم النتائج املتوصل إليها، عرب اخت

شعر سيدي خلضر بن خلوف، يف مستواه الصويت والصريف والرتكييب والّداليل، ففي الصوت طبع 

، كما )األلفاظ( الشاعر نصوصه يف بناء ألفاظها بسمات بارزة جّودت وقّوت الوحدات الصوتية 

وبيا، مبالمح أسلوبية اقتضاها اّتصف الرتكيب يف بناء العبارة بصفات ومست اجلملة والعبارة أسل

التداول والتواصل يف استخدام اللغة الشعرية الشعبية، وكان املبىن الداليل متمّثال يف حضور تعالق 

نصه الشعري وعباراته مع القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وهو ما جعل من مدونته الشعرية ممتدة 

  :إمجاال ميكن حتديد ذلك يف نقاط معّينةو . يف ثقافة جمتمعه والتداويل -عرب هذا التناص –

إّن االنزياح بكّل أشكاله الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية، قد أنضج النّص الشعري 

 .لسيدي خلضر، وكساه ثوبا من اجلمالية واجلودة يف البناء والداللة

 ففي مستوى الصوت عرفت التجربة الشعرية لسيدي خلضر استخدام انزياحات نوعية

لصاحل التواصل، مبا جعل نصوصه موصولة مبتلقيها، ومتساوقة مع معهود ما هو مستخدم يف 

 .جمتمع النصّ 

الّيت هي حمّققة يف استخدام شعيب و ق الشاعر معيار اجلملة الشعبية؛ ويف الرتكيب حقّ 

سلويب لغرض ، وبرغم علم الشاعر بذلك إّال أنّه حّقق املتداول األ)الرمسية( منزاح عن اللغة املرجع 

األداء التواصلي لنّصه، حمافظا برباعة واقتدار على مجالية تتقاطع مع املضمرات البالغية للغة 

 .العربية

بارعا، من حيث هو ربط النّص  وظيفيا اللة كان حلضور التناص أداءويف مستوى الدّ 

لشاعر يف تضمني بالّنص األصلي؛ والّذي كان القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وقد برع ا الطارئ

وامتصاص نصوص الدين، مبا جعل جتربته الشعرية ناضجة يف الداللة واجلمالية، وحاضرة يف تاريخ 

 .ثقافتنا األدبية والتارخيية على وجه راسخ
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لديكتاتورية ااألنظمة و  ستعماريةاجلوع من بني األسلحة الفتاكة املستعملة من القوى االو  لقد بات اخلبز  

  .ضد الشعوب املستضعفة لفرض نفوذها عليها

وع اليت باتت اهلم اجلو  الدار الكبرية ل حممد ديب إشكالية الفقرو  طرحت روايتا جريمينال إلميل زوال

األساسي ألبطال هاتني الروايتني الذين كانوا يعانون األمرين لتوفري اخلبز لعائال�م، هذا اخلبز الذي أصبح 

بني      التشابهو  راسة إىل الكشف عن مدى التقاربمن هنا �دف هذه الدو  .عملة نادرة يف عصريهما

  .كيفية مكافحتهو  تائجهنو  السيما يف تطرقهما إىل أسباب اجلوعو  العملني

  ..خبز، جوع، أسلحة، فقر:  يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
Bread and hunger have become among the deadly weapons used by the 
colonial powers and dictatorial regimes against oppressed peoples to impose 
their hegemony on them. 
The Germinal novel by Emile Zola and The Great House of Mohammed Dib 
presented the problem of poverty and hunger, which has become the main 
concern of the heroes of these two novels who were suffering immensely to 
provide bread for their families, this bread which has become rare in their 

                                                           
  samirabel398@gmail.comشبال مسرية  * 
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times. Hence, this study aims to reveal the extent of convergence and 
similarity between the two works, especially in their discussion to the causes 
and consequences of hunger and how to confront it 
Keywords: Bread, Hunger, Weapons, Poverty 

 
  :مدخل

طالب كرم اهللا وجهه توضح موقفه  أيبهي مقولة تنسب لعلي بن "لو كان الفقر رجال لقتلته "

 تنغص عليه حياتهو  باإلنسانحتل  نْ اليت ميكنها أ اآلفاتصعب قوي ضد الفقر الذي يعد من أال

املصوبة  سلحةقوى األجلوع الذي بات من أكلما حل الفقر حل معه او  راحتهو  تسرق منه سالمهو 

الدوس على كرامتها حىت تصبح و  اسلبها حريتهو  الضغط عليها ألجلضد الشعوب املستضعفة 

كان األرقاء : "فالسفة القرن الثامن عشر بفرنسا  حدأيف هذا السياق قال و  عة بني يديهادواتا طيّ أ

ال تز  الو  1".جيلدون بالسياط أما أرقاء اليوم فاجلوع قيدهم وسوطهمو  بالسالسل باألمس يقيدون

ىل حد الساعة رغم التطورات العلمية اليت حققها حناء املعمورة إظاهرة اجلوع منتشرة يف خمتلف أ

 سباب الفقرأ-والأ ؟سباب الفقر واجلوع، فما هي أالصناعة الغذائيةو  يف جمال الزراعة اإلنسان

 : الجوع في العالمو 

  : العامل نذكرشار الفقر واجلوع يفهم العوامل املسامهة يف انتو من أ

  … اجلرادو  احلرائقو  الفيضاناتو  كاجلفاف :العوامل الطبيعية 1-

دول العامل الثالث فيما خيص املواد و  كعدم التوازن بني الدول املتقدمة : العوامل االقتصادية2-

 .بشكل فادح جداها  تالفإو  ها تبذير ىل إضافة إالغذائية 

شؤون احلرب على حساب و  باألسلحةاالهتمام  وتتمثل يف االنصراف الكلي حنو : الحروب3-

  .الصناعةو  الزراعة

اجلوع ظاهرة سياسية بشكل " نَّ ية أملانحدى الصحف األإلقد ورد يف  : العوامل السياسية4-

  )…(احلكام منصبا على مصاحلهم اخلاصة ساسي ففي الغالب ينتشر اجلوع عندما يصبح تفكريأ

  2".سوء التغذيةو  ة اجلوعون حتت وطأرزحي اإلفريقيةربع سكان القارة  نَّ أو 

بال ضمري يف تذويب مقاومة و  سياسيا مستخدما برباعة سالحاً يف عاملنا  الغذاء"�ذا يصبح و 

  3." لفقريةالشعوب ا
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 : دبالجوع في األو  ظاهرة الفقر -انياث

يف تصوير  نالعوز فلم جتف أقالمهم إىل اآلو  لقد عين األدباء منذ العصور القدمية بظاهرة اجلوع

أقواال تركوا لنا و  دباء الذين طرقوا هذا املوضوعبرز األمن أو  احلساسة معاو  طريةهذه الظاهرة اخل

 األديبو  4"وال أقهر ]اجلوع[أغلب منه  شيءال  إنَّ " األديب اليوناين هومريوس يف قوله خالدة فيه

  5."بغضاو  حقدا هألمي شعب ثغرةالاجلوع يف صدر  يفتح" :قوله يف "فيكتور هوغو" الفرنسي

خصصوا حيزا حد رواد الرواية اجلزائرية يف اخلمسينيات من القرن املاضي ممن قد كان حممد ديب أو 

على فضح   عمل حيث الكبرية لدارة ايما ثالثية اجلزائر اليت تضم روايالسو  وىلمعتربا يف رواياته األ

من كل جردته و  وممتلكاته راضيهأ لذي سلبت منهسياسة احملتل اجلائرة  على الشعب اجلزائري ا

حىت ترغمه على التجويع و  غوط خاصة منها التفقرينواع الضمارست عليه خمتلف أو  حقوقه

يف كيفية و  قد اقرتب حممد ديب يف طرحه هلذه التيمة، و اخلضوع الكلي لسلطتهاو  االستسالم هلا

شارة رواية جريمينال مع اإل ات يفبالذو  بدع فيهاالذي أميل زوال معاجلته هلا من الروائي الفرنسي إ

قراءاته خاصة يف جمال و  كذا كانت جل مطالعاتهو  لفرنسيةن تعليم حممد ديب كان كله باأ إىل

  .الرواية

 :  جمموعة من التساؤالت تتمثل يف ذهانناىل أومن هنا تتبادر إ

  ؟ بينهما ما مدى التقارب املوجود مث ؟  ميل زوالإو  مواطن االشرتاك بني حممد ديب هي ما

اليت كانت  فاد من خالله الرواية اجلزائريةجيابيا حبيث أإ تأثرههل كان و  حممد ديب بزوال تأثركيف و 

 كأديبهذه   ي حد كانت شخصية حممد ديب بارزة يف روايتهمث إىل أ ؟  يف بدايا�ا حينذاك

 ؟ مهومهو  جزائري حيمل بني جواحنه ثقافة شعبه

 …  وجب علينا اخلوض يف خمتلف تفاصيل النصني الروائينييست األسئلةعلى هذه  لإلجابةو 

  : الدار الكبيرةو  روايتي جيرمينالفي الفقر و  الجوع - لثاثا

 صعدة لى خمتلف األحممد ديب يف حقبتني زمنيتني مضطربتني عو  ميل زواللقد تواجد كل من إ

ديبني ن هذين األمن هنا قام كل مو  سيطةقد كانت نتائجها وخيمة على الفئات الشعبية البو 

العمالية البسيطة و  القاسية للطبقات الشعبية املعاناة اليوميةو  املأساويبتسليط الضوء على الواقع 

الت يف القرن التاسع عشر أي لقد جسدا ذلك عرب جمموعة من العائو  املرضو  اجلوعو  مع الفقر
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 زائراالحتالل الفرنسي للج ثناءأو  بفرنسااالقتصادية و  زمة السياسيةاألو  أثناء الثورة الصناعية

 . بالذات يف فرتة ما بني احلربني العامليتنيو 

 يتمثل يف حي مونتسو ،هذه العائالت يف حيز مكاين واحد ب مد ديحمو  ع زواللقد مج

Montsou) (يف رواية جريمينال Germinal)  (    حيث تقطن عائالت عمال املناجم

منجم للفحم مع بعض "و  6الباردةو  القوية مكان شبه قاحل ال يوجد به سوى الرياحوهو 

كومة و  تبدو ككتلة ثقيلة و  يف مونتسو جد متواضعة قد كانت البيوتو  الورشات الصغريةو  املشاغل

كانت بعض الومضات من النور تنبعث من و  مهروسة من البنايات حيث يظهر ظل مدخنة مصنع

 .  7"نوافذها القذرة

 Jean(أل�ا حسب جان دجيو –ملسماة بدار السبيطار الكبرية اويف املقابل كانت الدار 

Dejeux(    تضم كل العائالت  -8ثناء احلرب العاملية األول أكانت قد حولت إىل مستشفى

 .مد ديبحميف رواية 

يف  ن سكا�ا يسكنون فوق بعضهم البعضكاو  علويو  من طابقني سفلي تتكون دار السبيطار

  9  .سكنات ضيقة جدا

قذرة تنعدم فيها أدىن الروايتني تعيش يف أحياء فقرية و لعائالت البائسة يف كلتا تلك ا كانتلقد  

 اإمكانا�و  اسباذه األماكن أل�ا األكثر تنه مثل يف تستقرلقد كانت جتتمع و  احة،شروط الر 

ملستحيلة ا هاأحالمو ا حىت طموحا�القاسية و ا انا�معاملشرتكة و  ا�ا جتمع بني مصائرهألاملادية و 

 .اناأحي

ميل زوال يف جتسيده للفقر واجلوع من خالل جمموعة حممد ديب حذا حذو إ من هنا نستنتج أنّ و 

يضا أقد اختارا و  حرجة بالنسبة لكال ا�تمعنيو  من العائالت يف فرتات زمنية جد حساسة

  .معانا�ا و  تعكس مهوم هذه العائالت فضاءات جد معربة 

 :الجوع معاناة يومية-  1

ميل زوال إإذ افتتح كل من  ة الرئيسية يف هذين العملني الشخصيو  وع هو البطللقد كان اجل

 مع اجلوع  تهاليومية لشخصياو  دقيقه عن املعاناة القاسيةو  بتقدمي صورة مفصلة هروايت حممد ديبو 

 .التحرر من قيودهو  من أجل التغلب عليه املستمر هاصراعو  آالمهو 

 .ديب عند وسكان دار السبيطار عند زوال مونتسو سكان ىمثينة لدلقد بات اخلبز عملة نادرة و 
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حسنا يف السنوات املاضية انتكست أوضاعهم جراء األزمة  "مونتسو"فبعدما كان حال أهل 

بني  يف احلوار الذي دار يتجلى ذلكو  ،االقتصادية اليت أصابت البلد يف تلك األوقات الراهنة

بني الشاب و  ائل يف منجم الفورول األو هو من بني العماو  ) (Maheu "ما هو"العجوز 

باحلال املزرية  ما هووخيربه العجوز  ، حبثا عن العمل القادم إىل مونتسو ) (Etienne  "يتينيإ"

إىل إجياد  يطمحونو  أصبح أهلها يشتكون من قلة األكل اليت كانت تعيشها املنطقة آنذاك حىت 

 10"ن باإلمكان فقط احلصول على اخلبزلو كا:"قد كان الكل يردد عبارة من اخلبز ما يشبعهم و 

         ضت على طموحاته يف إجياد عمل يف مونتسويصاب خبيبة أمل كبرية ق مما جعل إيتيني

 مادام لدينا: " رد عليه العجوز قائال  و11."أن أموت جوعا كان ينبغي عليّ ":من هنا قال و 

 12."خبز نأكله ميكننا إذن أن نبقى على قيد احلياة

     : يتينيإلذلك قال  جوعهمال يكاد يشبع و  ن قليال جدافغالبا ما يكو  اخلبزوجد إْن  و حىت

  13."ارائعلكان ذلك  يومياجل لو كنا نأكل اخلبز أ! ألقل نأكل اخلبز بالقدر الكايفلو كنا على ا"

      أين سأذهب " :عن مصريه يف تلك املنطقة الفقرية  قائاليف حرية و من مث بدأ يتساءل 

من  ولكن سرعان ما انتابه نوع [ ]البطالة كيف سيكون مصريي يف هذا البلد اجلائع جراءو 

مل ]  ...[يف وسط ذلك السهل العاري الغارق يف ليل حالك" الفورو"القلق من منجم و  اخلوف

أفران الفحم ، مل يكن فيها سوى األفران العالية، كئيبةفجر ليبزغ يف تلك السماء ال يكن هناك أي

 عن خماوفه  وعن يعرب "يتينيإ"هكذا كان . 14"ا�هول يف يت تدمي الظلمات دون أن تنورال

 .املخيفة  يف منطقة مونتسو بهم مستقبله امل

بتدائية اسة روايته مبشهد يصور فيه جمموعة من األطفال يف فناء مدر  ويف املقابل استهل حممد ديب

الذي أخرج قطعة الزميل من يصل أوال إىل حيث ون فييتسابقو  هم يركضونو  سرتاحةأثناء فرتة اال

حتفاظ �ا له واال منه أيضا من كان حياول اختطافهاعلهم  يفوزون حبصة منها بل هناك  خبز

يفتأ يتنقل بني مجاعات  ال الشخصيات األساسية يف الرواية حدأ قد كان الطفل عمرو  وحده

آخر بعدم هدد ي وأ 15 ه من صاحبهاألطفال عله يلمح خبزا عند هذا أو ذاك ليقوم باختطاف

 16   .رفض أو تقاعس عن تسليمه خبزه الدفاع عنه إنْ 

 .املنالصعب  مدى احتياج هؤالء إىل اخلبز الذي أصبح حلمالنا من هنا يضح و 
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كان ملتصقا �م وال يكاد  باألحرىو أ ار الكبريةالدد كان اجلوع يالزم معظم شخصيات وق

 السيما يف اخلبز طول الوقت و  تفكري يف األكلمهووسا بال "عمر" وهلذا كان، يربحهم إال نادرا

    ذيذ الذي التهمه قبيل حلظاتاللّ  رغيفكان منشغال بالتفكري يف ذوق الوهو يف القسم   حىت

مل يوقظه من حلمه اجلميل ذاك سوى حديث معلمه عن الوطن األم الذي و  17مل يربح فمه بعدو 

هنا قرر من و  18 اجلوعو  يكاد يقل أمهية عن اخلبزأهم أو ال  فتح عيونه على أمر جديد قد يكون

لعل أهم ما  و  كل ما يتعلق بهو  الذي كان جيهل امسه لكاكياحتفاظ ببقايا رغيفه لصاحب سرته اال

  . كان يعرفه عنه هو فقره وجوعه خاصة

    همللّ ا كان اجلوع يصريِّ اإلنسان إىل جمرد جهاز هضمي ويسلبه كل قدرة على التفكريهكذا  و 

  19  .ستعبده حىت ينسيه قضيته األساسيةإال يف كيفية البقاء على قيد احلياة وي

 "عمر"جتسيده يف صورة إنسان بات  زيادة على ذلك، بلغ حممد ديب يف تصويره اجلوع إىل درجة

" باألم"وأضحى يلقبه   20كأحد أفراد عائلته مث سرعان ما بلغت عالقتهما درجة أكرب هاور حي

  21.اليت خصص هلا أرق الكلمات احلبيبة

 نشأتحىت "عمر "طفل دقته يف تصويره مالزمة اجلوع للو  ومن هنا يتجلى لنا عمق حممد ديب

أي    قوى العالقات يف حياةأمه وهي من أو  بني طفل المحيمية ال ميكنها أن توجد إو  بينهما ألفة

 .ل زوالميملستوى اجلمايل الراقي يف رواية إال نعثر على هذا او  نسانإ

 :تحايل ربات البيوت على الجوع - 2

        بيت عظيمة يف مواجهة هذا اإلشكال عند كال األديبنيلقد كانت مسؤولية املرأة ربة ال

فهي من ألقيت على عاتقها مهمة تدبري أمور أسر�ا من حتضري وجبات مقبولة بالقليل من املواد 

  ارعة وأيضا متنازلة عن حصتها من الطعام لآلخرينالغذائية املتوفرة لديها، لقد كانت مبدعة وب

حتضر العشاء حبفنة من الشعريية اليت كانت خمزنة لديها "  ما هوالسيدة "من أفراد أسر�ا فهذه 

بعدما أطعمت أطفاهلا و  ،22منذ ثالثة أيام،  لقد وضعتها يف املاء دون زبدة أو أي تابل آخر

  "كاترين" ىكما قامت ابنتها الكرب ،  بقيت هي دون أكل مدعية أ�ا غري جائعة

(Catherine)  ّاملستعمل سابقا لتشرب منها فنجانني لتسكن جوعها مع  بإعداد القهوة بالنب

     23 ىل املاء املصدأ إلقهوة يف شيء بل كان لونه أقرب  ذلك املشروب مل يكن يشبه ا املالحظة أنَّ 

   بإحكام غذاء حبفنة من األرز املخبأ لديها قد أعدت ال "هوما"كانت عيين  على غرار السيدة و 
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مع بقايا بعض اخلضر اليت أحضرها  - "منصورية"عندما زار�ا قريبتها أجربت على إخراجه  قدو -

ذات يوم آخر وجدت نفسها مضطرة لتحضري طبق من العجائن و  ,  24ابن عمها منذ ثالثة أيام

ا يشربون كثريا لفلفل احلار حىت جتعل أطفاهلالكثري من او  باملرق مع القليل من اخلضر) الرشتة(

خلبز املزمع أن يصطحب با من املطالبة "عمر" هذا الذي مل مينعيشعرون بالشبع، و  وتنتفخ بطو�م

  .وقاتغائبا يف معظم األكان   لكن اخلبز و  25هذا الطبق

وذات  امللحو  يما خيدع هذا الشعور القو إذ مل يكن لديهم إال  لقد كان اجلوع مالزما ألبناء عيين

يوم عندما اشتد عليهم اجلوع مل جتد عيين ما تسكتهم به سوى نصف خيارة مع شيء من امللح 

جلوعى هذه الوجبة يف حلظات وقد التهم األطفال ا  26،وبعض القطع الصغرية من اخلبز اليابس

ية شبه هذا املشهد ما ورد يف رواوي هابأكلالتخلص من القشور بل كان يستمتع  عمر ىبأو 

الصغار يتشاجرون عمن سيأكل قشور اخلضر اليت كانت " هو آل ما"عندما كان أبناء  جريمينال

  27والد�م مزمعة على التخلص منها

بنائهن مهات التحايل على أيف حماولة  األديبني خاصة التقارب الكبري بني األ لنا  ا سبق يتجلىومم

  .وى من أي حيلة قأ كان   اجلوع نَّ لكن هيهات ألو  جوعهم تسكني ألجل

عندما تنفذ املؤنة  –كانت   أبنائها بل غالبا ماو  عند هذا احلد بالنسبة لعيينمر ومل يتوقف األ

وأنه  ا بصدد حتضري العشاءتقوم بوضع قدر من املاء على النار حىت توهم أبناءها بأ�ّ  –لديها

خاوية وتتفادى سيكون جاهزا عن قريب وهكذا حىت يستويل عليهم النعاس وينامون ببطون 

  .وهذه قمة املأساة والبؤس 28بذلك مساع أنينهم وشكواهم من شدة اجلوع

جارة  "زليخة"فهذه   وأبنائها، "عيين "حسن من حال بأ هذا ومل يكن حال سكان دار السبيطار 

     عيين كانت حتذو حذوفكم من مرة  مع اجلوع آالمها و  ا�امعان تشكوتسرد مأسا�ا و  عيين

على  لما اشتد اجلوعكم كانت كو  قدر من املاء على النار هاأطفاهلا اجلوعى بوضع ادعةيف خم

قائها يف أفواههم فور إجيادهم إلو  فنة من الفاصولياء أرضا فيهرعون للبحث عنهاحب لقيصغارها  ت

مل تتحسن حاهلا عندما كربوا بسبب البطالة اليت طالت جل أبنائها فلم ينج منها إال و  29 اهل

  30 .واحد

الصعبة والسيما أثناء اإلضراب   و  أيضا  تزخر مبشاهد اجلوع القاسية و كانت رواية جريمينال

      ريحتت تأثو  "هو ما"السيدة عليه كانت و  العائالت من املؤن،وعندما نفذت كل خمزونات 
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  البستانيف بعض النباتات املوجودة لديها  بتحضري بعض الوجبات عن طريققوم هذه الظروف ت

لبعض أفراد و  قصوى إىل درجة طلبها املوت هلا  إحباطو  ارة أخرى كانت تقع يف حاالت يأستو 

هي عاجزة على توفري لقمة تسكن و  ذلك لعدم قدر�ا على حتمل رؤية أطفاهلا جوعىو  عائلتها،

يعودوا قادرين مل  ا�م أيضا من التدفئة أل�ملعل ما زاد الطني بلة حرمو  آالم معدا�م الصغرية،

         احب العمل،لى احلصول على بقايا الفحم اليت كانوا يأتون �ا من املنجم بإذن من صع

اليت مل يستطع و  املعاقة(Alzire ) "آلزير"املزرية سببا يف وفاة ابنتها  وضاع قد كانت تلك األو 

 31 .الربد معاو  جسدها الضعيف الصمود أكثر أمام اجلوع

 : وعجالتضامن الفقراء للتغلب على - 3

     إشراك زمالئها وجريا�ا يف أكلهاكانت الشخصيات  الفقرية يف هذين العملني ال متانع يف 

تقاسم العامل  "كاترين ماهو  "لقد كانتعاشه يشعر بأمل اآلخرين، و  الذي عرف معىن اجلوع ألنَّ 

أكثر  حالهون قد تكو  نه ال ميلك شيئاغذاءها املتواضع حينما تذكرت أ "إيتيني"اجلديد يف املنجم 

داية مدعيا أنه رغم رفضه يف البو  عليه أصرت بشدة أن يأخذ جزءا من خبزها،و  حاهلا بؤسا من 

الناقل آلالم معدته املتمزقة من املرتعش و  الحظت وشعرت بصوته "كاترين"غري جائع إال أن 

  32.اجلوع

هو ضعيف و  درسة ساحة امليف طفل وجودقد الحظ  يف الدار الكبرية "عمر"يف املقابل كان و 

اليت كان  ذ كان يلقبه بصاحب سرتة الكاكيلقد كان جيهل حىت امسه إ فقريو  منعزل البنية خجول

يكن  كان يعطف عليه ألنه مللقد   هويتهو  باتت جزءًا من ذاتهو  هيرتديها يوميا حىت التصقت ب

ن يفضل كا  بل سبيل احلصول على قطعة خبز صغرية يدخل يف شجار مع األطفال اآلخرين يف

  ل ترك خبزه الذي حتصل عليه مبشقة يف العديد من املرات يفض "عمر"املعاناة يف صمت، كان 

من جيبه بز اخلقطعة  تعمد اسقاط ر باجلري يف فناء املدرسة مث يلقد كان يتظاه هلذا الطفل البائس

القيام و  اعليه اقب كيفية استيالئهري ل عن املكان  قليالمث يبتعد  أمام صاحب سرتة الكاكي

كانت عيناه حىت   الشفقة و  الفرحو  ا من الراحةقد كان هذا املشهد يولد لدى عمر نوعو  ،ابالتهامه

 ألنه عهد نفسه أكثر قوة كان يتساءل بكل غرابة عما كان حيدث له  حينهاو  بالدموع ان تغرورق

 ة الكاكيسرت  وصاحب "عمر" الوقت تولدت نوع من الصداقة بني مع مرورو  33قسوة أحياناو  بل

  34.خراىل آني ح من حىت احللوى امسهيقه ا جعلمم



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  41 -  24: ص 

 

32 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 حممد ديبو  ميل زوالإمل يهمل ،طبقات الفقريةمعاناة الو  و الكتمال هذه الصورة عن اجلوع

 .اجلوعىو  إىل الفقراء البورجوازيني نظرة تصوير 

 : يين للفقراءز ازدراء البورجوا 4-

    الفخم الدال اوصف منزهلبالغنية (Gregoire )  "غريغوار"د قام إميل زوال بتقدمي عائلة لق

ليكشف  35 الراقية جدا سواء كان ذلك يف األثاث أو يف املأكل أو امللبس اعلى ظروف معيشته

  . الفقريةو  عن التباين الشاسع بني الطبقتني البورجوازية

املستعملة  من حني آلخر بإعطائها بعض املالبس "ماهو"لسيدة او قد كانت هذه العائلة تساعد 

يف و  ضيق  تلجأ إليهم لطلب املساعدة كلما كانت يف  مما جعل السيدة ماهو، ألبنائهاو  هلا

استقبلت على أ�ا زوجة أحد عمال و  هلذه العائلة حضرت برفقة ابنيها الصغريين اإحدى زيارا�

قبل و  اتجمرد نكر  طبقتهاو  أبناؤهاو  مل يكن هؤالء ينادو�ا بامسها أل�ا بالنسبة إليهم هيو  املنجم

هي مرتددة يف السماح هلم بالدخول إن مل يكونوا و  تسأل ابنتها "غريغوار"إدخاهلم كانت السيدة 

 "ماهو"لسيدة اكانت وقد   36.وسيرتكون قبقا�م خارجا ليس كثريا: جتيبها ابنتها و  متسخني،

السيدة و  كان السيد  كما 37 بناها يبدون هلم قبحى، تغطيهم غشاوة حزينة جراء حالتهم املزريةاو 

 . 38غري مرتاحني لتواجد هؤالء برفقتهما و  حمرجان جدا "غريغوار"

    البؤساء أمامهم ألن منظرهم يقلقهمو  هكذا كان البورجوازيون ينزعجون من جمرد رؤية الفقراء

  .سعاد�مو  ينغص عليهم راحتهمو 

    "وجة إدريس بلخ"ال يف عية من األغنياء تتمثل أو يقدم لنا صورة لنو  و كذا كان حممد ديب

 املتكربو  باألبله الذي كان يصفه "عمر" يف نفس مدرسةو  تدائياالبهو طفل يدرس يف الطور و 

 يكن معظم زمالئه يعرفونغريها مما مل و  املرطباتو  احللوياتو  كل اسرتاحة خيرج اخلبزيف   لقد كان

 يكن ملء األطفال احمليطني به و يأكل مبفرده فلم يكن يأبه  لكل هؤال دريسإ، لقد كان حىت ذوقه

        الفاخرةو  الشهية يهتم حلاهلم وال جلوعهم خاصة، كما كان يفتخر أمامهم بذكر األطباق

ون يرددون أمساء تلك املأكوالت من شدة ؤ كان هؤالء ال يفتو  اء أو العشاءاليت تناوهلا عند الغذ

الذي ميكنه الزاد  من يفان حىت القدر الكل مل يكونوا جيدو انبهارهم به أل�م يف املقابو  تعجبهم

  39.إشباع جوعهم
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يستغلهم جبعلهم و  ينظر إليهم من علو  يتلذذ بإهانة زمالئه الفقراء "إدريس بلخوجة"هكذا كانو 

  .لديهود عليهم بالنزر القليل مما رمبا جيو  يقرتبون منه ويعرضون عليه خدما�م حىت يرضى عليهم

رج الذي أبدى نيته يف مواصلة الدراسة حىت خي "عمر"جتيب  "حسناء ةالل" قريبة عيين كما كانت

مل  هل الذينو  ن تعمل كاحليوان إن أردت أن حتياجيب أ: "قائلة عائلته من تلك احلال املزرية

         من تظن نفسك لتطمحو  يدرسوا ماتوا من اجلوع؟ الدراسة ليست لك يا دودة األرض،

 ، أصمت يا بذرة السكري، أنت جمرد ترابارتفع عن مستواهتيد أن ر ت ةأنت جمرد قمل الدراسة؟ إىل

ال تطمح إىل [...] إال ستسحق و  عليك أن تكون رجال[...]  رتمةزبالة تلتصق بأحذية الناس احمل

  40 السعادة من تكون أنت حىت تطمح إىل السعادة؟

 كأن الفقر و  "عمر" يف وجه الطموح و  سدت كل منافذ األمل قد "اللة حسناء "و �ذا تكون 

 .على أمثالهو  اجلوع قدر حمتوم عليهو 

  :سباب الجوعأ5-

على املستوى  ي سواءاجلزائر و  اجلوع يف ا�تمعني الفرنسيو  لقد تعددت األسباب املؤدية إىل الفقر

 : قتصادي وميكننا تتبعها فيما يليجتماعي أو االالالسياسي أو ا

  :قتصاديةاالو  سباب السياسيةاأل- أ

غري مستقرة والسيما يف عهد نابليون و  انت أحوال فرنسا يف القرن التاسع عشر مضطربةكلقد  

قتصاد قد كانت انعكاسا�ا وخيمة على االو  أمم كثريةو  بونابرت الذي أعلن احلرب على دول

يشري زوال إىل ذلك الوضع من خالل ما قاله العجوز ، و عرض ألزمة خانقة آنذاكالفرنسي الذي ت

لقد التهمت  رخاءو  ربعدما عاشوا يف ازدها ل اليت آلت إليها سكان مونتسوحلاعن ا "ماهو"

فصل العديد من العمال عن و  احلروب ميزانية الدولة مما أدى إىل غلق العديد من املصانع

تدهور املستوى املعيشي للطبقات العمالية و  كما تسبب يف ارتفاع نسبة البطالة ،41عملهم

  .على توفري قوت يومهاالبسيطة اليت كانت عاجزة 

ستعمار الفرنسي بني العامليتني تعيش حتت وطأة االو يف املقابل كانت اجلزائر يف فرتة ما بني احلر 

عمل قليال جدا كما ورد يف رواية هلذا كان الو  سلبهم ممتلكا�م،و  الذي هضم حقوق اجلزائريني

معاناة  تشكو لعيين "زليخة"مزرية، فهذه اجلارة  وضاعأكانت األغلبية تعيش يف و  يبحممد د

هو العائل الوحيد لتسعة و  أبنائها من البطالة، فعلى ثالثة رجال ال يعمل منهم سوى واحد
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 وقفون تقريبا عن العمل مع حلول معامل صنع األحذية يتو  كما كان عمال النسيج 42أشخاص

ن الكل كاو  كان الكل يبحث عن العمل  لقد  نظرا لقلة الطلب على بضاعتهم فصل الصيف

بعض  ون إىل إحياء ؤ اء أو العزف على آلة موسيقية يلجحيسنون الغن ن بينهم ممن مكان و  جائعا،

 43 .ليتمكنوا من إطعام أبنائهم ىت يتحصلوا على القليل من املال األعراس العائلية ح

إضافة إىل ذلك،  كان أرباب العمل يستغلون هذه الظروف الصعبة لتشغيل العمال لساعات 

الذين كانوا يتقاضون  "الفورو"يتجلى ذلك يف عمال منجم و  جدا، ة مقابل أجور زهيدةطويل

كانت لديهم  إنو  إجناب األطفالو  أجورا ضعيفة جدا ال تسمح هلم إال بأكل اخلبز اليابس

 44 .كما ورد يف رواية جريمينال   واات أخرى فليس عليهم إال أن ميوتحتياجا

 بسطذلك ألو  قتطاعض لالتتعر  بل غالبا ما كانت تلك األجور وال تتوقف األمور عند هذا احلد

حني خصم صاحب العمل ستة أيام من راتبه  "ماهو"وهذا ما تعرض إليه السيد  األسباب،

 ه الظروف القاسية دافعا أساسيا وقد كانت هذ 45بضعة فرنكاتاألسبوعي الذي مل يبق منه إال 

 46 .يف املصاريف العائلية رغم صغر سنهم ألبنائهم إىل املنجم حىت يسهموا  مرساهلإل

ولكن   مارست الكثري من األعمالو  العديد من الوظائف غلتشقد  "عيين"و يف املقابل كانت 

عند  لو بنسبة ضئيلة، وأخريا عملت و  دون جدوى فهي مل تنجح يف التغلب على اجلوع أو الفقر

  "غونزليس"يدعى   (Les espadrilles) صاحب مشغل للنعالو  إسباين هوو  أحد الكولون

(Gonzales)،   كانت تعمل مبشقة  ليل �ار لرتفع من و  ختيط هذه النعال، "عيين"لقد كانت

عال فكلما ارتفع عدد النعال نسبة دخلها ،أل�ا كانت تتقاضى مبلغا معينا مقابل كل زوج من الن

 ابنها عمر ضاعة تصطحبكانت عند وصول يوم تسليمها للبو  هاكلما ارتفع أجر لديها  طة  ياملخ

  ،اتتأكد أنه مل يسرقهو   "غونزاليس"من  تتقاضاهسمعها كي يساعدها يف حساب املبلغ الذي 

ملال على متطلبات ذلك ا تقوم بتقسيمو  دائما تعيد احلساب عند وصوهلا إىل البيت كانت عيينو 

غطي كل مصاريف األخرى ألن املال قليل جدا وال يملستلزمات بعض او  بزلخالبيت من دقيق ل

يف مصنع النسيج لتساعداها   إىل إرسال ابنتيها فيما بعد للعمل  مما دفع بعيين  47 األسرةو  البيت

 48.على حتمل أعباء املعيشة

 : جتماعيةاألسباب اال- ب
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يف وتوقعه صاحبها كل ماله   تفقد فة شرب اخلمر اليت آ تربزاألجور الضعيفة، و   البطالةإضافة إىل

شرب نفقون كل أمواهلم يف الذين ي "غريغوار"مثل عمال املناجم حسب السيد  ع،اجلو و  الفقر

يف الدار  "عيين"يف املقابل أنفق زوج و  سبوعت احلانات تعج �م عند �اية كل ألقد كان 49اخلمر

مل يرتك ألسرته أي شيء رغم أنه كان تاجرا و  كل ماله يف اخلمر الذي كان سببا يف وفاته،  الكبرية

     العمال يف مصنع النسيج فضلأمن  هو و  "حممد شراك"سيد كما كان ال  50 عمله ناجحا يف

اخلمر الذي حوَّله إىل شخص عدمي   مسعة يف تلك املنطقة مدمنا علىمن أحسن الرياضينيو 

  51".ديدو بوراشو"جيرون وراءه مرددين عبارة و  قد كان األطفال يسخرون منهو  الكرامةو  القيمة

 مسعتهاع اإلنسان ملاله و ان على شرب اخلمر من أهم العوامل املتسببة يف ضي�ذا كان اإلدم و

 . مستقبل أبنائهو 

العوامل املؤدية و  ومن هنا يتجلى لنا التقارب الشديد بني املؤلفني يف استخالصهما ألهم األسباب

 . إىل الفقر واجلوع يف كال عمليهما

املفرتس خاصة إن طالت  اإلنسان كاحليوان اجلوع شعور غريزي رهيب قد جيعل:نتائج الجوع- 6

 : أهم اآلثار اليت ميكنه أن يرتكها على اإلنسانومن مدته 

 : اآلثار النفسية للجوع- أ

منشغلة بصورة دائمة بالتفكري يف كيفية التصرف يف املال القليل جدا  "ماهو"لسيدة القد كانت 

موارد أخرى لديها  د كانت تتمىن لو كانفق، املتوفر لديها حىت يكفيها لشراء متطلبات أسر�ا

تسهم يف تزويد دخلها وهلذا كانت تغضب كلما عجز أي من أفراد عائلتها عن العمل سواء 

     ابنها األصغر، العامل  �ا عندما أصيبور إعاقة أو حادث، فها هي تثور ث بسبب مرض أو

بل كانت ترى أنه أضيف إىل قائمة  اتشفق عليه بتاتمل و  فهي مل تتأمل لرؤيته املنجم يف رجليه يف

    فكانت ترى فيهم أفواها  املعاقة "لزيرآ"و "هو ما"مل يف أسر�ا كالعجوز األفراد العاجزين عن الع

 52.ال تفتأ تطلب األكل  دون أن تعمل

 عطفو  ب لقد سلب منها الفقر كل شيء مجيل فيها من ح باردةو  مرأة قاسيةا وكذا كانت عيين

تعاملهم كخدم و  ا، لقد كانت تكلم أطفاهلا بقسوة أمهو  أبناؤها: رب الناس إليها حنان حىت ألقو 

ى احلياة حقدها علو  ضر�م أحيانا حىت تنفس عن غيظها كما ال جتد أي مانع من   أو عبيد لديها

ناقمة على أطفاهلا فحسب بل كانت  "عيين"مل تكن  القاسية املفروضة عليها إضافة إىل ذلك



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  41 -  24: ص 

 

36 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

ته ألنه ارتاح من عناء احلياة بينما ال تزال هي و حتسده على مو  لك زوجها املتوىفذتشتم كو  تنتقد

سوء معاملتها أل�ا كانت تراها و  من صراخها قعدةكما مل تسلم والد�ا امل  53 نهاثاتتخبط يف بر 

لكي  مكان بعيد عن أعينهايف  قادرة على حتمله وهلذا وضعتها عبئا ثقيال على كاهلها  ومل تعد 

 54.تشعر بوخزة الضمري ال 

األمزجة مفعوال إجيابيا إذ كانت تلك الشخصيات و  و يف املقابل كان الشبع حيدث يف النفسيات

 ترتشف قهو�ا يف صمت" هوالسيدة ما"فهذه  الرزانةو  السكينةو  عر باهلدوءذا�ا ال تفتأ تش

ل مستلزمات البيت حتصلت على شيء من املال مكنها من اقتناء كو  بعدما تدبرت أمورها دوءوه

مبتهجة لرؤيتها للبضاعة اليت أحضر�ا والد�ا وشعرت بالقوة  "لزيرآ"كما كانت الطفلة ,من مؤن 

  55.تسري يف جسدها العليل وأبدت استعدادها إلعداد الطعام لكل العائلة بنفسها

ا بفضل القفة املمتلئة اليت أحضرها قريبه قد كان هناك احتفال كبري يف بيت عيينو  هذا

وإثر   بضعة أياممرور منها إال بعد  مل يستفيقواو  ،  لقد كان الكل يف حالة من الذهول"مصطفى"

متاما يف األيام املوالية سواء حنو أبنائها أو حنو أمها اليت أصبحت جتالسها  عيين ذلك تغري سلوك

 ة هدأتحىت اجلدو  تستذكران معا األيام السعيدة اليت مضت،و  تبادهلا أطراف احلديثو  أكثر

  56.الشكوى و  توقفت عن البكاءو 

 : اآلثار الفيزيولوجية للجوع-ب

اليت قد تكون هلا اجلسدية  العلل و  يعترب اجلوع من بني العوامل املتسببة يف العديد من األسقام

 يتميزون بلو�م الشاحب الدال على"هو آل ما"لقد كان . نتائج وخيمة على املدى البعيد

تعاين من التعب املزمن أل�ا غالبا ما كانت  " هو السيدة ما "ما كانتك   57معانا�م من فقر الدم

كذا كان و  58يف حاجة ماسة للتغذية اجليدةو  هي أم مرضعةو  عن حصتها يف األكل ألطفاهلا تتنازل

ذات العشر سنوات والعاملة " ليديا"بعض األطفال يعانون من اهلزال الشديد كما هو حال الطفلة 

 بصاحب سرتة الكاكي ضعيف البنية" عمر"ملقابل كان الطفل الذي لقبه و يف ا59يف املنجم

  60.رغم حاجته املاسة له إىل التنازل له عن خبزه "عمر"مما دفع  شاحب الوجهو  وهزيل

 :مكافحة الجوع 7-
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يف     تكد حىت تسهمو  تشتغل على العمل، عند كال األديبنيلقد كانت كل الشخصيات القادرة 

كانت كلها و  من حمنتهات تستخدم كل الوسائل املمكنة للخروج اجلوع، وكانو  ى العوزالتغلب عل

 . مربرةو  صاحلة

 : الوسائل المادية-أ 

ستدانة من البقال  ألنه كان ون إىل االؤ يلج "مونتسو"جل أهل و  "السيدة ماهو "قد كانتل

على بيع  أنفسهم جمربين "هول ماآ"وجد  كما 61يسمح هلم بأخذ البضاعة على سبيل القرض 

و على رأسهم "مونتسو "كان أطفال و    62القليل من أثاثهم عندما كان يشتد عليهم اجلوع 

    يقومون بالسرقة من أجل احلصول على القليل  (Jeanlin Maheu )   "جانالن ماهو"

  63.من املال او الزاد

     انونية ألن الربح تفكر بالقيام ببعض األعمال غري الق "عيين"أما يف الدار الكبرية لقد كانت 

 ربية لشراء بعض األقمشة الفاخرةعلى احلدود اجلزائرية املغ" وجدة"، كأن تذهب إىل فيها مضمون

 .قد كانت مصرة على ذلك رغم املخاطر الكثرية املرتبصة �ال  64،فائدةإعادة بيعها بالو 

قدم  يد العون للجارة لقد كان ي ليساعد والدتهو  ضمن قوتهيقوم بعدة أعمال لي "عمر"كما كان 

مع فاكهة أو  كان جيلب هلا املاء من املنبع مقابل قطعة من اخلبزو  عند ذها�ا إىل السوق "ينة مي "

من البقايا  أحيانا مع شيء من اللحم أو مسكة مقلية، مل تكن اجلارة تعطيه إالَّ و  فلفل مشوي

 65  .ولكنها كانت نظيفة

  :لية نتفاضات العمااال -    ب

 إضراب بعدما ضاقوا ذرعا يف حممد ديبالفالحون عند و  عمال منجم الفورو عند زوال لقد دخل

مور مما زاد األو  ضعف األجور اليت كانوا يتقاضو�او  القاسية اليت كانوا يشتغلون فيها باألوضاع

أو باألحرى خفضها بسبب هو صدور قرار جديد خاص مبراجعة أجور العمال  عند زوال تعقيدا

 66.قتصادية اليت حلت بفرنسا حينذاكاألزمة اال

   67رارا�مقبه مقتنعني بعدم معارضة العمال لو لقد فوجئ املسؤولون �ذا اإلضراب أل�م كانوا ش

قرروا كرجل واحد و  يومياحيا�م عليهم لقد تعب العمال من شبح اجلوع الذي كان ينغص 

عند      غل موضوع اإلضرابلقد ش 68. البهمشامل إىل أن تتحقق مطو  الدخول يف إضراب عام

كنفاذ    لإلضراب اليومية إذ كان يصور لنا كيفية معايشة العمال، حيزا مهما يف الرواية إميل زوال 
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ذلك بأمر من أرباب العمل الذين أرادوا جتويع و  رفض البقال إقراضهم أي شيءو  املؤن لديهم

كانوا حيضرونه من   الفحم الذيإضافة اىل اقرتاب   69عملالعمال ليجربوهم على العودة إىل ال

كان وقد    70بردا يف اآلن نفسهو  هكذا كانت حيا�م مهددة باملوت جوعاو  نتهاء املنجم على اال

التحلي و  حيفز العمال على مواصلة اإلضراب هو من كان و  هو قائد هذا اإلضراب "إيتيني"

 صورة دقيقة زوال من خالل تلك األحداث قدم لنا و   71اجللد حىت حتقيق النصر و  بالصرب

خيوضه العمال ضد أرباب العمل الذين مل كان النقايب الشاق الذي  و  واضحة عن النضال العمايلو 

لكن بعد ستة أسابيع من اإلضراب ساءت حال العمال كثريا مما دفع و  72.ميكونوا ينصفو�

 امما ولد صراع �مألن القضية أصبحت متعلقة حبياإىل اختاذ قرار العودة إىل العمل  منهم  بالعديد

   73 مبينه اعنيف

أصحاب األموال يف إرغام العمال و  انتصر أرباب العملو  فشل اإلضراب يف حتقيق أهدافهو �ذا 

التخلص من اجلوع و  م بالنسبة إليهم هو توفري اخلبزأصبح األه،  و على النزول مرة ثانية إىل املنجم

كذا توصل املسؤولون إىل حتقيق أهدافهم من هو  ،74"زباخل توفريجيب "لكل يردد عبارة لقد بات ا

  75  الفقراءو  خالل استخدامهم لسالح اجلوع الفتاك على املستضعفني

 عمالية قبل أن يتحدوا يف نقابات ال صورة عن البدايات األوىل للنضاالت لقد قدم لنا زوال

م األساسية يف توفر للعمال احتياجا�و  مجعيات تنظم مثل تلك اإلضرابات الكبرية بشكل أحسنو 

لتجربة القاسية كان بعد هذه او  تساعدهم على املواصلة حىت النهاية،و  تلك الفرتات الصعبة

 .إدراكا حلقيقة أوضاعهمو  يأمل يف جناح العمال يف املستقبل أل�م أصبحوا أكثر وعيا" يتينيإ"

ا فيه ه حيزا مهمبدوره إىل موضوع اإلضراب يف روايته، إال أنه مل خيصص ل و قد تطرق حممد ديب

يهدف من خالل  مد ديبحمألن األمر خمتلف متاما، إذ كان  مثل ما كان عليه يف رواية جريمينال

  .املنظمة ضد احملتل الفرنسيذلك إىل اطالعنا على البدايات األوىل للنضاالت السياسية 

 وضاععلى األ ثور�مو  وا عن رفضهميف إضراب ليعرب  لدار الكبريةالقد دخل الفالحون يف رواية 

  باتوا يشتغلون عند الكولونو  والسيما بعدما صودرت منهم أراضيهم االقاسية اليت كانوا يعيشو�

   تجاوز عشرة فرنكاتاليوم مقابل أجور زهيدة جدا ال  لون طولعمكان الفالحون يو  76 بيدعك

         رأيهمحسب  و�م بالكساىل أل�م،ون معاملتهم وينعتئكما كان الكولون يسي  77يف اليوم

         من املال يعودون إىل كسلهم بعد حصوهلم على مبلغ و  ال يعملون إال إذا شعروا باجلوع
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الفالحني هم الذين يشتغلون  إنَّ : ""محيد سراج"كما قال ،  ولكن يف انتظار ذلك 78 جرا هلمَّ و 

عند   "يتينيإ "ر على غرا "محيد سراج"كان   قدو  هذا  79."حقوقهم عند الكولون الذين يسلبو�م

كان ال يفتأ يوعي و  تاللحاالو  حملفز، لقد كان رافضا للظلماو  املدبرو  هو العقل املفكر إميل زوال 

الثورة و  نتفاضةاالو  ستفاقة يدعوهم إىل ضرورة االو   ا�تمعالناس البسطاء يفو  الفالحنيو  العمال 

 80.ةعلى تلك األوضاع املزري

  خاتمة

حاول كل واحد منهما و  اجلوعو  يف حيثيات تيمة الفقرحممد ديب و  ميل زوالكل من إ لقد خاض

�ائية بناء جلدته الّال صراعات أو  املعيش هعشاملة لواقو  عماقها ليقدم لنا صورة دقيقةأ التغلغل اىل

دىن من الغذاء الذي يضمن هلم البقاء و على احلد األز أعلى رغيف من اخلباحلصول يف سبيل 

  .على قيد احلياة 

 نسانية هذا املوضوعبسبب إيف العديد من املواقف واملشاهد واألفكار التقى حممد ديب بزوال  لقد

شعبني الفرنسي خرى نظرا للتشابه الكبري بني النمطني املعيشيني للمن ناحية أو عامليته من ناحية و 

 احلاكمةملاضي من حيث جور السلطة ن القرن ايف القرن التاسع عشر واجلزائري يف الثالثينيات م

كما اقتفى حممد اجلوع والعوز  و  الفقرو  الم الظلمقوق هذه الشعوب اليت كانت تكابد آوطمسها حل

الفالحون على غرار عمال منجم  الذي قام به  لإلضرابدراجه إخاصة يف  ميل زوالديب آثار إ

قائد و انت تتم بني زعيم احلوارات اليت كو  السيما يف االجتماعاتو  يف جريمينال "مونتسو"

 سباب اجلوعه ألحتديدىل عند حممد ديب إضافة إ" محيد سراج"و عند زوال"تيني إ"ضراب اإل

  .للشخصياتو   لألحداثعالوة على البناء الفين كيفية مواجهته و  نتائجهو 

 وىل مع مغامرةكان يف بداياته األ  ألنهميل زوال خاصة على املستوى الفين إحممد ديب ب تأثرلقد 

 البصمة اجلزائرية كانت واضحة نّ ة الظهور يف األدب اجلزائري إال أة اليت كانت حديثالكتابة الروائي

     و يف العاداتخر بكلمات من العامية اجلزائرية أيف روايته سواء يف اللغة اليت كانت تز جلية و 

  .املناخية و  جواء الطبيعيةحىت يف األو  و يف املعمارالتقاليد أو 

 

 :هوامش
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  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  41 -  24: ص 

 

40 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 

.10املرجع نفسه، ص  2  
ترمجة أمحد حسان، سلسلة كتب ثقافية ) : خرافة الندرة(فرانسيس مور البيه وجوزيف كولينز، صناعة اجلوع   3

  .8، ص)د،ط(م، 1998اآلداب، الكويت، و  شهرية يصدرها ا�لس الوطين للثقافة  الفنون
  .20، صأنطون اجلميل  4
  .21، صنفسهاملرجع   5

6 Zola, Emile (2012). Germinal. Alger.  ENAG éditions, pp 13, 14.  
7 Ibid, p14, 31. 
8 

Amehis Ouksel, Djoher (2006). Dar Sbitar, Une lecture de la grande maison de 
Mohammed DIB. Alger. Casbah editions,  p 34. 
9 Khadda, Naget (2003). Mohammed DIB cette intempestive voix recluse. Aix en 
Provence. EDISUD, p 26.  
10 Zola, Emile (2012), p17.  
11 Ibid, p 17. 
12 Ibid, p 21. 
13 Ibid, p 23. 
14 Ibid, p 23. 
15 Dib, Mohammed (1952). La grande maison. Paris. Seuil, p 7. 
16 Ibid, p 8. 
17 Dib, Mohammed (1952), p 21. 
18  Ibid, p 22. 
19 Belhadj-Kacem, Nourreddine (1983). Le thème de la dépossession dans la trilogie 
de Mohammed DIB. Alger. Entreprise Nationale du livre, p 53. 
20 Ibid, p 53. 
21 Dib, Mohammed (1952), p 110. 
22 Zola, Emile (2012), p 100. 
23 Ibid, p 100. 
24 Dib, Mohammed (1952), p 168. 
25 Ibid, p 53. 
26 Ibid, p 111-112. 
27 Zola, Emile (2012), p 114. 
28 Dib, Mohammed (1952), p 56. 
29 Ibid, p 56, 57. 
30 Ibid, p 58.  
31 Emile Zola, p 424,425. 
32 Ibid, p 56. 
33 Dib, Mohammed (1952), p 10. 
34 Ibid, p 13. 
35 Zola, Emile (2012). pp 93,94. 
36 Ibid, p 97. 
37 Ibid, p 107. 
38 Ibid, p 108. 
39 Dib, Mohammed (1952), pp 14,15. 



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  41 -  24: ص 

 

41 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 
40 Ibid, p 87. 
41 Zola, Emile (2012), pp 16, 17. 
42 Dib, Mohammed (1952), p 58. 
43 Ibid, p 135.  
44 Couprie, Alain. (1992). Emile Zola. Paris. Armand Colin , p 139. 
45 Zola, Emile (2012),  pp  200, 201. 
46 Ibid, p 211. 
47 Belhadj-Kacem, Nourreddine (1983), p 19. 
48 Dib, Mohammed (1952), p 151. 
49 Zola, Emile (2012), p 107. 
50 Dib, Mohammed (1952), p 137. 
51 Ibid, p 136. 
52 Emile Zola, p 213. 
53 Dib, Mohammed (1952), pp 30- 32. 
54 Ibid, pp 142-146. 
55 Zola, Emile (2012), pp 112, 113. 
56 Dib, Mohammed (1952), pp 156-160. 
57 Zola, Emile  (2012), p26.  
58 Ibid, p31. 
59 Ibid, p 40. 
60 Dib, Mohammed (1952), p 10. 
61 Zola, Emile (2012), p 110. 
62 Ibid, pp 281, 282. 
63 Psichari, Henriette (1964). Anatomie d'un chef-d’oeuvre “Germinal", France. 
Mercure, p 126.  
64 Dib, Mohammed (1952), p 128. 
65 Ibid, p 9. 
66 Zola, Emile (2012), p 219. 
67 Ibid, p 220. 
68 Ibid, p 238. 
69 Ibid, pp 247, 248. 
70 Ibid, p 248. 
71 Ibid, p 256. 
72 Ibid, pp 260-262. 
73 Ibid, pp 354,355. 
74 Ibid, p 549. 
75 Ibid, pp 543, 544. 
76 Belhadj-Kacem, Nourreddine (1983), pp 15-16. 
77 Ibid, pp 40, 41. 
78 Dib, Mohammed (1952), p121. 
79 Ibid, p 121. 
80 Ibid, pp 61-66. 
 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة      2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  55 -  42: ص 

 

42 

 University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث والمعاصر

The Problematic of the Method in the Contemporary 
and Modern Arabic Critical Discourse 

   عبد المالك بن شافعة *

Benchafaa Abdelmalek  

 اجلزائر -)خنشلة(جامعة عباس لغرور 

University of khenchela- Algeria  

benchafaamalek@gmail.com  

  30/03/2021: تاریخ النشر  09/09/2020:تاریخ القبول  20/04/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

شـــهدت الســـاحة النقديـــة العربيـــة يف العصـــر احلـــديث واملعاصـــر حتـــوالت منهجيـــة مدعومـــة حبـــس 

رتبط باملناخـات الثقافيـة الـيت أنتجـت هـذه املنـاهج يف بيئتهـا األصـلية ارتيايب، بسبب تدين مستوى الوعي امل

، وهو ما أوقع اخلطاب النقدي العريب يف أزمة، جعلته غري قادر على حتديد معـامل هويتـه وألزمتـه )األوروبية(

 بواقــع فــرض عليــه االعــرتاف مبنجــزات اآلخــر واالجنــراف حنــوه، الشــيء الــذي أثــار الكثــري مــن اإلشــكاليات

  . خاصة يف التعامل مع هذه املناهج وآليا�ا

ـــة إفادتـــه  ـــة وغاي فقـــد ســـيطر املـــنهج التـــارخيي، وكـــان األطـــول عمـــرا يف الدراســـات النقديـــة العربي

  . اإلناطة بالعوامل اخلارجية احمليطة باخلطاب األديب، وتكييف مجيع األسئلة النقدية على مقاسها

ليــــات املتعلقــــة بالبنــــاء الــــداخلي للــــنص مــــع املــــنهج لتخضــــع الدراســــة النقديــــة فيمــــا بعــــد إىل اآل

  . البنيوي، واالعتماد على النص كبنية مستقلة ومكتفية بذا�ا

ــــة،       مث كــــان االهتمــــام بــــاملنهج التــــأويلي بكــــل متظهراتــــه مــــن خــــالل إشــــراك القــــارئ يف العمليــــة النقدي

نــاهج النقديــة يف قضــية التعامــل مــع وهــي صــورة اختلفــت معهــا امل. وإخضــاعه للحــدود التأويليــة املتاحــة لــه

 ).المتلقي –النص  –المؤلف (أطراف العملية اإلبداعية 

   -التأويلية  –البنيوية  –التارخيي  –اخلطاب  –املنهج  –إشكالية : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The Arab critic scene in the modern and contemporary era has 

witnessed systematic transformations supported by a sense of suspicion, due 
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to the low level of awareness associated with the cultural climates that 
produced these approaches in their original (European) environment, which 
left the Arab critical discourse in crisis unable to define its identity and 
obliged it to recognize the achievements of the other and drift towards it, 
which has raised many problems, especially in dealing with these approaches 
and their mechanisms.  

The historical approach, which was the longest in Arab critical studies, 
dominated the external factors surrounding the literary discourse, and 
adapted all critical questions to their frame. 
The critical study will then be subject to mechanisms related to the internal 
construction of the text with the structural approach, and to depend on the 
text as an independent and self-contained structure.  
     Then there was the interest in the hermeneutical method, with all its 
manifestations, by involving the reader in the critical process, and subjecting 
him to the interpretive limits available to him. It is a picture with which the 
critical approaches differed in the issue of dealing with the parties of the 
creative process (author - text - recipient). 
Keywords: Problematic – Approach – Discourse – Historical –Structuralism 
– Hermeneutical 

 

  
 :تمهيد

لقد ظلت املنجزات النقدية العربية ماثلة للمساءلة على الدوام نظرا لطبيعتها اهلشة اليت ال 

عن  اإلفصاحتقدم نفسها إال عرب أقنعة متعددة تنطوي على مناهج خمتلفة ال تشبع رغبة الناقد يف 

   . حد ذاتهاجلانب اإلبداعي فيها ألن اإلبداع حمكوم بالغاية وطريقة التعامل مع املنجز يف

إذ أن الناقد عموما يلتـزم �ـذه املنـاهج ومـا تفرضـه مـن آليـات وسـلطات تـتحكم بالضـرورة 

فيمــا يريــد اإلشــارة إليــه، وهــي صــورة تعكــس انقيــاد اخلطــاب النقــدي العــريب وحتمســه ملنــاهج النقــد 

األوروبيـــة، حيـــث جـــاءت املمارســـات النقديـــة األوىل يف شـــكل يســـمح بـــالتلقي أكثـــر ممـــا يســـمح 

باملناقشــة، وكانــت أغلــب الدراســات مــع هــذا االخــتالف الواضــح يف املنــاهج الوافــدة واملتبنــاة تفتقــر 

للمرونـــة بســـبب اعتمادهـــا علـــى مبـــادئ حمـــددة ومصـــطلحات جـــاهزة عملـــت علـــى ركـــن اخلطـــاب 

وجعلته مرهونا بـالتطورات الـيت عرفتهـا السـاحة النقديـة . النقدي العريب جانبا وعلى مراحل متعددة

املائـة سـنة األخـرية بـثالث مراحـل أساسـية، أوالهـا  " بية، حيـث مـر اخلطـاب النقـدي العـريب يف الغر 

كانت النقد التارخيي املكرس لسلطة املؤلف والثانية مرحلة النقد البنيـوي الـدائر علـى سـلطة الـنص 
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ة النقـد �ـذا ومع االتساع التـدرجيي لـدائر  1"والثالثة مرحلة النقد التأويلي القائم على سلطة القارئ 

بتفـاعالت منهجيـة مـن خمتلـف التخصصـات واملنـاحي التعبرييـة والفكريـة، ميكـن  وإخصا�االشكل 

القول أن كل ناقد ال يشبه اآلخر فالكل حياول أن يؤسس لتصوراته النقدية، ويؤسس ملنهج خاص 

ر احملـدد هلـا، هـذه املعرفـة النقديـة يف اإلطـا وإنتـاجبه مدعما إياه بأدوات تعمل على جتذير األسـئلة 

أوجها متعددة حبسب اجتاه الناقد وهدفه من استنطاق النص وما ميكن " املعرفة النقدية اليت متتلك 

   2"من قيم متنوعة وأحيانا متوازية أو متضادة  إياهأن حيمله 

وبالرغم من اختالف أوجههـا وتنـوع اسـتنطاقا�ا، ال ميكـن أن تقـرتب مـن املوضـوعية إال 

الناقــد ملنــاهج صــارمة تؤســس خلطــاب نقــدي متماســك، بعيــدا عــن التفاعليــة الســلبية إذا أخضــعها 

اليت ترهن اخلطاب النقدي العريب وحتصره يف آليات جاهزة تقلل من قيمة اخللفيات املرتبطة بالنص 

األديب وما يدور يف فلكه وتفرغه من حمتواه عن طريق القفز من منهج إىل آخـر، فمـن التارخييـة إىل 

امتـــد ســـلطان النقـــد التـــارخيي إىل حـــدود النصـــف األول مـــن القـــرن " ويـــة إىل التأويليـــة، حيـــث البني

حـني بـدأت تظهـر وعلـى خطـى الشـكالنيني . املاضي، واسـتنفذ طاقتـه مـن غضـون عقـده السـادس

الــروس طالئـــع دعـــوة النقـــد اجلديـــد، ليـــتقلص الرتكيــز علـــى الكاتـــب وبيئتـــه وســـريته وعصـــره ومصـــره 

مقابـل الرتكيـز علـى الـنص كبنيـة لسـانية مسـتقلة عـن صـاحبها  ...] اإلنسـانيةلوم واالستهداء بـالع

ويف غضــون العقــدين الســابع والثــامن مــا لبــث أن شــهد بــدوره تراجعــا لصــاحل  ...]وعــن ســياقها 

الشـيء الـذي ال حييلنـا علـى مقـاييس   3" –الـذات القارئـة  - اإلبداعيـةالطرف الثالث يف العمليـة 

معهـا مالمـح اخلطـاب النقـدي العـريب بصـورة تسـمح هلـا  عنـا إىل معـايري حمـددة تتضـحمعينـة وال يرج

  بأن تتماشى وطبيعة ا�تمعات العربية من جانب واملوروث النقدي العريب من جانب آخر

وهو ما يدعونا إىل رصدها بوصفها ظاهرة جسدت توزع العمليـة النقديـة علـى منـاهج حتليليـة      

اد يف تناوهلم للنصوص األدبية مبنطلقـات أوروبيـة، ألن قضـية املـنهج يف اخلطـاب متعددة تبناها النق

 إثارةالنقدي العريب من أكثر القضايا إحلاحا، وهي قضية لعبت فيها املثاقفة النقدية دورا حامسا يف 

  .وهو سؤال ذو طابع إشكايل، وهو ملتقى أسئلة كثرية تتخذه صيغة هلا. سؤال املنهج

األمـــر مبســـألة اجلمـــع بـــني هـــذه املنـــاهج يف صـــورة األخـــذ بواقـــع اخلطـــاب  خاصـــة إذا تعلـــق

النقدي العريب وحركيته، هذه املناهج اليت كثريا ما ينفي بعضها بعضا على مستوى املنطلق النظـري 

  .أو على مستوى املمارسة النقدية أو على مستوى النتائج



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة      2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  55 -  42: ص 

 

45 

 University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  : المنهـــج التاريخـــي -1

ارخيي مبالمــح خاصــة تفضــي إىل تعــدد التجــارب االنســانية ميكــن احلــديث عــن املــنهج التــ

من خالل النصوص األدبية واليت ترمتي يف أحضان سياقات تارخيية تصوغ هذه التجربة من منظور 

حييط بالنص ويشكل مالحمه ويذيب تفاصيله يف قالـب ميتلـك القـدرة علـى وضـع الغايـة املرجـوة يف 

املــنهج "اعالت القائمــة بــني الــنص ومــا هــو خارجــه، فهــو اإلطــار املناســب انطالقــا مــن حتديــد التفــ

الذي يتخذ من حوادث التاريخ السياسي واالجتماعي وسيلة لفهم األدب ودارسته وحتليل ظواهره 

الــيت ختلــد علــى نفســها شــهادات ال ختفيهــا الدراســات النقديــة الــيت تعتمــد علــى هــذا   4"املختلفــة 

رة بــني األديــب وبيئتــه ونصــه ومــا مــا كــان يعتمــل بينهــا، حيــث يعمــل الناقــد علــى نقــل حمــاو . املــنهج

حماوال استحضار شيء غائب بناء على ما هو ماثل يف واقع األمـر بوصـفه واقعـا يف جمتمـع الـنص، 

فـالنص مثـرة صـاحبه واألديـب . أبنية متسلسلة من املعادالت النسبية" إذ يبىن املنهج التارخيي على 

بيئة والبيئة جزء من التاريخ، فإذن النقد تاريخ لألدب من خالل بيئته صورة لثقافته والثقافة افراز لل

اليت تعمل بطريقة أو بأخرى يف التأثري على بناء النص وتشكله، والناقد يف هذا مطالب مبراعاة  5"

  .صيغ األداء املختلفة مع ضرورة الوعي مبسببات التجربة اإلنسانية وما تنطوي عليه من تفاصيل

واحــدا مــن أكثــر املنــاهج اعتمــادا يف ميــدان البحــث األديب " نهج التــارخيي كمــا يعتــرب املــ

فهــو حيــاول رتــق الصــدع   6"ألنــه أكثــر صــالحية لتتبــع الظــواهر الكــربى يف األدب ودراســة تطورهــا 

والــذي  . احلاصــل يف الــنص والــذي ال ميكــن أنــه يتحقــق مــا مل يتحقــق التواصــل بــني الــنص وخارجــه

جمرى املقاربات النقدية من خالل تقصـي نظـام التواصـل بـني الـنص والواقـع  كان له أثره الفاعل يف

ممـا . مبعـىن أن املقـام يقتضـي أن يشـتغال معـا. وعلى هذا ميكن لكل طـرف أنـه يفيـد الطـرف اآلخـر

يفــرتض يف أســوأ األحــوال وجــود قاســم مشــرتك بينهمــا وهــو اتفاقهمــا علــى اإلشــكالية نفســها وقــد 

حقق بذلك جتانسا بني النص األديب و الظواهر الكربى احمليطة به، حـىت انسحبت هذه البديهية لت

الــذي اتســـم   7"أصــبح مــن ا�ازفـــة األكادمييــة أن يفكــر الباحـــث اجلــامعي يف بــديل هلـــذا املــنهج" 

الـــربط اآليل بـــني الـــنص األديب وحميطـــه " مبجموعـــة مـــن اخلصـــائص القابلـــة لالغتنـــاء، لعـــل أبرزهـــا 

ألن تارخييـــة . حــىت يتوصـــل الناقــد إىل املقتضــى مـــن الــنص  8"ل وثيقـــة للثــاينالســياقي واعتبــار األو 

الظـاهرة ال تنفـي مـا حيملـه الـنص وهـذا املفهـوم نلمسـه بوضـوح يف احليـاة النقديـة وال أحـد يســتطيع 

نكرانه، واخلطاب النقدي الذي اعتمد علـى هـذا املـنهج وحـاول اخلـروج مـن الـدائرة املغلقـة للـنص، 
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دارسني منهجا يتبىن دراسة سطحية ودعوا إىل الوقـوف منـه موقـف احلـذر فتشـكلت اعتربه بعض ال

انبثقت خصما على املنهج التارخيي، وكلها قد استمدت بصيغة مـن الصـيغ قانو�ـا "ا�موعة اليت  

  . 9"األساسي من االعرتاض عليه أو مناقضته جذريا

. رضية هلذا املنهج بكل آلياتهولعل الظروف اليت عاشتها ا�تمعات العربية قد مهدت األ

خاصة مع اندفاع العملية النقدية العربية إىل اكتساب كل ما هو جديد يف الساحة النقدية الغربية، 

وهذا بطبيعة احلال دون وعي على عكس ما مت اشرتاطه مسبقا من ضرورة وجـود وعـي يف التعامـل 

وهر االخـتالف املوجـود بـني ا�تمعـات مع التجربة اإلنسانية وما تنطوي عليـه مـن تفاصـيل تـربز جـ

اإلنسانية وهو ما أوقع العملية النقدية العربية يف مأزق بدت معه الكثري من األعمال النقدية صعبة 

  .على الواقع العريب إسقاطهااملنال يف ظل آليات ال ميكن 

مهـدت إال أن الذي يشفع هلذا املنهج هي تلك الظروف اليت تـرتجم الواقـع العـريب والـيت 

لــه األرضية،الشــيء الــذي ســهل عمليــة التواصــل الــيت كانــت يف األعــم األغلــب تلــيب حاجــة املرحلــة 

فمن ال يذكر امساء طه حسني وعباس حممود العقاد وخمائيل " حيث عملت على ابراز امساء كبرية 

 عوض وشوقي ضيف وحممد مندور وعز الدين امساعيل وحممود أمني نعيمة وحممد النويهي ولويس

هـــذه املرحلـــة ورغـــم دورهـــا الكبـــري يف  .10" وغـــريهم  –العـــامل وعبـــد العظـــيم أنـــيس وحســـني مـــروة 

" صـــناعة هـــؤالء األعـــالم واالحتفـــاء �ـــم إال أ�ـــا مل ختـــف صـــورة االنقيـــاد والتبعيـــة للمنجـــز الغـــريب 

ا الشيء الذي يـدفعن ،11"فهؤالء وهم يباشرون عملهم النقدي ذكروا مراجعهم وأسانيدهم الغربية 

إىل القول بأ�ا ال ميكن أن تكون بديال دائما عن بنية نقدية رصينة، حتمل مالمح العملية النقدية 

  .العربية النابعة من حرفية املنهج وطاقات النص

مــن شــواهد فتنــة وتطبيــق مناهجهــا علــى الشخصــيات " ذلــك أن ذكــر منجــزا�م مل ختــل

حيـث قلـل مـن حـدة كـل هـذا رغـم عـدم  ،12 "واآلثار واحلقب العربية من تقليـد وتعسـف ووثوقيـة 

وضوح مالمح هذه التجربة النقدية اليت تبنت املنهج التارخيي استعداد ورغبة هذه النخبة االنـدماج 

هــذا االنــدماج القــائم علــى حلــم االنبعــاث . يف املــد احلضــاري الــذي عاشــته معظــم البلــدان العربيــة

االخنـراط فيهـا ويف قيادا�ــا،متكئني علـى مـا مســي  وتبـين رؤى احلركـات الوطنيـة واالجتماعيــة حمـاولني

وهـو . بسلطة املؤلف معتربين إياه مطلبـا واقعيـا �تمعـات واقعـة حتـت سـيطرة املسـتعمرات األوروبيـة
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مطلــب يســمح هلــم ولــو مــن الناحيــة الشــكلية بتوجيــه هــذا املــد احلضــاري ولــو علــى حســاب بنــاء 

  .عملية نقدية متماسكة

تحكم يف أعمــاهلم النقديــة رواســب تراثيــة مل يســتطيعوا الــتخلص فمعظــم هــؤالء النقــاد تــ

للمنــــاهج " منهـــا، فكونـــت لـــديهم عمليـــات نقديــــة هجينـــة فنجـــد طـــه حســــني مـــثال رغـــم دعوتـــه 

األوروبيــة وتبنيهــا مل يتخــل عــن ذوقــه االنطبــاعي الــذي يــدعوا إىل األســاليب البالغيــة العربيــة، فــرتاه 

ية وحينا آخر تراه حريصا على التواصل مع القارئ بأسـلوبه حينا حريصا على نقض احلقائق التارخي

عن أية عالقة جبفاف التنظـري النقـدي ومنـاهج البحـث  أحياناالوصفي االنطباعي املبسط واملتباعد 

واالهتمام بذات األديب أو بالذات عموما سواء لدى الناقد أو لدى املتلقي ...]العلمي وأدواته 

  . 13"لشكالين عرب األسلوب االنطباعي وا

إذ أنتجــــت واقعـــــا متخلفــــا اســـــتغلته . وهــــذا مــــا أثـــــر علــــى املشـــــهد الثقــــايف العــــريب عمومـــــا

املستعمرات األوروبية يف إنتاج واقع جديـد، اسـتطاعت مـن خاللـه مـلء هـذا الفـراغ الثقـايف، ومنهـا 

نيويــة    إلغـاء دور الكاتــب وإعــالن موتـه وذلــك  مــع بدايــة السـتينات مــن القــرن املاضـي مــع ظهــور الب

الــيت اســتهوت النقــاد العــرب ومــن مث ظهــر النقــد التــارخيي وكأنــه بضــاعة قدميــة ال تصــلح لشــيء وان 

هــذا املــنهج اجلديــد يســتطيع أن يكشــف عــن إمكانيــة تطويــع العمليــة النقديــة لتتخلــى عــن طابعهــا 

صــور الســياقي الــذي يوشــك أن حيوهلــا إىل أنظمــة مفتوحــة تكــرس التشــتت فيمــا يقــال عنهــا ومــا يت

  14" حنــن نــدرس األشــكال ونــرتك املضــامني ألصــحا�ا " بشــأ�ا ومــا يــؤول مــن أقواهلــا علــى مقولــة 

متهيـدا " لصياغة هوية نقدية جديدة، مشككني يف قدرة املنهج التارخيي الذي اعتـربوه وهي حماولة 

ألوليــة مث ال وإال كنــا كمــن جيمــع املــواد ا. للنقــد األديب، متهيــد الزم ولكنــه ال جيــوز أن نقــف عنــده

يف عملية تشبيه املقصود من وراءها البنـاء النقـدي مبفهومـه اجلديـد الـذي ال يعتمـد  15" يقيم البناء

خاصـة إن حنــن أخـذنا عنــد النقــاد  -حسـب رأيهــم-فقـط علــى اآلليـات الــيت تبناهـا املــنهج التــارخيي

وضــوعية و الذاتيــة يف حقــال تارخييــا واحــدا تتقــارب مكوناتــه تقاربــا تفســره العديــد مــن األســباب امل

اخلطاب األديب نفسه، لذا كانت هذه اآلليات املصطنعة يف التحليل النقدي تعكس فشلها يف كل 

  . مرة

الــنص أو الــيت  إطــارعملــه مــن املعــارف اخلارجــة عــن يســتمد لــّب وملــا كــان هــذا املــنهج 

قعـت املنـافرة وحصـل استعان ببعض مفاهيمها متثل القـوانني الصـارمة والنظـام النقـدي الثابـت لـه، و 
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التصادم وأعلن املنجز النقدي الذي يعتمد على املنهج التارخيي إخفاقه واستنجد باملنهج البنيـوي، 

من أجـل واقـع ميـور باحلركـة والتقاطعـات والصـراعات الـيت ختتلـق داخـل الـنص، وتتميـز مبالمـح دالـة 

  .ومميزة له، ويف موت بعض اآلليات حياة ألخرىعليه 

البنيوية السند القـوي الـذي تبناهـا بدايـة األمـر وروج هلـا، واعتربهـا النقـاد ومن مث وجدت 

فاحتة التعبري عن احلياة النقدية اجلديدة اليت تعرب عن مفهوم النقد بشكل أكثر عمقا على العكـس 

ممــا كــان مــع املــنهج التــارخيي الــذي كــان يف شــكل حملــات وومضــات تؤســس ملفهــوم الســياق الــذي 

إىل إشارات تارخيية تكشف عن الالجتانس الذي يستخفي وراء سلطة املؤلـف  تؤول معه النصوص

  .وتنوعها

لكن السؤال املطروح هل معىن ذلك أن صاحب األثر حني يوجد خارج مرحلة استثنائية  

كــاليت عاشــها نقــاد النصــف األول مــن القــرن املاضــي،يكف عــن أن يكــون مســؤوال ذا ســلطة علــى 

ؤل فرضــه واقــع التخلــف الــذي كانــت تعيشــه ا�تمعــات العربيــة هــو تســا ، 16نصــه وعلــى معنــاه ؟

  .خاصة مع ظهور البنيوية

  : المنهج البنيوي -2

لقــد تعاضــدت جمموعــة مــن العوامــل الــيت مكنــت املــنهج البنيــوي مــن بســط نفــوذه علــى 

في فإذا بالناقد حيت. املنجزات النقدية اليت تعتمد على الدراسات البنيوية ملدرسة الشكالنيني الروس

بالنص علـى النحـو الـذي جيعـل منـه أفقـا جديـدا للكشـف عـن ا�هـول مـن خـالل احلضـور املباشـر 

  .للنص وتشظيه املعنوي وانسيابه يف طبقة أكثر خفاء وأعلى إنتاجا

ــــنص األديب "وهــــذا علــــى  ــــى فــــك مغلقــــات ال رأي أرســــطو أن املنحــــى اللغــــوي قــــادر عل

أن اللغة لصيقة باإلنسان األول واستعملها للتعبري عن  وإذا استجلينا تراثنا اللغوي، وجدنا. ومراميه

روافده من ألسنة دي سوسري " كما يستمد املنهج البنيوي  ، 17"وجوده ومتطلباته الذاتية واجلمعية 

أو كما يسمى بأب البنيوية ومؤسس اللسانيات احلديثـة، حيـث اهـتم بدراسـة النسـق اللغـوي اآلين 

الذي ترعرع يف أحضان الفكر  [...الدال واملدلول واآلنية والزمانيةتوجها بثنائيات اللغة والكالم و 

  .18"حيث كانت البنيوية النتيجةاحلتمية للفكر الشكالين . الشكالين

ومعىن ذلك أن البنيوية مل تكن إال نتاجا جلهود ألسنية سـابقة وعمومـا الشـكالنية الروسـية 

على استقالل علم  واإلحلاح وأجزائه املكونة التشديد على األثر األديب"تقوم على مبدأين أساسني 
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لــيس  "وال يــتم استشــفاف ذلــك إال مبحتــوى الشــكل الــذي يســعى إىل دراســة الــنص  ، 19"األدب

كعمــل متــأثر بــا�تمع بوصــفه عمــال اجتماعيــا، ظــاهرة اجتماعيــة بــذا�ا، تكمــن اجتماعيتهــا مـــن 

مون ألن املضـمون هـو مضـمون داخلها وليست مفروضة عليها من اخلارج، فليس مثـة شـكل ومضـ

يف داخل النص والعملية   أي ، 20" الشكل، وليس مثة داخل وخارج ألن اخلارج  كامن يف الداخل

النقدية تكمن يف مجلـة اآلليـات الـيت تتكامـل حركا�ـا داخـل الـنص لصـناعة البنـاء الواحـد، انطالقـا 

مـن جمموعــة البنيـات املكونــة هلــذا الـنص وفــق عمليــة التشـكيل النصــية، يف طريقــة تبـدو األســلم مــن 

م قصـــوره علــى صــناعة املعـــىن منظــور املــنهج البنيــوي ليعـــرف منهــا وعــن طريقهـــا قــدرة الــنص، وعــد

وتبنيــه، فينصــاع الناقــد البنيــوي لــه طائعــا وهــو مــا يعطــي داللــة علــى التطــور الــذي عرفــه النقــد مــع 

  . املنهج البنيوي وحماولة غرس هذه اآلليات يف املنظومة املعرفية النقدية ومساير�ا ملنجزا�ا

ذاجة وســخروا مــن أعالمــه، وهــو مــا محــل النقــاد العــرب علــى النقــد التــارخيي،ونعتوه بالســ

وتعلقــــوا بالشــــكالنية، ووجل اخلطــــاب النقــــدي بــــاب غربــــة شــــاقة غالبــــا مــــا فقرتــــه وفقــــرت األعمــــال 

إذ اختزلتها يف شبكة من العالمات والعالقات أو غاية من األسهم واخلطوط البيانية وإذا . املنقودة

ـــة تيـــار فكـــري  أوالبنيويـــة "ألن ،  21حفلـــت بالـــدالالت فـــداخل الـــنص ومبعـــزل عـــن خارجـــه البنائي

يهدف إىل الكشف عن بنية الفكر الذي يشكل أساس ثقافة املاضي واحلاضر إىل تعقيـد الظـواهر 

يف صورة �دف إىل قمع ، 22"وحتديد مستويا�ا وحتليلها للكشف عن العالقات اليت تتشكل منها

ـــا ا ـــاء علـــى أســـبابه، ممـــا جعـــل أفكارن ملكونـــة مقطوعـــة الـــنص عـــن ســـياقه الـــذي أنـــتج فيـــه وجـــاء بن

وحتليالتنا النقدية جمتثة من الواقع الذي ولدت فيه، على اعتبار أن معـىن الـنص يتحـدد مـن خـالل 

األفكار اليت حيملها النص واملتعلقة بطريقة أو بأخرى باملؤلف وليس من خالل الكيفيات الشكلية 

انس باإلضـافة إىل ثقـل اللغوية الـيت ينتقـل �ـا داخـل الـنص فقـط، موجـدة نوعـا مـن التكامـل والتجـ

املاضي، ألن مرجعيـة املؤلـف تعكـس الفكـر والواقـع ومنهـا ميكـن الـدخول إىل جـوهر الـنص شـريطة 

أن يعتمـــد الناقـــد علـــى االســـتئناس مبعارفـــه وقدرتـــه علـــى حمـــاورة الـــنص، واســـتنطاقه خاصـــة إذا كـــان 

،  23"ر النــاطقني �ــا ال يتطــور مبعــزل عــن اللغــة وال تتطــور اللغــة مبعــزل عنــد تطــو " الــوعي البشــري

وعلـى هــذا فاالرمتــاءات يف أحضـان هــذه املنــاهج نامجـة عــن االلتــزام مبحـددات عملــت علــى اجلمــع 

بــني مــا ترســب يف وعــي النقــاد العــرب وانتقــائهم ألجهــز�م املفاهيميــة ومــا تســرب مــن ثقافــة وفكــر 

منظــورا إليــه  جديــد، خاصــة مــع ظهــور البنيويــة مــن منطلــق أن اخلطــاب النقــدي يعتمــد علــى الــنص
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داخليا مـن خـالل كسـر العالقـة  املوجـودة بـني املؤلـف وصـاحبه مـع االعتمـاد علـى اجلدليـة القائمـة 

املكونة �موع البنيات املتنافرة اليت تعتمد على القراءة البنيوية اليت يستحيل فيها كـل ماعـدا متنـافرا 

نع من القول بأن اخلطاب األديب أول وهلة عنصرا مهما يف حتقيق انسجام النص، إال أن هذا ال مي

لـــيس كيانـــا ثابتـــا جامـــدا مـــن الكلمـــات والـــدوال، وإمنـــا حقـــل فعـــال مـــن املشـــاكل واالهتمامـــات " 

والتـــوترات والصــــراعات والتناقضــــات الــــيت تكشــــف عــــن تنظــــيم ا�تمــــع ومؤسســــاته، وأبنيــــة القــــوى 

   .24"وأدوارها مضمنة

ختلفـة للخطـاب األديب املوجـود داخـل وعلى هذا فاخلطاب النقـدي نـص جـامع لألنـواع امل

ا نميالنص يف تقاطعا�ا وحتاورا�ا وتزامنا�ا، ومن مث فالبنيوية حتاول أن جتعل نسق النص عاليا ومه

  .ا ويفصل على مقاسهاهى العملية النقدية يف خطاب يتلبسعل

نــا وهـي �ـذا تعمـل علـى إجيـاد مسـاحة يف الــنص يتعـني مـن خالهلـا حمـاورة مـا مل يعـد ممك

االهتداء به داخل النص، حيث مل يعد ممكنا لإلنسان وال مبقدوره التغلب على طالسم مل جيد هلا 

  .حال، ومل يستطع أن حيدد هلا بداية و�اية

ظـــن النـــاس بعـــد ســـقوط املنـــاهج الواحـــد تلـــو األخـــر أ�ـــم وجـــدوا أســـرار مفـــاتيح " فقـــد 

انبىن على تصورات   25"اعتبارها منهجا حيث كثر احلديث عنها ب...]اخلطاب األديب يف البنيوية

اخل، ممــا جعلهــا تستعصــي علــى التعريــف الــدقيق، ومنــه ... أدبيــة وفلســفية ورياضــية وأمنــاط نفســية 

الــرغم مــن اجتهــادات أحــد مؤسســيه جــان بياجيــه الــذي " تشــكلت عقبــات املــنهج البنيــوي علــى 

قــوانني الشــمول والتحــول واالنتظــام اعتـرب البنيــة نســيجا لســانيا ينــدرج يف نظــام حمكـم، ويعمــل وفــق 

هذه األخرية اليت تربز بوضوح صورة االنغالق على النص ورفضه اآلخر، وعدم التعاون  ،26"الذايت

واألرجــح  27" الــنص النقــدي أصــبح غايــة يف حــد ذاتــه ولــيس وســيلة إلضــاءة الــنص" معــه وكــأن 

ن جهـة عـدم وضـوح مالحمـه حسب معظم النقاد أنه منهج مل يرتـق إىل مسـتوى اإلبـداع وخباصـة مـ

املشــتغلني بــه، حيــث بــدا املــنهج البنيــوي عــاجزا عــن اقتحــام اخلطــاب  أجنــدةوغيــاب التطــوير عــن 

األديب وسرب أغواره، من باب أن وجود اإلسقاطات النقديـة علـى نصـوص معينـة هـو أمـر مشـروع، 

ه، والــذي ولكــن مــن ا�حــف أن خيتصــر النقــاد جهــودهم علــى إســقاط نقــدي واحــد ال يــرون غــري 

سرعان ما تفطن له النقاد فكانت البنيويـة التكوينيـة الـيت أشـركت عناصـر جديـدة قدميـة يف العمليـة 
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النقدية، فاألوصاف النقدية مع تعدد أوجهها مفيدة جدا حني حتلل ومتيز وتشـبع التفاصـيل، فهـي 

  .متنحنا رؤية ونظرة عميقة

ه املناهج النقديـة وآليا�ـا املعتمـدة وبغض النظر عن الفضاء األيديولوجي الظاهر بني هات

عنــد كــل ناقــد، فإ�ــا تبقــى مرتكــزة علــى عنصــر واحــد هــو االســتنطاق، ليفــتح بــذلك بــاب جديــد 

وتصــور جديــد لفهــم العمليــة النقديــة الــيت تتوغــل يف أعمــاق طبيعــة املوضــوع اجلمــايل، الــذي كــان 

ال فيما يقوله يف حـد " ية للعمل الفين جناحه مرهونا ومقرونا باالهتمام بالقارئ، ألن القيمة اجلمال

ذاتــه، إذ ميكــن صــياغته بطــرق غــري فنيــة أيضــا، ولكــن يف طريقــة القــول، فهــو اذ يســتمد داللتــه مــن 

وجــوده ال مــن حقيقــة قبليــة أو معــىن ســابق عليــه، ووجــوده يــتلخص يف تــأثريه، وهــو يســتمد حياتــه 

املمـر الـذي انفلـت منـه اخلطـاب النقـدي وهـو ، 28"ومعناه من هذا التأثري ومن اسـتجابة النـاس لـه 

  .إىل ما مسي باملنهج التأويلي

  : المنهــج التأويلــي -3

جتـــرأت العمليـــة النقديـــة علـــى نفســـها مـــن خـــالل التأســـيس ملـــداخل متعـــددة تعمـــل علـــى 

استكناه النصوص األدبية، وما حتمله من قيم مجالية ومضمونية من أجل إسعاف القارئ وإقحامـه 

انيا، يستطيع أن يكشف عن وعي اإلنسان وحماولته فهم العامل من حوله يف صورة بوصفه أثرا إنس

بنـاء الـذات واكتشـاف العـامل  إعـادةمن خالل  وإمناال تساعد على اقتناص املعىن من النص فقط، 

مــن جديــد، وذلــك بنقــل األعمــال النقديــة مــن املنــاخ األديب إىل املنــاخ الثقــايف العــام، حيــث تــرغم 

يف حالــة حبــث دائــم عــن املســكوت عنــه يف الــنص قصــد كشــف مغاليقــه " أن يكــون  املتلقــي علــى

بــل ،  29"وفــك شــيفرته، حيــث الــنص حقــل إلنتــاج الــدالالت ولــيس إيصــاال وتبليغــا ملعــىن حمــدد 

قارئــا ثقافيــا عارفــا ذا خلفيــة فكريــة وفلســفية ومرجعيــة تؤهلــه للتحــاور مــع " تشــرتط عليــه أن يكــون 

، وهــي متعــة تبــدوا صــعبة بالقيــاس إىل مــا  30"أغــواره وكشــف شــقوقه  الــنص ومفاوضــته قصــد ســرب

حيملــه الــنص مــن دالالت متعــددة وخمتلفــة، ال تســمح للقــارئ بــأن يقــبض علــى احلقيقــة أو حيصــر 

  املعىن من وجهة نظر واحدة،

ويعمل املنهج التأويلي على استنطاق الـرتاكم القرائـي الضـخم، انطالقـا مـن الفعـل املميـز 

التلقي، كما يرتتب عنه مصري النص املقروء وقيمته وينطوي هذا املنهج على حركية تعاقب للقراءة و 

  . املستويات املعرفية للقارئ وانتقاهلا من أفق إىل آخر
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ألن القارئ هو الذي خيرج النص على حيـز الفعـل " فمن البديهي أنه ال نص بال قارئ 

املتلقي يســـهم يف إنتـــاج الـــنص إذا انـــزل ومنـــه فـــ،  31"وبـــذلك يكـــون التلقـــي معـــادال لوجـــود الـــنص

منزلته احلقيقة، على اعتبار أنه ميتلـك نشـاطا فكريـا متميـزا، ومـن مث ميكـن إقحامـه كطـرف أساسـي 

يف عمليـــة خلـــق العـــوامل املمكنـــة للنصـــوص إىل جـــوار املؤلـــف مـــن خـــالل الرتاســـل املتبـــادل بينهمـــا، 

، فهو يف رحلة البحث عن املسكوت  32" ويل املتلقي عنصرا سلبيا يف عملية التأ" حبيث ال يبقى 

عنــه يف الــنص، ووضــع اليــد علــى منــابع ومبــاهج الرؤيــة النقديــة الســليمة، الــيت حتتــاج إىل التعمــق يف 

مــن معارفــه املختلفــة، كــي يســتطيع االنتقــال إىل عــامل الــنص  مكنونــات الــنص عــن طريــق اســتفادته

تلقــى علــى ذهنــه النصــوص  كائنــا ســلبيا" يعــد  بــه، إذ أن القــارئ مل واإلمســاكا�هــول، لرتويضــه 

هي دمج وعينا مبجرى الـنص " ألن القراءة ،33" فيتقبلها ويستجيب هلا دون إدراك واع ملقاصدها 

"34 .   

جاكبسـون بـأن الرسـالة " لكن احلقيقة ال وجود هلا يف النتاجات األدبية حسب مـا يـرى 

الشأن يف اخلطابات العادية،وإمنا ترتد إىل ذا�ـا  ال تتجه مباشرة من املرسل إىل املرسل إليه كما هو

ولــيس بوسـع القــراءة مهمــا تعـددت أن تستأصــل املعــىن الكلـي للــنص، وإمنــا تظفــر . وتتكـور معناهــا

" ، باإلضـافة إىل مـا قالـه  35" بدالالت يعيها القـارئ حبسـب درجـة ثقافتـه ووعيـه وواقعـه النفسـي 

لها من حيث هي جتربة كاملـة نعيهـا إىل شـخص آخـر ريكور بأن جتربة شخص ما ال ميكن أن ننق

وهـو مـا  ،36"سواء، والواقعة اليت تدور يف خلد إنسـان ال ميكـن أن تنتقـل كمـا هـي إىل خلـد آخـر 

يصعب عملية التلقي، بسبب  اختالف اهلواجس املعرفية، اليت اعتربت صيغة من صيغ التعامل مع 

ختالف يؤكد ارتفاع تواتر التأويل من قارئ إىل النص بتأويل ما حضر وغاب، وال ريب أن هذا اال

  .آخر، ويف كل عمل أديب،وهو ما حيملها على ان تكون الفتة لالنتباه

لتجــد العمليــة النقديــة نفســها أمــام مشــكلة عويصــة مكنــت اخلطــاب األديب مــن االنفــالت 

عـاد عـن احلقيقـة الـيت وتأكيد احتجاجه الرافض لالنقياد هذه املـرة للقـارئ والتبعيـة لـه، ومـن مث االبت

طاغية جديدا تشكل استجابته للنص نسيج " املتلقي  أصبحتنشدها معظم الدراسات النقدية، إذ 

  . 37"املوقف النقدي برمته 

وهـــذه االســـتجابة علـــى اختالفهـــا، تكـــون يف األعـــم األغلـــب ســـاقطة يف ســـلبيات املعاجلـــة 

ا وفق مستوياته وخلفياته املعرفية ، دون اندماج التأويلية، اليت يكون القارئ حمركا هلا وضابطا آلليا�
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ممارستها ضوابط علمية تتحكم يف عملية التأويـل، فقـد  أثناءجاد يف العملية النقدية اليت تستدعي 

أن املعاجلــة اجلــادة مــن غــري مرونــة تفضــي إىل نتــائج جافــة والدراســات " الدراســات العلميــة  أثبتــت

ألن اخلطــاب األديب ال   38"ميــة تفضــي إىل أثــر بــال مجــال الذوقيــة والعاطفيــة مــن دون ضــوابط عل

يتشـــكل بصـــورة عشـــوائية، وإمنـــا حتكمـــه ضـــوابط اجتماعيـــة وسياســـية، فاخلطـــاب بأشـــكاله املتنوعـــة 

يرتبط بشكل أو بآخر بالعامل الذي قد ميارس ضغطا وضبطا، ميكن أن يلقي بظاللـه علـى القـارئ 

تزام به من أجل رسـم مالمـح واضـحة للعمليـة النقديـة، يف حد ذاته، فيكون هو اآلخر مطالبا باالل

  .اليت ألقت بثقلها عليه رغم خرباته املتفاوتة يف الكثري من األحيان

ومهما يكن من أمر كل ذلك فإن اإلشكاليات املنهجية اليت كتمت على أنفاس املنجزات 

تعددة لتحديد هوية اخلطاب النقدية العربية ولسنوات طويلة، فتحت ا�ال واسعا أمام احملاوالت امل

النقدي العريب،وانتمائه إىل الفضاء اجلمايل الذي يتشكل وفق االعتبارات العميقة اخلالصة للعملية 

  .اإلبداعية املتزاوجة مع روح العملية النقدية وصالحيتها

فقــد كــان مــن املفــروض أن يكــون الشــاغل األساســي هلــذه الدراســة هــو اســتجالء احلوامــل 

اال أ�ــا ومــع كــل هــذه التطــورات مل تظهــر انتمــاء حامســا إىل مرحلــة منهجيــة ذات أصــول اجلماليــة، 

نظريـــة ممعنـــة يف مركزيتهـــا املنهجيــــة، بـــل اتضـــح انقســـامها إىل فضــــاءات منهجيـــة واســـعة، فرضــــتها 

طبيعة املناهج املنتجة، وسياقات العمل النقدي عليها، يف مهمة استسلمت لصورة العسر  وألزمتها

عن منهج  كثرية  من بينها مشكلة البحث  أسباب كل املنجزات النقدية واليت كان هلا الواضحة يف

 اسـتيعابما زالت غري واضحة وغري مسـتقرة لسـبب بسـيط هـو أننـا مـا زلنـا يف مرحلـة "نقدي واليت

للمنـاهج النقديــة، الــيت نشــأت يف الغـرب خــالل القــرن العشــرين وتفرعـت بصــورة جتعــل متابعتهــا يف 

وهــي حقيقــة ختتــزل آليــات  39"مــرا شــاقا، فمــا بالــك باالســتيعاب والتمثيــل مث التأصــيل حــد ذاتــه أ

  .املمارسة النقدية بشكل ضمين أو جلي

  :خاتمــــة

حتتــاج التعبــريات النقديــة إىل مــن يلــم شــعثها، ويــنظم أطرافهــا وتوجها�ــا يف ضــوء إجنــازات 

ياز آلليات تشبع بعضها دون اآلخر، جديدة تتجاوز حدود االختالف بني املناهج النقدية، واالحن

علـــى اعتبـــار أن املفـــاهيم احمليطـــة بـــالنص، أو الـــيت تـــدور يف فلكـــه إمنـــا تعمـــل علـــى اإلفصـــاح عـــن 

دالالت توفيقيـــة يكـــون فيهـــا لالســـتنطاق الـــذي خيـــالط العمليـــة النقديـــة دورا أساســـيا قائمـــا علـــى 
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عامل معها اخلطاب النقدي، مبعىن أن استدراج احلقائق من خالل تنظيم املنظومات الفكرية اليت يت

يتعامـــل الناقـــد مـــع اخلطـــاب األديب مـــن منطلـــق اإلحاطـــة بكـــل املفـــاهيم واالرتباطـــات اهلامـــة الـــيت 

  .يتشعب عنها السياق احلقيقي لكي يوحي بأن املنجزات النقدية هي تعبري مستوف للمعرب عنه
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تالميــذ �ــدف هــذه الورقــة البحثيــة إىل الكشــف عــن األخطــاء اللغويــة الشــائعة لــدى عينــة مــن      

السنة الرابعة ابتـدائي ذوي صـعوبات الـتعلم، وذلـك مـن أجـل اكتشـاف الصـعوبات اللغويـة الـيت يعـاين منهـا 

  .أصحاب هذه الفئة يف هذه املرحلة

وقد توصلت الدراسة إىل أن الصعوبات اإلمالئية هي أكثر الصعوبات شيوعا بني أفراد عينـة الدراسـة 

ذلـك يعـود إىل مـا تتطلبـه هـذه املهـارة مـن عمليـات ذهنيـة يفتقـر ٪ من جممـوع األخطـاء، و 46بنسبة تفوق 

وقـد احتلـت الصـعوبات النحويـة املركـز الثـاين يف عـدد األخطـاء بنسـبة . إليها التالميـذ ذوو صـعوبات الـتعلم

اللغــة العربيــة مــن صـعوبة علــى املســتوى الرتكيــيب، مــع عــدم مــا تتميـز بــه ٪، ولعــل ذلــك يرجــع إىل 21تفـوق 

أما على املستوى الصـويت فقـد مت تسـجيل أقـل عـدد مـن األخطـاء . فعلية هلا على أرض الواقع وجود ممارسة

٪ من جمموع األخطاء، ويعود ذلك إىل سهولة النظام الصويت وتقاربـه الشـديد مـع النظـام 2بنسبة تقل عن 

 .الصويت العامي

  .تدائيأخطاء لغوية شائعة، صعوبات التعلم، سنة الرابعة اب: الكلمات المفتاح 

Abstract  
This research paper aims to reveal the common language errors of a sample 
of fourth year primary pupils with learning disabilities, in order to discover 

the disabilities and language problems experienced by the members of this 
group at this stage. The study found that spelling disabilities are the most 
common disabilities among the study sample with a rate of more than 46 

                                                           
*
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percent of the total errors, due to what this skill requires from mental 
processes such as attention and focus, which is what students with learning 
disabilities lack. Grammatical disabilities ranked second in the number of 
errors, with a rate of more than 21 percent. Perhaps this is due to the 
difficulty of the Arabic language in the syntactic side, with the absence of 
actual practice for it. On the acoustic level, the fewest errors were recorded 
at less than 02 percent of the total errors, due to the ease of the acoustic 
system and its close proximity to the vernacular acoustic system. 
Key words: common language errors, learning disabilities, fourth year of 
primary school. 

 
  :مقدمة

إن مـــن أهـــم  املشـــكالت الـــيت يواجههـــا التالميـــذ ذوو صـــعوبات الـــتعلم الصـــعوبات اللغويـــة، 

حيث يعاين أكثر من ثلثي هذه الفئة من صعوبات لغوية؛ تبدأ مبشكالت منائيـة يف اللغـة الشـفهية 

ــــى مســــتوى مجيــــع  -إذا مل تكتشــــف وتعــــاجل يف وقــــت مبكــــر-وتتطــــور إىل صــــعوبات أكادمييــــة عل

اللغويــة، كمــا تعــد مــن أهــم األســباب والعوامــل املســامهة تعثــر املســار التعليمــي برمتــه لــدى املهــارات 

ومـن هـذا . املتعلم، نظرا ألمهيـة اللغـة ومكانتهـا باعتبارهـا الوسـيط الوحيـد والطبيعـي للتعلـيم والـتعلم

د املنطلــق تتوضــح األمهيــة البالغــة للتشــخيص والكشــف املبكــر عــن الصــعوبات اللغويــة؛ ليســهل بعــ

ذلك التعرف على نقاط الضعف وتقييم درجة الصعوبة اليت يعاين منهـا املـتعلم، مث يـتم بنـاء عليـه؛ 

  . وضع برامج عالجية مناسبة من أجل القضاء على املشكلة قبل استفحاهلا

إذن فعملية تشخيص الصعوبات اللغوية �دف إىل حتديـد مكـامن الضـعف ومـواطن القصـور 

يف خمتلــــــف املهــــــارات اللغويــــــة، وتــــــتم باســــــتخدام عــــــدة طــــــرق ووســــــائل  الــــــيت يعــــــاين منهــــــا املــــــتعلم 

ولكــن يسـبق كــل ذلــك عمليـة التنبــؤ بوجــود ...كاالختبـارات، ودراســة احلــاالت، وإجـراء املقــابالت

صـعوبات لغويــة حمتملــة، نتيجــة ملالحظــة جمموعــة مــن املظـاهر الــيت يتميــز �ــا أصــحاب هــذه الفئــة، 

ات واألخطــاء اللغويــة الشــائعة لــدى ذوي صــعوبات الــتعلم يف وهــذا مــا يــربز أمهيــة حتديــد الصــعوب

  .تشخيص الصعوبات اللغوية لديهم

  :اإلطار المنهجي للدراسة -1

  :إشكالية الدراسة 1.1
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يعد رصد وحتليل األخطاء اللغوية الشائعة عند التالميذ الذين يعانون من صعوبات لغوية أمرا 

اع من األحباث والدراسات من فوائد كثرية يف جمـال بالغ األمهية، نظرا ملا ميكن أن تقدمه هذه األنو 

  :تشخيص وعالج الصعوبات اللغوية؛ ومن هنا  يفرض اإلشكال التايل نفسه

مــا هــي أهــم الصــعوبات واألخطــاء اللغويــة الشــائعة الــيت يعــاين منهــا التالميــذ ذوو صــعوبات الــتعلم 

  منها؟

  :الهدف من الدراسة 2.1

  :هداف التالية�دف الدراسة احلالية إىل حتقيق األ

رصد وتسجيل أهم األخطاء اللغوية الشائعة لدى عينة من تالميذ السنة الرابعـة ابتـدائي  -

 .ذوو صعوبات التعلم

 وصف وتصنيف األخطاء املسجلة -

حتليل األخطاء واستنتاج أهم الصعوبات اللغوية الـيت يعـاين منهـا التالميـذ ذوو صـعوبات  -

 .رابعة ابتدائيالتعلم الذين يدرسون يف قسم السنة ال

  :أهمية الدراسة     3.1

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية منهج حتليل األخطاء نفسه، حيث حظي هذا املنهج 

بأمهيـــة كبـــرية لـــدى البـــاحثني يف جمـــال علـــم الـــنفس اللغـــوي وتعلـــيم اللغـــات، وقـــد ســـاعد ذلـــك يف 

قدرا�م، وطريقتهم يف اكتساب الوصول إىل نتائج مهمة ساعدت يف حتديد احتياجات املتعلمني و 

وتعلــم اللغــة، وحتديــد املــادة الدراســية الــيت ينبغــي تدريســها، وكــذلك حتديــد العوامــل الــيت أدت إىل 

كـذلك؛ باعتبـار اخلطـأ جـزء ال يتجـزأ مـن عمليـة تعلـم اللغـة، . وقوع املتعلمني يف اخلطأ ليتم جتنبها

رحلة من مراحل تعلمها، يسـاعد علـى حتديـد فإن حتديد جمموعة األخطاء اللغوية الشائعة يف كل م

  .املستوى احلقيقي الذي وصل إليه املتعلم يف تعلمه للغة املستهدفة

كمــا تتجلــى أمهيــة الدراســة يف جمــال صــعوبات الــتعلم يف أن حتديــد األخطــاء اللغويــة الشــائعة 

اصــــة لــــدى التالميــــذ ذوو صــــعوبات الــــتعلم؛ ميكــــن تســــخريه يف خدمــــة العديــــد مــــن األهــــداف اخل

  :بتشخيص وعالج الصعوبات اللغوية، حيث
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ــــر شــــيوعا يف الكشــــف املبكــــر الحتمــــال وجــــود  - ــــة األكث يســــاعد حتديــــد األخطــــاء اللغوي

صعوبات تعلم لغوية ممكنـة مـن خـالل مالحظـة ظهـور جمموعـة مـن هـذه األخطـاء لـدى 

 .التالميذ

لتشخيصـــــية ميكـــــن االســـــتعانة بقـــــوائم األخطـــــاء اللغويـــــة الشـــــائعة يف بنـــــاء االختبـــــارات ا -

 . للصعوبات اللغوية

حتليل األخطاء الشائعة عند متعلم يعاين من صعوبة يف إحدى املهارات اللغوية؛ يساعد  -

على معرفة األسباب واملشكالت النمائية اليت يعاين منها واليت أدت إىل ظهور صعوبات 

 .التعلم

ذ ذوو صـــعوبات إن حتديـــد أهـــم األخطـــاء والصـــعوبات اللغويـــة الـــيت يعـــاين منهـــا التالميـــ -

وذلك بإدراك مواطن الصعوبات : "التعلم له دور كبري يف بناء برامج عالجية مناسبة هلم

فريكـز علـى املسـائل الـيت تثـري إشـكاليات للمـتعلم وال . ليعيها املدرس ويسـتغلها يف عملـه

 .1"يلح على ما ال يطرح إشكاال

ى املتعلمني بصفة عامة، يساعد يف هذا؛ باإلضافة إىل أن حتديد األخطاء اللغوية الشائعة لد

فتحدد نقاط القوة ... تقييم جودة العملية التعليمية برمتها، من أهداف، وحمتوى، وطرق، ووسائل

 .ليتم تعزيزها، ومواطن الضعف ليتم استدراكها ومعاجلتها

  :منهج الدراسة      4.1

صد األخطاء الدراسية تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل ر 

املرتكبـــة يف تعـــابري التالميـــذ الشـــفهية والكتابيـــة، ووصـــفها وتصـــنيفها، مث حتليلهـــا واســـتخالص أهـــم 

  .الصعوبات اليت تواجه التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف تعلم املهارات اللغوية

  عينة الدراسة      5.1

ذكــرا،  13مــن بيــنهم (تلميــذا  24مت اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة قصــدية، وذلــك باختيــار 

من التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم، والذين يدرسـون يف قسـم السـنة الرابعـة ) بنتا 11و

حممـد العيـد آل خليفـة وحممـد مريسـي، الـواقعتني حبـي حممـد صـيفي يف مدينـة : ابتدائي يف ابتـدائييت

  .عني وسارة، والية اجللفة، اجلزائر

  :التالميذ بأ�م يعانون من صعوبات التعلم وفقا للخطوات التاليةوقد مت تشخيص جمموعة 
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 .قياس درجة ذكائهم؛ باستخدام اختبار رسم الرجل -

ـــذين تقـــل درجـــات ذكـــائهم عـــن  - درجـــة، واســـتبعاد التالميـــذ الـــذين 90اســـتبعاد التالميـــذ ال

 .يعانون من إعاقات حسية

) وىل والثانيـة والثالثــة ابتــدائياأل: اخلاصــة بالسـنوات الســابقة(دراسـات الســجالت الدراسـية  -

للمجموعة املتبقية لتحديد التالميذ الذين لديهم تباعد بني استعدادا�م الذهنية وحتصيلهم 

الدراســي، أو تباعـــد بــني حتصـــيلهم الدراســي العـــام وحتصــيلهم الدراســـي يف اللغــة العربيـــة أو 

ــــني حتصــــيلهم الدراســــي والتحصــــيل الدراســــي أل حيــــث مت . قــــرا�مالرياضــــيات، أو تباعــــد ب

تشـــخيص كـــل تلميـــذ لديـــه تباعـــد يف اثنـــني أو ثالثـــة مـــن هـــذه التباعـــدات بأنـــه يعـــاين مـــن 

  . صعوبات التعلم

  :مصطلحات الدراسة      6.1

  :األخطاء اللغوية الشائعة -

التعريــف اإلجرائــي لألخطــاء اللغويــة الشــائعة يف هــذه الدراســة؛ هــي جمموعــة األخطــاء اللغويــة 

ـــةالصـــوتية والصـــرف( الـــيت مت رصـــدها يف تعبـــريات التالميـــذ الكتابيـــة ) ية والنحويـــة والدالليـــة واإلمالئي

والشـــفهية، والـــيت كـــان يفـــرتض أن ال يـــتم ارتكا�ـــا، أل�ـــم قـــد تطرقـــوا بالفعـــل إىل دراســـة قواعـــدها 

  .اللغوية والتدرب على استخدامها وتوظيفها من قبل

  :التالميذ ذوو صعوبات التعلم -

ة الرابعــــة ابتــــدائي ذوي صــــعوبات الــــتعلم يف الدراســــة احلاليــــة؛ جمموعــــة يقصــــد بتالميــــذ الســــن

التالميــذ الــذين يدرســون يف قســم الســنة الرابعــة ابتــدائي، ولــديهم ذكــاء متوســط أو فــوق املتوســط، 

األوىل والثانيــــة : الســــنوات(لكــــن نتــــائج حتصــــيلهم الدراســــية يف الســــنوات الدراســــية الــــثالث األوىل 

تتوافـق مـع قـدرا�م واسـتعدادا�م العقليـة، مـع أ�ـم ال يعـانون مـن أي إعاقـة أو  ال) والثالثة ابتـدائي

  .حرمان حسي

  :أدوات الدراسة      7.1

. األداة املســـتخدمة يف مجـــع البيانـــات واملعلومـــات وتصـــنيفها وترتيبهـــا هـــي املالحظـــة العيانيـــة

يـة تـؤدي إىل الكشـف كـل مالحظـة منهج: "وتعرف املالحظة املستخدمة يف البحث العلمي بأ�ـا

  .2"عن دقائق الظاهرات املدروسة وعن العالقات بني عناصرها وبينها وبني الظاهرات األخرى
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حيث مت استخدام هذه األداة يف تسجيل مجيع األخطاء اللغوية املرتكبة يف تعبـريات التالميـذ 

الـــذي تنتمـــي إليـــه الشـــفهية واملكتوبـــة، مث تصـــنيفها وفقـــا لنـــوع اخلطـــأ املرتكـــب واملســـتوى اللغـــوي 

  .القاعدة اللغوية اليت مت خرقها، مث ترتيب األخطاء حسب درجة شيوعها بني أوساط التالميذ

  :اإلطار النظري للدراسة -2

 : األخطاء اللغوية الشائعة   1.2

 :مفهوم الخطأ اللغوي -

اخلطــأ اللغــوي هــو اخلــروج عــن القاعــدة اللغويــة وخمالفــة الصــواب فيهــا، واحنــراف عــن الســنن 

خمالفــة املتحـــدث أو : "ي املتعــارف عليـــه مــن قبـــل النــاطقني باللغـــة، عــرف كـــوردر اخلطــأ بأنـــهاللغــو 

، إذ جيب أن منيز بني ما ينتج عن 3"الكاتب قواعد اللغة عدة مرات إىل حد ال يعد جمرد زلة لسان

زالت املتعلم من أخطاء رغم اتقانه للغة ومعرفته اجليدة بقواعـدها؛ وهـي ال تعـد أخطـاء وإمنـا جمـرد 

لســـان، وأمـــا األخطـــاء الـــيت يرتكبهـــا املـــتعلم نتيجـــة لقصـــوره يف تعلـــم نظـــام اللغـــة وعـــدم متكنـــه مـــن 

اســتخدام قواعــدها اســتخداما صــحيحا، ودون إدراك منــه بارتكــاب اخلطــأ؛ فهــي األخطــاء اللغويــة 

ا ال فـبعض األخطـاء علـى كثر�ـ. "اليت جيـب االهتمـام �ـا وحتليلهـا ومعرفـة أسـبا�ا وعوامـل ظهورهـا

  .4"ومتنع أخطاء أخرى، على قلتها، التواصل، وحتول دون إفادة املعىن. حتول دون إفادة املعىن

وتوجـــد العديـــد مـــن األســـباب الـــيت جتعـــل املـــتعلم يقـــع يف األخطـــاء اللغويـــة، فقـــد تكـــون هـــذه 

ود ناجتة عن قياس خاطئ على قاعدة سابقة، او تعميم مبالغ فيه للقاعدة، أو جهل بقيـ:" األخرية

لكـــن ارتكـــاب األخطـــاء . 5"تطبيـــق القاعـــدة، أو تطبيـــق خـــاطئ هلـــا، إىل غـــري ذلـــك مـــن األســـباب

بصـفة عامــة يــدل علــى عـدم امــتالك املــتعلم للكفــاءة اللغويـة والتواصــلية يف اللغــة املســتهدفة، وعــدم 

 .متكنه من اتقان قواعدها وقوانينها

 :أنواع األخطاء اللغوية -

غوية، لكن أبرز تصنيف هلا هو التصنيف الذي يعتمد على توجد عدة تصنيفات لألخطاء الل

  :أساس املستويات اللغوية املختلفة؛ حيث تنقسم األخطاء اللغوية إىل

 :أخطاء إمالئية  -  أ

اخلطــأ اإلمالئــي هــو اخلطــأ الــذي يكــون علــى مســتوى كتابــة و�جئــة الكلمــات، ورمسهــا رمســا 

اجلزئيـــة بـــني الصـــور الصـــوتية أو الذهنيـــة قصـــور التلميـــذ عـــن املطابقـــة الكليـــة أو : "صـــحيحا؛ وهـــو
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للحروف أو الكلمات، مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور اخلطية هلا، وفـق قواعـد الكتابـة اإلمالئيـة 

 .6"احملددة أو املتعارف عليها

 :نطقية أخطاء صوتية أو  - ب

هـــي األخطـــاء الـــيت تتعلـــق باملســـتوى الصـــويت للغـــة؛ أي هـــي األخطـــاء الـــيت ترتكـــب يف علـــى 

 .ستوى نطق األصوات من تغيري املخارج والصفات وغريهام

  :أخطاء صرفية  - ت

اخلطأ الصريف هـو اخلطـأ الـذي يرتكـب علـى مسـتوى بنـاء الكلمـة، وهـي أخطـاء متـس جانـب 

؛ فهـي ...االشتقاق وتصريف األفعال والتغريات الـيت تتعلـق بنيـة الكلمـة مـن زيـادة وحـذف وإبـدال

ع يف الكلمـــة بنـــاء علــى موقعهـــا يف اجلمــل، أو التغيـــري يف بنيـــة التغــريات الـــيت تقــ: "قصــور يف معرفـــة

 .7"الكلمة األصلية لعلة من العلل الصرفية املعروفة

 :أخطاء حنوية  - ث

هـــي األخطـــاء الـــيت تكـــون علـــى مســـتوى تركيـــب اجلمـــل، وهـــي األخطـــاء الـــيت ختـــرق القواعـــد 

لمـات وكتابتهـا ضـمن قواعـد قصور يف ضبط الك: "النحوية، وتغري احلركات اإلعرابية؛ وتعرف بأ�ا

 .8"النحو املعروفة، واالهتمام بنوع الكلمة دون إعرا�ا يف اجلملة

 :أخطاء داللية  -  ج

هي األخطاء اليت متس جانب الداللة واملعاين، وختص عالقة اللفظ بـاملعىن املـراد منـه، واخلطـأ 

ألفـــاظ خارجـــة عـــن الـــداليل هـــو اســـتخدام ألفـــاظ ال تعـــرب عـــن املعـــىن املقصـــود منهـــا، أو اســـتخدام 

النظام الداليل للغة، كاستخدام كلمات من العامية، أو إدخال كلمات من لغات أجنبية عن اللغة 

 .املستهدفة

 :منهج تحليل األخطاء اللغوية -

منهج حتليل األخطاء هو منهج علمي تطبيقي يقوم على أساس رصـد األخطـاء الـيت يرتكبهـا 

: دفة، وتوصـيفها وحتليلهـا وتفسـريها، وقـد قـام هـذا املـنهجمتعلمو اللغة يف استخدامهم للغة املسته

علـــى دراســـات تشومســـكي ونظريتـــه يف اكتســــاب الطفـــل للغتـــه األم، ففـــي نظـــر تشومســــكي أن "

الطفل يكتسب لغته األم عرب مراحل، واألخطاء الـيت يرتكبهـا ال تعتـرب حماكـاة فاشـلة يف تقليـد لغـة 

وبتأثري من هذه النظرية، تغريت نظرة الدارسـني إىل . 9"هاأمه، وإمنا مؤشرات دالة على اكتسابه إيا
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: اخلطـــأ وصـــار حيظـــى مبكانـــة كبـــرية يف حبـــوثهم ودراســـتهم، إذ أصـــبح ينظـــر إىل األخطـــاء باعتبارهـــا

مظهرا ال غىن عنه من مظاهر التطور اللغوي عند الطفل تدل كل جمموعة منها على مرحلة معينة "

  .10" راسة على هذا األساسمن مراحل ذلك التطور، وتستحق الد

إن ا�ــال الطبيعــي الــذي تنطلــق منــه الدراســات الــيت تعتمــد علــى مــنهج حتليــل األخطــاء هــو 

ينطلـــق مــن واقـــع العمليــة التعليميـــة مبــا أنـــه : "ا�ــال امليــداين التطبيقـــي، إذ ينبغــي علـــى الباحــث أن

  .11"فع هذه األخطاءيدرس مدونة األخطاء ليستنبط منها مشكالت تعلم اللغات، ويكتشف دوا

  :هذا، ومتر عملية حتليل األخطاء بثالث مراحل؛ هي

يف هــذه املرحلــة يــتم رصــد مجيــع األخطــاء اللغويــة الــيت : مرحلـة حصــر األخطــاء وجتميعهــا  -  أ

 .خالف فيها املتعلم أي قاعدة لغوية وخرج فيها عن الصواب

اللغويـة حسـب  يف هذه املرحلة يتم تصنيف األخطـاء: مرحلة وصف األخطاء وتصنيفها  - ب

مث يــتم . الصــوتية، الصــرفية، النحويــة، الدالليــة أو اإلمالئيــة: املســتويات اللغويــة املختلفــة

 .حتديد القاعدة اللغوية اليت مت خرقها يف كل خطأ من األخطاء

يف هذه املرحلة يتم البحث عن أسـباب وعوامـل الوقـوع يف هـذه : مرحلة تفسري األخطاء  - ت

ع بعـــــض األخطـــــاء وتـــــداوهلا مـــــن طـــــرف الكثـــــري مـــــن األخطـــــاء، وكـــــذلك أســـــباب شـــــيو 

  ...املتعلمي

 :الصعوبات اللغوية   2.2

 :مفهوم صعوبات التعلم -

يتصــف مصــطلح صــعوبات الــتعلم بتعــدد واســع يف املفــاهيم والتعريفــات، فقــد حظــي هــذا 

املصطلح باهتمام العديد من اهليئات والباحثني الـذين سـعوا لتقـدمي تعريـف جـامع مـانع لـه، إال أنـه 

  .التوصل إىل تعريف متفق عليه ومتقبل من طرف اجلميع -إىل حد اآلن- يتم مل

ومــن أبــرز تعريفــات صــعوبات الــتعلم التعريــف الــذي قدمــه عــامل الــنفس األمريكــي صــمويل  

إىل اضـطراب يف واحـدة أو : " ؛ حيـث يـرى بأ�ـا تشـري1962عـام ) Samuel Kirk(كـريك 

ديث أو اللغــــة أو القــــراءة أو الكتابــــة أو احلســــاب أو أكثــــر مــــن العمليــــات األساســــية املرتبطــــة باحلــــ

التهجي، وتنشأ هذه االضطرابات نتيجة الحتمال وجود اضطرابات وظيفية يف املخ أو اضطرابات 
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ولـيس نتيجـة ألي مـن التـأخر العقلـي أو احلرمـان احلسـي أو العوامـل البيئيــة أو . سـلوكية أو انفعاليـة

  .12"الثقافية

  :على ثالث عناصر رئيسية هيوقد ركز هذا التعريف 

احلــــديث، اللغــــة، القــــراءة، : الصــــعوبات أو االضــــطرابات املتضــــمنة وهــــي صــــعوبات يف  -

وهــي بشــكل عــام صــعوبات يف خمتلــف املهــارات اللغويــة . الكتابــة، احلســاب، التهجــي

ويكفــي أن يعــاين الفــرد مــن مشــكلة واحــدة أو أكثــر . باإلضــافة إىل صــعوبات احلســاب

ليصـــــنف مـــــن ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم، إذ ال يعـــــاين مجيـــــع ذوي  مـــــن هـــــذه املشـــــكالت

 .صعوبات التعلم من نفس الصعوبات، لذلك يُعرفون بأ�م جمموعة غري متجانسة

هي وجود خلل أو اضطراب وظيفـي يف املـخ، أو نتيجـة الضـطرابات انفعاليـة : األسباب -

 .أو سلوكية

رابات نتيجة للتأخر العقلي أو ويعين استبعاد مجيع من يعاين من هذه االضط: االستبعاد -

احلرمـــــان احلســـــي أو نتيجـــــة ألســـــباب بيئيـــــة أو ثقافيـــــة؛ فهـــــم ال يصـــــنفون ضـــــمن ذوي 

 .صعوبات التعلم

هذا، وتعترب الصعوبات اللغوية من أبرز جوانب صعوبات التعلم، حيـث تشـري الدراسـات إىل 

بــل إّن هنــاك الكثــري . 13مــن ذوي صــعوبات الـتعلم يعــانون مــن مشــكالت لغويـة% 60أّن حـوايل 

ــتعلم الــيت تقــرر بأّ�ــا  اضــطراب يف واحــدة أو  -صــعوبات الــتعلم: أي -مــن تعريفــات صــعوبات ال

وتتمثل . 14أكثر من العمليات السيكولوجية املتضمنة يف فهم واستخدام اللغة الشفهية أو املكتوبة

، )نطـوق، والتعبـري الشـفهياللغـة الداخليـة، فهـم امل(الصعوبات اللغويـة يف صـعوبات اللغـة الشـفهية 

 . وهي صعوبات منائية، وصعوبات القراءة والكتابة والتعبري الكتايب، وهي صعوبات أكادميية

 :أنواع صعوبات التعلم -

يعتــــرب التصــــنيف الــــذي قدمــــه كــــل كــــريك وكالفنــــت لصــــعوبات الــــتعلم مــــن أبــــرز تصــــنيفات 

  :15صعوبات التعلم وأكثرها تداوال، حيث صنفاها إىل ما يلي

وهـــي تنقســـم بـــدورها إىل صـــعوبات منائيـــة أوليـــة تتعلـــق بعمليـــات : عوبات تعلـــم منائيـــةصـــ -

 .االنتباه واإلدراك والذاكرة، وصعوبات منائية ثانوية كاللغة الشفهية والتفكري والفهم
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وهـــي مشــــكالت متعلقــــة باملوضـــوعات الدراســــية األساســــية،  : صـــعوبات تعلــــم أكادمييــــة -

  ...بة، وصعوبات احلسابكصعوبات القراءة، وصعوبات الكتا

صعوبات لغوية منائية تتمثل يف صـعوبات اللغـة : إذن؛ فالصعوبات اللغوية تنقسم إىل قسمني

وصعوبات لغوية أكادميية وهي صـعوبات يف تعلـم املهـارات اللغويـة املختلفـة يف املدرسـة، . الشفهية

، صــــعوبات التعبــــري صــــعوبات القــــراءة، صــــعوبات اخلــــط والكتابــــة، صــــعوبات اإلمــــالء: وتتمثــــل يف

 . الشفهي، وصعوبات التعبري الكتايب

 :الجانب التطبيقي من الدراسة -3

 :حصر األخطاء اللغوية وتصنيفها  1.3

يف البداية مت حتضري مدونة الدراسة، حيـث طلـب مـن عينـة الدراسـة كتابـة تعبـري شـفهي حـول 

، كما )صحيةوهو تقدمي نصائح صحية ألشخاص يفرطون يف أكل مأكوالت غري (موضوع حمدد 

أجريت مقابالت مـع التالميـذ؛ مت فيهـا طـرح جمموعـة مـن األسـئلة حـول مواضـيع متنوعـة مـن أجـل 

تعبـري كتـايب  24حتفيزهم على اإلنتاج الشفهي، ومت تسجيل مجيع هذه املقابالت، وبذلك مت مجـع 

  . تعبري شفهي 24و

تعلمــون، وحتديــد الصــواب بعــد ذلــك، مت جتميــع ورصــد مجيــع األخطــاء اللغويــة الــيت ارتكبهــا امل

  .فيها، مث تصنيفها ووصفها ووضعها يف جداول من أجل تنظيمها وتسهيل عملية حتليلها

صــــــــــــــــــنف 

  الخطأ

  تصحيحها  األخطاء المسجلة  تكراره  نوع الخطأ

األخطـــــــــــــــاء 

  الصوتية

/ أخطــــاء8(

1.96٪(  

  اخللط بـني األصـوات املتقاربـة يف

  املخرج

  تصبح .1  تسبح .1  05

  حللوياتبعض ا .2  بعد احللويات .2

  تكثر .3  ختثر .3

  اخلطـــأ يف نطـــق بعـــض األصـــوات

  نتيجة لتأثري العامية

 اقمض .4  03

  كتل .5

 اغمض .4

  قتل .5

  

  

األخطـــــــــــــــاء 

  الصرفية

)65 

/ خطـــــــــــــــــــــــــــأ

 ال خيرجوا من البيت .1  24  أخطاء يف تصريف األفعال 

 قلت هلا ال تأكل .2

 أرى  أبقارا .3

 قلت هلا اذهب .4

 نذهب نلعب .5

 يا ابنيت ال تكثر .6

 ال خيرجون  .1

 ال تآكلي .2

 رأيت أبقارا .3

 اذهيب .4

 نذهب للعب .5

 تكثري .6
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15.93٪

(  

 اشرتي .7

 ليشرتوا .8

 ها�م لّبسأم .9

 نذهبون .10

 أكل يف كل وقت .11

  نراجع دروسي .12

 نلعب .13

 يرتدين .14

 جنلس .15

 نلعبون .16

 بدؤوا أبوه .17

 نرويها هلا .18

 ذهبت وأسبح .19

 نشرتون .20

 نصلون .21

  وأشرتوا .22

 اشرتى .7

 ليشرتيا .8

 أمها�م ألبسن .9

 نذهب .10

 يأكل يف كل وقت .11

 أراجع دروسي .12

 يرتدون .13

 ألعب .14

 أجلس .15

 بنلع .16

 بدأ أبوه .17

 أرويها هلا .18

 وسبحت .19

 نشرتي .20

 نصلي .21

  ونشرتي .22

  اخلطــــأ يف اســــتخدام عالمــــات

  التأنيث

 له .1  06

 سقط البطة .2

 الفيل تساعدها .3

 بطنه .4

 أل�ا غري مفيد .5

  فهي مضر .6

 هلا .1

 سقطت  .2

 يساعدها .3

 بطنها .4

 مفيدة .5

  مضرة .6

  اخلطـــــــــأ يف اســـــــــتخدام صـــــــــيغ

  اجلمع

 سنان .1  13

 أيديك .2

 كلهم .3

 أخوات .4

 اثنني أختني .5

 اثنان أيام .6

 اتاخلروف .7

 الثمان اخلروف .8

  ذكيني .9

 أسنان .1

 يديك .2

 كالمها .3

 إخوة .4

 أختني .5

 يومني .6

 اخلرفان .7

 اخلرفان الثمانية .8

  أذكياء .9

  العقل .1 عقلي .1  22اخلطــــأ يف اســــتخدام عالمــــات 
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 تسوس أسنان .2  التعريف والتنكري

 صباح .3

 للجسمك .4

 احلرب .5

 غذائه .6

 أكل دواء .7

 أيام  .8

 حلويات .9

 املنزله .10

 طبيب .11

 الكرة القدم .12

يكثـــــــــر مــــــــــن األكـــــــــل مــــــــــن  .13

 احللويات

 النصيحيت .14

 األسنانه .15

 ال تكثر حلويات .16

 اخلضر وفواكه .17

 الكرة القدم .18

 املقام الشهيد .19

  إىل حبر .20

 األسنان .2

 الصباح .3

 جلسمك .4

 حربٌ  .5

 غذائه .6

 الدواء .7

 األيام .8

 احللويات .9

 منزله .10

 الطبيب .11

 كرة القدم .12

 من أكل احللويات .13

 

  نصيحيت .14

 أسنانه .15

ـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن  .16 ال تكث

 احللويات

 اخلضر والفواكه .17

 كرة القدم .18

 مقام الشهيد .19

  إىل البحر .20

  

  

  

األخطـــــــــــــــاء 

  النحوية

/ خطــــأ87(

21.32٪

(  

  اخلطــــــــأ يف اســــــــتخدام احلركــــــــات

  اإلعرابية

 رأيُت بنت .1  29

 رأيت طفل .2

 كلَ  .3

 خمتلفُ  .4

 أنواعُ  .5

 يلعبَ  .6

 مريضان .7

 اخلروفَ  .8

 مع أبناءُ  .9

 البطتني  .10

 يف البيتَ  .11

 رأيت بنتا .1

 رأيت طفال .2

 كلُّ  .3

 خمتلفِ  .4

 )ِـ (أنواِع  .5

 يلعبُ  .6

 مريضني .7

 اخلروفُ  .8

 مع أبناءِ  .9

 البطتان .10

 يف البيتِ  .11
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 رأينا حيواناتٌ  .12

 فهدٌ  .13

 أطفالٌ  .14

 األطفالُ  .15

 األسدُ  .16

 أسنانَ  .17

 لعبتَ  .18

 الفيلُ  .19

 وجدنا رجلٌ  .20

 عن قطُته .21

 كان الذئبَ  .22

 يطرُدك ال .23

 وعدَتكَ  .24

 عمكَ  .25

 يذهبَ  .26

 يزور أوالِده .27

 باحلصانَ  .28

  طويَل القامة .29

 حيواناتٍ  .12

 فهدا .13

 أطفاال .14

 األطفالَ  .15

 األسدَ  .16

 أسنانٌ  .17

 ألعبتُ  .18

 الفيلَ  .19

 رجال .20

 قطِته .21

 كان الذئبُ  .22

 ال يطرَدك .23

 وعدُتكِ  .24

 عمكِ  .25

 يذهبُ  .26

 أوالَده .27

 باحلصانِ  .28

  طويُل القامة .29

 احللوياتْ  .1  11  تسكني أواخر الكلمات 

 فريْق األشرار .2

 يومْ  .3

 الشارعْ  .4

 البيْت  .5

 مريْض  .6

 احلمامْ  .7

 حملْ  .8

 مالبسْ  .9

  طفلْ  .10

 احللوياتِ  .1

 فريُق  .2

 )ٍـ (يوٍم  .3

 )ِـ (الشارِع  .4

 البيتِ  .5

 مريضٌ  .6

 )ِـ (احلماِم  .7

 حملِّ  .8

 مالبسَ  .9

  طفال .10

 أفعل اخلريألنين أنا  .1  09  تركيب خاطئ للجمل 

اشــــــــــرتي يل فســــــــــتانا كمــــــــــا  .2

 اشرتته العروس

 أجيد أن ألعب .3

 ألنين أفعل اخلري .1

اشــــرتي يل فســـــتانا مثـــــل  .2

  فستان العروس

 أجيد لعب .3
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 البلدة لقد نسيتها .4

كـــــــان مـــــــن صـــــــغره يـــــــدرس  .5

 .معي

 .يراجع الدراسة .6

 وذهبنا إىل نلعب الكرة .7

ذهبـــــــــــت إىل ألعـــــــــــب كـــــــــــرة  .8

 .القدم

  ما فعلت يف اجلزائر؟ .9

 نسيت اسم البلدة .4

ان يــــدرس معــــي منــــذ كــــ .5

 .الصغر

 .يراجع دروسه .6

 وذهبنا للعب الكرة .7

 ..ذهبت أللعب كرة  .8

  ماذا فعلت يف اجلزائر؟ .9

 كان خيطط الذئب  .1  12  تسلسل خاطئ للكلمات 

  كان الثمان اخلروف  .2

 الرجل مل جيد .3

 مث الفأر ساعد .4

  فسوف الرجل يطرد .5

  الفأر كان يريد .6

كانــــت أمــــي يف الليــــل جائــــت  .7

 إىل العرس

  يلمث أمي قالت  .8

  الضيوف كانوا .9

 هذا الفستان أخطت مثله .10

 أعطينا هلم الضيوف .11

كانــــــت أمـــــــي ابنـــــــة عمتهـــــــا  .12

  متوفية

 كان الذئب خيطط .1

 كان اخلرفان الثمانية  .2

 مل جيد الرجل .3

 مث ساعد الفأر .4

 فسوف يطرد الرجل .5

 كان الفأر يريد .6

جـــاءت أمـــي إىل العـــرس  .7

  يف الليل

 مث قالت يل أمي .8

 كان الضيوف .9

أخطـــــــــــت مثـــــــــــل هــــــــــــذا  .10

 الفستان

 ينا للضيوفأعط .11

كانــــت ابنــــة عمــــة أمـــــي  .12

  متوفية

 يف أحد من األيام .1  13  االستخدام اخلاطئ حلروف اجلر 

 قلت إىل أخيت .2

 املضرة يف الصحة .3

 من األكل من احللويات .4

 أخذ�ا إىل املنزل .5

 3قلت إليه .6

 كنت أعرب على الطريق .7

 أساعدها عن املذاكرة .8

 من يوم من األيام .9

 يف أحد األيام .1

 قلت ألخيت .2

 املضرة بالصحة .3

 من أكل احللويات .4

 أخذ�ا للمنزل .5

 قلت له .6

 كنت أعرب الطريق .7

 أساعدها يف املذاكرة .8

 يف يوم من األيام .9
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 ذهبت للعب بالكرة .10

 يعطينا يف احللوى .11

هبـــــــــــــــــت إىل خـــــــــــــــــاليت إىل ذ .12

 .اجلزائر

  .يقول إيل .13

 ذهبت للعب الكرة .10

 يعطينا احللوى .11

ذهبــــــــــت إىل خــــــــــاليت يف  .12

 اجلزائر

  يقول يل .13

  االســـــــــتخدام اخلـــــــــاطئ حلـــــــــروف

  عطفال

 مث كان .1  04

 مث حرقتها .2

 مث فقست .3

  أعطاين نقودا فذهب .4

 وكان .1

 فحرقتها .2

 فقست .3

  أعطاين نقودا وذهب .4

  االســــــــــــتخدام اخلــــــــــــاطئ ألدوات

  النفي

 ال مسعتْ  .1  03

 ليس أحد غيب بيننا .2

  ال يراجع .3

 مل تسمع .1

 ال يوجد غيب بيننا .2

  مل ير اجع .3

  تثنيــــــة أو مجـــــــع الفعــــــل إذا كـــــــان

  الفاعل داال على املثىن أو اجلمع

 ليأكلوه الضيوف .1  03

 فازوا الرجال .2

  كانوا األطفال .3

 ليأكله الضيوف .1

 فاز الرجال .2

  كان األطفال .3

  عــــــــــدم املطابقــــــــــة بــــــــــني الصــــــــــفة

ـــــــــوع والعـــــــــدد  واملوصـــــــــوف يف الن

  واحلركة اإلعرابية

 فستانا طويلٌ  .1  03

  أخيت الوحيد .2

  األسنان مسّوسة .3

 فستانا طويال .1

 أخيت الوحيدة .2

  األسنان املسّوسة .3

األخطـــــــــــــــاء 

  :الداللية

/ خطــــأ60(

21.70٪

(  

  

 

 إدخال كلمات من العامية  

 ساعات .1  50

 مسامينا .2

 صواحلي .3

 مركيت .4

 الِسِنن .5

 الشيبس .6

  تكول .7

 كول .8

 تقرأ يف اجلامعة .9

 تدوش .10

 الرّجالة .11

 يُهبط .12

 دروس نتاع السنة الرابعة .13

 لنصدق اللحم .14

 أحيانا .1

 بالقرب منا .2

 مصلحيت .3

 سجلت .4

 األسنان .5

 رقائق البطاطا .6

 تأكل .7

 كل .8

 تدرس يف اجلامعة .9

 استحم .10

 الرجال .11

 يُنزل .12

 دروس السنة الرابعة .13

 لنتصدق باللحم .14
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 متسالينيش .15

 قايل .16

 برك .17

 قاطو .18

 باتيسري .19

 نظفتلو .20

 جي .21

 نفسها  .22

 أخيِّط  .23

 أُطريِّ  .24

 حنا .25

 بنان .26

 البسة .27

 لّبس .28

 يبلعبة ال .29

 تقلي .30

 يف القراية .31

 يبداو يلعبوا .32

 يدعي .33

 ذوك .34

 الذراري .35

  هاذو .36

 ال شأن لك يب .15

 قال يل .16

 فقط .17

 حلوى .18

 كعكة .19

 نظفت له .20

 عصري .21

 مثلها .22

 أِخيط .23

 أنزع .24

 حنن .25

 موز .26

 بستل .27

 ألبس .28

 لعبة الدحل .29

 تقول يل .30

 يف الدراسة .31

 يشرعون يف اللعب .32

 يدعو .33

 أولئك .34

 األوالد .35

  هؤالء .36

  اخللط بني الكلمات املتشـا�ة

  يف املبىن واملختلفة يف املعىن

 ُحيِْضرُ  .1  05

 أعين .2

 أحفظ .3

 مسكت .4

 بقاء .5

  الطريقة .6

 ُحيَضِّرُ  .1

 أعتين .2

 أحافظ .3

 أمسكت .4

 باقي .5

  الطريق .6

  اخلطــــــــــأ يف اختيــــــــــار الكلمــــــــــة

  ملة املناسبة للج

 لبست أكثر منا .1  05

  أمتلك أختني .2

 أخالقه متأدبة .3

 التقينا مع احليوانات .4

 لبست أفضل منا .1

 لدّي أختني .2

 أخالقه حسنة .3

 شاهدنا احليوانات .4
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  أحبه بشدة .5  أحبه بقسوة .5

  

  

  

األخطـــــــــــــــاء 

  :اإلمالئية

)188 

/ خطـــــــــــــــــــــــــــأ

46.08٪

(  

  اخللـــط بـــني التـــاء املفتوحـــة والتــــاء

  املربوطة

 املشروبة  .1  35

 احللوية  .2

 الغزي  .3

 لة ق .4

 قدمة  .5

 أصبحة  .6

 مسعة  .7

 فرشت .8

 الوقايت .9

 يأة  .10

 عادة .11

 نصيحت  .12

 قلة  .13

 فحصة .14

 نزعة .15

 وجبت .16

 انبهرة .17

 ركَّبة .18

 نظرة .19

  دقاة .20

  املشروبات  .1

  احللويات  .2

  الغازية  .3

  قلت   .4

 قدمت .5

 أصبحت .6

 مسعت .7

 فرشاة .8

 الوقاية .9

 يأت .10

 عادت .11

 نصيحة .12

 قلت .13

 فحصت .14

 نزعت .15

 وجبة .16

 انبهرت .17

 ركبت .18

 نظرت .19

  دقات .20

  ـــــني مهـــــزة الوصـــــل ومهـــــزة ـــــط ب اخلل

  القطع

 آحد .1  19

 أخر .2

 جأين .3

 آمي  .4

 إهتم  .5

 أغسل  .6

 أنزع .7

 املآكلت .8

 أصعدي .9

  االيام  .10

 أحد .1

 آخر .2

 جاءين .3

 أيام .4

 اهتم .5

 اغسل .6

 اِنزع .7

 املأكوالت .8

 اصعدي .9

  األيام .10

  رإكثا .1 إكثر .1  102حــذف حــرف املــد أو إضــافته يف 
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 لتكثر .2  غري مكانه

 املآكلت .3

 فرشة .4

 اجلِمع .5

 أِبه .6

 موضر .7

 كِثرا .8

 توجعنِ  .9

 األبو .10

 عد .11

 أزر .12

 دقت .13

 الضرة .14

 أسنن .15

 فقالتُ  .16

 الفطر .17

  جدً  .18

 يصبيح .19

 صدقي .20

 أمرس .21

 املطبخة .22

 كول .23

 االمي  .24

 صدق  .25

 نِصحة .26

 يب املعجن .27

 املشروبة  .28

 احللوية  .29

 الغزي  .30

 الزمن .31

 الدوء .32

 فرش  .33

 ال تكثر .2

 املأكوالت .3

 فرشاة .4

 اجلميع .5

 أبيه .6

 مضر .7

 كثريا .8

 توجعين .9

 األب .10

 عاد .11

 أزور .12

 دقات .13

 الضارة .14

 أسنان .15

 فقلت .16

 الفطور .17

 جًدا .18

 يصبح .19

 صديقي .20

 أمارس .21

 املطبوخة .22

 كلّ  .23

 األيام .24

 صديقي .25

 نصيحة .26

 باملعجون .27

 املشروبات .28

 احللويات .29

 الغازية .30

 فراش .31

 الزمان .32

 الدواء .33
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 فاذهبت  .34

 أوذنيه .35

 هلو .36

 فقل يل  .37

 الوقية .38

 العلج .39

 ل تكثر .40

 املشربات .41

 الفوكه .42

 هونك .43

 يأكول .44

 كثر .45

 ناهظ .46

 شفه اهللا .47

 ولديه .48

 بكرا .49

 مرض .50

 يصديقة .51

 صَبح .52

 تفضلِ  .53

 أسنا�ي .54

 أعطين .55

 لَتأكل .56

  هانا .57

 فذهبت .34

 أذنيه .35

 له .36

 فقال يل .37

 الوقاية  .38

 العالج .39

 ال تكثر .40

 ملشروباتا .41

 الفواكه .42

 هناك .43

 يأكل .44

 كثريا .45

 �ظ .46

 شفاه .47

 والديه .48

 باكرا .49

 مريض .50

 يا صديقيت .51

 صباح .52

 تفضلي .53

 أسنانه .54

 أعطاين .55

 ال تأكل .56

  هنا .57

  ــــــــف املقصــــــــورة ــــــــني األل ــــــــط ب اخلل

  واأللف القائمة

 أخرا  .1  04

  انتها .2

 أخرى .1

  انتهى .2

  تظر .1  04  اخللط بني حريف الضاد والظاء 

 اخلظر .2

  استيقض .3

 تضر .1

 اخلضر .2

  استيقظ .3

 حلــروف غــري املنطوقــة عــدم كتابــة ا

ـــيت تنطـــق وال  ـــة احلـــروف ال أو كتاب

  تكتب

 نصح  .1  19

 الشكوالطَ  .2

 سهلن .3

 نصيحة .1

 الشكوالطة .2

 سهال .3
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 جيدن .4

 شكرن  .5

 عقلي  .6

 للصح .7

 جدن  .8

 مضرَ  .9

 اطفل .10

 خرين .11

 آخرن .12

 جيدَ  .13

 يومن .14

  أملن .15

 جيدا .4

 شكرا .5

 العقل .6

 للصحة .7

 جدا .8

 مضرة .9

 الطفل .10

 خريٌ  .11

 آخرٌ  .12

 جيدة .13

 يومِ  .14

  أملٌ  .15

 :تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها 3.2

  :خالل اجلدول السابق نالحظ ما يليمن 

يف كــل تعبــري، وهــي نســبة عاليــة نوعــا مــا، ويعــود ذلــك  8.5خطــأ، مبعــدل  408مت تســجيل  -

خصـــائص عينـــة الدراســـة، حيـــث يعـــاين أغلـــب التالميـــذ ذوو صـــعوبات الـــتعلم مـــن صـــعوبات 

 .لغوية تؤدي إىل تدين حتصيلهم يف خمتلف املهارات اللغوية

مالئية هي األكثر شيوعا بني أفراد العينة، حيث احتلت نسبة تفـوق األخطاء والصعوبات اإل -

٪ مــن جممــوع األخطــاء، ولعــل الســبب يف ذلــك يرجــع إىل مــا تتطلبــه مهــارة اإلمــالء مــن 46

عمليات ذهنية أولية كاالنتباه والرتكيـز والـذاكرة، وهـي عمليـات غالبـا مـا يعـاين التالميـذ ذوي 

 .صعوبات التعلم من ضعف فيها

٪ من جمموع األخطـاء يف املسـتوى النحـوي، 21رتبة الثانية، مت تسجيل ما يفوق نسبته يف امل -

ولعل السبب الرئيسي يف ارتكاب األخطاء النحوية والرتكيبية ال يعود إىل خصائص أفراد عينة 

الدراسة بقدر ما يعود إىل طبيعة اللغة العربية يف حد ذا�ا، إذ يتصـف النظـام النحـوي العـريب 

 باإلضافة إىل قلة االنغماس واملمارسة على أرض الواقع. بة والتعقيدبالصعو 

٪، فالنظام الصويت ال 2مت تسجيل أقل عدد من األخطاء يف اجلانب الصويت بنسبة تقل عن  -

 . يشكل صعوبة لدى غالبية التالميذ، نظرا لتقاربه الشديد من النظام الصويت العامي
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، "حــذف حــرف املــد أو إضــافته يف غــري مكانــه: "ة هــوأكثــر األخطــاء شــيوعا بــني أفــراد العينــ -

مــرة، والســبب يف شــيوعه يعــود إىل قلــة الرتكيــز لــدى  102حيــث تكــرر ارتكــاب هــذا اخلطــأ 

أفــراد العينــة أثنــاء الكتابــة؛ فينــتج عــن ذلــك عــدم التمييــز بــني احلــروف املمــدودة واحلــروف غــري 

 .املمدودة

، وهـو يـدل علـى "إدخال كلمات من العاميـة" خطأ من نوع 50يف املركز الثاين، مت تسجيل  -

فقر املعجم اللغوي لدى أفراد العينة، والسبب يعـود إىل ضـعف الـذاكرة؛ فـرغم كثـرة املفـردات 

اليت يـتم تدريسـها يف الربنـامج الدراسـي، جنـد أن التلميـذ ال يسـتطيع أن يتـذكر إال شـيئا قلـيال 

 .جدا منها

؛ ولعل ذلك يعـود إىل "التاء املفتوحة والتاء املربوطة اخللط بني: "ومن األخطاء األكثر شيوعا -

أسباب متعددة من بينها صـعوبة القواعـد الـيت حتكـم طريقـة كتابـة التـاء يف آخـر الكلمـة، كمـا 

أن الكثري مـن التالميـذ ذوو صـعوبات الـتعلم يف هـذا املسـتوى الدراسـي ال يسـتطيعون التمييـز 

 .بني األفعال واألمساء

تســــكني أواخـــــر "و" اخلطــــأ يف اســــتخدام احلركــــات اإلعرابيــــة"عة أيضــــا؛ مــــن األخطــــاء الشــــائ -

، ويفســر ذلــك بالصــعوبة الــيت يتميــز �ــا اإلعــراب العــريب، فاألخطــاء اإلعرابيــة هــي "الكلمــات

أول األخطــاء اللغويــة الــيت ارتكبــت قــدميا، وهــي الــيت دفعــت علمــاء العربيــة إىل تأســيس علــم 

 .يب واملمارسة الفعلية املكثفة لتخطي هذه الصعوباتالنحو، لذلك ينبغي توفري فرص التدر 

، ويظهـر أن أغلـب األخطـاء "اخلطـأ يف تصـريف األفعـال: "من بني األخطاء اليت كثر تكرارها -

 .اليت مت تسجيلها من هذا النوع يعود السبب يف ارتكابه إىل تأثري العامية فيه

  :خاتمة

ا الدراسة يف حتديد أبرز الصـعوبات اللغويـة يف اخلتام؛ تتلخص أهم النتائج اليت توصلت إليه 

الشـــائعة لـــدى التالميـــذ ذوي صـــعوبات الـــتعلم الـــذين يدرســـون يف الســـنة الرابعـــة ابتـــدائي، والـــيت مت 

  :ترتيبها حسب شيوعها كما يلي

 .الصعوبة يف التمييز بني احلروف املمدودة واحلروف غري املمدودة -

 .ب كلمات جديدةافتقار املعجم اللغوي، والصعوبة يف اكتسا -

 .صعوبة التمييز بني التاء املفتوحة والتاء املربوطة -
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 .صعوبة اإلعراب واستخدام احلركات اإلعرابية -

 .صعوبة تصريف األفعال يف األزمنة املناسبة ومع الضمائر املناسبة -

صـــعوبة التمييـــز بـــني األمســـاء املعرفـــة واألمســـاء النكـــرة، والصـــعوبة يف اســـتخدام العالمـــات  -

 .على التعريف والتنكريالدالة 

 .صعوبة التعرف على احلروف اليت تنطق وال تكتب، واحلروف اليت تكتب وال تنطق -

 .صعوبة التمييز بني مهزة الوصل ومهزة القطع -

 .صعوبة استخدام صيغ اجلمع -

 .صعوبة استخدام حروف اجلر استخداما صحيحا يف اجلمل -

 .التسلسل اخلاطئ للكلمات يف اجلمل -

صي بأن تعمل الربامج العالجية اليت �دف إىل عالج الصعوبات اللغويـة لـدى يف األخري، نو 

  .تالميذ السنة الرابعة ابتدائي على عالج الصعوبات املذكورة

كمـــا ننـــوه إىل فاعليــــة مـــنهج حتليـــل األخطــــاء ودوره يف تشـــخيص التالميـــذ ذوي الصــــعوبات 

كـل مرحلـة مـن مراحـل التعلـيم، لـذلك   اللغوية، وحتديد أهم الصـعوبات اللغويـة الشـائعة لـدى أفـراد

  .نوصي بتوسيع استخدامه لتحقيق مثل هذه األغراض

  

 :هوامش

                                                           
1
، ه1436توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات، جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية،  :رضا الكوشو 

    .203ص

2
، م2000: 1أساسياته النظرية وممارساته العملية، دار الفكر، دمشق، ط: ، البحث العلميرجاء دويدري 

   .317ص

3
   .204، صتوظيف اللسانيات يف تعليم اللغات :رضا الكوشو 

4
    .203نفس املرجع، ص 

5
   .99، صم1988تعليمها وتعلمها، عامل املعرفة، الكويت، : اللغات األجنبية :علي حجاجو نايف خرما  

6
، م2006النحوية والصرفية واإلمالئية، دار اليازوري، عمان، : األخطاء اللغوية الشائعة :فهد خليل زايد 

   .71ص

7
    .71نفس املرجع، ص 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  78 -  56: ص 

 

78 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

                                                                                                                                        
8
    .71نفس املرجع، ص  

9
م، 2009، 1، العدد1جملة علوم اللغة العربية وآدا�ا، ا�لد  ،"مناهج حتليل األخطاء اللغوية" :مسعودة ساكر 

   .174ص

10
   . 99ص تعليمها وتعلمها،: اللغات األجنبية :علي حجاجو نايف خرما  

11
      .202، صتوظيف اللسانيات يف تعليم اللغات :رضا الكوشو 

12
األسس النظرية والتشخيصية والعالجية، دار النشر للجامعات، : التعلم صعوبات :فتحي مصطفى الزيات 

   .105، صم1998

13
التشخيص والعالج، املؤسسة العربية لالستشارات العلمية، : التعبري الشفهي صعوبات :أمل عبد احملسن زكي 

    .132، صم2010اإلسكندرية، مصر، 

14
اهللا حممد، دار  عادل عبد: مفهومها، طبيعتها، التعليم العالجي، تر: صعوبات التعلم: دانيال هاالهان وآخرون 

  .472، م1،2007الفكر، عمان، األردن، ط

15
، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، مصر، 1الرتبية اخلاصة وبراجمها العالجية، ط :د ا�يد الشريفعبد الفتاح عب 

    .92، صم2011



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 1: دعد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 98 -  79: ص 

 

79 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 قراءة في تعدد المصطلحات :االستلزام الحواري
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املهتمني بالدرس التداويل  كتابات الباحثني واملرتمجني العربو  ل يف هذه الدراسة قراءة نصوصحناو      

ة، الستخراج مصطلحات مبدأ التعاون واالستلزام احلواري والقواعد احلوارية الكم والكيفواملالءمة واجله

 .تعدد املصطلحاتتسهيل فهم وتلقي النظرية وحماولة تفادي مشكل ل مبختلف ترمجا�ا عند الباحثني

  .جهة ،مالءمة ،كيف  ،كم،قواعد ،استلزام: يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
In this study We try toread the texts and writings of arab 

reasearchers and translators which interested in the pragmatics studies to 
extract the translations and Arabic terms of the cooperative principle, 
conversational implicature, and the conversational maxims Quantity, 
Quality, relationand manner, by its various Arabic translationsto make it 
easy to understand this theory and try to avoid theproblem oftermsmultiple. 

Keywords:implicature, maxims, Quantity, Quality, Relation, manner. 

 
  :مقدمة

واإلشاريات  تداولية من جمموع نظريات وحبوث مبثوثة هنا وهناك كأفعال الكالمالقامت 

واالفرتاضات املسبقة واالستلزام احلواري، فُرتمجت إىل العربية على أيادي العديد من املرتمجني 

                                                           
*
  rinada0494@gmail.comرندة قدور    
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عده الة على مضامينها السيما مبدأ التعاون وقواا طرح إشكال تعدد املصطلحات الدّ مم؛العرب

بعض البحوث  على احلوارية يف باب ما يسمى باالستلزام احلواري، مما يدفعنا إىل إسقاط الضوء

والرتمجات العربية هلذا املوضوع وما جاء ضمنه من قواعد حماولني بذلك مجع خمتلف الرتمجات 

يق التفر  صعوبةاملصطلحات و  كثرةمشكل  قارئ العربيوالتقليص من تقريبها لل بغيةواملصطلحات 

؛ مايقف عائقاأمام فهم درس بني املصطلح واملصطلح يف حال عدم إرفاقه برتمجته األصلية

االستلزام بله الدرس التداويل بصفة عامة، وملا كان اهلدف هو تقريب الدرس إىل القارئ، ودرُس 

عدم تغييب ا نرى ى فهمه إال من خالل قراءة مبدأ التعاون والقواعد احلوارية فإنّ االستلزام ال يتأتَّ 

ألن اهلدف من الدراسة هو إفادة الباحث ومجع املصطلحات  ؛ذكر مصطلحات القواعد احلوارية

اليت وصلت إىل أيدينا من خالل البحث و�ذا سنعمد على ذكر جمموعة من النصوص 

آملني بذلك لفت أنظار  ،واالقتباسات اليت تدّعم اعتماد مرتجم على مصطلح من املصطلحات

 املشكل والدعوة إىل حترير معاجم وقواميس يف ا�ال التداويل جتمع املصطلحات املختصني إىل

ولعل القارئ هنا يتساءل  من أجل تاليف الفوضى احلاصلة جرّاء كثرة املصطلحات املبثوثة رتمجةامل

بل بل ما عالقة االستلزام واملبدأ التعاوين والقواعد احلوارية؟ ق ؟مضمون هذا االستلزام احلواري ما

هذا فهل لآلخذين �ذه  أن يتساءل هل هنالك حقا تعدد اصطالحي هلذه املفاهيم؟ وإن صحّ 

مبدأ التعاون واالستلزام نعرِّفبالرتمجات رؤية جتعلهم يتمايزون يف ترمجا�م؟ من هذا املنطلق آثرنا أن 

الة عليها عند ثلَّة من الباحثني مع بعض  والقواعد احلوارية مث نقدِّم الرتمجات واملصطلحات الدَّ

 .السبب الذي يدفعهم إىل األخذ مبصطلح دون غريه قراءةالنصوص وحماولة 

  : Cooperative Principle مبدأ التعاون.1

خالل عمله يف نشأت نظرية االستلزام احلواري بفضل اللغوي هربرت بول غرايس

ا خطط لنظريته عن أكسفورد حني دعي إللقاء حماضرات ويليام جيمس يف جامعة هارفارد وفيه

ومن خالل هذه القواعد  )املنطق واحملادثة(نشرت نسخة منها بعنوان  implicatureاإلضمار

وكيف للمتلقي أن 1؟اإلجابة عن السؤال كيف ميكن لإلنسان أن يقول شيئا ويقصد غريهحاول 

صد الذي مع أن املضمون احلريف لكالمه قد ال ميّت بصلة للمق ؟يسمع هذا الكالم فيفهم غريه

 ،والتأويل ،بالتحليلللجمل املفهومة يرمي إليه، هذا ما يسمى بالدالالت غري الطبيعية 

 حديثه متكلم أثناءكل واليت حيتكم إليها  القوانني املتعارف عليها بني املتكلمني  استحضارو 
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ها يف مبدأ عام أطلق عليه مسمى  تاغيوص -القواننيأي -ها مجعحاول  الذي حسب غرايس

إذ من املفرتض أن كل متحاور جيب أن  مببدأ التعاون املرتجم)cooperative principleـ(ـال

  .يكون متعاونا مع ُحماوره أثناء احلوار

سني الفعليني للدرس التداويل إال أن كان غرايس مبا قدمه يف مبدئه التعاوين من املؤسِّ   

حماضراته ولذا خلفه له ألقاه يف  السيما أنه جاء مبحثا من مباحث مقال ،سم بالغموضالبحث اتَّ 

ومن أولئك جند على سبيل املثال آن روبول وجاك موشالر  ،ثوا عن ما جاء بهباحثني حتدّ جمموعة 

، وجورج يول يف  )القاموس املوسوعي(و) التداولية اليوم علم جديد يف التواصل(يف مصنفيهما 

ولسن يف  ديدريو  ودان سبريبر ،)ة احلواراملعىن يف لغ(وجيين توماس يف كتابه  ،)التداولية(كتابه 

وهؤالء شرحوا املبدأ التعاوين بقواعده احلوارية واالستلزام احلواري كما  ،)نظرية الصلة(كتا�ما 

موا  حتليالت ومتثيالت ومنهم من قدم تعديالت على املبدأ، فكان ذلك مكسبا لفهم درس قدَّ 

رتمجني بعض املأو األفكار إىل العربية على أيدي  رمجت فيما بعد هذه املؤلفاتاالستلزام أكثر، تُ 

عرب سنوات خمتلفة ومن خمتلف البلدان العربية، فكان أن تعددت وكثرة ترمجات املصطلح الواحد 

لعنا على كتابا�م يف درس االستلزام كي نقدم وهلذا سنقوم بوضع جمموع املؤلفني الذين اطَّ 

ارة إىل أن املؤلفات اليت اعتمدنا عليها بعض منها من وجتدر اإلش ،املصطلحات اليت عمدوا إليها

وبعضها  ،)التداولية(وبعضها عبارة عن كتب ككتاب ) القاموس املوسوعي(املعاجم أو القواميس 

وبعضها مؤلفات حديثة  ،لطه عبد الرمحن) اللسان وامليزان(يف بدايات الرتمجة للعربية ككتاب 

 إشعار القارئإذ إن هدفنا هو  ؛ألدراوي العياشي) للسايناالستلزام احلواري يف التداول ا(مثل

  . املعتمد عليها يف درس االستلزام باملصطلحات

  :نة الدراسةعيِّ 

  لمؤلفا  لمترجما

  للسان وامليزان أو التكوثر العقليا  طه عبد الرمحن

سيف الدين دغفوس وحممد 

  الشيباين

  جاك موشالرالتداولية اليوم علم جديد يف التواصل آلن روبول و 

  اللسانيات الوظيفية مدخل نظري  أمحد املتوكل

  اسرتاتيجيات اخلطاب   عبد اهلادي بن ظافر الشهري
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  االستلزام احلواري يف التداول اللساين  أدراوي العياشي

  ظرية الصلة أو املناسبة يف التواصل واإلدراك لدان سبريبر وولسونن  هشام إبراهيم عبد اهللا اخلليفة

  املعاصر آفاق جديدة يف البحث اللغوي  مود حنلةأمحد حم

  التداولية جلورج يول  قصي العتايب

  املعىن يف لغة احلوار جيين توماس  نازك إبراهيم عبد الفتاح

  إىل اللسانيات التداولية جياليل دالش مدخل  حممد حيياتن

  التداولياتوحتليل اخلطاب  مجيل محداوي 

  فظ وتداولية اخلطابلسانيات التل  محو احلاج ذهبية 

  التداولية عند العلماء العرب   مسعود صحراوي

وجدير بالذكر أننا سنقوم يف اجلانب األول  ،هذه جمموع املؤلفات اليت سنعمد إليها يف الدراسة

بالتعريف بالقواعد احلوارية وتقدمي تعريفات صغرية عنها وجمموع املصطلحات الواردة فيها لننتقل 

  .اقشة مصطلح االستلزام احلواريفيما بعد إىل من

  :the Conversational Maximsالقواعد الحوارية.أوال

أن املتكلمني أثناء   افرتض غرايس على جمموعة شروط ومالحظات التعاون يقوم مبدأ

إحدى القواعد أو  انتهاك تدفعهم إىل، فيحرتمو�ا إال يف سياقات اكالمهم هلم معرفة مسبقة �

أو إثبات ما نعرف أنه   ،من املعلوماتأو القليل فتقدمي الكثري "؛ج عن املبدأبعض منها وهذا خرو 

أو التحدُّث بكيفية مبهمة  ،أو قول شيء ال صلة له مبوضوع احملادثة ،كاذب ال نضمن صدقه

 2"بس أو إطناب أو انعدام للنظام هي ظواهر متثِّل مجيعها ضروبا من السلوك غري املتعاونفيها لَ 

أطلق عليها مسمى املبدأ ينبين على أربع قواعد أو مبادئ  فإنم من هذا الكال

الباحثني كٌل حسب وجهة نظره ترمجامتختلفةعند تُرمجت  )conversational maximsـ(

اخلروج عنها،  صحّ ورؤيته، فهناك من رأى أ�ا مبثابة املسلَّمات، وهناك من يرى بأ�ا قواعد ال ي

م تعمل على إحكام احلديث وتصويبه إىل الغاية املنوطة له وهناك من يرى بأ�ا عبارة عن ِحك

 .موضوع الدراسة املرتمجنيترمجا�ا عند وفيما يلي سيتم سرد جمموع 

  :)conversational maximsـ(ـجدول تقديمي لمسميات ال. 1

  المترجم  الترجمة
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ي أدراو ،و عبد اهلادي بن ظافر الشهري،و طه عبد الرمحن،و متوكلأمحد   القواعد .1

  سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين ،هشام إبراهيم عبد اهللا اخلليفة،و العياشي

  .نازك إبراهيم عبد الفتاح،و قصي العتايب، و مجيل محداوي،و أمحد حممود حنلة  المبادئ.2

  .حممد حيياتن  حكم الحديث. 3

  .محو احلاج ذهبية  قوانين الخطاب.4

  .مسعود صحراوي  ت االمسّلم.5

  :تترجماالقراءة في . 2

فقد اصطلح عليها نرى من خالل اجلدول أن كل مرتجم أخذ مبصطلح من املصطلحات 

وأدراوي  ،وعبد اهلادي بن ظافر الشهري ،وأمحد متوكل ،مسمى القواعد كل من طه عبد الرمحن

وهشام عبد اهللا اخلليفة وكذا سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين ولو اطَّلعنا على   ،العياشي

سم بالعقالنية بعيد عن هؤالء لوجدنا أن منهم من يعترب التواصل اليومي للمتكلمني يتَّ كتابات 

آن روبول وجاك موشلر يف  تكم إىل قواعد؛ وهذا ما يراه كلمن االعتباطية وهلذا فإنه حي

ن يتوقعون أن يساهم كل واحد منهم يف احملادثة بكيفية و املشارك":يف قوهلما)التداولية اليوم(كتا�ما

قالنية ومتعاونة لتيسري تأويل أقواله، يشرح غرايس هذا املبدأ مقرتحا أربع قواعد متفرعة منه من ع

سم تتّ احلوارية بني املتكلمني فحينما كانت التفاعالت ؛ 3"املفرتض أن حيرتمها املتخاطبون

أو أحكام هناك من يرى بأ�ا قوانني وغري بعيد عن هذه التسمية أخذوا مبسمى القواعد  بالعقالنية

اعُتربت مبثابة أحكام صاغها بعد ذلك على :"اليت تقول يف ذلك ذهبيةمن هؤالء محو احلاج 

  .هذا كتمثيل لآلخذين مبسمى القواعد أو القوانني واألحكام 4"شكل قوانني

على اعتبار تسمية مبدأ التعاون إذ جند يف املقابل ثلَّة أخرى من الباحثني ومسوها بـاملبادئ 

غرايس جاء مببدأ تعاوين ينقسم بدوره إىل أربعة مبادئ ومن هؤالء قصي العتايب وأمحد يرون بأن 

بادل بني تسمية القواعد ومبدئها حيث أطلق مسمى املبادئ على فمجيل محداوي أما ،حممود حنلة

ينبين التخاطب بني أطراف " :يقول يف ذلكهذه القواعد ومسمى القاعدة على املبدأ حمور النظرية 

لُّم على جمموعة من مبادئ احملادثة والتخاطب، وقد مجعها فيلسوف اللغة األمريكي بول  التك

صفها آخرون و  5"ه القاعدة إىل جمموعة من املبادئيف قاعدة التعاون تتفرع هذ كرايس هربرت

لدومينيك  )املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب(كم مثل حممد حيياتن يف ترمجته لكل من بأ�اح
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ينبين مبدأ التعاون على ": حني عرَّفها بقوله )حماضرات اجلياليل دالش يف التداولية(و، وكذا مانغون

 6"أربع ِحكم أساسية هي حكمة الكم وحكمة الكيف وحكمة العالقة وحكمة ِحكم الكالم

  .هذا فيما خيص من يرى أ�ا عبارة عن ِحكم من حكم الكالم

صف هذه الظاهرة يقرتح غرايس نظريته لو : فقالاعتربها مسعود صحراوي مسّلمات 

 7ومبسلَّمات حوارية) مبدأ التعاون(احملاَدثية اليت تُنصُّ على أن التواصل الكالمي حمكوم مببدأ عام 

م به عند املتكلمني فالشخص الذي يستفهم أو يستعلم من أي أ�ا مبثابة شيء معروف ومسلَّ 

خارجا  أوب عليه ولن يكون كالمه غامضا شخص ما فإنه يضع يف ذهنه بأن املخاَطب لن يكذ

عن موضوع احلوار هذا هو الطبيعي واملعتاد يف احلوارات اليومية وألجل ذلك هناك من آثر وسم 

  .القواعد بأ�ا عبارة عن شيء ُمسلَّم به ومعروف عند كل من املتكلم واملخاَطب

ض هذه التسميات وجودا باإلضافة إىل ما وجدناه من كتابات يف ا�ال التداويل فإن لبع

أمر كّلي ينطبق على "بأ�ا ) املعجم الفلسفي(يف الطرح الفلسفي إذ إن مسمى القاعدة معرَّف يف 

جزيئات أو صيغة تنظم سلوكا أو تفكريا حبيث إذا استقرت القاعدة وبلغت درجة من الشمول 

ه الفرد أساسا وأراد �ا ما يصطنع maximأصبحت قانونا، كما أن كانط يطلق عليها لفظ 

لسلوكه يف ضوء إرادته اخلاصة أما عند لوك ليبنتز فيستعمل اللفظ األجنيب للداللة على املسّلمات 

من خالل هذا الكالم نرى أنه يف ا�ال الفلسفي هنالك فرق بني القاعدة والقانون 8"والبديهيات

ذي يصطلح عليه وال -عند بعض املفكرين- )maxim(ال سيما أ�ا مرادفة للفظ األجنيب 

املعتمدة يف الدرس  بعضهم مسمى املسّلمات أو البديهيات ميكن القول إن بعض املصطلحات

  . حبوث فلسفية منقد تكون  التداويل

إىل أربعة أصناف مل تسلم هي األخرى من تعدُّد اليت تتفرع *هذا بالنسبة للقواعد احلوارية

القواعد واملصطلحات الدَّالة عليها إىل عشر  املصطلحات الدَّالة عليها حىت وصلت ترمجات بعض

نشأ تغييب ذكرها هنا كو�ا من صميم النظرية وفيما وهلذامل مصطلحات يف القاعدة الواحدة، 

يلي سيتم احلديث عن كل قاعدة منها بالتمثيل هلا وسرد مسمَّيا�ا عند الباحثني واملرتمجني 

 .  ىل احلديث عن مصطلح االستلزام احلوارياملعتمدين يف اجلدول أعاله، لنصل يف األخري إ
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 :Maxim of Quantityقاعدة الكم.أ

لتتضمن مسامهتك معلومات بقدر ما هو مطلوب لغايات ": املخاِطَب بقولهينبِّه غرايس  

تقوم على كم القاعدة ف9"التبادل الظرفية، ال تضمِّن مسامهتك معلومات أكثر مما هو مطلوب

فإذا املتكلم للمتلقي حبيث ال تكون زائدة عن الكمِّ املطلوب أو مقتضبة  املعلومات اليت يقدمها

ويتجاهل اإلجابة عن  سئل أحدهم جمموعة أسئلة ليس من البديهي أن يكتفي بإجابة واحدة

بإجابة تتضمن معلومات مل من البديهي أن جييب عن سؤال واحد باقي األسئلة كما أنه ليس 

  .ُيستَـْفهم عنها

  :اعدة عند المترجمينمسميات الق–

الباحثني الذين فأغلب  ،القْدر: 2/ لكميةا/ الكم:1اصطُلح على القاعدة مسمى   

أل�ا تدعو إىل االهتمام بكمية  الكميةأو  لكمّ اطَّلعنا على كتابا�م أمجعوا على تسميتها بقاعدة ا

 غري أن أو كمية املعلومات اليت ينبغي للمتكلم تقدميها وليس هنالك فرق كبري بني مصطلح كم

إىل  -حسب رأينا-هذا عائد و بدل مصطلح الكم  قْدرهناك من اعتمدوا على مصطلح 

اعتمادهم على فروق لغوية بني اللفظة واللفظة حبيث تدفعهم إىل اختيار هذه اللفظة دون غريها 

قول مسعود صحراوي إذ يومن بني املرتمجني الذين اصطلحوا على هذه القاعدة مسمى القْدر جند 

اإلخبار الذي جيب أن تلتزم به املبادرة الكالمية) كمية(ختص قدر : مسلمة القدر10  مع هذا

ر واملفهوم الذي تضمَّنته هذه فإنه ليس هنالك فارق كبري بني مسمى الكمِّ والكمية أو القدْ 

ه احرتمت اللفظ األجنيب كلفظ والشروط اليت صيغت يف هذ نعتقد أ�االقاعدة فكل الرتمجات 

  .القاعدة

  :Maxim of Qualityقاعدة الكيف. ب

ال تقل ما ليس لك عليه -ال تقل ما تعلم كذ�ب -أ": يقول غرايس يف هذا الباب 

ال جتيز  حبيثالكالم من حيث الصحة والصواب �تمبالقاعدة  من خالل هذا النص فإن 11"بيِّنة

 :بعض مسميات القاعدة وهنا نسرد ما ال ميكن الربهنة عليه أوللمتحدِّث قول الكذب 

  :مسميات القاعدة عند المترجمين-

النوع : 2/ وكيف الخبر، الكيف، الكيفية:1 :مسيت القاعدة حمور احلديث مبسمى  

أمحد و كل من أدراوي العياشي   يف كتاباتالكيفقد ترمجت مبسمى فالصدق؛: 3/ والنوعية
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أمحد متوكلوقد اعُترب و عبد الرمحن طه و مسعود صحراوي و  حممد حيياتنو مجيل محداوي و حممود حنلة 

ما تضمَّنته من شروط احرتاِز الصدق وجتنُّب ةالقاعد ذهاختيار مصطلح الكيف أو الكيفية هليف 

فإن كان يف الشروط يته كيفتأخذ يف احلسبان الكالم من حيث  ي ما ال ميكن الربهنة عليه، فه

فقد ركَّز يف هذا اجلانب على كيف األوىل ركَّز غرايس على الكالم من حيث كمِّ املعلومات 

اصطلح - maxim of manner-الكالم من حيث الصدق والكذب لوال أن هنالك قاعدة

ز على كيفية تقدمي إذ هي بدورها تركِّ  ،عليها بعض املرتمجني مسمى قاعدة الكيف أو الكيفية

أو  لنوعا مصطلح ا؛مغاير  امصطلحينها أن جند بعض الباحثني أخذوا الكالم، فال عجب ح

سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين وقصي العتايب، وعبد اهلادي بن ظافر  :هم النوعية

أن شروط القاعدة  الشهري، وهشام إبراهيم عبد اهللا اخلليفةويدل مصطلح النوع أو النوعية على

تركِّز على نوعية اخلطابات من حيث الصدق والكذب، أما محو احلاج ذهبية فعمَّمت أحد شروط 

جيب أن يكون :"يف ذلكتقول الصدقفاصطلحت عليها مسمى لقاعدة على القاعدة كلها ا

املخاِطب صادقا فيما هو ذاهب إليه أي يتجنب الكذب، مقرا باملعلومات اليت يتلفَّظ �اقانون 

فلمَّا كان الشرط األساس يف هذا السياق هو الصدق أخذت مبصطلح الصدق كتعبري  12"الصدق

  .عن القاعدة

  : Maxim of Relationاعدة المالءمةق. ج

قد ضمَّن القاعدة شرطا ال خيرج كالمنا عن سياق احلوار و ينّبه غرايس يف هذا السياق بأن 

 Under the Category of Relation I place a single:ذلكيقول يف 

maxim, namely,"Be relevant13، من يسألك اخلروج فليس من املتوقَّع أن جتيب

ولكن  بأن عندك امتحانا يف الغد أو انشغاالت كثرية عليك القيام �ا على سبيل املثاليف جولة 

ثك فإنه يستنتج بأنك متعاون معه يف احلوار فيبحث عن العالقة بني إجابتك مبا أنك جتيب حمدِّ 

وسؤاله ليستنتج بأن االمتحان يستوجب الدراسة اليت تتطلب مزيدا من الوقت وبالتايل فإنه ال 

أو مستلزمة  ضمنية ل إليها السائل معاينَ ذا تكون املعاين اليت يتوصَّ نك اخلروج لالستجمام وبميك

  .  رج عن موضوع احلوارااستلزمها جوابك اخل

  :مسميات القاعدة عند المترجمين.1
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يف هذه القاعدة اختلف املرتمجون كثريا حول التسمية وهلذا سنرفق كل مصطلح باملرتجم 

 . يف جدولالذي اعتمد عليه 

  المترجم  الترجمة  المترجم  الترجمة

سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين،   العالقة .1

طه عبد الرمحن، قصي العتايب حممد 

حيياتن، أدراوي العياشي، صابر 

  .احلباشة،محو احلاج ذهبية

أمحد حممود حنلة، عبد اهلادي   المناسبة.5

بن ظافر الشهري، هشام إبراهيم 

  .، مجيل محداويعبد اهللا اخلليفة

نازك إبراهيم عبد الفّتاح، هشام إبراهيم   الصلة.2

  .عبد اهللا اخلليفة

مسعود صحراوي، أدراوي   المالءمة.6

  .العياشي

  .طه عبد الرمحن  اإلضافة.7  .أدراوي العياشي، أمحد متوكل  الورود.3

      .محو احلاج ذهبية  اإلفادة .4

  : تترجماقراءة في ال.2

كثُرت اصطالحات هذه القاعدة مقارنة بالقواعد سابقة حظ أنه  من خالل اجلدول نال

وهذا راجع إىل اللفظ العالقةا�ا ترمج،ومن الذكر رغم أن غرايس مل يضمِّنها إال شرطا واحدا

سيف الدين و  ،أخذ �ذه الرتمجة كل من أدراوي العياشي ،يف حدِّ ذاته -relation-األجنيب 

 العالقة كو�ا تدعو إىل تفاعل املتحاورين آلخذون مبصطلحفقد رأى انطه عبد الرمحو  ،دغفوس

  .تسمية القاعدة على هذا األساسة وال خترج عنهاولذا متّ ور اعالقة باحمل ذاتبأشياء 

عبد الفتَّاح يف ترمجتها لنص إبراهيم على غرار نازك  لةالصِّ ـومثلهم من ذهب إىل ترمجتها ب

هناك  14"ط على املتحاور أن يكون وثيق الصلةتشرت "بأ�ا  حيث شرحت القاعدةجيين توماس 

وهذا ما نراه يف ترمجة هشام عبد اهللا  *من ترجم النظرية املنبثقة عن مبدأ التعاون مبسمى الصلة

 - relevance communication andكل من سبريبر وولسون  اخلليفة لكتاب

cognition - يف التواصل واإلدراك نظرية الصلة أو املناسبة(ـب(  

دي بن ظافر الشهري يف امثل عبد اهل المناسبةاك آخرون اصطلحوا عليها مسمى هن

عددا من القواعد الرئيسة وهي قاعدة الكم -أي غرايس-ع عنه فرَّ "خضم حديثه عن املبدأ الذي 

فلما كان من شروط القاعدة أن يتناسب اجلواب  15"قاعدة الكيفو قاعدة املناسبة و قاعدة النوع و 

 . ت عندهم بقاعدة املناسبةيمع السؤال مسِّ 
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 :Maxim of Mannerقاعدة الجهة.د

ليكن تدخُّلك واضحا، ليكن ":القاعدة أربعة شروط يقول فيهاه يضع غرايس يف هذ

و�ذا أطلق عليها 16"تدّخلك موجزا، اجتنب الغموض، اجتنب االلتباس

لقاعدة عند وفيما يلي سيتم سرد مسميات ا نهجالأو سلوب األوالذي يعين )Manner(مسمى

  .بعض الباحثني العرب

 :مسميات القاعدة عند المترجمين.1

  المترجم  الترجمة  المترجم  الترجمة

أدراوي العياشي، مسعود   الجهة.1

  .صحراوي،  طه عبد الرمحن

سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين،   الكيف. 6

  .أمحد املتوكل

  .تنحممد حييا  حكم الكالم. 7  .أدراوي العياشي  الكيفية .2

مود أمحد حنلة، عبد اهلادي بن حم  الطريقة.3

  .ظافر الشهري

مجيل محداوي،هشام إبراهيم عبد اهللا   األسلوب. 8

  .اخلليفة، نازك إبراهيم عبد الفتَّاح

الشفافية .9  .قصي العتايب  الحال . 4

  والوضوح

  .محو احلاج ذهبية

  .محو احلاج ذهبية  الشمولية10  .مجيل محداوي  التعبير .5

  :تترجماقراءة في ال.2

القاعدة موضوع احلديث مع مصطلحات القاعدة الثانية من صطلحات مقاطع بعض تت

وسبق لنا أن وجدنا مثل هذا الكيفيةأو  الكيفالقواعد احلوارية إذ هناك من يطلق عليها مسمى

اليت تشرتط على املتكلمني صدق األقوال ) maxim of quality(املصطلح يف القاعدة الثانية

أما ، وهذا ما قد يطرح الكثري من اإلشكاالت فاملعروف عن املصطلحات أن تكون خاصة الداللة

  عن تعدُّد املصطلحات فإن هذه القاعدة تعدَّدت فيها الرتمجات مثل القاعدة اليت سبقتها
ُ
ح رجَّ وامل

ربع أ كو�ا تتضمن الكثري من الشروط واملالحظاتأن كثرة اصطالحات هذه القاعدة عائد إىل  

فذهب بعض  بسمالحظات يف قاعدة واحدة؛ من ترتيب، وإجياز، وابتعاد عن الغموض، واللَ 

كحمو احلاج ذهبية اليت عملت على تسميتها بأ�ا قاعدة   ؛تعميم اجلزء على الكل املرتمجني إىل

، يف املقابل اجلهة وشرط الوضوح هو جزء من الشروط اليت تضمَّنتها قاعدة الوضوحو الشفافية

وكالمها يتعلقان باملسمى  ألسلوبأو ا الطريقةالك من ذهب إىل تسمية هن
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وموضوع القاعدة اليت تدعو املتكلم إىل النظر يف أسلوبه وطريقته يف الكالم   )manner(األجنيب

أما عن بعض الرتمجات فلم نَر أ�ا ذات عالقة بالشروط أو  وكيفية تقدميه األخبار وتعبريه عنها

  .     وقد يكون للمرتمجني فيها رؤية غابت عنا الحالالتسمية كرتمجة 

 :Conversational implicatureاالستلزام الحواري. ثانيا

إنه من البديهي واملعهود أن نسمع متكلِّما تفاعل مع غريه بالقدر املطلوب دون كذب وال  

تغيري ملوضوع احلوار أو إطناب وغموض وترتيب سليم، لكن احلياة اليومية والتفاعالت املستطردة 

هو  تدفع املتفاعلني إىل اخلروج عن هذه القواعد إن كان عن قصد أو حىت من دون قصد وهذا

املبحث األساس يف كالم غرايس الذي أطلق عليه مسمى  صميم

برهن على التالحم "أو االستلزام احلواري فقد  Conversational)(implicatureالـ

احلاصل بني مبدأ التعاون والقواعد املتفرعة عنه وبني االستلزام احلواري، على اعتبار أن االستلزام 

كأن حيرتم 17"ربع مع عدم التخلي عن مبدأ التعاوناحلواري ينجم عن خرق قاعدة من القواعد األ

من قاعدة الكم أو الكيف أو  اواحد اجملها ما عدا شرطاملتكلم املبدأ التعاوين والقواعد احلوارية مبُ 

نه اخلروج عن الشروط العالقة أو اجلهة ويف هذا الصدد سنقدم حماورة صغرية كتمثيل ملا يتضمَّ 

  :احلوارية من استلزام حواري

  امتحان غدا؟ هل راجعت دروسك؟ أليس لديك: ألم تسأل أحد أبنائهاا/ 1

  .االمتحان ليس غدا: االبن

  امتحان غدا؟ لديكأليس: األم إلحدى بنا�ا/2

ولكّين دائما أراجع دروسي، إال أنين اليوم استعصت  ،االمتحان ليس هذه األيام يا أمي: االبنة

  .ن قالت بأ�ا مل تفهمهالك ،سألت صديقيت عنها ،عليَّ بعض الدروس

إن املطَّلع على سؤال األم يف احملاورة املقدَّمة يتوقع أن جييب االبن إجابتني ألنّه ُسئل 

سؤالني بينما من املتوقع أن جتيب الفتاة مبعلومات على قدر سؤال والد�ا إال أن كال اإلجابتني 

وهي قاعدة الكم اليت تتطلب أن يقول أال  ؛من القواعد احلواريةإحدى شروط قاعدةفيهما  حرتمملتُ 

االبنة   ،وقدَّمتأجاب االبن بأقل مما هو متوقع منه املتكلم املعلومات دون زيادة أو نقصان بينما

يستلزمها سياق احلوار تتوصل إليها األم من  ، وهذا ما يقود إىل معانٍ معلومات مل ُتسأل عنها

قد تتوصل األم إىل أن االبن مل يراجع دروسه  خالل إجابة كل واحد منهما، ففي احلوار األّول
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تستفهم عن بعض املسائل مراجعة دروسها و  ىمل جيبها عن السؤال يف حني أن االبنة ال تنس ألنّه

من هذا استلهم غرايس قاعدته القائمة على كمِّ املعلومات املقدَّمة أثناء تواصلنا مع ، املستعصية

احلوارية إذ إن االبنني يف احملاورة حافظا على مبدأ التعاون  على هذا باقي القواعد سْ وقِ  خريناآل

و�ذا بات من  ،والذي يتمثل يف إجابتهما عن السؤال إّال أّ�ما مل حيرتما بعض الشروط احلوارية

السهل التعرُّف على مسمى االستلزام احلواري الذي ينتج عن عدم احرتام أو انتهاك شرط من 

ىل إجياد معاٍن يصنعها هذا اخلروج عن القواعد أو يستلزمها احلوار شروط إحدى القواعد يؤدي إ

تكون ضمنية أو مضمرة غري ظاهرة يف املعىن احلريف للجمل وهذا هو االستلزام أو التضمني أو 

  .التلويح الذي ينتج يف خضم حواراتنا وخطاباتنا اليومية

 :نة الدراسةاالستلزام الحواري عند المترجمين عيجدول تقديميلمسميات .1

  المترجم  الترجمة

أمحد متوكل، أمحد حممود حنلة، مسعود صحراوي، أدراوي العياشي، مجيل   االستلزام الحواري.1

  .محداوي

  .مسعود صحراوي  االستلزام المحادثي.2

  .طه عبد الرمحن  االستلزام الخطابي.3

  .هشام عبد اهللا اخلليفة  التلويح الحواري.4

  .صي العتايبق  التضمين التحادثي.5

  .نازك إبراهيم عبد الفتاح  اإلضمار في المحادثة.6

  :قراءة في المصطلحات.2

 )Conversational(يتكون مصطلح االستلزام من لفظني مها 

ز والثاين عبارة عن صفة لالسم وهلذا فسوف نركِّ  ،األول عبارة عن اسم )implicature(و

اليت  )Conversational(ريف بصفة وقبل هذا نود التع )implicature(على مصطلح 

خدم لفظ ومن هذا فقد استُ  18"حتادثي عامي دارج مستخدم يف احلديث"س بأ�اوردت يف القامو 

حمادثي أو حتادثي كوصف لظاهرة االستلزام بينما هناك من اختار لفظ حوار أو خطاب كوصف 

  .ة للمتكلمنياخلطابات اليوميللمصطلح على اعتبار الظاهرة من صميم احلوارات أو 

 : implicatureمصطلح -
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تُرجم املصطلح جمموعة من الرتمجات العربية هي التضمني، واإلضمار، واالستلزام، 

  .والتلويح

  :ترجمة التضمين.1

 بأنه)implication(لو اطّلعنا على القواميس اللغوية لوجدنا أن من بني معاين

، وهلذا نالحظ أن هناك 19"م ضمناضمين أو مفهو  implicitتضمني أو تضّمن أو متضّمن و"

من املرتمجني من استعمل ترمجة تضمني للمصطلح موضوع احلديث ومن هؤالء حممد حيياتن يف 

 عن اللفظ لدومينيك منغونو إذ يعربِّ ) معجم املصطلحات املفاتيح يف حتليل اخلطاب(ترمجته 

ضمنيات يف التداولية يعين الضمين كما يضيف بأن الستخراج ال"بأنه )implicite( األجنيب

إذ تكون غري واردة  20"يعمد املتلفظ املشارك إىل ربط امللفوظ بسياقه باستدعاء قوانني اخلطاب

حسب -عن أمثلة لألكثر الذي يتم إيصاله دون قوله "باللفظ الصريح يف احلوار وإمنّا هي عبارة 

معىن موصل إضايف  بأنّه عبارة عن implicatureالذي يرتجم له العتايب قوله -جورج يول

نا غري نستنتج أن التضمني هو كل ما كان متضمَّ  خالل النصني الواردينمن 21"يسمى تضمينا

نة يف خضم احلوارات ويف البحث التداويل هو املعاين غري الظاهرة للجمل واليت تأيت متضمَّ  ،ظاهر

  .غرايسيةوالنصوص يتعرف عليها املتلقي من خالل اعتماده على القوانني احلوارية ال

األصل اللغوي الضاد وامليم "أما يف اإلرث اللغوي لو تتبعنا املعاجم اللغوية لوجدنا بأن 

ومن 22"نت الشيء إذا جعلته يف وعائهوالنون هو جعل الشيء يف الشيء ومن ذلك قوهلم ضمَّ 

إن  األصل اللغوي ظهر التضمني يف بعض العلوم اللغوية كالتضمني يف البالغة والنحو والعروض و 

كان التضمني العروضي ال يهمُّنا فإن للتضمني النحوي والبالغي ما يقارب مسمى التضمني يف 

حقيقة التضمني أن " :البحث التداويل ال سيما التضمني يف البالغة والذي يظهر يف قول التفتازاين

فون به يقصد بالفعل معناه احلقيقي مع فعل آخر يناسبه مثل قوهلم يؤمنون بالغيب أي أ�م يعرت 

ن معناه احلقيقي وهو اإلميان وكذا تضمن معىن آخر وهو أي أن الفعل يؤمنون تضمَّ  23"مؤمنني

االعرتاف باإلميان وفعل االعرتاف هذا ليس لفظا صرحيا يف العبارة بل يستنتجه اإلنسان بإعمال 

فظ آخر الحظ معه معىن لقصد بلفظ معناه احلقيقي ويُ يُ "ذهنه؛ فالتضمني عند البالغيني أن 

وهذا هو صميم ما جاء به غرايس يف قوله بأن االستلزام هو كل تلك  24"يناسبه ويدل عليه

املعاين الضمنية غري الظاهرة وقوله بأن املتكلم قد يقول كالما ويقصد غريه أو أكثر مما يقصد 
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ن قول نظرية االستلزام احلواري مبسمى التضمني فاالستلزام بدوره ناتج ع يرتجموهلذا هناك من 

املتكلم مجلة يضمِّن �ا معاين أكثر من تلك اليت وردت يف اجلملة ذا�ا كقول الطالب لزميله أثناء 

هل لك قلم إضايف؟ فيقوم زميله بتقدمي قلم له مع أن النص الصريح يف اجلملة يفيد  :االمتحان

رد السؤال وإمنا االستفهام ولكن الطالب يعرف أن زميله ال يسأله عن قلم يف وقت االمتحان �

يطلب منه أن يقدم له قلما يكتب به أثناء االمتحان وملا كان حبث االستلزام مشا�ا ملا حتدث 

عنه اللغويون العرب يف باب التضمني فال عجب أن جند أن هنالك من اعتمد على مصطلح 

تاب التضمني يف خضم حديثه عن االستلزام احلواري ومن هؤالء قصي العتايب يف ترمجته لك

م والكتاب من الكتب األساسية يف التداولية واليت ال غىن ألي 2010جلورج يول سنة ) التداولية(

رجم العتايب نظرية االستلزام احلواري مبسمى طالب علم يريد فهم الدرس التداويل عن قراءته وقد تَ 

على خلفيته جم أمرين إما إىل اعتماد املرت أحد  وهذا حسب رأينا عائد إىل ) التضمين التحادثي(

اللغوية فيقيس الدرس التداويل الغريب بنظريه العريب ليجد أن أغلب ما جاء يف الدرس مل يكن 

مغيَّبا عن ا�ال البالغي يف باب ا�از والكناية واالستعارة والتضمني وبذا يعمد إىل لفظ التضمني 

 بأنهيف القواميس  )Implicature(يُعّرب كما ذكرنا سابقا لفظ يف البالغة، ضف إىل هذا 

  .نقل الرتمجة كما وردت يف القاموساملرتجم على  عتمدوبالتايل ليس بعيدا أن ي ِضْمين شيء

  :ترجمة اإلضمار.2

النظرية مبسمى اإلضمار وقد تناول اللغويون العرب اإلضمار يف  ترجم بعض الباحثني

قة يف الشيء واآلخر على الدِّ الضاد وامليم والراء أصالن صحيحان أحدمها يدل :"شرحهم بالقول

فلما كان من بني معاين اإلضمار الشيء املستور غري الظاهر عمدت  25"يدل على غيبة وتسرت

سنة ) اوليةاملعىن يف لغة احلوار مدخل إىل الربامجاتية التد(نازك إبراهيم عبد الفتاح يف ترمجتها كتاب 

واملعاين اليت تأيت يف حواراتنا اليومية ) اإلضمار في المحادثة(املصطلح مبسمى  مجةم برت 2010

واالستنتاج تقول  ال تكون ظاهرة يف اجلملة بل عبارة عن معان يصل إليها املتحاورون بالتحليل

اإلضمار العريف : مّيز غرايس بني نوعني من اإلضمار"الباحثة يف هذا الباب 

conventionalimplicature واإلضمار يف احملادثة conversational 

implicature"26.  

  :ترجمة االستلزام.3
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شاع بني بعض الدارسني ترمجة النظرية مبسمى االستلزام ومن بينهم طه عبد الرمحن يف  

آفاق جديدة يف البحث اللغوي (أمحد حممود حنلة كتاب  ،م1998سنة) اللسان وامليزان(كتابه 

التداولية اليوم (ا كتاب سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين يف ترمجتهم ،م2002سنة ) املعاصر

م، وكذا أمحد متوكل يف كتابه 2003آلن روبول وجاك موشالر سنة ) علم جديد يف التواصل

إذ مل نتوصل يف أي سنة  -م 2010يف طبعته الثانية سنة ) اللسانيات الوظيفية مدخل نظري(

ه ضمن على عكس املصطلحني األولني فإن لفظ االستلزام مل جند -كان أول إصدار للكتاب

مل اطلعنا عليهايف القواميس اللغوية فأغلب القواميس اليت  )implicature( ت اللفظرمجات

املعجم (وقد كان من بني املعاجم اليت حتدَّثت عن مسمى اللزوم االستلزامتذكر مصطلح 

عالقة منطقية تتلخص يف "بأنه  هويعرّفباللزوم)implication(والذي يُعرب عن لفظ ) الفلسفي

جند  اللغوية الرتاثية جماعامليف أما  27"رة أو قضية تستلزم جتربة أو عقال فكرة أو قضية أخرىأن فك

يدل على مصاحبة الشيء بالشيء "يصف أصل لزم بأنّه  )اللغة مقاييس(يف ابن فارس

يفيد "اللزوم بأنه وأما املؤلفات املختصة يف البحث التداويل فيقول طه عبد الرمحن عن 28"دائما

نتقال إذ نقول لزم من شيء أي تولَّد منه بنقلة خمصوصة كما أنه يستعمل بصدد األقوال معىن اال

فيقال لزم عن قوله كذا ويسمى القول الذي لزم منه قول آخر بامللزوم ويسمى هذا القول اآلخر 

بالالزم ويفيد اللزوم كذلك معىن االقتضاء الذي يتضمن مدلول الطلب فإذا لزم شيء من شيء 

والقول لزم عن قوله يف النص هو من صميم مبحث االستلزام،  29"تضاه هذا الشيء وطلبهفقد اق

    .خرج عن القواعد احلوارية فاالستلزام هو كل ما يلزم عن قولٍ 

  : ترجمة التلويح.4

على خالف من تقدم من املرتمجني اصطلح هشام إبراهيم عبد اهللا اخلليفة مسمى التلويح 

نظرية الفعل الكالمي بني علم اللغة احلديث واملباحث (ه يف كتابه على النظرية وهذا ما جند

على حد قول _ فكرة تأليفه كانتم والذي  2007سنة ) اللغوية يف الرتاث العريب واإلسالمي

ن والذي يقول فيه بأ 2013سنة ) نظرية التلويح احلواري(وكتابه  ،يف أواخر العقد الثامن -املؤلف

باإلضافة إىل الكتابني جنده اعتمد على املصطلح يف ترمجته م، 1992ةاألفكار كان كتبها من سن

م وقد اعتمد املرتجم يف ترمجته على خلفيته 2016لكتاب نظرية الصلة لسبريبر وولسن سنة

أنسب مقابل له يف العربية هو :"إذ إن التلويح من بني املباحث البالغية يقول يف ذلك ؛اللغوية



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 1: دعد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 98 -  79: ص 

 

94 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

ت متنوعة من التلويح يف العربية إذ يشمل التعريض ا�از املركب التلويح فاملصطلح يغطي حاال

  30"املرسل والتمثيلي والداللة باملفهوم بنوعيه

  :في الفرق بين مصطلح التضمين واالستلزام واإلضمار والتلويح. 5

الع على أغلب الكتابات والدراسات التداولية اليت وصلت إىل أيدينا بغية حاولنا االطِّ   

حل ملشكل كثرة املصطلحات وعما إذا كان هنالك من كتب يف التفريق بني مصطلح  البحث عن

ر علينا إجياد ذلك وهلذا سنعمل على حماولة مناقشة املصطلحات يف الدرس دون آخر ولكن تعذّ 

ففي مصطلحي التضمني واالستلزام على سبيل املثال  ،اللغوي العريب بعيدا عن الدرس التداويل

ك عند األصوليني يف تفريقهم بني خمتلف الدالالت حيث فرّقوا بني داللة جند ما يشابه ذل

فيصفون داللة املطابقة بأ�ا داللة اللفظ على متام معناه احلقيقي "وااللتزام  ،نمُّ ضَ والتَ  ،املطابقة

معناه احلقيقي وا�ازي وداللة االلتزام بكون  ن أن يدل اللفظ على بعضِ وا�ازي، وداللة التضمُّ 

ويف هذا الباب جند أن هنالك فرقا بني  31"على معىن خارج عن معناه الزم له عقال اللفظ داالً 

ن وااللتزام ولنشرح أكثر نستعني بتمثيال�م ملختلف الدالالت للفظ اإلنسان على سبيل التضمّ 

 ،ياحل ،اجلسم: داللة املطابقة هي كون لفظ إنسان حيمل املقومات التمييزية التالية"املثال فـ

أو  ،أو على الناطق ،ن فإن اللفظ يدل على اجلسم مثالاحليوان الناطق، أما بالتضمّ  ،احلساس

على اجلسم احلي، ويف باب االلتزام فإن اللفظ يدل على معىن خارج عن معناه الزم له عقال أو 

ذ هذا يف باب التفريق بني مصطلحي التضّمن واالستلزام إ 32"عرفا كداللة احلاجب على العني

ميكن للمرتجم االعتماد على الطرح األصويل يف اختياره مصطلحا دون غريه وهلذا وجدنا أن 

هو االستلزام ومن أوائل املرتمجني ملصطلح  )Implicature(املصطلح الشائع املقابل للفظ 

، واإلضمار على حد م2010بينما يف التضمني جند قصي العتايب سنة  ،االستلزام طه عبد الرمحن

أما عن التلويح فنجده يف باب البالغة  ،ه كداللة من الدالالت األصوليةليس واردا بلفظِ  علمنا

وهذا ما عمد عليه صاحب نظرية التلويح يف مؤلفاته مل يشع املصطلح كثريا بني الدارسني رغم أنه  

كان يف بدايات ترمجة البحوث التداولية إىل العربية من خالل هذا الطرح ميكن القول إن 

ختصني يف التداولية قد يعمدون إىل أخذ ترمجة لرؤية هلم يرو�ا أو على حسب خلفيتهم اللغوية امل

واملؤلفات لدى الباحثني مما جيعلهم تساهم يف نشر الرتمجة عدة عوامل من بينها وفرة الكتب

وبالتايل املسامهة يف نشر املصطلحات الواردة يف  يعتمدون على مصطلح دون آخر يف كتابا�م
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ويف هذا السياق نود التنويه إىل أننا واجهنا صعوبة يف حتصيل كتاب نظرية الفعل _لكتب املتوفرة ا

الكالميإلكرتونيا هلشام عبد اهللا اخلليفةمن هذا ميكن لنا أن نفسر قلة شيوع مصطلح التلويح يف 

لكتب وميكن للقارئ أن يالحظ من خالل الطرح السابق للرتمجات أن أغلب ا _الطرح التداويل

اليت ترمجت املصطلح إىل االستلزام كانت يف �ايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد 

بينما ترمجتا التضمني واإلضمار  ،م على سبيل املثال2003م، 2002م، 1998والعشرين سنة 

م وهلذا ال 2007م، وكتب هشام عبد اهللا اخلليفة مل تنشر إال بعد سنة 2010كانتا يف سنة 

غض الطرف عن عامل النشر وتوفر الكتب يف شيوع مصطلح دون آخر وهلذا فمن  ميكننا

الوسائل اليت قد تساعد يف شيوع املصطلح األنسب واألكثر دقة هو العمل على مجع 

 ةالعربي ةحث اللغويابالرتمجة واملني يف جمال التداولية و املصطلحات ودراستها من قبل املختص

فاظ األنسب والعمل على توسيع نشرها يف خمتلف البلدان العربية أيضا واختيار األل ةواألصولي

  .وتقدميها للقارئ العريب لتفادي كثرة املصطلحات

  :خاتمة

سس الدرس تؤ موضوع االستلزام احلواري من أهم النظريات اليت  ختاما ميكننا القول إنّ 

ستلزام مببدئه األساسي التداويل فال غىن ألي مريد لفهم ما يسمى بالتداوليات عن فهم درس اال

والقواعد املساعدة، لكن يبقى اإلشكال مطروحا يف جمال مصطلحات هذا الدرس مثله مثل غريه 

  .من باقي النظريات الغربية املرتمجة إذ تُرمجت مضامينه إىل العديد من املصطلحات والرتمجات

 تغري تسمية  تو  ففي باب القواعد جند ما يسمى باملبادئ واحلكم واألحكام واملسلمات

لم ف أما القاعدتان األوليان ،ينآلخر ني باحثة من الالقواعد احلوارية بينثلّ  كل قاعدة من

  . تثريا كثريا من املصطلحات وهذا حنسبه عائدا إىل املصطلح األجنيب بذاته

 لى مضمون ماد املرتمجني عأثارت القاعدة الثالثة كثريا من الرتمجات وهذا عائد إىل اعت

 املصطلح الذي اختاره املؤسس أو يكون عائدا إىل أن املوضوع يشوبه شيء القاعدة ال

فوا غرايس لَ من الغموض فقوبل بكثري من النقد والتعديل والتطوير على أيدي علماء خَ 

_ على ما نعتقد_يف مسألة الضمنيات أو املضمرات، عمد من خالهلا املرتمجون العرب 

  .ال ترمجة ألفاظ عانلرتمجة ترمجة مإىل النقل منهم مما ساهم يف نقلهم ا
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  ومثلها تُرمجت القاعدة الرابعة إىل ترمجات شىت كالطريقة واألسلوب والشمولية واجلهة

والكيف أو الكيفية حىت قابلت يف ذلك ترمجة القاعدة الثانية من القواعد، ولكن هذا 

    . عدةفيما يبدو عائد إىل كثرة الشروط واملالحظات اليت اشتملت عليها القا

  ترجم مصطلح)implicature(  أو اإلضمار ال  التضمني أو التلويحأو االستلزام إىل

سيما أن هنالك يف الدرس اللغوي الرتاثي ما يقابل بعض هذه املصطلحات يف باب 

  .البالغة واألصول

 اللفظ رمجةاختلف بعض املرتمجني يف ت) conversational(آثر وصفه هناك من ف
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هي البنية؛ و  أالاملبىن، و  تضمن له صحة املعىن ة لشروطخاضع ،ية ألي نسيج لغوياألساس إن اللبنة   

ستمر ة هلذه البنية النصية من أجل الكشف املارسدوتأيت امل باعتبارها اخللية األوىل للجسد النصي،

تماد على ، وذلك باالعيمة النص األدبيةاحملددة لقو  إحاال�ا اجلمالية اجلذابة،لدالال�ا الفنية اخلفية، و 

 ا، الذي يتسىن لنا من خالهلحني تقتضي الضرورة تحليلي، مستعينا بباقي املناهج األخرىال املنهج

هي البنية كوحدة عضوية مؤسسة ما : التوصل إىل إجابات إلشكاالت عدة، تطرح نفسها كالتايل

وهل ميكن أن تكون عملية  .كيب اللغوي؟كونة للرت إىل أي مدى تتوسع دائرة البىن الفنية املو  .؟صللن

  .؟ذه البنياتهل استكشافاملمارسة النقدية األسلوبية ناجحة يف 

وقد تبنت الدراسة يف هذه الورقة البحثية، املنت الروائي كنص للتحليل والتشريح، انطالقا من ثرائه    

ن بني أهم ما اتضح لنا أن جودة هذه األخرية حيث كان م. وتنوع عناصره البنائية، وتعدد أساليبه اللغوية

 .تظهر من مصوغات لغتها الفكرية ذات الدالالت العميقة املدى

  .بنية ، نص، حتليل، أسلوب، رواية، ممارسة نقدية: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The basic building block of any linguistic tissue is subject to conditions that 
guarantee the validity of the meaning and the structure, namely the structure. 

                                                           
   لزهرة شرايب ا :alouanecherabi@gmail.com  
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As the first cell of the textual body, the study of this textual structure comes 
in order to continuously reveal its hidden artistic connotations, and its 
attractive aesthetic references, which determine the value of the literary text, 
by relying on the analytical method, using the rest of the other approaches 
when necessary, through which we can arrive at answers for several 
problems presented as follows: What is the structure as a foundational 
membership unit for the text? And to what extent expand the circle of artistic 
structures that make up the linguistic structure? And can a stylistic critical 
process be successful in exploring these structures? 
In this paper, the study adopted the narrative as a text for analysis and 
anatomy, based on its richness, the diversity of its structural elements, and 
the multiplicity of its linguistic styles. One of the most important things that 
we have become clear is that the quality of the latter is reflected in the 
formulations of its intellectual language with deep-seated connotations. 
Keywords  :  Structure, text, analysis, style, novel, critical practice.  

  
 

  :مقدمة 

العقل املبدع  الرواية من أهم الفنون األدبية اليت يتم فيها نسج اللغة األدبية وخيالتعد       

ممتع الشامل ملختلف األحداث بشكل فنية قادرة على التعبري العميق و لألديب داخل قوالب 

احملفز دائما عرب البىن الرتكيبية املشحونة بالطاقات اإلبداعية اخلاصة  ئاجلمال للقار حيدث األنس و 

وىل حضور بالدرجة األ الرابط ملختلف أقطابه بالطريقة الفنية اليت تضمنالعامل اللغوي و  ئنشمب

 امريا، حيث يلعب اخليال دور الكلنصحجز مكان له داخل سينما اعرب قانون اجلذب و  ئالقار 

، فهي تتالحم فيما املستمرة لتلك التفاصيل املشوقة املسجلة ملقاطع الصور اللغوية احململة باحلركة

دة املرتفعة إىل الذروة يف اإلثارة اللغوية احلال نظام عضوي مسرتسل يف التشويق و بينها بشك

ملفتعلة عرب اية كل تلك التقاطعات ا�و  االنفتاحالعقلي الراغب بشكل ملح للوصول إىل  االنفعال

  يربز بشكل مباشر مرتبة الروائي، هذا األخريالشخصيات احملبوبة واملكروهة داخل العمل الفين

فه مع قدراته يف حبك كل تلك األحداث درجة حتكمه يف البىن اجلمالية اإلبداعية املبتكرة من طر و 

، يف املسيطر على الرغبة الواعية لديهو  ئة و املوحية بشكل مؤثر يف القار القوي لالنفعاالتاحلاملة 

يف إشباع  اعلى حتقيق نوع من الرض هو بذلك يعملاملزيد داخل الربامج السردية، و  اكتشاف
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ملختلفة ، حتضر له الطاقات الالزمة اأخرىلب بالبحث عن فسيفساء لغوية ، املطاشغفه الفكري

واحلضور احلسي والوجداين واخليايل أثناء  االستمتاعالقراءة و  النموذجي يف ئلتجعل منه القار 

 طبقات متناغمة تتطلب جمهول البىن اللغوية املخبئة للمستويات األدبية الفكرية يف التعامل مع

، املعىن احلقيقي والصادق للمتلقي إليصالا العميقة النباهة واحلرص يف اكتشاف خمزونا�ا وأرصد�

بني املفهومني ميكن حتقيق األهداف  االلتحامبعد عملية بنية النص وأسلوبية التحليل و فمن خالل 

السردية املتواصلة فيما بينها والرابطة بني سالسل  اخلفية لتلك الشبكة املنظمة من العبارات

  .   أرقى تعابريهاصيلها وأ�ى صورها و األحداث وجزئيات النص يف أدق تفا

 : ــــ مفهوم البنية وجذورها 1

بية  إال بعد أن تتم عملية نسج األعمال الروائية ال ميكن هلا أن تتبلور على الساحة األدإن     

اإلبداع األديب يف أرقى وحياكة مكنونا�ا  وصقلها صقال جيدا،مع املمارسة الفعلية للخيال و 

ا ما جعل الروائي املتمكن يعطي أمهية كربى لبنيات النص فال ينطلق يف السرد قبل مستوياته،وهذ

 اخل احملتوى الروائي فانطالقا منالثانوية داس املتمثلة يف البىن الرئيسية و أن يضع أعمدة األس

هو يعين بذلك اهليئة أو الكيفية اليت يوجد الشيء ة املشتقة بدورها من الفعل بىن و كلمة البني"

هو أصيل فيه وجوهري وثابت ال يتبدل بتبدل ليها ، أما يف اللغة العربية فبنية الشيء تعين ما ع

يب يستحق القراءة من طرف املتلقي، فالبنية هي اخللية احلية لكل نص أد ،1"األوضاع والكيفيات

ا حيدد درجة تقدم أو ختلف  حمتواها يرسم لنا مدى التفوق اجلمايل أو عدمه  للكائن اللغوي،كمو 

هي بذلك يف تناسب طردي مع كل املؤشرات ف األديب و املبتكرة من طر  التخيليةلنا التطورات 

التيار السوسيولوجي،  ملشاركة بشكل أو بآخر يف إجيادهااألسلوبية املرتبطة بالضرورة مع التيارات ا

يتعاطاها الناس  طيعة يف يد مستعملها ربتعت من خالل اللغة اليتف، "وجياأليديولالسيكولوجي، و 

ثقافا�م يستعملها البسيط منهم استعماال أوليا يف درجة النفعية األوىل أو و على اختالف أقدارهم 

فالطريقة اليت تعرض �ا اللغة سلعها ، 2"ستوى الفضائحي بتعبري روالن بارتدرجة الصفر أو امل

احلضور فرص اجلذب و  بشكل سريع يف اقتناص، تساهم لية املنتقاة بدقة من طرف األديبالدال

هنا بالذات تربز لنا كمية املستويات امللتحمة ملتلقي  املتذوق للحس الكتايب  و الفعال يف ذهن ا

 ئللقار  املثريق اللغوي الساحر،اخلاص باألديب و اخلر ذا قيمة مميزة مع درجة  الذكاء و جلعل العمل 

"2.  
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ى مجلة من األسس الفلسفية و الفكرية و تقوم البنيوية كسواها من النزعات املذهبية عل" حيث    

 ويبقى  ،3"يف املوقع الفكري الذي يكفل هلا التفرد  ركزهامتو  ،األيديولوجية اليت متيزها عن غريها

التحكم بشكل شامل يف جزئيات مدى جود�ا هو األساس من الرتكيز على البنية و  اهلدف

تضع مغفلة و  يت يف كثري من األحيان تكونالو  ،على كامل تلك املسببات الفاعلةالسيطرة النص، و 

خاصة إذا اختلف و  ،يف فكها وفهم خمتلف تفاصيلها ئمن الصعوبات القاهرة أمام القار نوعا 

قة عفوية يترتك بصما�ا بطر  ومع كل ذلك فهي) ئالقار  البىن النصية،(اجلهتني  عنصر الزمان بني

كما ذهب "، توضيحهاصورة و ن بذلك مساعدة يف تقريب الداخل األثر اللغوي  لتكو 

إىل أنه ال ميكن تعريف األسلوب خارج اخلطاب اللغوي  ، )JACOBSON( جاكوبسون

على هذه الشاكلة يكون األسلوب هو الغية مقصودة، و إبالة أو كنص يقوم بوظيفة تواصلية كرس

طابقني يف الزمن متهو يتولد من توافق عاملني متواليني يف الوظيفة املركزية املنظمة للخطاب، و 

، مث لتعبريية من الرصيد املعجمي للغةاختيار املتكلم ألدواته ا) التوزيعو  االختيار(الوظيفة مها 

، فالرتكيب احلاصل بني البىن يضمن لنا 4"يقتضي بعض قواعد النحو وغري ذلكتركيبها تركيبا 

داخل املنت اللغوي  ية املفاجئة، أما التوقعات الرتكيبالعمل يف منحى السالمة املطلوبة اكتمال

التماسها يف ال ميكن ،  فهي غري حمسومة و )نص، املتلقيال(احملدثة للصلة الذهنية بني القطبنيو 

األحكام ها يتم تسويق األفكار احلاملة والقضايا الشائكة و ما قبل القراءة، فعرب فرتيت ما قبل النص و 

  . التجربة الشعورية للفرد املأخوذة منوز اللغوية املشحونة داخل النص و املصريية للرم

يتبع ذلك اللفظ إىل حاالت الرتكيب قصد الوقوف على تلك اجلمالية اليت جتعل من مث     

اخلطاب املاثل فيه هذا اللفظ خطابا أدبيا بعيدا عن الكالم العادي التواصلي الذي يكون لغاية 

هو ميكننا من الوقوف ديب و يف اخلطاب األ) تركيبادا و إفرا(نفعية ختتلف عن غاية توظيف اللغة 

  .األدبية يف النص على مستوى اللفظعلى حدود 

حدوث األثر الفكري اجلمايل  بطريقة شعورية واعية داخل الذهن املستقبل ليس باألمر اهلني، و 

فاظ  املولدة لألل االنفعاالتفهو يتطلب منوا حقيقيا للذائقة اللسانية  وصدقا جاحما يف تلك 

احملاكية يف كثري من داث املعاشة داخل خميلة األديب و العاكسة لألحت العميقة و املؤدية للدالال

ال أنه  حمفزة كمادمة أحيانا وأحيانا أخرى محيدة و صا/األحيان لواقعه، فهي بذلك تكون مؤذية

يرى سعيد يقطني أن "كام العشوائية على الغامض منها وا�هول،جيب التسرع يف إصدار األح
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 ،5"اجتماعية حمددةبنية نصية منتجة ويف إطار بنيات ثقافية و بنية داللية ضمن النص باعتباره 

هذا ما يسمح هلا  ،مان األسس السليمة للبناء اللغويحقق إال بعد ضتفاإلنتاجية النصية ال ت

ل خلل يصيب إحدى منظومات كمع اخلضوع بشكل طيع لألديب، و  التولد املتواصلباالستمرار و 

داخل النص وبذلك تصدعه وعجزه عن حتقيق اإلنتاجية املرغوبة تزازا عميقا اهتلك البىن حيدث 

البنية  عندفالوقوف " الفكري املوجه له عرب املستقبل، االحرتاممنه، مع إفقاده ما يناسبه من 

، بل على أنه بنية حدات لغوية معزولةطاب على أنه و الكربى الذي يعين بأن ال ينظر إىل اخل

اخلارج يف عملية دينامية نفسية لتجزئة رابطا كل ذلك مبا من شأنه أن يعرضها من مشولية ال تقبل ا

لظروف تناسل جهاز الداللة يف  ةاملهيئ ،غري احملدودةالللوقوف على طاقات اخلطاب  ،فكريةو 

هذه الوسائل  تعترب ذات أمهية   ،6" االتصالالتداولية لوسيلة طه الوثيق باألبعاد السيميائية و ارتبا

من جهة لية التواصلية املختلفة من جهة و ة يف حتقيق عملية التواصل املتزنة بني أقطاب العمكبري 

اإلبداع، هذا من شأنه أن حيدث توصيل األفكار احململة باللغة واخليال و  ثانية تكون ناجحة يف

سلس نوعا من التجانس بني الشبكات املتقاطعة للربامج السردية اخلاصة باألديب وضمان السري ال

اجلزر اللغوي احلاصل داخل ما يعرف باملد و  الرد عربات الفكرية الصامتة  بني األخذ و للمحادث

لوسيان مع ظهور اإلجتاه البنيوي و بروز "، اهلادفةاإلبالغية املنظومة اللغوية ذات الوظيفة 

لرواية من وجهة نظر سوسيولوجية بإعادة طرحه ملاهية ا) Lucien Goldmann( غولدمان

فيه أي بني الرواية كنوع  الذي منت االجتماعيبراز العالقة بني الشكل يف ذاته و بنية الوسط إو 

احلياتية املعاشة من  فهو يؤكد ضرورة وجود ذلك التأثري للتجربة ،7"ا�تمع الفرداين احلديث أديب و 

الشعوري في و ئيسية يف بناء التصور الوجداين والعاط، واليت تعترب من اخللفيات الر طرف األديب

ة من اإلرهاصات املسبب حيصى عدد البل هناك  ،، فالعمل اللغوي الفين ال ينطلق من العدموايةللر 

خمزن يف وجوده على الساحة األدبية وأمهها تلك األحداث املتناغمة واملنسوخة بشكل مكبوت و 

ة يف التعبري مع داخل شعوره الالواعي، فهي بذلك خترج بصور متفاوتة اجلمال يف الطرح واألناق

 ئيف الوصول إىل  ذهن القار  العلم أن  كلها تصب يف اجتاه واحد هو الرغبة الصادقة 

الناقد يف تعامله املتكرر  ئسمات اليت تلوح للقار الإن من أهم اخلصائص البنيوية و " وأحاسيسه،

ها األدباء يعتمد هي ظاهرة كثريا ماىل سند اجلملة الفعلية األصلية والفرعية و إ االتكاءهو شيوع 

لعل أمهها املسامهة ئص عديدة يتمتع �ا هذا املنهج و ، كما أن هناك خصا8"مبختلف توجها�م
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توظيفه داخل ، إن استخدام الرمز و وز اللغوية داخل املضامني النصيةالفعالة يف اكتشاف الرم

د فك الشفرة والتوصل النسق البنائي حيدث نوعا من الرهبة اجلمالية الصانعة  لألثر اإلبداعي فبع

، ية وتدرك حالوة اإلجناز املتعب واملمتع يف ذات الوقتلألسرار املخبأة حتدث املتعة الفكر 

فحضور الرمز يضفي نوعا من التعقيد اإلجيايب ملا له من مجالية احلضور وتشويق الغموض، فوجوده 

هو عرضي  كل ما يوي يهملإن التحليل البن" ،ألديب ملا له من لذة فكرية مميزةمتعمد من طرف ا

فلسف إذا كان من متطلبات فعل التال يهتم إال مبا هو حقيقي وجوهري وثابت و هر و من الظوا

هذه املاهية التفكري يف ماهية اإلنسان والبحث الدؤوب عن جوهره، فإن التوصل إىل هذا اجلوهر و 

، فمن خالل حتديد 9"الذاتقبلي يف هذا اإلنسان بأتى لنا إال مبعرفة ما هو أصيل وثابت و لن يت

املنطقية املوافقة للعقل، فكل خلل ميس أصل كن التوصل إىل النتائج الصحيحة و األسس الثابتة مي

املقصد، كما أن هذه اخلاصية هي اليت جعلت املنهج با�يار الوجهة و  ئاألعمدة الرئيسية فهذا ينب

يف الوصول للدالالت احلقيقية  يتوافق بشكل كبري مع املنهج األسلويب الذي له نفس اهلدف 

يصبح بذلك قوة حتليلية يعتد �ا يف عمليات حتليل لالكلي  واالندماجالتام  االلتحامليحقق 

  . النصوص اللغوية املختلفة

  :  المظاهر الفنية ألساليب البنى النصية -2  

النفسية اللغوية و  ةالنص األديب هو الوحيد القادر على اجلمع بني املقومات الفكريباعتبار       

داعية الدفينة يف أعماق األديب األحداث التجريبية يف قالب تُعكس فيه الطاقات اإلب الوجدانية مع

بتكر بأساليب خترج عن احلاملة للذوق واجلمال املول إىل املراتب الفنية احلاملة و اليت عربها يتم الوصو 

إن أول ما يتبادر إىل الذهن أن النص " هلادفة،للمعاين ا العادي يف صقل الدالالت املؤديةاملعتاد و 

ما بينها ومتشابكة وهو ما يصعب من مهمة الدارس للنص ذو عناصر مرتابطة لكنها متصلة في

جلى بوضوح ما يعرف تومن خالله ي. 10"ويدل على الرتكيز والدقة يف اختيار البىن بالنسبة للكاتب

  .بأسلوب الكاتب

راسة شاملة للنص وغربلة دقيقة حصرها يتطلب دلبىن كثرية ومتنوعة و بد من التوضيح بأن اوال"     

جناز أي قراءة نقدية بدون اعتماد اخلطة احملكمة إميكن  ،حيث ال11"وهو ما جيعل التحليل يطول

فهو ظاهرة مالزمة للعملية "سجة اللغوية احملاكة عرب األسلوبيف رصد خمتلف اجلوانب املكونة لألن

ا يتمتع به سيما النص املكتوب نظرا ملثرها يف القول الهلا أالتعابري اإلنسانية و  ، تتجذر يفاللغوية 
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يكشف عن من مستوى اجلملة و ابتداًء  هو يتجلى، و ية يف البث اللغويالقصدمن انتقاء التعابري و 

  . 12"و الكاتب حسب نظر البعضأصاحبه كونه طريقة خاصة باألديب  ميزة

  ): ي اإليقاع( البناء الصوتي  -2-1

مل به فهو يلعب بأوتار اجل االستخفافميكن  األثر الذهين الذي حيدثه الصوت الإن      

الشعورية لة عن التصورات الذهنية املتمركزة يف الذاكرة مع الدوافع و العصبية فيحرك املناطق املسؤ 

تخلص الكانت حزينة يرغب بالتنفيس عنها و الرغبات املتولدة سواء  فيحدث بذلك القبضة على 

أثر على الروح     ، فالصوت له�ا االستمتاعمعاودة يرغب يف اسرتجاعها و  من أملها أو سعيدة

ء يف إضفاء فالبىن الصوتية عرب فضاء النص تأيت لتسهم جبال"،ككل من السمع والذهن والنفس

ترغيب ذلك كله أفضى إىل طابع اجلمالية عليه ولتحدد الدم يف سطوره ولتبعث احليوية يف فقراته و 

،حيث تبقى 13"عباراته ال يكل من ترداد كثري من مجله و  جعلهو  ،املتلقي يف خطاب الباث

،من املتجددة االنفعاليةاألصوات املنتقاة يف تشكيل الكلمة املؤشر القادر على حتقيق التوازنات 

وافقة األحداث املتة والدالة، كل على حسب األفعال و خالل انتقاء جاد جلزئيات األصوات املعرب 

لداللة املرغوبة مساته اليت تتغري يف كل مرة يلتحم فيها بصوت مغاير لتأدية اصائص الصوت و مع خ

إن املستوى الصويت للفظة هو الراصد لتغريات شكلها ضمن الرتكيبات اللغوية " منه بأكمل وجه،

فها توظيو  ،تو هو ما يفتح للمبدع أفقا الستغالل التدرجات اإليقاعية الناجتة عن تلك التغريا

،حيث ميكن 14"مجاليا يف النص األديب لتصبح اللفظة يف النص األديب آخذة بعدا مجاليا دالليا و 

يلة أثرها يف خمو  ،حتديد درجات تأثرياته مبستوى الدفقات الشعورية الناجتة عنهقياس هذا البعد و 

التصورات كريات و الذ  على الرغم من صعوبة الرتدد املستمر إىل تلكاملستقبل للمادة اللغوية، و 

ا تنوعت املشحونة املمثلة عرب األصوات اللغوية فإنه حيقق اإلبداع الفين الذي تزداد قوته كلم

قد عين به د نظاما أساسيا يف تكوين اللغة ومساعها و فالصوت يع" ،املركبات الصوتية الدالة

يف أثره يف املتلقي و و  ،سهقواعد تشكله وتأسإىل أوصافه و  افأشارو النقاد اللغويون والبالغيون و 

  .15"ليت تتالقى فيها أحيانا الصنعة والطبعشروطه ا

سيما يف تلك القابلية مرونتها والركية اللغة وثرائها و الصويت يعرب عن ح"وهذا ما حييل إىل أن     

عنصر أساس من العناصر  ستبدال صوت لغوي بصوت لغوي آخر وبالتايل فإن الصويت هوعلى ا

  .16"تركيب اجلملة و الكلمة  يفية كونه غري مستقر املكونة للبن
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 واالختالفعدم الثبات الصوري لألصوات داخل البىن املتغرية يضمن التنوع اللفظي إن     

اللة مع النمو حنو مسارات أفضل، بشرط أن تكون حاملة للد املتكامل بني العناصر الصوتية

من عليها  املفروض االختياريذ، فيكون بذلك فنالتعاين الصحيحة يف أوجه اإلتقان والدقة و املو 

تعبريية لدى فصاحية و إبالصوت ترجع إىل كونه وسيلة  االهتماممسألة و "سلطة الكاتب وحده،

د فردد يف جواحنه ، إذ بفضله حتاور معها يف نغم واححبياته وطبيعته االتصالاإلنسان  شديدة 

قة الربانية املمنوحة لإلنسان ال يستطيع ، فبدون هذه الطا17"أصداءها وشدا معها يف حلن أبدي

حات اخلارجة التعبري يف أبسط صوره و بالتايل سيغيب العدد الالمتناهي من تلك اإلفصا

داخله فمن خالهلا  حيقق التوازن الطبيعي لتطوره عرب مرور اللحظات  لاملدمرة بالطاقات املكبوتة و 

حلركية إن الصوت هو أداة اإلنسان ا"ة أنفاسه،يف دورة مستمرة إىل �ايالضاغطة على كيانه احلي 

، لذلك ليس هناك لغة بدون أصوات باآلخر والعامل وما حيويه االتصالاحملورية إلثبات الوجود و 

فهو ... األداء ألخرى يف التعبري و فإن الكلمات تتألف من أصوات قياسا إىل أدوات اإليصال ا

لصوت إذن هو احللقة اجلامعة بني عناصر النص فا ،18"ميثل أحد األنظمة اللغوية املتداخلة 

مستويات متالحقة من النظام النصي مهما  رر الدالالت يف اجتاهات مربجمة و األديب، فعربه تتح

كان قالبه املوضوع فيه، لتصل إىل مستقبلها فتكسب تلك املقطورات اللفظية املتشابكة فيما بينها 

من النغمات اإليقاعية ا�هورة  عرب حلتها البهية لةسلسبىن املتللبنظام مبتدع من عند املؤلف 

  ..املفاهيم يف صورها الكاملةوسة العاملة على إحلاق املعاين و والطَرَقَاْت املهم

  :البناء المعجمي- 2- 2 

البناء السليم  ى، فالبنية هي الوحيدة القادرة علإىل أصل الشيء ومنطلقه دائما كوني رجوعال      

ست بالغموض يف معانيها املقدمة وغرابة اللفظ مهما اكتداخل خميلة األديب و  ار املرسومةلألفك

روعته الله ميكن احلكم على جودة النص و ، فهي املنبع األساس الذي من خوالعمق يف دالال�ا

فالبىن اإلفرادية مبثابة املواد األولية يف " إكسابه اخلصوصية املميزة له دون غريه من النصوص ،و 

ألنه شتان  التشبيه يكون نشازارار بأن التمثيل قد يكون ساذجا و أو بناية ما مع اإلق تشييد صرح

ره هلا يعكس درجة حسه اختيا،فانتقاء األديب للفظة و 19"البناء املاديبني اإلبداع الفكري و 

قوية الداللة لما كانت اللفظة بسيطة الرتكيب و ذوقه اجلمايل ومستواه الفكري فكاإلبداعي و 

ملعجمي إن املستوى ا"وخياله، ئالمست ذهن القار ألثر املرغوب و ن اجلمال وحققت ااقرتبت م
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على الرغم من أنه ال يشغل  االستبدالو  االختيارينطوي على كفاءة األديب وقدرته على التنويع و 

بذلك ميكن أن و ... ات اليت تضمها معاجم اللغة إال جزءا معينا من هذا الكم اهلائل من املفرد

إن املعجم هو املنهل "،20" تكونه مع أنه مبفرده ال يكون خطابا أو نصا بناء النص و  يسهم يف

و اخلطوة األوىل إلجناز منتوجه وحاجته إىل هظمأ الشاعر وحيرر معانيه وأفكاره و  يطفئالذي 

تولد اللفظ لذلك فإن الكلمة تستمر يف العطاء إذا كانت احلاجة إليها دائمة  االتصالاإلبداع و 

يزوده غوية  و ن قدرة األديب على التنويع اللفظي يفتح له مساحات شاسعة من البحور الل، إ21"

حيث يستطيع عربها أن يكرب النص  األداءالراحة يف ية حتقق له الفخامة يف التعبري و لبطاقات دال

ينمو حبسب اخللجات الفكرية املستوحاة من التجربة األدبية للكاتب، فيساعد ذلك على تطوير و 

غوي املقدم إىل املستقبل، هذا األخري الذي لكتسبات الذهنية املنغمسة يف تفاصيل النسيج الامل

  . تذوقه  للعمل األديب يف مدى تقييمه و النزيه  يلعب دور احلكم 

   :البناء الداللي -2-3  

، كريالف مستواهو  ،اليت متنحه قيمته الذوقيةو  مصطلح،اللة هي مبثابة الروح اخلفية للالد       

الوجود اللغوي، فعربها تتحقق  أساس من وهبذلك ميحشيئا فارغا و  صطلحن دو�ا يصبح املفم

صبح النص بذلك بريقه اخلاص، فيدقة املكسبة للفظ مجاله ورونقه و املعاين الصاالقيم الروحية  و 

د حمددا  احلديث مل يعفالبحث الداليل" ،م اجلزئيات املختلفة واملركبة لهحمكمتجانس الدالالت و 

إمنا اللغوية أو الكتابية أو اخلطية و إمنا اتسع ليتحول إىل فضاء داليل عريض يف سطح الظاهرة و 

الداللة من أجل اقتناص مستويات املعىن و  إىل ما بعد النصوص يف األعماق إىل ما قبل النص و يغ

قتصر على اللفظ فالداللة ال ت 22"اليت ميكن أن ينبين �ا النص بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

الناتج يف الفرتة الزمنية اآلنية، بل هو مرتبط بطريقة حمكمة مبا له من ظالل خفية يف نفسية 

املنسوخة يف ذهن املبدع ، ليأيت دور الطاقات التعبريية  تلك اخللفيات الزمنية املاضية  و األديب وب

ميكن القول أن "لفظي،علي داخل الرتكيب اليف إخراجها من بئر الالوجود إىل احلضور الف

لية وفق الوحدات الداللية يف النص أو اخلطاب تشكل حقوال خمتلفة تنتظم فيها الوحدات الدال

الدالالت املعجمية "بالتايل فإن و  ، 23"عالقات تصب يف احلياة واملوت والعمل لليوم اآلخر

  .24"عددةأحادية التفكري و اإلجتاه عرب الداللة األصلية ا�ازية برتاكيبها املت

  ):  رفولوجي و الم(البناء التركيبي -2-4  
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تركيب البنيات الصغرية فيما بينها يعطي لنا مناذج متعددة من السالسل اللغوية املتتابعة إن      

ثري منها على هذا األساس يتم تصنيف الكو   ،وظف  فيها من دالالت متكاملةعلى حسب ما 

هو أن الوحدات الصرفية بنسيجها تشكل  فيه ال شك مما"و ،عرب األنظمة البالغية والصرفية

 نوعالتبالغية من منطلق كو�ا وسائل لغوية تتمتع بقدرة عالية على  إحياءاتعميقة و دالالت 

  . 25"املدلوالتذلك التنوع الداليل بني الدوال و ، مشكلة إىل بعضها البعض باالستناد ،االنتشارو 

وتاد األلسنية اليت تؤسس للنص وتنوع باأل �تم"لبىن وميكن لنا أن نضيف أن مثل هذه ا      

 االمسيةاألفعال أو يف تراوح اخلطاب بني اجلمل ء و تتمثل على وجه اخلصوص يف  األمسافقراته و 

فال ميكن أن تبقى اجلزئيات الدالة مبعثرة حيث  ،26"؟ واجلمل الفعلية وأيهما أكثر ورودا وملاذا

ويف نفس الوقت ال ميكن كل ما هلا من حزمات داللية   إيصالى تفقد معانيها الكلية العاملة عل

" ،دون غريه املنشئهلا أن تلتحم بشكل عشوائي، لذا يشرتط  وجود النسق اخلاص النابع من 

طريقة ها لتحقيق أشكال كتابية خمصوصة و بني الكلمات يف تأليف االنسجامفالرتكيب هو نتاج 

وضه أو خطئه ورداءته لتعلقه باختيار األلفاظ وترتيبها كشف عن وضوحه أو غمتركيبية هي اليت ت

كثري   ،هذا النسق أو النظام خمتلف ومتنوع من لغة إىل أخرى، كما أنه يتعرض إىل27"تنسيقها و 

إذا مل ، حيث أنه من الصعوبة فهم قواعده األساسية املعتمدة يف الطرح من التغريات املفروضة عليه

التطبيقية اليت تسهل له املرور ميكانيزماته صا دقيقا لكل حمتوياته و يكن املتلقي دارسا جيدا ومتفح

إذا كانت اللفظة املفردة على ما تتطلبه و "اط داخل النسيج اللغوي بسالسة واحرتافية،قطع أشو و 

إمنا تستند فإ�ا ال تكتفي بذا�ا بالوصف و  من مقاييس تكفل حتقيق جانب من أدبية النص

كون حينئذ حمكومة بذلك الرتكيب وببنائها هي داخل تركيب بعينه لتو  دبيتها مما يضفي عليهاأل

بني األلفاظ ،فالرتكيب إذا مل جيمع 28"عدم اجلودة يمكنها أن تتبادل مواقع اجلودة و مع غريها ف

الصادقة مع جر الدالالت العميقة ذات احلروف الدالة واجلمل املوحية املؤدية للمعاين املبشرة و 

تاج إليه كل ما حييوفر له حالوة العيش يف أكنافه و فسه داخل كوكب متناغم ن ئالقار  حيث جيد

  . غري صاحل لالستهالك أية حال من األحوال أنه فاشل و ، سيعترب يفمن اجلمال واخلرق اجلذاب

  :البناء الزماني و المكاني  -2-5

عنها  فمن شروط  االستغناء االستحالةهذه البنية من أهم البنيات داخل النص، حيث من        

سبية هي الوحدة الكاملة ن أهم ما جاءت به النظرية النإ"،يةئالبنائي اللغوي حتقق هذه الثناالوجود 
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انتهاء وجود أي منهما مبفرده لذا ال نرى مربرا للتفرقة بينهما إال �دف دراستهما ملكان و اللزمان و 

"29.  

هذا املكان دوما  أنمبا ساسي للفضاء و كان هو املكون األامل" :من هنا ميكن القول أنو      

 األشكال فإن فضاء النص األديب هو الذي يلفها مجيعا إنه األفق الرحب الذيمتعدد األوجه و 

إنه جمموع  الواحد أمشل من املكانفضاء يف الرواية بشكل خاص أوسع و ، فالجيمع مجيع األحداث

 املكان هو احلضن املادي ،30"سريورة احلكي روائية املتمثلة يفاألمكنة اليت تقوم عليها احلركة ال

الكلي  االستقراراملركبة من طرف األديب، فمن خالهلا يتحقق اجلامع لقطع األحداث املسرودة و 

أي ركن من أركانه فهو احلامي جلدران العمل األديب، حيث ال ميكن زعزعة والثبات اإلسقاطي 

فتوظيف املكان يف "ئ،سردياته املقدمة للقار و  الكاتب، كما أن له صور متعددة ترد مبا يوافق هلا

العمل الفين ال يرد اعتباطا فكل تصور للمكان هو وليد رؤيا خاصة باإلضافة إىل أن حتديد 

،واملكان قد 31"الوساطة ن األمكنة على عالقات املوافقة واملخالفة و املكان يعتمد بارتباطه بغريه م

ذائقة لغوية عالية ، فيحكم بذلك املبدع نتقاة بدقة و رد يف ألفاظ عديدة ميأخذ مساحات واسعة ت

، كما ميكن أن مت تقدميه من مادة لغوية ملالطويل املناسب لثروته اللفظية  و نسيجه على املدى ا

ورودها يكون مشرتكا كما قد يكون ، و ئد احلدود املتصورة من طرف القار يكون ضيقا إىل أبع

حيوي للفضاء الروائي فتشخيصه مهية كمكون أساسي و أ"،  فللمكانمنفصال حبسب احلاجة إليه

شيئا حمتمل الوقوع ، فهو الذي يعطيها واقعيتها  ئمن أحداث الرواية بالنسبة للقار هو الذي جيعل 

الراسم خلريطة األحداث حملدد و ،فهو ا32"فكل فعل ال ميكن تصوره ووقوعه إال ضمن إطار مكاين 

ز ، حيث ال ميكن تصور أي عمل خارج عن احلي السليماعلة داخل البناء األديبالتحركات الفو 

احلبك والصقل واملمارسة املستوعب جيدا لتفاصيل  ئاملكاين امللموس من طرف القار 

ليه كعنصر النقاد بالنظر إل الروائي تشد اهتمام الدارسني و تبقى خاصية الزمن يف العمو "اللغوية،

ميكن فهم  بل إن بعض النقاد ذهبوا إىل أنه الضمنه األعمال الروائية حموري تدور يف إطاره و 

نسان يف إطار احرتام خاصيته ، فالوعي بالزمن هو ما جيعل اإلعمل الروائي إال يف إطار الزمن و ال

الوجودي،ويدفعه إىل  االمتالءيضعه يف جمال سليب مينع عنه حقه يف يعاين من املشاعر املقلقة و 

السليمة املوصلة  من داخل النسيج النصي هو البوصلة،الز 33"االكتمالعدم اإلحساس بالفراغ و 

ي خلل ميس تركيبا�ا يوقع أحيح ملا يوافق املنطق السليم، و ضمان تسلسلها الصلفهم الوقائع و 
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" ،إنصداقيته املعتمدة يف سرد األحداثم، مما ينقص من قيمة العمل و ئيف التناقض اخلاط ئالقار 

الزمن  اشتغال التعرف على القرائن اليت تدلنا على كيفية أمهية دراسة الزمن يف السرد ، تكمن يف

، الشيء االجتاهاتهره بؤرة زمنية متعددة احملاور و ذلك ألن النص يشكل يف جو يف العمل األديب و 

فلسفية ا ا�ال قصد إجياد أطر منهجية ومنطلقات فكرية و الذي يدعو إىل تكثيف اجلهود يف هذ

مميزاته اليت متيزه عن روائي العريب خلصوصية هذا النص و يف النص ال لدراسة الزمن من خالل اشتغاله

ويبقى الزمن اجلزء اهلالمي يف الرتكيبة اللغوية اجلمالية، فال  ،34"ية العالية ئغريه من النصوص الروا

ى الوحدة األكثر حيث يبقه والتحكم يف مساره إنه شيء حتمي،يستطيع أحد اإلمساك بعناصر 

وبة يف اإلدراك فهو يلج بسهولة بني البىن الرتكيبية ليمنحها احلركة يف فرتة صعو قوة يف البسط 

ذا حىت هك�اية لينتقل إىل بنية أخرى ويفعل معها نفس األمر و نقطة دة بني نقطة بداية و حمد

احلياة بعد من نوعها تستعمل ثنائية  املوت و ، فهو بالفعل تركيبة فريدة ينتهي النسيج النصي متاما

  . بلحظات السعادة و احلزنمزجها 

  :طه حسين " شجرة البؤس " في روايةالممارسة النقدية األسلوبية -3

  :العنوان -3-1

لإلشعاعات  االنطالقيةإن السمة البارزة ألي نص أديب هو العنوان حبيث ميثل العتبة        

ركز يف اجلانب األعلى الداللية  واليت تتلخص فيه كل تلك الطاقات التعبريية لتصبح كتلة صلبة تتم

اجلذب أو و لتحقق التأثري  ئية األوىل اليت يصطدم �ا القار من النسيج اللغوي فتكون البادرة الذهن

اليت تتمركز يف  أخطر العتبات النصية فهيتعد عتبة العنوان من أهم و "،حيث ةالالتأثري والالمباال

بد من ا دائما للمعاينة وإعادة القراءة والحمفز وظاهرا و متثل منبها أسلوبيا بارزا رأس النص عادة و 

ود التعبري النصي من عميقة ملا ينطوي عليه من شفرة ال ميكن فهم حدراءة مستفيضة و قراءته ق

ك على تأثري ذل ... ة إىل حتليل منط العالقة بينها وبني املنت النصيهي حباجة دائمدون فحصها و 

  .35"فهم إشكالية املعىن 

كنونات العنوان أن تصبح عملية التحليل مكتملة دون استنطاق صريح مل ةاالستحالومن       

يف طيا�ا الكثري من املؤشرات العميقة العاكسة بشكل صادق ملا حيمله النص من اللفظية احلاملة 

فمن خالل املنهج "،مضامني تستحق الغوص يف جنبا�ا وفك أسرارها والوصول إىل رموزها الدالة

لعل ما جتدر النص من مجيع جوانبه، و  لذي يقوم أساسا على استنطاق أسلوباللغوي األسلويب ا
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فواصل كربى بني دراسة العنوان والنص  اإلشارة  إليه يف هذا املقام هو أنه ال ينبغي أن جتعل

إن ميزة التحليل اللغوي "،36"يف حق النص  إجحافابني علوم العربية ألن ذلك يعد وحتليلها 

 متوازنا ومتكافئا يف خمتلف واملوضوعية مجعاد على اجلمع بني الذاتية األسلويب حرصه الشدي

  :يلي  اليت يتم استنطاقها كماو " شجرة البؤس" والعنوان الروائي متثل يف مجلة  37"مراحل التحليل

املاضي فيها الالزمنية دون غريها يتوحد تفيد الثبوت والدوام و  امسيةمجلة : َشَجَرُة البُـْؤِس     

التداخل يعين بأن هناك قدرا من التعقيد و مجلة احدة ، فورود العنوان املستقبل دفعة و ر و واحلاض

حيصل له على النحو الذي حيتاج إىل قراءة أعمق من النماذج األخرى فهو حيتاج إىل استظهار 

تجسد يف العنوان ليحمل معىن ف أما عنصر احلذف ،عالقا�ا بالسياق اجلمايلوال و دقيق حلركية الد

يكون تأويل هلذا الرتكيب على بساطته و ، حيث ترتفع اجتاهات اللدالليةتوسيع دائرة التوقعات ا

  .فيهتفجري الطاقات الكامنة ذف القيد لزيادة الدفع احلركي و عادة  حب

باعتبارها الكتلة اللغوية اجلامعة للكيان النصي و املوحدة : الوقوف على البنية الكبرى -3-2

مستفزة  ومن جهة مستوياته الرتكيبية ذات أبعاد خالصة ملنتج النص وحده  لصفوفه الداللية و

الولوج حملتوى الكيان اللغوي املقصود بالتحليل دون  ميكن ال حيث من جهة أخرى،  للقارئ

  :كالتايل  خمتصرة  مقاطع سردية على شكل السردي بسيط لربناجمه تقسيم القيام بعملية تفكيك و 

ال حيضرون من أمر هذا ...تفرق الشباب و *" ة هو اإلكراه على الزواج ئيسيجذر املشكلة الر -

  .*الزواج شيئا

  .*وثيقة الطالق جللنار... مضت أشهر و * توقعة من األبناء املغري ردت الفعل -

ان ويف اإلنس *الصراعات احملبوكة الناجتة عن جمموع املشاعر املسرطنة يف أعماق القلوب السوداء -

  . *اليأس مظاهر احلزن و  ...خصال بغيضة 

... وإمنا هي امرأة واحدة  *الذي مل تستطع حتمله و باألمل  هروب نفيسة من الواقع املذل املليء-

  .*أن خيلو إىل نفسه

... وأقبل مع ذلك ذات يوم شيخ  *حماولة التكفري عن الذنوب واآلثام اليت اكتسبها خالد -

  .*ابتأست يف حيا�ا ما ابتأستو 

 آخر مجلة يف الرواية إىل... ورأى الضحى  *اعرتاف تفيدة ألمها ب صوت احلق الرضوخ إىل-

*"38.  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  119 -  99: ص 

 

112 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  :البنية المعجمية -3-3

اللغوية اليت يشتمل عليها النص استخراج احلقول  إىل"تسعى الدراسة ضمن هذا الباب؛       

ه األلفاظ د ذلك دراسة هذهي جمموع  من األلفاظ اليت تنتمي إىل حقل داليل واحد لتتم بعو 

  عمودياأفقيا و 

بدراسة التطور : ما بعدها ، عموديا قتها مبا قبلها و ، أي يف عالبدراسة اللفظة يف سياقها: أفقيا 

املعجمي للكلمة مبا خيدم النص واستغالل خمتلف اإلحياءات اليت ميكن أن حتتملها اللفظة خلدمة 

  :لتصنيف بالشكل التايل هذا الرأي النقدي يكون ا بإتباعو ، 39"املعىن العام للنص

ويف ("جند منها اجلملة التالية   :متعددة داخل النسيج الروائي وهي كثرية و :الجانب األفقي 

  .40)"خلق اإلنسان مربأ منها... معه اإلنسان خصال بغيضة ليس أحد يدري أخلقت 

متشا�ا بني قي تناسقا متواليا بشكل يلجاء الرتابط بني كل بنية سابقة والحقة متسلسال و حيث 

، فال ميكن فصل جزئية عن أخرى  االنسجاماملفردة ونظري�ا،فالعالقة قائمة مكان الرتابط و 

  . توضيحه املعىن و  اكتمالللمحافظة على 

بني األمساء و (تصنيفه على شكل حقول لفظية تتوزع و  توضيحهوميكن : الجانب العمودي 

  ) األفعال و الصفات 

، ه، بغيضة، ميزق، حيرقه، اهلجران، احلرمان،العذاب، عنف، يبكنياألليم، يكر : حقل األلم -

  .الشقاء 

، اإلمث، أقسى، أعىت، أجهل، أثيمة، خداع، الغضب، العدوان، اخليانة، القسوة: حقل الظلم  -

  .، الغرية ب، احلسد، احلاإلمث

صرب، حنان، ، آماال، الالزواج، اطمأنت، رضي، زفت، اخلري، رمحة، حبها، رفق :حقل األمل  -

  .، ابتسامة الراحة، يبتسم، يستغفر، يستعينه، خيطب

، حمزونة، يائسة، ندمه، البؤس ،حزن، دموع، البائسة، اإلهانة، الشباب، عجزت:حقل الحزن-

  .عبوس 

 من حيث التقدميمن حيث زمانيتها أو الزمانيتها و تتم بدراسة اجلمل  ":البنية التركيبية -3-4

كري إضافة إىل نالتمن حيث التعريف و و ...وأدوات الربط ،...ل والقصر والتأخري ومن حيث الطو 

ومن خالل هذا ، 41"املعاين اجلزئية ص مع ربط كل ذلك باملعىن العام و مستويات اخلطاب يف الن
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القول ميكن إعطاء توضيح بسيط لكل جزئية من هذه اجلزئيات مستندين يف ذلك على أمثلة 

  :موضحة من النص الروائي 

ة املألوفة يف الصياغة النحوية الزمنية هنا ال يراد �ا األزمن" البد من توضيح أن :انية الجملةزم- أ

ا تنظر له القوانني مل ال جتنحو  دبية اليت ال تعرتف بالقواعدإمنا يقصد �ا الزمنية األوالصرفية و 

عنه من خالل  تكشفكله فزما�ا حتمله يف نفسها و   إمنا هي أزمنة متحررة من أولئك، و النحوية

( " ني التالينياملثال اجلملة الزمانية  و زمانية على من األمثلة املوضحة و ، 42"التعبري عن مدلوهلا 

إمنا هي  ...،أعواما أن يكون هلا زوجاهذا الفىت اليت انتظرت أعواما و  فتجنبت هذه البائسة رؤية

  . 43")بؤس األليمال أن حتتمل هذا الحدة مل تستطع أن تقيم يف الدار و امرأة وا

املتلقي بالشكل تقدمي البىن اللغوية و الرتاكيب الكالمية إىل فيه يتم و : التقديم و التأخير- ب

من خالل و يلفت حسه اإلدراكي على ضرورة استيعاب الداللة  املراد إيصاهلا الذي يشد انتباهه 

لصياغة  منط خاص ايل فرض بالتالتالعب األسلويب البليغ يف األماكن اليت حتتلها جزيئات النص و 

درجة فهم املتلقي و يالئم  باملنشيءاملتعلقة الطاقة اإلبداعية  جتود بهاملستويات اللفظية مبا 

ثيقة الطالق بل كتاب ذات يوم حيمل إىل خالد و أق(": العديد من اجلمل منها نرصده يفو 

  .44")جللنار

تقاطيع سنخلص إىل قرأنا النص  " ماضمن هذا املفهوم يلفت انتباهنا أنه كل :القصرالطول و - ج

القصرية حسب مقتضيات احلاجة الكربى اليت تنوعت بني الطويلة و أحدثتها اجلمل أو الوحدات 

واليت تنوعت بني الطول و داخل املنت الروائي  من مثة ميكن متييز العديد من تلك الوحدات و  45"

ضارة عن إصالحها أم خلق بل ليس أحد يدري أخلقت معه فعجزت احل(": كمايلي  القصر

  . 46")...من يدري؟...  مل تسأل فيه جلنار ...اإلنسان مربأ منها مث كسبته احلضارة إياها

  "حىت "،"أو"، "الواو" ، "الفاء"، "مث "أدوات الربط تنوعت ما بني  إن :أدوات الربط -ه

ن األسلوب وبالرغم مما يذهب إليه الباحثون بأ":الخطاب في النص توجيه  مستويات  -و

نظام اجلمل لتعدد ئي ما ينبغي أن يلتزم صورة واحدة، بل يتنوع يف تراكيبه اللغوية والتعبريية و الروا

ى ضمري الغيبية أو الضمري بتنوع مستويات اخلطاب فإن طه حسني كان يقتصر علصوات و األ

    47"ث بصفته سارداتنوعا يف الرتكيب إال حني يتدخل البا ، ومل نلحظ جتددا يف التعبري أوالثالث

  ).جلنار"(أنا........ "ما أحب أن أفارق هذه الدار ليس يل يف الزواج أرب و " -
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  ).مىن( "هي.........................."زالت تؤيت مثارها إن شجرة البؤس ما-

  ).خالد" (هو ......" 48"ال بناتك بعض هذه الثمارفعسى اهللا أن ال تذوقي أنت و -

  :يف هذه البنية ميكن التمييز بني:  البنية الصوتية-3-5

من التكرارات املسامهة يف خلق اإلحساس العايل  ةوعمتكون عادة مؤدية � :إيقاع الكلمات- 

يت يراد ، كما يزيد من توكيد أمهية اللفظة الفق حلالة التدفق الشعوري للباث والساردباإليقاع املوا

إمعانه يف حماولة فهم ملا يريد  بؤرة األمل وحد البصر و إىل االنتباهمع  شد  ئمعناها إىل القار  إيصال

قية اجلميلة املؤدية ، مع ظهور التناغمات الطبيانه عن طريق هذا التكرار املوظفالكاتب ب

تقريب الصورة إىل خميلة املستقبل احلامل لألثر جودة يف اإلقناع و لدالال�ا اإلبالغية بكل حرفية و 

  . اللغوي 

) ...                                                             أظهرت ، أظمرت(، )الصباح ، املساء(، ) ،كثرياقليال( ،) الصغرى ،الكربى(-

ان،حزنا،يأسا ، احلرمر�ا، ميزق قلبها متزيقا وحيرقه حتريقا، اهلجرانض، ، بنيها، زوجهاآماالآماال و (-

  )....، توثيقا، متانة

سلوبية ىل وجود نوع من التضاد الداخلي باعتباره إحدى البىن املركزية األكما ميكن أن نشري إ

  : النتيجة هلا ثالث احتماالت وهذا  بني خالد ونفسه  و 

اين وقوة ضعف الث-***،) على احلالة االستمرار(قوة الثاينضعف األول و -**تكسر اإلثنني ،-*

  .) الشعور بالرضى(األول

  :النتيجة هلا احتمالنيها و و تضاد خارجي بني جلنار وحميط

للحزن  االستسالم( قوة األول ضعف الثاين و  -**،)نتصار بالصرباال(قوة الثاين ضعف األول و -*

  ). اليأس و 

عن ركب احلاصل تخلف لإن الغالب على جو النص الروائي هو التشاؤم املمثل بصفة عامة ل 

ا�سد يف شخصية جلنار اولة التغيري و اضر السليب دون حمالثبات على احل معالتقدم حنو املستقبل 

 أو إحداث نوع من لتغيريلصريها دون أدىن مبادرة املستسلمة ملفة، املهزومة و الضحية الضعي

التقدم فهي  اإلصرار حنو النجاح و الذكاء و إلرادة القوية العاكسة للشجاعة و املقاومة من خالل ا

 االستفادةو ر بالتقدم حنو املستقبل املبشر باخلري  بعيدة عن حملات التفاؤل  املتمثل يف مواكبة العص

  . من املاضي األليم
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  :البنية الزمانية - 6- 3 

تتعدد األبنية داخل املنت الروائي، ومن بينها جند عدة حماور أو أوجه خمتلفة لعنصر واحد وهو 

جل يف يني يسزمن القصة ضبطهما معا يكون من خالل حمورين متواز زمن السرد و " الزمن، إذ أن

ينظر من خالل عدة مناذج إىل أنواع العالقات اليت إحدامها زمن السرد ويف اآلخر زمن القصة و 

إىل وقائع  ئحداث يف السرد حبيث يتعرف القار تتم بني حمورين ، هناك أيضا إمكانية استباق األ

فارقة أي عندما هذا ما يطلق عليه النقاد البنائيني املن حدوثها الطبيعي يف زمن القصة، و أ وقبل أ

  . 49"ال يتطابق نظام السرد مع نظام القصة 

            

  زمن السرد

  

  

  

  زمن القصة

  

       

   

  :البنية المكانية -3-7

املتمثل  ،هو الفضاء اجلغرايفأيضا   هو املكان، الذي هو إن ما يهمنا داخل النسيج الروائي     

 متييزها يفميكن و ظهرت داخل الرواية بشكل متكرر ساحة اليت يتحرك فيها األبطال و يف امل

  ،دار األسرةاحلجرة و  ؛يتيف لفظمتجسدة يف النص على سبيل املثال جندها و : المنفتحة األماكن 

، مث ال خترج منها إال إىل جوار فتذهب إىل حجر�ا فتلزمها أياما(":ا هو موضح يف هذه اجلملكم

 ")و فيها وال تأثيماليت ال لغدار اليت ال يعرف أهلها حتاسدا وال تباغضا وال تعاديا و أبيها يف تلك ال
 على أ�ما ففي كثري من التحليالت و القراءات النقدية يتم احلكم على هذين املكانني ...،50

يف متثلت جتسد حالة خاصة هو من املساحات امللموسة املنغلقة ولكن ما نلمسه يف هذا املستوى 

 المكان الغلقفإن داخل أعماق الشخصية احملورية ومن مثة واحنصارها انكماش مساحة األحداث 

  موت جلنار 

 

وقائع 

 اجلنازة 

تأزم 

 األوضاع

تطبيق 

 اخلطة

احللم 

 الساذج

  وقائع اجلنازة

 

تأزم  موت جلنار

 األوضاع

تطبيق 

 اخلطة

احللم 

 الساذج
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صية لمة القلب ملا حيمله من خصو ك مثلمقدمة ضمن املنت، من بينها  يتجسد يف عدة صور

خله يف اجلو الذي تصنعه العيش بداو   حتقيق الوحدة املرحية لصاحبه مشاعر تضمن لهوأسرار و 

  . حتيكه األقداراأليام و 

كما جتدر اإلشارة إىل أن البنية الداللية مشرتكة مع باقي البنيات فهي تتخلل كل تفاصيل البىن    

  . ستويات اخلطاب األخرى باستجالء الدالالت املختلفة للبىن املتعلقة  مب

  : خاتمة

ميكن  ،نتائجالستخالصات و االدراسة البحثية التوصل إىل جمموع يتم من خالل هذه ال     

  :تلخيصها بشكل خمتصر يف النقاط التالية 

ال تقتصر على ذلك النمط السردي العادي من الكالم اللغوي فإن جودة هذه األخرية الرواية  -

، )البعد والقرب (الت عميقة املدى من حيث ية ذات دالتظهر من مصوغات لغتها الفكر 

العمل �ا داخل النسيج الروائي يف تقدمي ، باستخدام الشخصيات املنتقاة و )القصرالطول و (

  .تيارات طاقا�ا الداللية  املكونة هلا متنوعة من حيث بنيتها الشكلية و  األحداث داخل أطباق

البىن اللغوية بسيطة الرتكيب وعميقة اإلحياء يف الوقت م ركز طه حسني يف روايته على استخدا-

قع تقريب الصور اجلمالية  املستعملة، ذات الدالالت املأخوذة من الواذاته، حماولة منه لتسهيل و 

ا�سد للمعاناة يف دور الضحية ، مؤكدا على حضور العنصر النسوي املعاش يف تلك الفرتة الزمنية

اخلري ( بني ملة  فبذلك يرسم لنا القطبني الكالسيكيني  املتضادين القسوة يف دور القوة الظاو 

  ).النور الظالم و (، )الضعف والقوة (، ) والشر 

السردية الروائية ، دارسة هذا اجلنس األديب، من النصوص مناسبا مل تحليليال املنهج عد ميكن -

ختتلف ملشكلة للنص فهي تتنوع و خمتلف البىن اللغوية احملبوكة وا لضمانه من جهة التحكم يف هذاو 

خاص وبنظام حمكم و  ئبشكل غري واضح بالنسبة للقار  املناسب لألديب، االنفعايلحبسب احلس 

بالنسبة للكاتب دون غريه هذا من جهة، أما من جهة ثانية فالتحليل األسلويب يتطرق ملختلف 

 بتكر بالطريقة املتناسقة املطلوبة ليسلباحملدثة لذلك العامل املاللغوية املتفاعلة فيما بينها و  التفاصيل

   .اكتشاف املزيد تركيزه للغوص أعمق و و  ئاهتمام القار 

على لغة املبدع الروائي يف كثري قبات فالتعاون املوجود بني املنهجني مسح بكسر الكثري من الع -

، آخر عمل دونالنسق اخلاص باألديب دون غريه و  من مستويا�ا عرب قواعد ثابتة لكشف ذلك
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لف البنيات املركبة للنص باإلضافة إىل أنه ميكن اعتماد البنية الداللية كبنية مشرتكة مع خمت

   .السردي

مع اإلشارة بشكل جدي إىل حجم  تلك الصعوبة التحليلية للنصوص السردية ، ملا تتضمنه  -

خاصة  من مساحات لغوية شاسعة و ما حتمله من دالالت عميقة ذات تراكيب إبداعية فنية

وهذا ما جيعل بالكاتب و اليت تتطلب من احمللل القوة النقدية الثاقبة و الرؤى التحليلية املتجددة 

  .ا�ال مفتوحا للمزيد من الدراسة و البحث و ما يضمن له االستمرارية و النمو 

 ،أكثر سهولة وجناعة - خاصة الروائية -السردية  نصوصباإلمكان أن تكون عملية حتليل ال -

، من طرف الروائيللبنيات اللغوية املنتقاة  الكثري من الفحص املتمعنعند الدارس  خاصة إذا توفر

اللغوية العاملة على  تلك اجلمالياتيعمل بشكل متفان يف رصد ، الذي فكري اخلاصالهود وبا�

 .ة اجلذابةالفنية األسلوبي و كشف مجاليات البنيةإضاءة العتمات 

  

 هوامش
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معامل نظريٍَّة لقراءِة النَّصِّ وتْأويِلِه من خالِل حموري الِقرَاءِة مع "وسطانسكُ "ُة أسَّست َمْدرسَ      

ِل التَّفاُعِل احلَاِصِل بني يف ذلك على ِفعْ  تْ نَ وراهَ ". هانس روبرت ياوس"التَّلقي مع ، و "فولفغانغ إيزر"

ٍة من املفاهيم اإلجرائيَِّة، ولعلَّ من أبرزَِها البياَضاِت  النَّصِّ والقارِِئ، ويـَُقوُم ُكلُّ حموٍر من احملوريِن على ُعدَّ

 .الَبحثِ النَّصِّيَِّة، اليت َتْسَتأثُِر باهتماِم مشُروِع 

داَخلُة يف ُمَناَقِشِتِه للوْضِع األنطولوجي للبياَضاِت، مع اَألْخِذ بعِني االْعِتَباِر إَشاَرة 
ُ
وتكُمُن أمهيَُّة امل

انطلق من النَّصِّ إىل اعتياِص ذلك؛ ألنَُّه مل ُحيَِدْدَها على حنٍو دقيٍق، وأكثر من ذلك، ضيٌِّق؛ ألنَُّه " إيزر"

  .ّي يف َمتِْثيِلَها، ممّا يـَْفَتُح ا�اَل رحًبا لالجتهاِد يف هذه الزَّاويةِ الشِّعر السَّردي دون 

، وانتاِج  ولن يتمَّ ذلك إالَّ باإلجابِة عن اِإلْشَكاالِت الرَّئِيَسِة، كيف ُيسِهُم البياُض يف ِفْعِل ِقَراَءةِ   النَّصِّ

يَِّة تُعبـُِّر عن اخلطاب األدّيب يف ُكليَِّتِه؟ أال رسم معامل بياضاٍت نصِّ " إيزر"إىل أيِّ حدٍّ استطاع الّداللِة؟ 

؟  ُميِْكُن تصوُُّر أمناٍط للبياضاِت خترُُج عن ُحُدوِد إمكانيَّات التَّوليف بني العناصر البانية للنَّصِّ

   قارئ، خطاب بياضات نصيَّة،نص،  :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The "Custans" school established theoretical features for reading the text 
and its interpretation through the two axes of reading with "Wolfgang Iser" 
and reception with "Hans Robert Yaus". In that, she wagered on the action of 
the interaction that takes place between the text and the reader, and each of 
the two axes is based on several procedural concepts, and perhaps the most 
prominent of which are the textual linens, which are of interest to the 
research project. 

                                                           
  mezilmed1@gmail.com. يلطحممَّد مز    *
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The importance of the intervention lies in its discussion of the ontological 
status of the lineages, taking into account the reference to "Isr" to this 
concern; Because he did not define it accurately, and more than that, it is 
narrow; because it started from the narrative text an not the poetic in its 
representation, which opens the way for interpretations in this angle. 
Keywords: Text, Textual linens, Reader, Discourse 

  
 

 :توِطَئةٌ 

َعاِصِر ونظريَّاِت حتليل اخلطاِب ُمْستِنَدًة على الَقارِِئ َأْكثـََر 
ُ
نَهجيَُّة للنـَّْقِد امل

َ
أضَحْت املنظوَمُة امل

ؤلِّفِ (من أيِّ وْقٍت  َمَضى، بعدما رَاَهَن النـَّْقُد األديبُّ لُِعقوٍد طويلٍة على الَكاِتِب 
ُ
، وبَِزَمٍن أََقلَّ )امل

َداَخَلُة الِعْلِميَُّة لِتَـْفِسِري تلك  على النَّصِّ مع
ُ
البَـْعِض اآلَخِر من َمَناِهِجِه، وال تسعى هذه امل

راِهَنِة على الَقارِِئ، ويتمحضُّ 
ُ
التَّحوُّالِت الطَّارِئِة؛ بَِقْدِر ما ُحتَاِوُل االقِرتاَب من أَبـَْرِز النَّظريَّاِت امل

ْدَرَسِة 
َ
َتعلِِّق بالِقرَاَءِة مع ، يف ِشقِّ "ُكوسطَانس"الشَّْأُن مل

ُ
، َحيُث َتْسَعى َجاِهدًة "ولفغانغ إيزر"َها امل

، ُمْسَتِفيًدا من ُجُهوِد  l’acte de la lectureائيَِّة اليت بلورها يف ِكَتابِِه رَ ملناقَشِة َأَحد املفاهيم اإلجْ 

  .ةِ ، ويتعلَُّق األمُر بالبياَضاِت النَّصِّيِّ "رومان إنـَْغارَدن:"سابِقيِه ك

َتَمِعُن يف ُفُصوِل الِكَتاِب املذُكوِر آنًفا تـَرِْكيزًا من ِقَبِل صاِحِبِه على التَّنظِري للبياِض 
ُ
جيَُِد امل

أطروحات ومفاهيم إيزر رغم حديثها عن « انطالقًا من السَّرِد، ُدْوَن ِصْنوِِه الشِّْعرِّي، َفُمعَظُم 

وال يبُدو . 1»أديب بعينه وهو الرواية  النص بشكل عام، تبدو وكأ�ا صيغت على مقاس جنس

. ذلك األمُر ُمْسَتَساًغا بالنَّظَِر إىل طبيَعِة اِخلطَاِب الشِّْعرِيِّ، اليت تغدو َأكثـََر إتَاَحًة للَفرَاَغاتِ 

الورَقُة الِعلِميَُّة ولذلك َسَتَتَمحَوُر . إذا ما ِقْيَس بالسَّرِديِّ . واسِتَجابًة لِفْعِل القراَءِة والتَّأويِل ِبَوْجٍه عامٍّ 

َدُه من ُوْجَهِة نَظٍَر ِجْشطَالِتيَّةٍ " إيزر"على البحِث يف ماهيَِّة البياِض؛ ألنَّ  وُهو َما يبَعُث  طرِح . حدَّ

فهل البياُض ُمْعًطى . عَدٍد من التََّساُؤالِت َحْوَل َحِقيَقِة البياَضاِت، وأثَرَِها يف َتْشِكيِل داللة النَّصِّ 

ْعَطى؟ أم هو ُكُموٌن يَْظَهُر للوُجوِد ِمبُجرَِّد تـَْفِعيِلِه بَِنَشاٍط َنصِّيٍّ؟ 
ُ
أم ُمْنَجٌز ِقرَائيٌّ تَْأِويليٌّ لذلَك امل

؟ أو بتَـْعبٍري آَخر هو تلك الُقْدَرة النَّصِّيَُّة اخلالَقِة للتـََّفاُعِل، ِبَصْرِف النَّظَِر على نتاِئِجهِ  وهل . ِقرَاِئيٍّ

  منطاً وحيداً ؟ أَْم يُِتيُح إمكانيًَّة  ألمناَط ُأخرى؟" إيزر"النَّظرّي للبَـَياِض عند   يـَْفِرُض الَفْهمَ 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  136 - 120: ص 

 

122 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

داَخَلةَ 
ُ
وَتْسَتلزُِم اإلَحاطَُة �ا ُمجْلًة من احملاور، . تِْلُكم ُجمَْمُل اإلْشَكاالِت املعرفيَّة اليت تؤرُِّق امل

َلِة أساًسا من َشكِّ
ُ
شاإلطار االبستمولوجي، املفاه: امل

ُ
   .اِكَلِة للبياضاِت النَّصِّيَّةِ يم السَّابقة امل

  :اُألطُر اإلبسِتُموُلوِجيَّة للبياَضاِت النَّصِّيَّةِ / أوَّالً 

إنَّ اُألطَُر اإلبسِتُموُلوِجيَّة للبَـَياَضاِت هي أُطٌُر لَِنظَرِيَِّة الِقرَاَءِة يف ُكلِّيَِّتَها؛ وليَسْت َوقْـًفا على 

فُهوِم يف َفرادَ 
َ
َهِجيٌَّة َخاِلَصةٌ امل ْعرِِفيَّةُ . تِِه، لكّن اخِتَياَر الُعنَواِن أَْمَلْتُه َضُروَرٌة حبثيٌَّة َمنـْ

َ
فاُألُصوُل امل

للنَّظريَّة هي من الَكثْـرَِة والتـَّنَـوُِّع ما يـََتَجاُوُز تقدميَُها أضعاَف الَبْحِث نْفِسِه، غري أنَّ بَعَضَها ال َميُتُّ 

ولذا اُْخِتَري منها ما يـَُؤصُِّل هلذا املفهوم . وال يَزِيُد تقدميُها القارَئ َمْعرَِفًة بِهِ . َمفُهومِ ِبِصَلٍة مباشرٍة لل

واخلوُض يف هذه املْسأََلِة ليَسْت من قَِبْيِل نواِفِل البحث؛ بل يؤسُِّس َألرِضيٍَّة رصينٍة تُِتيُح . بالذَّاتِ 

  .لنا اإلحاطََة بدقائِق املفُهومِ 

، وجلُّ الباحثني يف شْأِن نظريَِّة الِقرَاءِة والتَّلقي على أنَّ "روبرت سي هولب"لقد أكََّد 

، ُميَثُِّل ُقَصارى ما َسَعى إليه  قد اختَـَلَف  ونُ ، و�ذا يكُ "إيزر"البْحَث يف كيفيَّاِت فـَْهِم النَّصِّ

كنتيجة للتفاعل التفسري التقليدي الذي يوضح معىن خمفيا يف النص، فقد أراد أن يرى املعىن  «عن

  .2»"هدفاً جيب حتديده"وليس "كتأثري يتم اختباره."بني النص والقارئ

َشاِر إليها آنتنطو 
ُ
. ًفا على قَدٍر َكبٍري من األمهيَِّة يف اخِتزَاِل َحقيَقِة نظريَِّة الِقرَاءةِ ي الِفْكَرُة امل

الطُّوَىل يف  دُ اُج تـَرَاُكٍم معريفٍّ كانت له اليَ وَهِذِه الِفْكرُة وغريُها ليَسْت َولِيَدَة الصُّدَفِة؛ بل هي نِتَ 

َ◌أسيِس هلا، بََدَأ مع الَفْلسفة الظَّاهراتيَّةِ  ، اليت تـَُلخَُّص عاَدًة يف الِعَبارَِة "إدموند هوسرل"لدى التَّ

مرتبط بلحظة املعىن هو خلق آين، «، وَمَفاُدها أنَّ "ِإنَّ ُكلَّ َوْعٍي ُهَو َوْعٌي ِبَشيٍء َما: "الشَِّهريَةِ 

أحكام و       وجودية، وهذا يعين أننا ال نعرف الشيء الظاهرة من خالل ما يعطينا إياه من قيم

ومعاٍن سابقة، وإمنا من خالل شعورنا القصدي جتاهه، أي فهمنا الذايت احملض هو أساس العلم 

حول املعىن،  املعريف عند هوسرل، وهو أساس فلسفته الظاهراتية كلها، وقد كانت هذه األفكار

  .3»تشكل أمهية خاصة يف الدراسات الفلسفية من جهة، ويف الدراسات النقدية من جهة أخرى

وَلعلَُّه بذلك َقدََّم ُجْهًدا ال ُيْستَـَهاُن به يف سبيِل  َجتاُوِز اَجلَدِل القائِم َحْوَل َأْصِل املعىن؛ إن 

ُمتَـَعاٍل ُمَفارٍق لَِعاَلِمنا، ) موضوع(من يراها يف عامل ٍ  اَحلِقيَقِة وَمْكَمِنَها، بني مل  نـَُقْل حوَل َأْصلِ 

ْدرَِكةِ 
ُ
والظَّاهراية بوجٍه عامٍّ، تبدو أشياء " هوسرل"فمع . وبني من يْعَتِقُد بأنـََّها َكاِمَنٌة يف الذَّاِت امل

موضوعات العامل اخلارجي ليست منفصلة عن الذات الواعية، وأن العامل ال ميكن أن حييا «أو
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حتيا يف برج عاجي منغلقة . تقال عن الوعي، وهي تعين أن الذات ليست منفصلة عن العاملمس

  .4»احلبيسة يف باطنها  بتمثال�ا enclosed  self –على نفسها 

نَجِز الَفلسفيِّ للظَّاهراتيَِّة أكُرب من حتُِيَط به َورََقٌة ِعْلميٌَّة ُموجزٌَة؛ غري أنَّ ما
ُ
 إن التـَّْفِصيَل يف امل

يهمُّنا ممَّا ُقدَِّم سابًقا يـََتلخَُّص يف اإلشارَِة إىل اللَّحظة اإلدراكيَِّة للذَّات ملوُضوِعَها، اليت نوََّه إليها 

َقدَّمِة من ِقَبِل "ناظم عودة خضر"
ُ
َذت َمرِجعيًَّة ِلُمعَظِم املفاهيم اإلْجرَائيَِّة امل ، وال "إيزر"، وقد اُختِِّ

  .اليت ُتَشكُِّل َحَلَقَة َوْصٍل بني املوُضوِع اَجلَمايل والَقارِئسيما َمفُهوُم البياضاِت 

ِبَوْصِفِه َحَلَقًة َجاِمَعًة بني  "رومان إنـَْغارَدن"ويف السِّياِق ذاتِِه أيًضا، ال ُميِكُن التـََّنُكُب ِجلُُهوِد 

 
ُ
فـََفلَسفُتُه اجلماليَّة تُقُ◌وُم . َنظَّر الرَّائد هلانظريَِّة التَّلقي، وُأُصوِهلَا، وَواِضُع اللَِّبَنِة األوىل للبياَضاِت، وامل

على مبدأ جشطالّيت، يقَتِضي بأنَّ الُكلَّ ال يساوي جمُموَع األْجزَاِء، وِبَصْرِف النَّظَِر عن تفاِصيِل 

رية يؤكُِّد تلك املقولة الشَّه" فإنغاردن" ،مع اجلشطالتيِّني" هوسرل"اُخلُصوَمِة احلاِصَلِة بني أستاِذِه 

املعرفة بكل طبقات العمل ال تكون كافية إلدراكه يف كليته، ولكي يتعني العمل «حينما يُِقرُّ بأنَّ 

ككل يف خربة مجالية، فالبد من إعادة تأسيس هذا العمل بوصفه موضوعًا مجالياً، واملوضوع 

. 5»ةاجلمايل يتأسس بدوره عندما تتأسس فكرة العمل ككل، وجممل انسجام كيفياته اجلمالي

. فُكِليَُّة اِخلربَِة اجلماليَِّة تبقى رهينة َخْلِق االنسجام بني عناِصِر املوُضوِع اجلمايلِّ عن طريِق الَقارِئِ 

، وبذِلَك تُبىن الدَّاللةُ    .فإىل ِفْعِل الِقرَاَءِة يُعزى الَفْضُل يف َخْلِق حلَُْمٍة بني مكوِّناِت النَّصِّ

فعًال من أفعال التذكر، «أَْن يُكوَن َعَمُل الذَّاِكرَِة النَِّشطَِة " َغارَدنإنْـ "ويف السِّياِق ذاتِِه، نـََفى 

وال هي تعين ميًال أو استعداداً حنو إجراء أفعال التذكر هذه كما يذهب إىل ذلك كثري من علماء 

النفس، إ�ا اجتاه معني للوعي يبقى على موضوعه الذي مضى باعتباره متصًال باحلاضر 

التَّذَُكُر هنا آلَيٌة خلَْلِق االْنِسَجام بني بـَُىن املوُضوِع اَجلَماّيل، أكثر ممَّا هو َواِسطٌَة لَتْخزِيِن ف. 6»الفعلي

فاالنِتَقاُل من ُمكوٍِّن إىل ُمَكوٍِّن جديٍد يف الَعَمِل األديبِّ، . َقَدٍر ممَّا َمَضى من ُصَوٍر، أو أحداثٍ 

ربُط معىن ُكلِّ ُعْنُصٍر بَِبقيٍَّة العناِصِر املْقُروَءِة َسابًقا َقْصَد إدراِك يُكوُن مؤطَّرًا بعَمِل التَّذكر الذي ي

  .فالتَّذَُكُر نشاٌط ذايتٌّ خالَّقٌ . املعىن َكُكلٍّ ُمتَكاِملٍ 

فباالمَكاِن ِقرَاَءُة مائَة ألف كلَمٍة من ِكَتاٍب َكِلَمًة َكِلَمًة «الِفْكَرَة ذاتـََها"جان بول سارتر"وأكَّدَ 

َنظَِّم، ولن لكن 
ُ
عَىن لْيَس جمُموُع الَكِلَماِت؛ بل يف ا�موع امل

َ
من ُدوِن أَْن ْحنُصَل على َمْعًىن، فامل

أي، أنَُّه يُكوُن . 7»يُْدرَِك الَقارُِئ شيًئا إذا مل  يـَْقَتِحْم ُمْنُذ الِبَدايَِة القراءة، وهو يف مستوى الصَّمِت 
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و�ذا التََّصوُِّر . ْفِكِري يف َعَمِليَِّة الِقرَاَءِة والرَّْبِط بني أجزاء النَّصِّ يف ُمْسَتوى الصَّْمِت املُشوِب بالتـَّ 

اجلانب الذَّايت يف َعَمليَِّة الِقرَاَءِة، وهو ما يـَتَـَناَغُم مع النَّزَعِة الَفرِديَّة الَكاِمَنِة يف " سارتر"يـُؤَكُِّد 

  . فْلسفِتِه الُوُجوديَّةِ 

ا على بـََياِ�َا تُؤكُِّد البُـْعَد الفنومينولوجي لِنظريَِّة القراءة، والبَـَياضاِت َمًعا؛ نَ إنَّ األطَُر اليت أَتيْـ 

جان بُول "، و"إنـَْغارَدن"، و"ُهوِسرل"باعِتَباِر الَعالقِة اجلَاِمَعِة بينُهما، وهو ما َتَكرََّس مع فلَسَفاِت 

ْكَتفَيِة ِبذَ " َسارتر
ُ
تَـَعالَِيِة، وتـَبَـًعا لذلك، ِمَن الَعِصيِّ يف نـَْفِيِهم ِلَوْضِع الذَّواِت امل

ُ
اِ�َا، واملوُضوَعاِت امل

؛ كما َتْسَتوِجُب ِفْكرَُة ُكلِّيَُّة اإلْدرَاِك )القارئ(من ُدوِن ذاٍت ُمْدرَِكٍة ) البياض(َتَصوُُّر املوضوع؛ أي 

وحداِت املوُضوِع من ُدوِن قارٍئ أيًضا، قَارِئًا أيًضا، إذ ال َسِبيَل لتْقِدِمي ُوُجوٍه ُمْفَرتَضٍة للَجْمِع بني 

ُمَها املوُضوُع  ْحَتَمَلِة اليت يـَُقدِّ
ُ
ومن َشْأِن تلك ). النَّصِّ (وكأنَّ البياَض هو جمُموُع تلك الُوُجوه امل

  .التََّصوُّرَاِت تـَْقرِيُب احلِقيَقِة األُنطُوُلوِجيَِّة للبَـَياضِ 

الظَّاهراتيَِّة وحدها؛ بل للهرميُنوطيقا َنِصيٌب من ذلك  ال يَِديُن ُمصطََلُح البَـَياِض للَفْلسَفةِ 

، وإليه يُعَزى َفْضٌل Friedrich Schleiermacher "فريدريك شاليرماخر"وخاصًَّة مع ُجُهودِ . أيًضا

؛ بل كبٌري يف جتاُوِز اهلرمينوطيقا التـَّْقِليديَِّة، حيُث مل تُعْد قاِصَرًة على دائِرَِة االستخدام الالََّ◌ُهويتّ 

َجتاوزْت ذلك احلدَّ لَتَمسَّ النُُّصوَص الفلسفيََّة، والقانونيََّة، والتَّارخييَّة، واألدبيَّة، وغريها من النُُّصوِص 

ينيَّة   . 8غري الدِّ

َا  َمارسة التَّأويليَّة على النُُّصوِص األدبيَِّة فحسب؛ وإمنَّ
ُ
وال يَتمَحضُّ الشَّأُن هنا بِتَـْعِميِم امل

 اَجلِديدِة كما أرسى اهلرميُنوِطيَقا اَحلِديثَِة، أوونـَْقِصُد هنا . حبِقيَقِة اهلرمينوطيقا نَفِسَهايـَتَِّصُل 

قواِعَدَها، حيُث مل يُعْد رِهانـَُها قَائًِما على نَِتاِج الِفْعِل التَّأويليِّ؛ ِبَقْدِر ما ُهَو قَائٌِم " شاليرماخر"

ا وإصداره يف كلمات شيء، وعملية تلقي هذا القول صياغة قول م«فعملية . على الِفْعِل نفِسهِ 

واهلرمينوطيقا يف رأي شاليرماخر إمنا تنصب على العملية . وفهمه شيء آخر خمتلف ومتميز كليا

ومن مث فقد جعل شاليرماخر نقطة . إ�ا باختصار شديد فن الفهم. الثانية وحدها عملية الفهم

وازَاةِ مع . 9»ه الدقة فهم أي عبارة أو أي قولكيف يتم على وج: بدايته هذا السؤال العام
ُ
وبامل

على َوْضِع مفاهيم إجرائيٍَّة ال ْخترُُج عن املَقاِصِد التَّأويليَّة، ويبدو أنَّ "وولفغانغ إيزر"ذلك، َعَمَل 

يم، وإَذا على بعض النُُّصوِص السَّرديَِّة يـَْندرُِج ِضْمَن َوْصِف َكيفيَّة َعَمل تلك املفاه" إيزر"اشِتَغاَل 

ما ِقْسَنا ذلك على البياَضاِت، فإنَّ األَهمَّ بالِنْسَبِة لَنظريَِّة الِقرَاَءِة ال يْكُمُن يف التَّأويالِت اليت 
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لِيِف حيتمُلَها الَفرَاُغ أو البَـَياُض النَّصِّيُّ؛ بَِقْدِر ما ُهَو ُمتَـَلِخصٌّ يف الطَّرِيَقِة اليت ُمتَكُِّن الَقارَِئ من التَّو 

ٍ بني ْفِضي ْمجُعها إىل تْأِويٍل معنيَّ
ُ
  . الَعَناِصِر، وامل

  :مَفاِهيم تْأِسيِسيٌَّة للبَـَياضِ / ثانيا

ْعِريفِّ الذي استَـَقْت منه نظريَُّة الِقراَءِة َنْسَغها، واْستَـَوْت 
َ
لقد ُخصَّ املْبَحُث السَّابُق لإلطاِر امل

البَـَياَضاُت، ُممثًَّال يف الفلسفة الظَّاِهرَاتيَِّة، والتَّْأويليَِّة، ولكن  عليِه َمَفاِهيُمَها اإلْجرَائيَِّة، وبوجٍه َخاصٍّ 

ا مفاهيُم نقديٌَّة وَمجَاليٌَّة، َشكََّلْت "إيزر"مثَّة أُطٌُر ُأخرى أقْـَرُب ِصَلًة بالبياَضاِت اليت جاء �ا ؛ أل�َّ

ا بالتَّأِسيسيَِّة ال يعين التَّطابَُق مع البياضات غري أنَّ وْصَفهَ . َسَنًدا ُمَباِشرًا، ومؤسًِّسا يف اآلِن ذاتِهِ 

ِفْعُل الِقرَاَءِة، حيُث حاَوَر صاِحَبُه ُجُهوَد الشَّكالنيِّني، : بالضَُّرورَِة، وذلك ما يُلَتمُس يف ِكَتابِ 

املقدمة " أماكن الالَّحتديد"، َفْضًال عن مفهوم"فكتور شُكُلوْفسِكي"وخاصًَّة مفهوَم التَّغريِب لدى

، من خالِل إعادِة النَّظَِر فيما َتَضَمَنْتُه من أفكاٍر، وهو ما َسنُـَوضُِّحُه فيما "رومان إنـَْغارَدن"من ِقَبلِ 

  .سيأيت

  :التَّغرِيُب ِبَوْصِفِه ِجْشطَالًتا/ 1

َرُك ذلك يف  أوىل الشَّكالنِيُّون الرُّوس النَّصَّ األديبَّ عنايًَة بَالَِغًة، وَخاصًَّة يف ِشقِِّه اجلمايل، ويُدْ 

إن قيمة العمل «": توماشفسكي"كثٍري من ُنصوِصِهم وَمُقوالِ�ِم، على ِغرَاِر ما َوَرَد يف َأَحِد ُحبُوِث 

ويبدو أنَّ احلديَث عن التَّفرُِّد واجلدَِّة مل خيرج عن الِبَناء والشَّكِل . 10»األديب كامنة يف جدته وتفرده

تعلِّ 
ُ
تزيفيتان "قِة بالِبناِء واإليقاِع، وَقَضايا ُأخرى ألفيناها يف ترمجةيف كِثٍري من أْطُروحاِ�ِم امل

  . لُنُصوِصِهم" تودوروف

فَِبُخُصوِص وظيَفِة الصُّوَرِة الشِّعريَِّة، َرَفَض الشَّكالنيُّون املبدأ القائل بالتَّوِضيِح؛ أي أنَّ الُصورَة 

ونُْدرُِك ذلك يف اعِرتَاِض . و تُبسُِّط حقيَقٍة ُمعقََّدةٍ ُيْستَـَعاُن �ا من أْجِل توِضيِح َحِقيَقٍة غائَِبٍة، أ

سألِة بالذَّاِت، إْذ يْعَتِقْد مع بقيَِّة أتباِعِه  "aleksandr potebnia"على فهم " شلوفسكي"
َ
هلذه امل

ُر ِعنَدُهم لَْيَس هلا إالَّ َوِظيَفَة أنَّ الشِّْعرِيََّة طَرِيَقٌة َخاصٌَّة يف التـَّْفِكِري، تـَْفِكٌري َيْسَتِعُني بِالصَُّوِر، والصُّوَ «

ْجُهوِل بِاْلَمْعُلومِ 
َ
َتَجاِنَسِة، َوَشرِْح امل

ُ
َواِضيِع واألَفْـَعاِل َغْريِ امل

َ
مل ُخيِْف "شلوفسكي"غري أنَّ . 11»َمجِْع امل

  .الطَّرِْح السَّابِق على مستوى الَفْهِم حلقيَقِة الَفنِّ، ووظيفِة الصُّورة امِتَعاَضُه من
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ا على ُمستوى الَفْهِم والتَّعريِف، يعتُرب الَفنَّ تعبريًا بالرُُّموِز، هذا التَّحديد هو الَكِفيُل حبمايِة أمَّ 

؛ ومن الواِضِح أنَّ تصوُّرًا كهذا ُميِْعُن فيما أشرنا إليه يف ُمفتتِح 12نظريََّة األدِب من حاَفِة اال�َِيارِ 

  .  هذا الُعنُصر

طريَقِة «ِة تـَْقَرتُِن عنَدُه بالتـَّْغرِيِب، وَجْعِل اإلْدرَاِك ُمَعقًَّدا، وهو ما يـََتَماَشى َمَع أمَّا َوِظيَفُة الصَُّورَ 

التَّلقي ُصُعوبًَة،  بذِلكَ الفنِّ يف َعْرِض موُضوِعِه، وتتمثَُّل إضفاء الُغُموِض على الشَّكِل، ويزَداُد 

اص املوضوِع  يـَْغُدو غايًة يف حدِّ ذاتِِه لدى ويبدو أنَّ طُوَل اعِتيَ . 13»وَيْستَـْغرُِق ُمدًَّة أطول

ولعلَّ هذا السََّبَب َيْشفُع للبحِث اعتباَر التَّغريِب . وُحيِْدُث فْجوًة بني النَّصِّ والقارئ". شلوفسكي"

  .مفُهوًما مؤسًِّسا للبياضِ 

َشاِر إليها آنًِفا اهِتَماَم  
ُ
الصَُّوِر يُِطيُل إدراَكَها لدى  ؛ ألنَّ تـَْعِقيدَ "إيزر"اسَرتَعْت املسأَلُة امل

خَتِلَفِة مع 
ُ
فالفن ال يضفي على تذوق «:قائالً " شلوفسكي"الَقارِِئ، ويُؤكُِّد ُوْجَهَة نَظَرِه للفنِّ امل

األشياء تعقيًدا وال تطويًال، بل إنه باختالف درجات تعقيده يعرقل عمليات التصور اليت تشكل 

يضفي أمهية على طول األشغال الذي مييز الفن، فتعطيل وهذا ما . أساس عملية تكوين املعىن

عملية بناء الصور تؤثر على كل عملية جتميع للمعىن، بل تؤدي إىل التنويع املتكرر جلشطالتات 

، " إيزر"يـُْفَهُم ِقراَءِة . 14»املعىن االبداعية  أنَّ مْكَمَن االخِتالِف ُمَتَأٍت من َوظيَفِة الَعَمِل  الفينِّ

يعتِقُد أنَّ الفنَّ يـَْنزُِع عن نـَْفِسِه األُْلَفَة؛ فيغُدو على َدَرَجٍة من االعِتَياِص، فُيحقُِّق فشلوفسكي 

نتَـَهى لدى 
ُ
؛ بقْدِر "إيزر"بذلك أمسى غاياتِِه َأال وهي التَّمنُُّع على متلقِّيِه، بينما ال ُميثُِّل التـَّْغريُب امل

، أو ْسُكوِت عنُه، تتبايُن  ما هو جشطالت كما هو ثاِبٌت يف النَّصِّ
َ
بَاٍن جلشطالتات للدَّاللِة أو امل

  .بَِتَبايُِن الُقرَّاِء، أو َزَوايَا النَّظرِ 

وانطالقًا ممَّا تقدَّم، ميكُن القوُل إنَّ التَّغريَب فجوٌة نصِّيٌَّة، تُِتيُح القارِئ فـُْرَصًة السِتْكماِل بِناِء 

قد استَـَفاد من املفُهوِم بعد إعادِة قراَءتِه على غِري " إيزر"نو�ذا الصنيِع يكو . ُصروِح العمل الفينِّ 

  .النَّْحِو الذي ُعِرَف به يف ُأُصولهِ 

  :أماكن الالَّتْحِديِد عند إنـَْغارَدن/ 2

َم  مشروًعا متميـِّزًا  )cognation of the literary work of art( :يف كتابه" رومان إنـَْغارَدن"قدَّ

، ولعلَّ من أبرز ما تضمََّنُه ما ُيْصطََلُح عليه اه مًعايَ وجِ ولُ وأنطُ  ل األديبِّ حول فينومينولوجيا العم

وشكََّل هذا .   the places of indeterminacy /unbestimmtheitsstellen:بأماِكن الالَّْحتِديدِ 
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قتَـرَِح البياضات النَّصِّيَّة لدى 
ُ
صطَلح َسَنًدا نظري�ا، وُمنطََلًقا ُمباِشرًا مل

ُ
ليست ، و "ولفغانغ إيزر"امل

أماكن الالَّْحتِديِد، وحّىت العمل األديب بُِرمَِّتِه سوى جزء من مشروٍع فنومينولوجي ُمتكامٍل عند 

تمحورة حول املعرَفِة، والُوُجوِد، والِقَيِم يف تنوُّعها، وال سيما "إنـَْغارَدن"
ُ
، قدَّمه يف فلسفِتِه امل

  . اجلماليَّة

؛ ، يف ِشقِِّه اجلمايلّ )نظرية القيمة( مجيًعا هو حقل األكسيولوجيالكن ما يهمُّنا من ذلك 

أن ما مييز « من تصوٍُّر عامٍّ مفادهُ " ارَدنإنـْغَ "وانطلق . ألنَّه ميتُّ بُصْلِب البحِث وإشكاليَّاتِهِ 

ة األعمال األدبية والفنية عمومًا عن املوضوعات احلقيقية أي األشياء امللموسة واملوضوعات املثالي

أي املوضوعات الفلسفية والرياضية يكمن بالضبط يف كو�ا موضوعات قصدية خالصة، وما 

ا تفتقر إىل التحديد الكامل والنهائي الذي مييز املوضوعات احلقيقية واملثالية  دامت كذلك، فإ�َّ

اِك املوُضوَعاِت رَ يف إدْ " إنـَْغارَدن"إن التَّصوُّر املشار إليه يكرُِّس الَفْهَم الفنومنيولوجي لدى . 15»

   .اَجلَماليَّةِ 

ويف  وُمَتمايزٌَة بَِتَمايُزِِمها، . بني املوُضوِع الَفينِّّ، واملوُضوِع اجلمايلّ  فةً تلِ خمُ  القصديَّةُ  لكن تبقى

ين أن واملوُضوِع اجلَمايلِّ، فال ُميِْكُن للثَّا. بني املوُضوِع الفِينِّ " إنَغارَدن"ميـََّز  هذا السِّياِق بالذَّاِت،

فقصديَّةُ . أنـَُّهما ال َخيُلواِن من قصديَّةٍ إالَّ  األوَِّل، ومع هذا التَّمايُزِ  تُقوَم لُه قائَِمٌة  مبْعزٍِل عنِ 

يف املظهر التَّخطيطي كما سيأيت يف املِنت؛ ألنَّ  ةِ نَ املوُضوِع الفينِّّ تتَّصُل بقصديَّة الفناِن الكامِ 

أو  ،.. ...ُرخام، حجر: اِت املوسيقيَِّة، أو مادة مالمات، أو النُّوتَ َماَهوِيََة املوضوِع ليست يف الك

وُدُه أو ماهيُتُه فكونُُه بنيٌة وِد مادَّتِِه ، أمَّا وجُ جُ اُل وُ كَ عامٍّ، فتلك أشْ وْجٍه املادة اليت يتشكَُّل منها ب

ْدرِك(يُن يف ُوُجوِدِه إىل قصديٍَّة خارجٍة عنه ختطيطيٌَّة، كما ال يدِ 
ُ
، فاملوُضوُع أشبهُ )القارِئ/امل

وما ثُري إمكانياٍت لإلدراِك، يطيَُّة تُ التَّخطِ  هُ بنيتَ  لكن ،)الشَّيُء يف ذاتِهِ ( أي  le noumèneبالنُّومني

رتتَِبِة عنُه أيًضا بالضَّروَرِة، فهي ماثِلٌة يف املوُضوِع، 
ُ
، خيصُّ القيمَة امل وليست ُخيصُّ املوضوَع الفينِّ

أّما قصديَُّة املوُضوِع اجلمايل، فتتَّصُل . ذَّاِت، اليت ينَحِصُر دوُرها يف االكتشاف ال اخللقِ ال ُجْزًءا من

درِِك 
ُ
، واألمُر نفُسُه ينطِبُق على القيم اجلماليَّة، فهي ُمرتتِّبٌة عن فعِل اإلدراِك، وال )القارئ(بامل

 االدراكَ  دراِك، وغايُة ما يف األمِر أنَّ ِل اإليقتضي هذا الوضُع أن تكوَن القيَمُة اجلماليَُّة ُجزًءا من فع

ْدرِِك 
ُ
للقيم اجلماليَِّة؛ ) القارئ(شرٌط السِتجالِء القيم، وبتعبٍري آخر، حينما يـُْعزى فْضُل تْأسيِس امل
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فإنَّ الفْضَل ليس من قبيِل اإلضافِة الكميَِّة، أي أنَّ القيمة اجلمالية كينونٌة خارجيٌَّة مفارَِقٌة ُتضفى 

ا هي إَضافٌة َكْيِفيٌَّة تتعلَُّق بأسلوِب تكشُِّف املوُضوعع   . 16لى املوُضوِع الفَّينِّّ؛ وإمنَّ

عن ويتأكَُّد الفهُم السَّاِبُق أيًضا يف معرِض حتديِدِه ملاهية العمل األدّيب، فالعمُل عبارٌة  

. 17»لالحتديدكطبقة املوضوعات املتمثلة تنطوي على أماكن اتشكيل ختطيطي، فمعظم طبقاته،«

األمر الذي يـَْفِرتُض قارئًا . لقد ركََّز التـَّْعريُف على الفجواِت، وهي مسٌة جوهريٌَّة لألعمال األدبيَّةِ 

وهكذا . وتلك الفضاءات ذات طبيعة غري حمددة .اليت يطلُب من القارئ ملؤها« .للتفاُعِل معها

ة، ومادام يتصف بالنصية، فإن يكون العمل الفين واحدا وثابتا ألنه مكتوب ومثبت بالكتاب

لكن مع تلك  .18»إمكانيات حتقيقاته تكون غري حمددة وبالتايل ستكون خمتلفة من قارئ إىل آخر

ختِلَفِة تبًعا الختالف جتاربِ 
ُ
. يف ِصَحِة القراَءةِ ، يوَجُد تفاوٌت وعِ حول املوضُ  الُقرَّاءِ  القراءات امل

  .وهو ما جرَّ بعض االنتقاداِت إلنَغاْرَدن حول هذه املسألة بالّذات، سنشُري إليها الحًقا

ا على التَّمييز بني العمل مبَِ  واألنُطوُلوجي مًعا وجيولُ ومينُ ينُ الفِ  هِ اشتغالِ  رَ بْـ عَ " إنـَْغارَدن"وعمل 

حدَّدها على ىل أربع طبقاٍت مكوِّنٍة للموُضوع الفّين، ، وقد توصَّل إ، وبني حتقُِّقهِ هِ يف ذاتِ  ؛ أيهو

   :النَّحو اآليت

واملعاين الكليَّة . دالالت اُجلَمل: طبقة الوحدات الدَّالة/ ب. طبقة الوحدات الصوتية/ أ

اكيب َتَمثِّلة /جـ. ألجزاء الرتَّ
ُ
  .19طبقة املظاهر التَّخطيطيَّة /د. طبقة املوضوعات امل

الُة ال ميكُن أْن ترتَِبُط الطَّبقا ُت بَِبعِضها البعض يف َنَسٍق من العالقاِت، فالوَحداُت الدَّ

الِة من تَعلُِّق بقيَّة الطَّبقاِت �ا؛  ألن «تتَشكَّل إالَّ بالوحدات الصَّوتية، وتتأتى أمهيَُّة الوحداِت الدَّ

وال . 20»لعمل األديبهذه الطبقة تكون شرطا لظهور الطبقة الثالثة والرابعة وتكون شرطا لوجود ا

تُقلُِّل أمهيَُّة الوحداِت الدَّالة، أو احلاملة للمعىن من أمهيَِّة الطَّبقات األخرى املتبقيَّة؛ كما ال تـُْلِغي 

ال يتوقَُّف على النَِّص أو ما " إنـَْغارَدن"دوَرَها يف تشكيِل العَمِل وبنائِِه؛  ألنَّ الَعَمَل بالنسبة إىل

ُمِكَنِة بالتَّلقي، أو تفاُعِل الَقارِئ يوِدعُه الكاتُب من م
ُ
 . عاٍن؛ بل إنَّ الَعَمَل ترتسُم َمَعاِلُمُه امل

بني مكوِّناِت الَعَمِل، فهي على َدَرجٍة من  ةِ الكامنَ  ال حيُصُر الَعْرُض السَّابُق ُكلَّ العالقاتِ 

، بل إنَّ ٍل للعالقاِت النَّاظمة هلا، وُمَفصِّ متثيُلَها يف ُخمطٍَّط  دِقيق من غِري امليُسورِ االعتياِص، إْذ 

َشار إليها تبدو ُمتداِخلًة، وخاصَّة بني الطَّبقات املتمثِّلِة، واملظاهر التَّخطيطيَّة
ُ
وهاتاِن . الطَّبقاِت امل
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أماكن  بِ الطَّبقتاِن تبُدوان أكثر اتصاًال بفنومينولوجيا الِقراءِة، ولذا سنركُِّز عليهما إىل جانِ 

  .دِ الالَّْحتِدي

  :المظاهر التَّخطيطيَّة/ أ

تمثِّلة الظُّهور، وعَ ليست املظاهُر التَّخطيطيَّة سوى ذلك األسلوب الذي يُتيُح للموضُ 
ُ
ات امل

ومثَّة عالقٌة وطيدٌة بني املظاِهِر التَّخِطيطيَِّة  .للعمل األديب squeleetوُشبِّهت باهليكل العظمي 

بينهما الكامنة بينهما، وإن جاز لنا وضعهما يف خمطٍَّط فيكون واملوُضوعات املَتمثَّلِة، وهناك متاٍه 

  :على النَّحو اآليت

  

  

فالدائرة املتقطِّعة ُجتسُِّد املظاهر التَّخطيطيَّة، يف حني أنَّ املتَّصلة جتسُِّد املوُضوعات املتمثِّلة، 

ا عن املظاهر التَّخطيطيَّة، وكما هو مالحٌظ على الشَّكِل فإنَّ املوضوعات املتمثِّلة ال ختتِلُف كثريً 

فهي تكون متأصلة «مة بذا�ا يف بنية العمل األديب؛وهذه املظاهر متثل عند إجناردن طبقة قائ

املعىن؛ ولذلك فإ�ا ال تتولد  وعات املتمثلة اليت تسقطها وحداتوجودي�ا بشكل كامن يف املوض

 itsة، ومع ذلك، فإن وجودها كامنمن خربات الذات، وإمنا تكون متعالية على اخلربة الفردي

potential existence   يف املوضوعات املتمثلة ميكن أن يتم حتققه يف مظاهر عيانية متنوعة من

  . 21»خالل خربات القراء املختلفة

ِبظَاِهرِيَِة الِقراءة، فحينما ال  :خنُلُص ممَّا تقدَّم إىل مالحظتني جديرتني باالهِتماِم تتعلَُّق األوىل

ا تُتيُح للُمدرك إمكانيًَّة للتَّ تكو  ا التَّلقي بدًال من نَ لقي، ووظَّفْ ُن ُمتَـَعالِيًة، وجمرَد إمكاٍن ال حتقٍُّق؛ فإ�َّ

تلقي التَّفاُعُل؛ ألنَُّه يسُري يف حركةٍ 
ُ
تلقي إىل من النَّصِّ إىل امل

ُ
، مادام ُمْفتِقرًا حلركٍة ُأخرى من امل

، وهي اليت تشَفُع لنا با   .تعبري التَّفاُعلِ  ستعمالِ النَّصِّ

وبناء املوُضوِع األديب، وكما هو معلوٌم يبقى رهَني خربة  لقيفتتَِّصُل بكيفيَِّة التَّ  أّما الثَّانيةُ  

دْ 
ُ
دركني، لكن ال ُيسْ كِ رِ امل

ُ
َمُح هلم ، وقد خيتِلُف بناُء املوُضوِع الواِحِد حسب اختالِف خربات امل

واملزيَّة اليت ُحتَْسُب إلنـَْغارَدن هنا َتْكُمُن يف ختليص النَّقِد  .التَّخطيطيُّ  ظهرُ ْفرُِضُه امليَـ ا باخلُُروِج عمَّ 

اتية اليت طُِبَع �ا لُعُقود طويلةٍ    .من الروِح االنطباعيَّة، والذَّ
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يأيت جمهزاً مسبقاً بال حتديداته اخلاصة، وعلى القارئ «لكن من جهٍة أخرى يرى بأنَّ النَّصّ  

ْلَمَسِة ُهَنا فعُل امللءِ  .22»لكن هذا حيد من فاعلية القارئ. ة صحيحةأن ميلمسه بصور 
َ
 يُراُد بامل

عن معياِر الصِّحِة هنا، ولن يكون غَري ما ترُمسُُه املظاهُر  لُ اؤُ سَ ومن حقِّ القارِِئ التَّ . حيحِ الصَّ 

 نظرنا بعيٌد عن أمام تأويٍل صحيح وآخر خاطئ، وهو يف" إنَغاْرَدن"وهكذا يضُعنا . التَّخطيطيَّةِ 

 نستعِملأن  هُ ، والوجْ )خاطئ/ صحيح(حلدوِد املناِطقِة  عُ خيضَ أويل ال جوهر التَّأويل؛ ألنَّ التَّ 

ُ على الباِحثِ  ،التَّأويل املمِكن، وإالَّ  التَّأويِل، ومن  َوْصفِ جتريد امللِء ألماِكن الالَّحتديد من  يتعنيَّ

من هذه " ولفغانغ إيزر"وسنرى الحًقا كيف استَـَفاد . "َدنإنَغارْ "نتقاُص من ُجُهوِد شأِن ذلك اال

      . املطبَّاِت ِلَصاِلِح مصطلح البياضات الذي طوَّره عن سَلِفهِ 

َم باالستعانةِ وإذا ما ُرْمَنا التَّ   ْحَتمِل أن املوجُ  بالشَّْكلِ إذا  مثيَل ملا ُقدِّ
ُ
 ِضيَ تـُفْ وِد أعاله، فمن امل

تَّصلةإىل أن تكون الدَّ  مللُء الصَّحيحُ اخلربُة باملوُضوِع، أو ا
ُ
حىتَّ أكرب حجًما، أو  )اخلارجية( ائرُة امل

إىل املثلَّث، أو أيَّ شكٍل هندسي  جُ رُ من لوٍن ُمَغايٍر، لكنها تبقى يف �ايِة املطاِف دائرة، وال ختْ 

  . آخر

  :الموضوعاُت المتمثِّلةُ / ب

تمثِّلة من قبيلسنعمل يف هذا الُعنُصر على بياِن ُمجلة من ا
ُ
: ملسائِِل املتَِّصلِة باملوُضوعات امل

. لكن األهمَّ من هذا كلِّه ينحِصُر يف عالقِتها بأماكن الالَّحتديد. وضعها األنطولوجي وجتليَّا�ا

  .ووضُع هذه األماكن يف التَّجربِة اجلماليَّة

تمثِّلة ضمن بنية العمل األديب" إنَغاْرَدن"نَّفص
ُ
على هذا النَّحو  وما دامت، املوضوعات امل

ا ُمرتِبطٌة مبُختلف جتلِّياتِِه،  هذه املواضع « أماكن الالحتديدوال تكاد ختلو تلك املوضوعات من فإ�َّ

الالمتحدِّدة توجد يف بعض طبقات العمل األديب، ولكنها تظهر بوضوح يف طبقة املوضوعات 

اء وأشخاص وأحداث ينطوي على املتمثلة بوجه خاص؛ فكل موضوع مصوَّر يف العمل من أشي

عدد كبري من مواضع الالحتدُّد، وخباصة فيما يتعلق بأوصاف األحداث اليت حتدث للناس 

ومواضع الالحتدُّد ال تتمثل فحسب يف هيئة فجوات يف الشخصية أو احلدث املصوَّر . واألشياء

 .23»األشخاص واألحداث وإمنا أيًضا تتمثَّل يف هيئة فجوات يف املتصل الزماين الذي توجد فيه

اِمِن بني املوُضوَعات املتمثِّلة وأماكن الالَّحتديد، وقبل التَّفِصيل يف دََّم مدى التَّعاُلق الكَ قَ ا تَـ نُدرُك ممَّ 
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" إنَغاْرَدن"اِن الوْضِع األنطولوجي للموُضوعات املتمثِّلة من وْجهِة نَظِر يَ ، ال بأس ببَـ هذه العالقة

   .نفسه

َتَمثِّلَة يف األديبِّ تتمتَُّع بوْضٍع أنطولوجيٍّ ُمَتفرٍِّد وُمْستِقلٍّ  وجتُدُر اإلشارةُ 
ُ
إىل أنَّ املوُضوعات امل

فتَـَرَضِة له، كالَعاِمل الواقعي، أو حىتَّ العوامل املثاليَّة
ُ
ويف كلتا احلالتني «، عن بقيَِّة العواِمل املرجعيَّة امل

ميكن فهمه بشكل تام واملوضوع املثايل ميكن  لواقعيفاملوضوع ا: فالنتيجة �ائية من حيث املبدأ

ألنه ليس حمددا الفين عن هاذين النموذجني، وذلك وخيتلف العمل . تكوينه أيضا بشكل تام

 .24»فاملوضوع القصدي األديب ينقصه التحديد الكامل .بشكل تام وال مستقل بل هو قصدي

ْمَتدِّ بأبعاِدِه الثَّالثة، فحينما نـَتَـَعاطى مع مكاٍن ما يف الَعَمِل األديب، 
ُ
َفال نُريُد به املكان الفيزيائّي امل

وال حىتَّ ذلك املكان املوُصوِف يف املثاليَّات كعوامل اجلنَّة، أو تلك العوامل العجائبيَّة، بل هو مكاٌن 

علَّ رفض املرجعية  ، ولهذا بإجياٍز ما تعلَّق بالوضِع األُنطُُولوجي للموُضوعاِت املتمثِّلةِ . فينٌِّّ نصِّيٌّ 

  .يف رفِض التَّفسريات السِّيكولوجيَّة للعمل األديب" إنَغاْرَدن"كان لُه دوٌر كبٌري عند 

  :الموضوعاتِ ب ُن الالَّتحديدكأما عالقة 

ميَّز ألماِكِن الالَّحتديد يف مكوِّنات العمل األديب، وِبَوجٍه خاصٍّ ضُ اتَّضح لنا من قبل احلُ 
ُ
ور امل

هّم األ وعالقتُها بأماِكِن الالَّحتديد وتبقى مسألُة كيفيَِّة َتَشكُِّل املوُضوعاتِ املتمثِّلة يف املوُضوعاِت 

ا على ِصَلٍة وثيقٍة بإشكاليَّاِت بالقياِس ملا سبقها من مباحثإلينا  ؛ أي طبيعة املوُضوَعاِت؛ أل�َّ

  .البحثِ 

الذي تتشكَُّل فيه املوضوعاُت املتمثِّلة، خاصَّة إذا أخذنا يف اُحلسَباِن اإلطار الِفُنوميُنوُلوِجي  

لكي يصبح هذا العامل عياني�ا كما «"إنـَْغارَدن"واملوضوع األدّيب والفينِّّ بوجه عامٍّ، وحسب اعتقاد 

ا واقعي�ا، فإنه ال بد أن حتدث عملية جتسيد أو متوضع 
ً
للموضوعات  objectificationلو كان عامل

عملية  –العملية اليت �دف إىل تعيني الطبقة املوضوعية يف العمل  وهذه. املتمثلة يف عامل العمل

عسرية معقدة، تعتمد على قدرات القارئ من ناحية والطبقة السيمانطيقية للعمل من ناحية 

  .25»أخرى

البنية : قائٌِم على االفِرتَاِض من جهة، وهو ما يستلزُم جانبني يُفَهُم ممَّا تقدَّم أنَّ التَّموُضعَ  

وُضَع يف التَّمَ  لَ ومن شأِن االستئناس �ا أن جيعَ  يمانطيقيَّة وتتصُل بطبقات الوحدات الدَّالة،السِّ 

 ب أمَّا اجلانب الثَّاين فيتعلَّقُ  .ٍن من االعتباطيِة والذَّاتيةمَ أْ مَ 
ُ
  .)القارئ( درِكِ امل
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ا كما تربُز أيًضا وظيفتُـهَ   .اهَ مِ من عد ُز أمهيَّة أماكُن الالَّحتديدرُ بْـ تَـ  ومن هذه التَّوليَفِة بالذَّاتِ 

 انتقاداٍت الذَعٍة لنمط اشتغال أماكن الالَّحتديدب" لتونتريي إجي" توجَّهَ ولقد  يف اإلدراِك اجلماّيل،

، وخاصَّة حينما يأيت العَمُل ُمسلًَّحا بتلك األماكن سلًفا، أو األحرى يضُع هلا "إنَغاْرَدن"عند 

على القارئ أن يصل بني أجزاء وشرائح العمل بطريقة كتب «ِرِ◌ُض فـَيَـفْ إمكاناٍت حمدودة للَمْلِء 

ومن شأن ذلك االنِتَقاُص من أمهيَّة  .26»عليمات املصّنعتاألطفال املصّورة اليت يتم تلوينها تبعَا ل

  .أماكن الالَّحتديد يف فعل القراءةِ 

ويف هذا املسار «: "إنَغاْرَدن"لى، وقال ُمعلًِّقا ع"ولفغانغ إيزر"واملالَحظُُة نفُسها اهَتَدى إليها 

االنفعال "فإن مواقع الالَّحتديد هلا أمهية أقل، فليست هي اليت حترك التحقق وإمنا الذي حيركه 

  نَ مِ فَ  كَ لِ ولذَ « :يف مقام آخر بقوله لِّقُ عَ ويُـ . 27»األصلي
َ
 لَ عْ فِ إنَّ  ولَ قُ ن يَـ أَ إنَغاْرَدن ى لَ ي عَ قِ طِ نْ امل

اٍت ِمسَ  ينَ وِ كْ تَ  يقُ عِ اغاِت يُ رَ الفَ  ءلْ مَ  لَ عْ ألنَّ فِ  ؛هِ ى مجاليَّتِ لَ   عَ ِيبٌّ لْ أثٌر سِ  هُ لَ  نُ و كُ يَ  لِ مَ العَ  ينِ وِ كْ تَ 

  .28»ةٍ يمَ لِ سَ  ةٍ اليَ مجََ  اتٍ ِمسَ  كوينِ تَ يًدا لِ دِ هْ كُِّل تَـ شَ ، أو يُ اليَّةٍ مجََ 

دورًا بالغ  ِكَل لهُ ْو أن يُـ  هِ نِ ُمتميٍِّز، كان بإمكا ائيّ رَ وٍم إجْ هُ فْ قد اهتدى إىل مَ " إنَغاْرَدن"أنَّ  ويبدو

وِّناٍت ملكَ  يازِ االمتِ  َمَد بدًال إىل إعطاءِ ، وعَ أيًضاِل مَ يف العَ الدَّاللِة  اءِ ايل، وبنَ مَ اجلَ  األمهيَّة يف اإلدراكِ 

 رَ هْ وال الظَّ  ،تْ طعَ ريق إىل ذلك قَ لكنها هي أيًضا ال الطَّ التَّخطيطيَّة،  رِ املظاهِ  ارِ رَ أخرى على غِ 

اْشتَـَرَك   ، هذا باإلضافِة إىل ُمالحظاٍت أُخرىالدَّالالت ِشْبَه ْحمُدوَدةٍ  الِ غَ اشتِ  وغدت آليةُ . تْ أبقَ 

   . فيها مع إيزر سنرُصُدها يف ُخمَتَتِم الورقةِ 

  ":ولفغانغ إيزر"البياَضاُت النَّصِّيَُّة عند / ثالثا

يف نظريَّته للقراءِة " ولفغانغ إيزر"طرَحُه  ِمبفُهوِم البياضاِت النَّصِّيَِّة الذي لإلحاطِة العلميَّةِ 

 ُ  le blanc en tant que: ينا العودُة إىل ما قدَّمه يف هذا الشَّأن، سواء يف مبحثعل يتعنيَّ

disjonction مقال ارِ رَ على غِ   ، أو يف مؤلفاٍت أخرىِفْعُل القراءِة، نظريَّة الوقع اجلمايل: كتابه  يف: 

، مَقاالٌت يف اجلمُهورِ : اجلماعي ، ِضْمَن املؤَلفِ ئارِ القَ ص و بني النَّ  لُ فاعُ التَّ  أو . القارُئ يف النَّصِّ

  .عمليَُّة الِقراءة، ُمْقتَـَرٌب ظاهرايت، ِضمن ُمَؤَلٍف مجاعي أيًضا، نقد استجابة القارئ: مقال

 ْنُذ البدايِة بني، حيُث فرَّق مُ "رومان إنَغاْرَدن" استفاد كثريًا من ُجْهِد " إيزر"ومن الواِضِح أنَّ 

يشري القطب الفين إىل النص الذي أبدعه «. ُقْطٌب مجايلٌّ / ُقطٌب فينٌّ : للعمِل األديب ُقطَبني

وينتج عن هذه القطبية الثنائية أن . املؤلف، ويشري القطب اجلمايل إىل اإلدراك الذي ينجزه القارئ
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، إمنا هو يشتغل يف احلقيقة منزلة العمل ال ميكن أن يتطابق مع النص متاما، أو مع إدراك النص

شاِكلِة لُه، ومن " إيزر"وحنت  .29»بني القطبني وسطا
ُ
هلذا الوضع البيين، مجلة من املصطلحات امل

. كالنينينُذ الشَّ َها البياَضاُت النَّصِّيَّة، اليت حاول فيها استيعاب املسارات اليت قطعها مُ ُمجَلتِ 

  .هِ اراتِ يف مسَ  هُ رتْ عتوَ اليت ا صِ ادة من النَّقائِ فَ واالستِ 

على اجلهود السَّاِبُق، ال بدَّ من الوقوف على جانبني " إيزر" وملعرَِفِة اإلضافة اليت قدَّمها

    .ماهيُة البياضاِت، ووظيفُتها: ُمهمني

دو يبص، ومع أنه إن ما مسيناه  فراغا ينشأ عن إ�ام الن«:قائال إليهما مًعا" إيزر"أشار و 

�ام اليت قال �ا إنـَْغارَدن إال أنه خيتلف عنها من حيث النوع والوظيفة، شبيها مبواضع اإل

ويستخدم املصطلح األخري للداللة على فجوة يف حتديد الشيء املقصود أو يف تسلسل املظاهر 

املخططة، أما الفراغ فيشري إىل مساحة فارغة يف النسق الكلي للنص يؤدي ملؤها إىل تفاعل 

  .30»ارة أخرى فاحلاجة لإلكمال يف هذا الصدد حتل حملها احلاجة للربطاألمناط النصية، بعب

، مجع فيه بني الصَّمت، "إنغاردن"بالقياِس إىل  للبياض أثرى مفهومَ " إيزر"يبدو أنَّ 

  .كما أثرى أيًضا وظيفَتُه حيُث مل تعد هامشيًَّة كما كانت من ذي قبل. واجلشطالت

اليت تفصل بني أجزاء املنظورات النصية، " التفككات"تتمّثل بالضبط يف جمموع «فالبياضات

ن ميكن أووجودها داخل النص يشري إىل سكوت النص عن ارتباطات أو عالقات داللية معينة 

شار إليه  .31»يتمثلهائه وخطاطاته وجيب على القارئ أن تقوم بني خمتلف أجزا
ُ
إنَّ التَّحديد امل

ياضات والتَّفاُعل معها، وليس ُخميـَّرًا بني السَِّد أو اإلمهاِل كما  يضُع القارئ أمام حتميَّة التَّمثُّل للب

  ".إنَغارَدن"كان يُردُِّد 

أربعة منظورات «أمَّا عن مواطن الفراغات فهي َكاِمَنٌة بني املنظورات النَّصِّيَِّة، ألنَّه توَجُد 

ومنظور القارئ وهي منظور الراوي، ومنظور الشخصيات، ومنظور احلُبكة، : رئيسة يف السرد

، فليس مثة منظور منها يتطابق حبد ذاته اخليايل، ورغم أن هذه املنظورات ختتلف حبسب األمهية

   .32»مع معىن النص، الذي جيب أن ينجم عن تضافرها املطّرد من خالل القارئ يف عملية القراءة

، مرَّ  ُئ نْفَسُه يف ُكلِّ رِ اوأمام هذه املنظوراِت املخَتِلَفِة، جيُد الق ة أمام احتماٍل لتشكيل النَّصِّ

ت الالحقة ميكنها أن تقلب التشكيالت األوىل وحتث القارئ البياضا«سريورة قرائيَّة حيث أنَّ ويف 

على إعادة بناء تشكيالت أخرى تكون قادرة على إدماج األجزاء النصية اجلديدة، وبالفعل يدفع 
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تثري البياضات وهكذا . البياضات السابقةاليت مأل �ا القارئ إىل مراجعة الكيفية األوىل 

جمموع و�ذا التَّوصيف، يغدو البياُض  .33»داللية من الدرجة األوىل ومن الدرجة الثانية تشكيالت

  .، أو حماولة للقبِض على جشطالتهتشقُّقاٍت يف عوامل العمل األديب

ت خمتلفة، وليس مثة فإن للنص الواحد قابلية كامنة لبضعة حتققا«على ما تقدَّم، وتأسيًسا 

ومن هذا اجلانب بالذَّات . 34»قراءة واحدة ميكن أن تستنفد، أبداً، كل اإلمكان الكامن فيه

بني النَّصِّ والقارِئ كما سبقت  يف وضع العمل األديب" إيزر"دَّمها تتجلى أمهيَّة اإلضافة اليت ق

. اءُ شَ ال هي ِمْلٌك للقارِِئ يُلِبُسُه للنَّصِّ كيفما يَ اإلمياَءُة إىل ذلك، فال النَّصُّ وحدُه حيتِكُر الدَّاللِة، و 

 .ولعلَّ الفضَل يف هذا عائٌد بدرجٍة أساس إىل اجلهود الفنومينولوجيَّة اليت َسِبَقْتهُ 

  خاتمةٌ 

يف خمتتِم هذا البحث لن نُعيَد تلخيَص واستذكار ما قدمناه سابًقا، بقدِر ما نودُّ تقدمي 

اغتَـَىن يف َكَنِف الفلسَفِة الِفُنوميُنولوجيَّة بوجٍه ت مفهوم البياض النَّصي الذي خالَصٍة تقييميَّة ملسارا

، وشِهَد حمطَّاٍت مل تكف عن إلباسِه ُحلًَّة ُخمَتِلَفًة نسبي�ا عن اليت حصل عليها سابًِقا ومل . خاصٍّ

" ولفغانغ إيزر"، و"نرومان إنغارد"تشَفع كلُّ تلك اجلهود للسَّالمة من ِسَهام النَّقد، فُكلٌّ من 

فعلى ُمستوى . يؤخُذ عليهما الفهم اخلداج للبياض النَّصي، سواٌء على مستوى ا�ال أو املاهية

ما يـَْفِرُض ا�ال اشتغال على النُّصوِض السَّرديَّة، يف حني أنَّ اِخلطاَب األديب أَْوَسُع من ذلك، وهو 

يُب لُنصوٍص غُري سرديٍَّة، وتبًعا لذلك يُعاُد النَّظُر إعادة النَّظر يف طبيعة البياِض على حنٍو يستجِ 

كما ال   .ألشكاله وحدمها السبيل الوحيدأيًضا يف ماهية البياِض، فال الصَّمُت وال اجلشطالت 

    .يف إغناء الفعل لقرائي مبشروعه حول البياضات النَّصِّية "إيزر"خنفي أيًضا اجلهود اليت بذهلا 

  

 :هوامش

                                                           
بناُء املعىن وبناُء الذَّات، قراءٌة يف بعض أطروحات ولفغانغ إيزر، ندوة نظريَّة التَّلقي، : عبد العزيز طليمات 1

ار البيضاء،. إشكاالٌت و تطبيقاتٌ  املغرب،  ُكليَّة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة، الرِّباط، مطبَـَعُة النََّجاِح اجلديدِة، الدَّ

  .165، ص1993
، 2007، 2رعد عبد اجلليل جواد، دار احلوار، الالذقيَّة، سوريا،  ط : نظريَّة االستقبال، تر: روبرت سي هولب2

  .146ص
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 النقدية" أركون"البوليفونية االصطالحية في طروحات 

Idiomatic polyphony in Arkoun’s Critical propositions 
  

  فوزية بوالقندول/د  *

boulkandoul Fouzia1   
  اجلزائر -1-جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 

 University of the Brothers Mentouri .Constantine 1 
boulkandoul.fouzia@umc.edu.dz  

  30/03/2021: تاریخ النشر  04/02/2021:تاریخ القبول  04/11/2020:.تاریخ اإلرسال

 

 

على املمارسة الفكرية اليت تؤسس "  حممد أركون"املفكر الفيلسوف و  تنبين اسرتاتيجية الناقد

 يف طروحاته للمعطى اجلاهز أو املنتهي  ألنطولوجيا احلاضر، فهو باحث حداثي بامتياز؛ إذ مل يركن أبدا

 عند إشكالية التعددية االصطالحية يف كتابات أركون النقدية الوقوف  عليه فقد تغّي مقالناو  .املقولبو 

ألجل ذلك  .على املتلقي" أْشكلة"ذلك من خالل حماولتنا تفكيك شفرة أكثر املصطلحات و  الفكرية،و 

الغريب و  ثالثة مصطلحات أثارت أسئلة إشكالية يف النقد العريب ا انتقينا خاللهاتبعنا منهجا استقرائيا حتليلي

 فكرية و  من محوالت نقديةسده مبا جت ،احلداثة –التأويل  –األْنسنة : هيو   -على السواء-

الذي أسس له " اإلسالميات التطبيقية"و قد توصلنا لنتيجة رئيسة مفادها أن مشروع .إيديولوجيةو 

العمل على إحياء ثقافة االستقصاء للنهوض بالعقل و  إمنا غايته القصوى هي نبذ ثقافة اإلقصاء "أركون"

  .حضارياو  العريب فكريا

    .أنسنة، تأويل ، حداثة، إسالميات تطبيقية: الكلمات المفتاح

Abstract :  
The strategy of the philosopher and thinker Muhammad Arkoun is based on 
the intellectual practice that establishes for the anthropology of the present, 
he is a modern scholar with distinction, as he has never been left in his thesis 
of the ready or finished and stereotyped. Our article has therefore , changed 
to the problem of conventional pluralism in Arkon's critical and intellectual 
writings, by attempting to decipher the most "problematic" terms on the 
recipient.  Thus ,We have  adopted an analytical introspecti approach in 
which we selected three terms that raised problematic questions in both Arab 
and Western criticism: humanism, interpretation, modernity, with its 

                                                           
  boulkandoul.fouzia@umc.edu.dz فوزية بوالقندول، * 
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monetary, intellectual and ideological loads .  We have come to the 
conclusion that the project "Applied Islamism" for which Arkoun  founded, 
is aimed at rejecting the culture of exclusion and working to revive the 
culture of inquiry to promote the Arab mind intellectually and culturally. 

Keywords: Humanization ,Interpretation, Modernity, Applied 
Islamism. 

  
 

  :مقدمة

الفكرية والنقدية ليس باألمر اهلّني " حمّمد أركون"نعرتف بداية، أّن اخلوض يف طروحات 

أبدا، السيما أّن الّرجل قد حاصرته غصة فكرية شديدة الوطأة، ما جعله يصرخ مدّويا، بسؤاله 

صدر ، وسط مجود معريف عريب قابع على "؟أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر: "االبستيمي الكبري

  .الزمن لقرون طويلة

ال ينبع هذا السؤال إّال من مفّكر وفيلسوف مسؤول، تسيطر عليه مقولة حترير العقل من 

قرابة " أركون"وعليه، فقد كّرس . سياجه احملكوم بالفكر املوروث واجلاهز واملبثوث فيه واملنتهي

بالسؤال املعريف نصف قرن من حياته لبناء مشروعه الفكري الكبري، الذي �ض من خالله 

وخلخل منظومة املعرفة اجلاهزة، وحاول زحزحة املفاهيم التقليدية للخطاب الّديين بتأسيس مشروع 

  ".اإلسالميات الكالسيكية"الذي جتاوز به " اإلسالميات التطبيقية"

عند أركون، ضمن خطوة منهجية وعلمية جريئة، " اإلسالميات التطبيقية"ويندرج مشروع 

ى تفكيك شفرات الفكر اإلسالمي، وفتح مغالقه يف سياق تشّبعه مبختلف حيث اشتغل عل

" أركون"وقد تعامل ). الفرنسية واإلجنليزية(املنجزات النقدية الغربية، خاصة أنه يكتب بلسان غريب 

على حنو بارع وكاشف ال يضاهيه فيه أحد من املعاصرين مستخدما بذلك "مع املناهج النقدية 

وهو ما . 1"السيمياءو  اإلجرائية اليت تبلورت على حنو خاص يف األلسنية واألناسة مجلة من املفاهيم

 جعل كتاباته النقدية مسّلحة برتسانة اصطالحية فريدة ومميزة ؛ ذلك أّن التطبيقات اللسانية

السيميائية والبنيوية وحىت التفكيكية اليت مارسها على الّنص الديين قد أسهمت يف بلورة لغته و 

قدية وآلياته املنهجية ضمن تنوع معريف صاحبه تنوع اصطالحي، وهو األمر الذي لفت انتباهنا الن

يف كتاباته وجعلنا نتساءل إن كان احلشد االصطالحي عند أركون هو من باب التنوع املفردايت 
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ج وحسب أم أنّه حماولة لتأسيس نقد حداثي متماسك، دعامته األوىل الّنص ودعامته الثانية املنه

وهو ما حناول اخلوض فيه من خالل مساءلة ! مبا فيه من آليات إجرائية وتعّددية اصطالحية؟

ظاهرة البوليفونية االصطالحية عند أركون، بالوقوف على ثالثة مناذج اصطالحية شائكة شكلت 

  .احلداثة -التأويل -األنسنة: بؤرة مشروعه الفكري هي

  :م وإشكالية االستقراربين أزمة الفه: المصطلح األركوني/ أوال

لن نذهب بعيدا يف البحث عن أزمة فهم املصطلح األركوين واستقراره يف الرتمجة، بل 

" اخلاص"املرتجم " هاشم صاحل"سيكون تركيزنا منصبّا على أكثر املتلقني قربا من أركون، ونعين به 

ء التعاطي مع لغة لكتب حمّمد أركون الذي اعرتف بشكل صريح عن املعوقات اليت واجهته أثنا

عندما ابتدأت برتمجة حمّمد أركون قبل ثالثة عشر ": "صاحل"أركون ومصطلحاته املائزة، يقول 

كيف ميكن نقل مصطلحات العلوم : عاما، واجهتين عّدة صعوبات ليس أقّلها الصعوبة التالية

لسيميائيات اإلنسانية احلديثة كعلم االجتماع، والتاريخ، واألنثروبولوجيا واأللسنيات وا

وهو سؤال كبري ينّم عن  2"إىل ساحة الّلغة العربية؟؟... واالبستيمولوجيا وعلم األديان املقارن

الوعي خبطورة ترمجة املصطلحات اليت تنهل من جماالت معرفية خمتلفة، ولكنها ُوظفت من ِقبل 

  ".اإلسالميات التطبيقية"صاحب مشروع معريف موّحد هو 

االصطالحية يف كتابات أركون، ذلك أّن إملام هذا األخري مبختلف  وهو املربّر للتعددية

. ميادين املعرفة العربية والغربية هو ما أضفى نوعا من التحّرر الفكري املتشّبع بالتحرر االصطالحي

فنحن ال نقرأ ألركون الذي يكّرر نفسه، بل إنّه يدفعنا إىل النبش يف حفريات معارفه اليت تلقاها 

أصول احلداثة الكالسيكية اليت ابتدأت عمليا منذ "ني طويلة فهو الّرجل الذي فهم على مدى سن

، مث )حلظة ديكارت يف جمال العلم أو حلظة لوثر يف جمال اإلصالح الّديين(القرن السادس عشر 

استمرت يف أثناء عصر التنوير يف القرن الثامن عشر واستطالت يف العصر الصناعي والوضعي 

ومل يكتف  3"عشر، واكتسحت الشعوب واستعمر�ا حىت �اية احلرب العاملية الثانية للقرن التاسع

بذلك، بل إنّه صّب ُجّل جهوده يف فهم الرتاث اإلسالمي بكّل حيثياته خاصة منها الثقافية 

  .والفكرية والّدينية واحلضارية

ثقافية والتارخيية وعليه، فإنّه من الصعب جّدا أن نتعامل مع املصطلح مبعزل عن أنساقه ال

مصطلح هو جزء ال يتجزأ من تاريخ النقد األديب للثقافة اليت ينتمي "والفكرية اليت حيملها، فكّل 
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إليها وعلينا بالتايل أن نعي السياق التارخيي النقدي لذلك االجتاه عندما نقوم باستيعابه، كما ال 

 سياق تارخيي أوسع هو السياق جيوز أن يغيب عن أذهاننا أّن الفكر النقدي بدوره موجود يف

وهنا تصري املعضلة أكرب، ألّن . 4"املرتبط أيضا بآداب األمم اليت تنتمي إليها... الثقايف وا�تمعي

املتلقي ال يأخذ بعني االعتبار املصطلح مبا حيويه من محوالت إيديولوجية وثقافية وحسب، بل إنّه 

بط الفكر النقدي بوجه العموم بسياقه الثقايف والتارخيي ينأى بنفسه عن املغالطة املنهجية إذا مل ير 

أداة فاعلة يف يد الناقد، ميّكنه من إضاءة املناطق املظلمة  -حينها-وعليه يصري املصطلح . العامّ 

جناح مصطلح ما يُقاس مبدى قابليته للتعميم على أوسع األوساط أو عدم "يف فكر ما، ذلك أّن 

ولكن السؤال . 5" لالنطباق على بيئته األصلية بقي حمدود األمهيةقابليته، فإذا كان فقط قابال

أو " الصعب"إىل أّي مدى ميكن أن حيجب املصطلح : اإلشكايل الذي يطرح نفسه هنا

  حقيقة املعرفة اليت حيتويها؟" الشائك"

يعتقد املتلقي لكتابات حمّمد أركون أّن خطابه النقدي عصّي على الفهم واإلدراك وذلك 

عسر مصطلحاته، ظانّا أن لو كان األداء االصطالحي على غري ما هو عليه ألمكنه "ظر إىل بالن

أن يدرك كّل العلم الذي محلته الّلغة له، وترى البعض قد انربى ُجماهرا يرمي اخلطاب النقدي 

لم بعد باإلْلغاز ُمشهرا مبا ظّنه إغالقا يف املصطلح، وطاعنا يف من ال يواسي أمره بتقدمي ماّدة الع

إّن كثريا من هذا الكالم يتمتع بالّدقة والّصحة، ولكّن الواقع أّن  . 6"ترك جهازه االصطالحي

سّيجة، 
ُ
كتابات أركون من العمق وبُعد الّنظر حبيث تستعصي على ذوي الثقافة احملدودة أو امل

ة أخرى لرتاثنا إنّنا حباجة ماّسة إىل قراء - دون عقدة ثقافية-الوصول إىل كنهها؛ ونستطيع القول 

الفكري والنقدي والّديين غري تلك القراءة اليت ألفناها يف مناهج التعليم وكتب التاريخ اإلسالمي 

وحبوث األكادمييني املربوطني بسالسل فوالذية إىل ما توّصل إليه أسالفنا، مع أّن هؤالء مل يكتفوا 

 -آنذاك- ر فيه وطّوروه مبا يرونه بل أعادوا النظ -كما فعلنا-مبا جاء به السابقون عليهم     

  .يتماشى ومقتضيات املعارف اإلنسانية اجلديدة

النقدية والفكرية، ال حتتاج إىل تفكيك شفر�ا االصطالحية " حمّمد أركون"إّن طروحات 

وحسب، فقد يكون هذا اهلّم يسريا مقارنة بالشفرات الفكرية الشائكة اليت تنبش فيما مل ينبش 

إّ�ا كتابات إشكالية ألن  -ى إىل سوء فهمه وتصنيفه من قبل كثري من الّدارسنيما أدّ –فيه غريه 

املنظومة االصطالحية األركونية ال تعاين تشويشا مصطلحيا أو فوضى مفهومية، بل على العكس 
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بشكل دقيق، ولكّن املعضلة تكمن يف " مفّكر فيها"من ذلك متاما، إّ�ا طروحات مبصطلحات 

، )الفرنسية واإلجنليزية(طلحات صعبة الفهم يف لغتها األوىل  اليت ُكتبت �ا ترمجتها؛ فهي مص

هذا إن تُرمجت على الوجه الذي يقصده –فضال عن صعوبتها بعد الرتمجة إىل الّلغة العربية 

اكتشفت من خالل : "، مرتجم كتب أركون، عن هذه املعضلة"هاشم صاحل"، يقول -الكاتب

مبعىن عدم اخنراط املرتجم يف عمق (كن أن تنجح إذا كانت حرفية خارجية التجربة أن الرتمجة ال مي

وهذا ... (ولكن اكتشايف ألضرار الرتمجة احلرفية كان متأخرا نسبيا لألسف). الفكر الذي يرتمجه

بالطبع ينبغي أن يكون املرتجم كاملؤلف، ) هو السبب يف ظهور الطابع احلريف على ترمجايت األوىل

وقد ضرب لنا املرتجم . 7"وقادرا على فهم أدق النظريات واملصطلحات العلميةواسع اإلطالع 

وحاول التخّلص منها بالبحث واالستقراء وتعميق –مثاال عن االضطرابات الرتمجية اليت واجهته 

اليت يوظفها أركون يف كتاباته، خاصة منها " فوكو"حينما تعامل مع بعض مصطلحات  - املعارف

، إذ جلأ بداية إىل ترمجته "الكلمات واألشياء"الوارد يف كتاب فوكو  Epistémè(8(مصطلح 

جممل املسّلمات الضمنية اليت تتحكم بكّل : "مع إردافه جبملة شارحة هي" ابستيمي"بكلمة 

وبعد تعّمقه يف القراءة والبحث ..." اإلنتاج الفكري يف فرتة معينة دون أن تظهر إىل السطح

يف حماولة منه للبحث عن االستقرار " نظام الفكر"مث " املنظومة الفكرية"حاول ترمجة املصطلح إىل 

االصطالحي، إضافة إىل مصطلحات أخرى واجهته وكان عليه فعال أن جيد هلا املقابل احلقيقي،  

واألمثلة على ذلك يف "... املستحيل التفكري فيه"، "الالّمفّكر فيه"، "املفّكر فيه"كمصطلحات 

شرحها املرتجم يف مقدمته، ما يوحي فعال بصعوبة مهمته يف التعامل مع الواقع كثرية وقد 

يرتتب على ذلك خطورة االستعمال االعتباطي يف املصطلح "ممّا قد " الفرنسية"مصطلحات أركون 

ألّن التحكم يف املصطلح هو يف النهاية حتكم يف املعرفة املراُد إيصاهلا والقدرة على ضبط أنساق 

لتمكن من إبراز االنسجام القائم بني املنهج واملصطلح، أو على األقل إبراز العالقة هذه املعرفة، وا

شأنه أن خيّل بالقصد املنهجي واملعريف  املوجودة بينهما، والشّك أّن كّل إخالل �ذه القدرات من

وهذه معضلة أخرى، فسوء فهم املصطلح يعين سوء فهم مستعمل . 9"الذي يرمي إليه املصطلح

اّلذي تأطّر داخله هذا املصطلح، خاصة عند أركون اّلذي شكل املنهج عنده لبنة مركزية  املنهج

وال ميكن بأي حال من األحوال أـن نفصل . ودعامة أساسية يف بناء مشروعه النقدي الكبري

" ركونأ"السيما أّن البيئة الفكرية الغربية اليت عاش فيها . املنهج اّلذي تبّناه عن املقاصد اليت أرادها
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. قد دفعته لالستفادة من املناهج اليت مل ُيسبق إليها، خاصة يف دراسته للرتاث الديين اإلسالمي

ينبغي على املنهج أن : "على مسألة االشتغال العلمي ضمن منهج حمّدد بقوله" أركون"وقد أّكد 

شياء يدرس الظواهر من خالل التداخل والتفاعل املستمر بني نسق الروح من جهة ونسق األ

املادية الواقعية من جهة أخرى، فالتأمالت األكثر جتريدا واألكثر جمانية من حيث الظاهر، هلا 

  .10"دائما عالمة مع بواعث فردية

ما يعين أن املنهج ينأى بنفسه وأدواته عن املمارسة األحادية ذلك أّن اخللفيات الفكرية 

استعمال كلمة "صوغ هذا املنهج، وبالتايل فإّن والفلسفية والثقافية هي املتحكم األّول واألخري يف 

" مناهج"حقيقة، مث إن ّ  -طريقة -ذات: حتيلنا بالضرورة إىل أساسه امليتافيزيقي ونعين به" املنهج"

العلوم اإلنسانية ال تستطيع التفكري يف حدودها االبستيمولوجية وحدودها اللسانية وحدودها 

، إذ تعامل مع مسألة املنهج من منطلق فكري مفاده "ونأرك"، وهو ما حصل مع 11"امليتافيزيقية

أن العلوم اإلنسانية، هي علوم بال حدود، وليس أّدل على ذلك من تبّحر أركون بني التاريخ وعلم 

الغربية (األديان من جهة، وبني علم االجتماع واألنثروبولوجيا من جهة ثانية، ناهيك عن الفلسفة 

كل ذلك باالشتغال على ا�االت األلسنية العامة، كالبنيوية   معّززا) والعربية على السواء

والسيميائية والتفكيكية ومركزا جل اهتمامه على مقاربة النصوص الّدينية اإلسالمية، على رأسها 

من اهليبة الساحقة للّنص،  -ولو للحظة-لتحريرنا "القرآن الكرمي واحلديث الشريف، يف حماولة منه 

أي حقيقة كونه مكتوبا حبروف لغة بشرية معينة (جب عنا حقيقة ماديته اللغوية هذه اهليبة اليت حت

ولكن هل من عمق يف التفكري حىت . 12 )"هي هنا الّلغة العربية -وطبقا لقواعد حنوها وصرفها

  !!.ما هدف إليه أركون؟) العريب(يفهم املتلقي 

  :نماذج عن التعّددية: الجهاز االصطالحي األركوني/ ثانيا

  :من القطيعة مع الّالهوت إلى تفوق الثقافة العالمة: األنسنة -1

مشتقة من الكلمة الالتينية  Humanismeأنسنة "جاء يف املوسوعة الفلسفية أّن كلمة 

Humanistasتعّهد اإلنسان لنفسه بالعلوم الليربالية اليت يكون �ا جالء حقيقته، : ، وتعين

هو ما ) العلوم(ما يعين أّن انفراد اإلنسان بالفكر . 13"ناتعلى أنه إنسان ممّيز عن سائر احليوا

جيعله ممّيزا عن باقي احليوانات، وهو ما يكسبه أيضا مسة البشرية اليت تتعاىل على كل السمات 
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األخرى للمخلوقات املوازية هلذا اإلنسان يف اقتسامها معه لرقعة العيش وزمن احلياة املشرتك 

  .بينهما

مركزية إنسانية مرتّوية، تنطلق من معرفة اإلنسان، "أيضا بأّ�ا " ةاألنسن"كما تعّرف 

وموضوُعها تقومي اإلنسان وتقييمه، واستبعاد كّل ما من شأنه تغريبه عن ذاته، سواء بإخضاعه 

حلقائق ولقوى خارقة للطبيعة البشريةـ أو بتشويهه باستعماله استعماال دونيّا؛ دون الطبيعة 

ولعّل هذا التعريف . ن اإلنسان هو مركز الكون وهو بؤرة املعرفة اإلنسانيةو�ذا يكو . 14"البشرية

الرتكيز "تعين " األنسنة"الذي شاع يف عصر النهضة، حيث كانت " األنسنة"يركز على مفهوم 

للجميع من خالل " حّب اخلري"على اآلداب وتطوير املرء لذاته بالتعليم والرتبية والتمرس على 

وقد كان هذا املنحى يف عصر النهضة مصدر إهلام . طابية والسياسية والتاريخجماالت الفنون اخل

  .15"لتفسري الوجود اإلنساين والكون

" سارتر"يف الفكر الغريب املعاصر، ليصري، من منظور " األنسنة"وقد تبلور مفهوم 

باسم  صادرت كيان اإلنسان (*)لقطيعة حامسة مع كل نظرة الهوتية قروسطية"مثاال " هايدغر"و

حتّل اإلنسان حمّل املركز  -لرؤية جديدة-ومتثل يف الوقت نفسه تأسيسا لفلسفة جديدة  اإلميان؛

ومثل هذا الطرح جيعلنا نستنتج أّن . 16"من الوجود بعد أن كان من الوجود على هامشه

عىن قد أسس هلذا املفهوم انطالقا من حبثه الّدائم فيما إذا كان قد بقي لألنسنة أي م" هايدغر"

خاصة بعد ا�يار أوروبا نتيجة الّدمار الذي لقيته يف احلرب العاملية الثانية، اليت قضت على 

  .اإلنسان باسم اإلنسان

يف العقود األخرية من "كمصطلح إالّ " األنسنة"واجلدير بالذكر أّن الثقافة العربية مل تعرف 

أنّه نزعة أصيلة يف الثقافة العربية  القرن العشرين، غري أّن بعض الباحثني الذين أشاعوه يؤكدون

اإلسالمية السيما يف تيارها الفلسفي الذي نشأ تفاعال مع املعطيات الفكرية اليونانية يف عصور 

وجد "الذي " حمّمد أركون"وعلى رأس هؤالء  الباحثني، جند املفكر . 17"احلضارة اإلسالمية األوىل

... يف الثقافة العربية اإلسالمية" نزعة األنسنة"نفسه صوتا وحيدا يف دعوته إلحياء ما يسّميه 

نزعة إنسانية "ولكن من املمكن احلديث عن " فلسفة إسالمية"مشريا إىل أنّه يصعب احلديث عن 

  .18""إسالمية
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الذي اعتمده كتعريب للمصطلح " األنسنة"إىل التفرقة بني مصطلح " أركون"ويذهب 

األوىل تركز النظر يف االجتهادات الفكرية "تربا أّن مع" النزعة اإلنسانية"و  Humanismeالغريب

لتعقل الوضع البشري وفتح آفاق جديدة ملعىن املساعي البشرية إلنتاج التاريخ، مع الوعي أّن 

التاريخ صراع مستمر بني قوى الشر والعنف وقوى السلم واخلري واجلمال واملعرفة املنقذة من 

النظام الّالهويت الذي سيطر على الفكر الغريب " الظالمب"والشك يف أن أركون يقصد . 19"الظالم

باألدب يف الفكر العريب، معتربا " األنسنة"يف ربط لفظة " أركون"وعليه، مل يتوان . لقرون عديدة

باملعىن (الالتينية متاثل من حيث املعىن أو تطابق كلمة أدب   Humanistasكلمة"أن 

وجود ثقافة كاملة : ، فهذه الكلمة تعين ما يلي)حملَدثالكالسيكي للكلمة وليس باملعىن الضيق ا

أو متكاملة ال يعرتيها النقص أي تلم بكل شيء، إ�ا ثقافة حتتوي على كل املعارف والعلوم 

وتتجّسد يف شخصيات تتميز باألناقة املرهفة والزّي احلسن، واللياقة املهذبة، والفهم العايل 

ا تتميز مبراسم صارمة ودقيقة يف العادات والسلوك وهي باختصار فإ�ّ . للعالقات االجتماعية

مراسم �دف إىل توفري اخلري لكّل مجاعة عن طرق تنمية اإلمكانات اجلسدية واملعنوية والثقافية 

فاألدب من هذه الرؤية، ومن زاوية كالسيكية ميثل . 20"للفرد ومساعدته على التفتح واالزدهار

  .اليت تؤسس �تمع راٍق حيتفي بالقيم املثلى وتفوق اإلنسان الثقافة العاملة واملعرفة العليا

ا كان جمال األنسنة يف البدء مرتبطا بتحّرر البشر من االضطهاد والظلم واإلقصاء، فإّن 
ّ
ومل

، حيث ذهب إىل أّن األنسنة تكرس كل "أركون"أّول من اعترب األنسنة إسرتاتيجية نقدية هو 

العقالنية واحلرية : سان، وال شيء غري اإلنسان، ومن هذه القيمالقيم اليت تعيد االعتبار لإلن

والدميقراطية واملساواة، وهي قيم كانت الكنيسة أو الفكر الّالهويت قد سلبها من اإلنسان وجعله 

شخصا ُمقصى من كل ما ميكن أن يربطه مبرتكزات الفكر أو القرار، يقول أركون يف نقده للفكر 

لّالهوتية تستمر يف إمهال املقوالت األنثروبولوجية، واجلانب التارخيي الظّريف إّن األنظمة ا: "الكنسي

من السياقات االجتماعية والثقافية والسياسية اليت ُرّسخت فيها احلقائق اإلهلية املعصومة، واملقّدسة 

لوجية والعقائدية، ومن وجهة النظر هذه ميكن القول إّن األنظمة الّالهوتية متأل الوظيفة اإليديو 

و�ذا يضع أركون شرطا أساسيا للخروج من بوتقة اهليمنة . 21"نفسها، اليت ميألها جدار برلني

الّالهوتية، ويتمّثل يف حتقيق ما أمساه بالوعي األنثروبولوجي اّلذي حيّرر العقل من التفكري ضمن 

رط من سياج دوغمائي مغلق وبالتايل يصري كل تفكري منصّبا على اإلنسان كأهّم عنصر وش
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شروط بناء احلضارة، ممّا جيعلنا نكتسب آليات جديدة للتعامل مع الثقافات مبختلف مشار�ا، 

على القوة والسلطة، واملعرفة املنرية على اجلهل املؤسس أو " املعىن"آخذين بعني االعتبار تفضيل 

 (*)ّدوغمائيةويف هذا السياق نالحظ أّن أركون ال خيفي امتعاظه املتكّرر من ال. 22املؤّسسايت

جمموعة "هي  -حسبه-املسّيجة، بل يعتربها عائقا أمام حتقيق مشروع األنسنة، فالدوغمائية 

سّلمات واملوضوعات، اليت تتيح لنظام من العقائد والّالعقائد أن 
ُ
العقائد الّدينية والتصّورات وامل

املنغلقون داخل  يشتغل مبنأى عن كل تدّخل نقدي، سواء من الّداخل أو اخلارج، فاملؤمنون

السياج الدوغمائي يتّبعون إسرتاتيجية معينة، ندعوها إسرتاتيجية الرّفض، تستخدم ترسانة كاملة 

من اإلكراهات، وا�ريات االستداللية والشكالنية اليت تُتيح احملافظة على اإلنسان، أو جتييشه 

  .23"وتعبئته إذا لزم األمر

يف ُجّل ما ألفُه من  -ى االنغالق والدوغمائية ولعّل هذه احلرب اليت أعلنها أركون عل

يربّر هلا بكون الدوغمائية َحتُول دون تغيري الشخص جلهازه الفكري والعقلي، أي أن  -كتب

االنغالق على األحكام القيمية املسبقة يشّل الفكر وال يبعث على التجديد، بل ويغلق كّل أبواب 

ويتجّدد من مقتضيات العصر، ولكن أركون يربط عملية  االجتهاد اليت تتفتح كّل مرة أمام ما جيدّ 

تغيري الشخص جلهازه الفكري بالشروط املوضوعية لذلك، بل يقول إّن هذا التغيري ال يكون إالّ 

إذا تطلبت شروط ما ذلك، كالشروط التارخيية والسياسية ومستجّدات العصر وكذا الشروط 

  .الفكرية والثقافية

تقدمي مفتاح "ركون ال تعدو كو�ا عائقا ينبغي جتاوزه، إّ�ا عملية فالدوغمائية بالنسبة أل

وحيد يفتح مجيع األبواب، واملفتاح اّلذي من هذا النوع، هو واحد من اثنني، إّما مفتاح بوليسّي، 

وبالفعل، كان تعاملنا مع ماضينا أشبه بالتعامل البوليسي والتعامل . وإّما مفتاح لصوص

ا نستنطقه بالقّوة، قّوة القوالب اجلاهزة ليعطينا ما نريد، أي ما تقرره النظرية ؛ ُكنّا إمّ "الّلصوصي"

الّنص بالنظرية اجلاهزة، " قصف"إّ�ا عملية . 24"سلًفا، وإّما نقتطع منه على عجل ما يروي ظمأنا

على نّص  - الغربية على وجه التخصيص–وما أكثر ما صادف الّدارسون معوقات تطبيق اآلليات 

دمي، واحلقيقة أّن تراثنا قد أصابه كثري من الظلم املنهجي والتحليلي؛ ذلك أنّنا محّلناه عريب ق

قرارات النظرية البعيدة عنده من حيث املنطلقات والتصورات والتجليات، ما أدى إىل نوع من 

الشرخ بني النص والنظرية، فالنص له خصوصيته التارخيية والثقافية، والنظرية حتكمها اخللفية 
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اإليديولوجية والفكرية والفلسفية ألصحا�ا، وما أكثر ما تصادمت النظرية بالّنص، وتساءل 

أّن الّنص  -بعد جهٍد غري ُجمدٍ –الّدارسون، أين اخللل؟ أهو يف النظرية أم يف الّنص؟ مث اكتشفوا 

متكن من بَلُبوسه اخلاّص مل يستطع أن يتحّمل ما حاولت النظرية أن تأخذه منه، وقليل جّدا من 

مالءمة النظرية مع الّنص، ونعتقد أنّه إجناز فكري جيب أن يُلتفت إليه للخروج من مأزق صدمة 

  .النظرية مع الّنص

وإذا كانت الدوغمائية املسّيجة واملنغلقة على ذا�ا عائقا يف سبيل حتقيق األنسنة الفعلية، 

يغلق كل السبل واملنافذ أمام أي  ، هو اجلدار املتني الذي L’impensable"الالّمفكر فيه"فإّن 

حيتل " املستحيل التفكري فيه"أو ما أمساه " الالّمفكر فيه"إذ يرى أركون أّن . تطور فكري أو عقلي

مساحة كبرية من التفكري اإلنساين، وأّن هذه املساحة جيب أن تُفّكك وتُغربل حّىت ال تتعاظم 

يتناىف كلية مع هذه املساحة  -حسبه-نسنة مقولة الالّمفكر فيه أكثر فأكثر؛ ألّن مشروع األ

االعرتاف بالتعددية املذهبية والثقافية والّلغوية، وتلك "ومنطقها، فهو مشروع يقوم يف األصل على 

صفة من الصفات األساسية التأسيسية للموقف اإلنساين، وقد كانت هذه التعددية سائدة 

ما يعين أّن مبدأ األنسنة ال يقصي اآلخر، . 25"مقبولة، معرتفا مبنافعها يف فجر اإلسالم وُضحاه

بل يتعايش معه باختالف؛ وذلك من باب قبول التعددية مبختلف توجها�ا، وال أدّل على هذه 

احلالة الثقافية من أوضاع املسلمني مع من خيالفو�م العقيدة يف فجر اإلسالم، إذ سادت ثقافة 

ع حفظ حقوق كل مجاعة، وهو وعي ال يتوفّر لنا التعايش بني املسلمني واملسيحيني واليهود، م

  .اليوم، أو على األقل، ال نعثر عليه بالقدر الذي كان سائدا يف بداية اإلسالم

ويذهب أركون أبعد من ذلك حينما حيّدد الغاية الكربى من تسليط الضوء على الالّمفكر 

املعرفية والثقافية (هانات إغناء التاريخ عن طريق إضاءة الرّ "فيه وتفكيكه ودراسته من خالل 

للتوترات املوجودة بني خمتلف التيارات الفكرية، وإجياد حركية الفكر اإلسالمي ) واإليديولوجية

املعاصر، برتكيز االهتمام على املشكالت اليت كانت قد أقصيت والطابوهات أو احملّرمات اليت 

ّلع إليها، وكل ذلك حصل باسم ما كان أقامها، واحلدود اليت رمسها، واآلفاق اليت توّقف عن التط

ويف هذا دعوى صرحية من أركون إلماطة اللثام . 26"على أنّه احلقيقة الوحيدة -تدرجييا-قد فرض 

عن القضايا الشائكة اليت ّمت إقصاؤها من الفكر العريب، كما قد أقصى كثري من التاريخ احلقيقي 

لربجمة مسبقة على استقبال الوجه املشرق من للمجتمع اإلسالمي، ما جعل املتلقي العريب خيضع 
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التاريخ والرتاث الفكري، وهو ما نلمسه يف مناهجنا التعليمية وكتبنا املدرسية، ما أدخلنا يف حالة 

من هذا ) املظلم(من التقديس الكّلي والشامل ملاضينا دون حماولة مّنا للبحث عن الوجه اآلخر 

ألن احلكومات العربية تبذل جهودا خيالية " املؤسس باجلهل"املاضي، وهذا ما يدعوه أركون 

يف بناء املؤسسات التعليمية وجتهيزها وتأطريها بالكوادر الالّزمة، ...) مادية واقتصادية وبشرية(

بالتاريخ " اجلهل"ولكّنها يف واقع األمر جتّمد تفكرينا وتغلق علينا يف دائرة ضيقة، هي دائرة 

عني املتخصصني واملؤرخني واملثقفني الذين تقبلوا الواقع على أنّه واحلقائق، وكل ذلك يتم حتت أ

  .احلقيقة الوحيدة املتوفرة إىل اآلن

وقد أفاض أركون يف سرد األمثلة التارخيية عن مسألة تعاظم مساحة الالّمفكر فيه وتكدس 

 وتشّكله، مسألة تاريخ الّنص القرآين"القضايا اليت ال يريد الفكر البشري أن يفّكر فيها شأن 

لتشكل الشريعة مث مسألة  -التارخيية والثقافية–وتاريخ جمموعات احلديث النّبوي، مث الشروط 

الوحي، مث مسألة حتريف الكتابات املقدسة السابقة للقرآن، ّمث مسألة القرآن؛ أخملوق هو أم معاد 

ة الّدولة والقانون مث مسألة االنتقال من الّرمزانية الّدينية إىل سلط -أي غري خملوق–خلقه 

  .27"القضائي، مث مسألة مكان الشخص البشري، مث حقوق املرأة

كل هذه املسائل، وغريها، مل تلق احلظوة من الّدراسة يف الفكر اإلسالمي وهو ما جعل 

" اإلسالميات التطبيقية"أركون يلفت االنتباه إليها ألمهيتها، وذلك ضمن إطار منهجي أمساه 

الّنص الّديين املقدس من خالل طرح أسئلة شائكة مل يسبق للعقل املسلم أن كآلية تسعى ألنسنة 

وجتاوز  " الالمفكر فيه"واخرتاق " احملّرمات الفكرية"طرحها من قبل، وذلك �دف خلخلة منظومة 

للوصول إىل بناء حداثة حقيقية، ولن يتمكن العقل البشري من ) من ينبغي" (اليَـْنَبِغيَّات"كل 

، وهو ما جعل أركون يفّسر شيوع "الرتاث الثيولوجي" يقرر تصفية احلساب مع مل"بنائها ما 

ظاهرة التطّرف الّديين بالقراءة املنحرفة للّنص، أو ما أمساه بالتفسري احلريف للّنص املقدس، وهو 

  .28"تفسري يرتكز على برت اآليات عن سياقا�ا وحتويل آثار املعىن إىل معىن مطلق ال يطاله التغيري

ويعين به جعل القيم " األْشكلة"ويف حديثه عن مهام األنسنة، وّظف أركون مصطلح 

املوروثة إشكالية ونزع البداهة عنها ونقدها من أجل زحزحتها أو توسيعها أو جتاوزها إذا لزم األمر، 

فال ميكن تأسيس الهوت جديد إّال على أنقاض الهوت قدمي، وذلك بعد تفكيكه ونقده، 

ومن املعلوم . أركون يـَُؤْشِكُل كل املواقع التقليدية للفكر اإلسالمي، أو جيعلها إشكالية وبالتايل فإنّ 
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وعليه، فإّن على . 29أّ�ا تفرض نفسها على الناس على أّ�ا يقينية أو صحيحة بشكل مطلق

ية األنسنة أن تضطلع بعملية أشكلة املنظومة القيمية للخطاب الّديين بغية خلخلة مرتكزا�ا الروح

وقد فّصل أركون فيما أمساه باملنظومة القيمية ). قوة اعتقاد اإلنسان هلا(واملعرفية وحىت االعتقادية 

ُجممل املبادئ واملسّلمات والتحديدات املرتبطة باملوضوعات الكربى، املشّكلة : "معتربا إيّاها

ق، الوظيفة النبويّة اخلطاب الوحي، كالم اهللا، اخللق، امليثا: لالعتقاد الّديين، وهذه املوضوعات هي

النبوّي، الكتابات املقدسة، الكتاب باملعىن املتعايل واملثايل للكلمة، قانون الكتابات املقّدسة، 

اإلميان، الطاعة، احملّبة هللا، تسليم النفس هللا، اإلنسان على صورة اهللا، القانون اإلهلي أو الشريعة، 

  .30"ر، احلياة األبّدية، اخللود، الّنجاة يف الّدار اآلخرةالعدالة الشعائر والعبادات، البعث والنشو 

وحىت يتصاحل ". اإلنسان ُأْشِكَل على اإلنسان: "وقد تبّىن أركون مقولة التوحيدي الشهرية

هذا اإلنسان مع ذاته يرى أركون أنّه عليه إتباع طريقة علمية تتجّسد سياسيا، وتتجّسد يف نظام 

كما تتجّسد يف نظام اقتصادي فيه شيء من العدالة واملساواة   أخالقي معيش على أرض الواقع،

هذه هي األنسنة والّنزعة اإلنسية احلقيقية، والفلسفة القائمة على اإلنسان، . والُفرص واحلظوظ

وبالتايل فإّن النزعة اإلنسية عند أركون، . 31واحرتام اإلنسان، وقد عّده أغلى وأعّز شيء يف الوجود

عندما عّرب عن هذه " األنسين"لغرب وحسب، بل إّن التوحيدي بفكره مل تكن حكرا على ا

اإلشارات "، وإّمنا كتب كتابا بعنوان "فوكو"كما فعل " موت اإلنسان"املشاكل مل يلفظ عبارة 

جعل اإلنسان املعاصر مستلبا " فوكو"ما يعين أّن . 32"املقابسات"وكتابا آخر بعنوان " اإلهلية

والتكنولوجيا، كما حّوله إىل نوع من االخرتاع واالبتكار املفتقد للذات،  وخمرتقا من طرف الثقافة

بينما انكّب التوحيدي على دراسة عالقة اإلنسان باهللا بطريقة علمية يف حماولة منه للبحث 

  .بعقالنية يف مسائل فكرية هي غاية يف التجريد والرّقي

  ":التوليد الهّدام للمعنى"رحلة : التأويل -2

بأنّه   Interprétationمصطلح التأويل الذي هو ترمجة عن الكلمة الفرنسيةُحيّدد 

حتديد املعاين الّلغوية يف العمل األديب من خالل التحليل وإعادة صياغة املفردات والرتكيب ومن "

خالل التعليق على الّنص، مثل هذا التأويل يركز عادة على مقطوعات غامضة أو جمازية يتعّذر 

يف أوسع معانيه فهو توضيح مرامي العمل الفّين ككل ومقاصده باستخدام وسيلة أّما . فهمها

خصائص العمل ومساته مثل النوع األديب الذي " شرح"الّلغة، و�ذا املفهوم ينطوي التأويل على 
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فالّنص بوجه عام يصري ممارسة . 33"ينتمي إليه، وعناصره وبنيته وغرضه وتأثرياته

إذ ختضع هذه املمارسة إىل التأويل  -كّما عّرب عنها أركون-  Pratique discursiveخطابية

، ال جنزم بأنّه  Déconstructionالتفكيك: مبختلف إجراءاته، وعلى رأس هذه اإلجراءات

وحسب، ولكن هذا ال ينفي أن تكون التفكيكية ) نسبة إىل دريدا(تفكيك على الطريقة الّديريدية 

كيبه، هي جوهر عملية التأويل بالنسبة ألركون، وقد عّرب عن هذا اليت تعين هدم الّنص مث إعادة تر 

" التوليد اهلّدام للمعىن: ""هي" جوليا كريستيفا"التفكيك عندما مل ُخيف إعجابه جبملة تعود إىل 

)La genèse destructrice de sens ( املعىن الذي ال ينبين ويتّشكل إّال لكي ينهدم

ق تدمري املعىن أو على أنقاضه، ينبغي تدمري املعىن القدمي الضيق فاملعىن يتشكل عن طري. وينهار

  .34"الذي مل يعد مالئما لكي حيّل حمّله معىن جديد أكثر رحابة واتساعا

بل إّن الالّفت يف ذلك أّن أركون يؤّكد على ضرورة إعمال التفكيك حّىت يتسّىن للعقل 

اإلسالميات "أمساه بـفهم الّنص الّديين مثال، فهما موضوعيا بعيدا عّما 

ذو توليد معاصر، فقد أخذ حيّل "وهو مصطلح  ،Islamologie classique"الكالسيكية

حمّل مصطلح االستشراق منذ فرتة حديثة العهد يف البيئات العلمية، وسبب ذلك هو أّن املصطلح 

طه باالستعمار من أصبح مثقال بالّدالالت اإليديولوجية واجلدالية، نظرا الرتبا -االستشراق-الثاين 

 .35"جهة، واهلجوم الشديد الذي تعّرض له املستشرقون من قبل املسلمني من جهة أخرى

تقويض "وقد انبىن النقد التأويلي عند حمّمد أركون على ازدواجية واضحة تتجسد يف 

: اخلطابات االستشراقية من جهة، وتقويض اخلطابات اإلسالمية من جهة أخرى، يف اجتاه تأسيس

على ما -وهو . 36""اإلسالميات التطبيقية"علمي للّدراسات اإلسالمية أو ما يسّميه بـ فكر

املوالون والًء تام�ا : املربر الذي جعل أركون يف مواجهة دائمة مع صنفني من اخلصوم -يبدو

نتقاد انطالقا من ا"وعليه، و. للمركزية الغربية واملنغلقون انغالقا دوغمائيا داخل املركزية اإلسالمية

اخلطابات االستشراقية، واخلطابات اإلسالمية، خيلص حمّمد أركون إىل ضرورة تدخل الفكر العلمي 

فاإلسالميات التطبيقية تكتسب مشروعيتها من تفكيك اخلطابات . يف ا�ال اإلسالمي

ية االستشراقية باعتبارها متمركزة على ذا�ا، وباعتبارها تركز اهتماما�ا على النصوص اإلسالم

ممّا يعين أّن التأويل هلذه الّنصوص ال يكون جمّرد قراءة سطحية ملعطى عقدي أو . 37"الكربى

تشريعي، بل هي قراءة تتأسس على آلية إعمال العقل يف فك شفرة املفاهيم املؤشكلة، مع ضرورة 
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فّسرة وال من بوتقة القراءات الشارحة امل" اإلسالمي"خلخلة أرضية الالّمفّكر فيه حّىت خيرج العقل 

يتحقق ذلك إالّ من خالل قراءة تنبع من داخل الّنص ذاته ال من نصوص أخرى موازية له، تفسره 

إّن أركون يرفض القراءات . ألصحاب هذه القراءة أو تلك" الروح الّدوغمائية"وتشرحه مبا تقتضيه 

  .اإلقصائية الّالغية إلعمال الفكر والعقل

القراءة  -يف حقيقتها-سها أركون على الّنص الّديين، تتجاوز إّن القراءة التأويلية اليت مار 

الرتاثية اليت تستند على التفاسري اجلاهزة للنص الّديين، وختلط بني الظاهرة اإلسالمية والظاهرة 

 (*)"باإلسالميات التطبيقية"وقد دعا أركون يف آليات تأويله للنص الّديين ضمن ما أمساه . القرآنية

إذ يضطلع األّول بالعبارات اليت ". اخلطاب املدّون"و" اخلطاب الشفهي"ريق بني إىل ضرورة التف

تلّفظ �ا النيب صلى اهللا عليم وسلم طيلة عشرين عاًما من البعثة، ضمن أنساق زمانية ومكانية، 

-، فيكون )ص(وقد عملت هذه العبارات على مرافقة الفعالية التارخيية املتنوعة واخلصبة للنيب 

املشروطية اللغوية والثقافية واالجتماعية إلنتاج هذا اخلطاب من "بذلك قد أزاح اللثام عن  -أركون

ِقَبل متكلم ما، بلغة ما، هي هنا اللغة العربية، يف بيئة ما، هي اجلزيرة العربية، ّمث استقبله ألّول مرّة 

  .38"يف التاريخ مجهورها، هو اجلمهور القرشي يف مكة

عملية االنتقال من مرحلة اخلطاب "ص القرآين فيؤكد أركون أّن أّما مسألة تدوين النّ 

مل تتم إّال بعد حصول الكثري من ) املدّونة الّنصية الرمسية(الشفهي إىل مرحلة اخلطاب املكتوب 

عمليات احلذف واالنتخاب والتالعبات اللغوية اليت حتصل دائما يف مثل هذه احلاالت، فليس  

ّمنا هناك أشياء تُفقد أثناء الطريق نقول ذلك وحنن نعلم أن بعض كل خطاب شفوي يُدوَّن، وإ

املخطوطات قد أُْتلفت كمصحف ابن مسعود مثال، وذلك ألّن عملية اجلمع ّمتت يف ظروف 

  .39"حامية من الصراع على السلطة واملشروعية

ملنتج حتديد املكانة املعرفية للمعىن ا"نالحظ من خالل هذا الطرح، أّن أركون يهدف إىل 

على املستوى الّلغوي والتارخيي للخطاب الشفهي والتمييز بينهما وبني املكانة املعرفية للخطاب 

املدّون أو املكتوب وهذا الشيء يعرفه علماء األلسنيات بشكل خاص عندما يتحّدثون عن 

  .40"الظرف العام الذي قيل فيه اخلطاب الشفهي ألّول مرّة

ة هلذا الطرح ، فإننا نقول إّن احلديث عن ضياع أو فإذا سّلمنا جدال بالصحة الكلي

حتريف النص عند انتقاله من املرحلة الشفهية إىل مرحلة التدوين، شيء منطقي جّدا؛ فما أكثر 
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ولكن هذا الكالم ينطبق، بل . النصوص اليت ضاعت أو بُّدلت وُحرّفت أثناء مسرية االنتقال هذه

لّدينية األخرى كالتوراة واإلجنيل مثال، أو على النصوص إنّه انطبق فعال وحقيقة على النصوص ا

اليت القت ما القته من الزيادة والنقصان والتحريف  -نسبة إىل احلديث الشريف-احلديثية 

  ".األحاديث املوضوعة"والتبديل حىت الكذب، أو ما يطلق عليه يف علم احلديث 

النبوية من خالل تصنيف درجتها وقد اجتهد العلماء القدامى يف التمييز بني األحاديث 

علم "أو " اَجلرْح والتعديل"، تبعا ملا ضبطه علم )املكذوبة(بني الصحيحة واحلسنة واملوضوعة 

، إذ مل يتعهد "القرآن الكرمي"ولكّن املسألة ختتلف اختالفا كلّيا وجذريّا مع ". الّرواة"أو " الرجال

 َلَحاِفُظونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذِّْكرَ  نـَزَّْلَنا َنْحنُ  ِإنَّاد حبفظه العلماء حبفظه، بل إّن اهللا عز وجّل هو من تعه

أّن الّنيب صّلى اهللا عليه وسلم كان يعرضه : ، ومن وسائل حفظ اهللا تعاىل للقرآن)9احلجر اآلية (

ر جلربيل عليه السالم مرّة كل عام لتثبيته يف احلافظة، كما ثبت أّن الصحابة كانوا يكتبون القرآن فو 

  ).ص(نزوله على رسول اهللا 

معىن ذلك أنّه مل تكن هناك مرحلة انتقل فيها القرآن من الشفاهة إىل التدوين مادام 

ومبا أّن عامل الزمن قد انتفى عن عملية انتقال القرآن من . الصحابة يسجلون كل آية مبجّرد نزوهلا

كس الكتب السماوية األخرى، ع" املرحلية"وإىل، فهذا يعين أنّه مل يكن أصال خاضعا ملقولة 

واحلديث النبوي الشريف، وعكس شعر العرب أيضا اّلذي تبّدل أكثره وضاع معظمه يف احلّد 

وهلذا نعتقد أّن طرح أركون حول إمكانية التبديل أو النقص أو . الفاصل بني الشفاهة والتدوين

لنظر إىل املالبسات العامة التحريف الذي طال الّنص الّديين هو طرح نسيب غري قابل للتعميم با

  .املرافقة هلذه املرحلة من التاريخ اإلسالمي

وعلى ما يبدو، فإّن قراءة أركون احلداثية للنص القرآين نابعة من إميانه العميق من اعتبار 

" فتوحات العلم احلديث"النص ظاهرة ثقافية تُقرتح هلا مناهج للتفكيك والتأويل باالعتماد على "

ما يعين أّن مقولة . 41"شاف خصائص التفكري الذي جاء النص القرآين ليؤسسهوذلك قصد اكت

خبطاب احلداثة الّدينية خاصة يف تناوله للظاهرة الّدينية  -عند أركون-التأويل هنا قد ارتبطت 

بشكل عام والظاهرة القرآنية بشكل خاص على أساس أنّه مل يفصل يف مشروعه املوسوم 

انطلق من ) أي أركون(بني الدراسات النقدية والّدراسات الّدينية، بل إنّه " اإلسالميات التطبيقية"

موقف منهجي مفاده أّن الّدراسات الّدينية أو اإلسالميات التطبيقية تتمتع بالصبغة املعرفية 
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النقدية شرط اخلروج من دوغمائية العقل الّديين التقليدي والقراءة التقديسية القائمة على التفسري 

  .للنص احلريف

ولعّل ما جتدر اإلشارة إليه هنا أّن اخلطاب التأويلي األركوين قد ارتبط ارتباطا وثيقا بفكرة 

أو التارخيية النقدية، وال أدّل على ذلك من الّدراسة اليت أفرد هلا حمّمد أركون  " الوعي بالتاريخ"

نابع من " لعريب بالتارخييةوتوصيفه للفكر ا". تارخيية الفكر العريب اإلسالمي: "كتابا كامال ومسه

الفروق اليت متيز بني التاريخ التقليدي للفكر وبني الفكر اجلديد الذي "إميانه الفعلي بضرورة تبيني 

  .42"أريد أن أفتتحه وأمهد له الطريق

لكّل مرحلة من : "... قائال" الفكر التارخيي اجلديد"ويضيف أركون مربّرا اعتماده ملا أمساه 

ية صعوبا�ا ومشاكلها وما يالئم ذلك من مناهج ومواقف فكرية، وكما أّن الشافعي املراحل التارخي

أّلف رسالته املشهورة ليقرتح وسائل جديدة لالجتهاد كإجابة على ما طرأ يف العصر العّباسي 

األّول من ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية فكذلك يضطّر الفكر اإلسالمي اليوم إىل إعادة 

ويف هذا السياق . 43"تابة يف مسائل االجتهاد وكل ما يتعلق بنقد املعرفة وأصوهلاالتفكري والك

؛ إذ يرى أّن مثة عقبتني تقفان La sainte ignorance"اجلهل املقدس"يقرتح أركون مصطلح 

تتمثل األوىل يف الفهم الشعبوي للّدين والثانية يف االستغالل "أمام تقّدم الفكر وخروجه من اجلهل 

ي ألشكال سوء الفهم من أجل خلق الصور الّنمطية عن اآلخر، أّم الدراسات الّرصينة اإلعالم

العلمية واألكادميية فتبقى سجينة رفوف املكتبات واجلامعات ويطلق بالتايل العنان لبناء التصورات 

  .44"اخليالية لآلخر بوصفه عّدوا

واألولياء والّتربك باملعّوذتني أّما الفهم الشعبوي للّدين فال يكاد خيرج عن دوائر األضرحة 

خوفا من احلسد، ونشر عبادة جديدة هي عبادة األصنام البشرية اليت متارس الّدعوة إىل تقديس 

وأّما عقبة نشر ثقافة سوء الفهم، فيتوّالها اإلعالم . فقه إسباغ الوضوء وأحكام الطهارة والغسل

باجلهل "ق عليه أركون أيضا من جهة، والّدرس األكادميي من جهة أخرى، وهو ما أطل

" املؤسسات"يف حديثه عّما تسّوقه   L’ignorance institutionnalisée"املؤّسسي

اإلعالمية والتعليمية واألكادميية من مغالطات فكرية، تُقوِلُب العقل داخل منطية ذهنية مدمِّرة، 

وتنقل القداسة ) ينأي النص القرآ(مفسِّرة وأخرى مشّرعة تضرب الطوق حوله "وتؤسس لقراءة 
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وُأْجِربَ املسلمون على التزام رواية واحدة عن ... من حّيز الكالم اإلهلي إىل حيز الكالم البشري

  .45"احلقيقة، وُشنَِّع على اخلارجني عنها فـَُعدُّوا خوارج أو باطنية أو هراطقة أو مبتدعني أو مارقني

التقسيم اإليديولوجي بني غرب "فة قد كّرس لثقا" اجلهل املؤّسسي"واملؤسف يف األمر أّن 

. 46"األنوار وشرق الظلمات حيث متتزج أشكال التعّصب باملعتقدات الغيبية ومبظاهر العنف

وعليه ال ميكن للفكر اإلسالمي، اليوم، اخلروج من مأزق النظرة األحادية للّدين وربطه بكل 

بقراءة "رّاهن العاملي، إّال مظاهر العنف اليت حصلت يف التاريخ اإلسالمي وحتصل اآلن يف ال

رمزية للحقيقة القرآنية أو احلقيقة كما يصوغها الّنص القرآين، واليت مييز فيها األستاذ و  تأويلية

نفي معتقدات : صيغت احلقيقة يف البدء على جهة النفي -: أركون بني ثالثة أشكال من التلقي

  .يف ُمقابل تقدمي أحسن القصص بديال عنهاالكفار واملسّماة يف النص القرآين بأساطري األّولني 

 Corpus(مث صيغت يف مرحلة ثانية يف شكل إرساء نصوص رمسية مغلقة  -

officiels clos.(  

  .47"وأخريا صيغت احلقيقة على شكل خطاب مدرسي أو فقهي -

ونعتقد أّن أخطر صيغة هي اليت انتشرت كالنار يف اهلشيم من خالل املناهج التعليمية يف 

  ).املدارس الشرعية -القنوات الفضائية -املساجد(ؤسسات الرمسية واملنابر الفقهية املختلفة امل

  :من وعي التاريخ إلى أنطولوجيا الحاضر: الحداثة -3

لن يكون حديثنا عن احلداثة كمصطلح اختذ مفاهيم متعّددة ومطاطية غري حمّددة نظرا 

" احلداثة"كرية املختلفة، وإّمنا سيكون تركيزنا على لكّونه مشل كل املذاهب الفلسفية والتيارات الف

وذلك ألّن االختالف يف مداليل هذا املصطلح، ما هو إال نتاج حتول ". أركونية"من وجهة نظر 

وبالتايل سيحمل املدلول ماهية أتباعه . املصطلح من مفهومه املعريف إىل مفهومه اإليديولوجي

اإليديولوجيا "، وهو ما أمساه بعض املفكرين احلداثيني بـ)تإن ُوجد(الفكرية ال ماهيته احلقيقية 

  .(*)"العربية املعاصرة

ا كانت الثنائية املتقابلة على الدوام 
ّ
تتطلب كثريا من اجلهد املنهجي ) حداثة-تراث(ومل

واملعريف الستيعاب خطابا�ا املختلفة فإّن من أهّم مظاهر االحنطاط واالنغالق الفكريني االعتقاد 

القرون اهلجرية األوىل "ائد عند املفكرين واألكادمييني بإملام الفكر العريب واطالعه الكامل على الس

  .48..."اليت يعتقدون أ�م يعرفو�ا يف حني أّن الواقع يكذب هذا األمر تكذيبا ويشهد ضّده
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داثة ما يعين أّن خروج العقل العريب من وهم اإلملام باملعرفة الرتاثية صار من ضرورات احل

مبا يقتضيه أيضا التفكري بعقل حداثي يف عقل آخر تراثي  -بالنسبة ألركون على األقل-الفكرية 

فصل الفلسفة عن الفقه، وال البالغة عن " -حسب أركون–وعليه، ال ميكن . سابق علينا

  .49"ةإّمنا الفكر اإلسالمي هو هذه الوحدة املعرفية اليت تتأطر داخل املنظومة اإلسالمي... العروض

عند أركون انطالقا من وضعه لدعائم  -من منظورها النقدي-وقد تبلورت احلداثة 

التجاوز : هو ما أطلق عليه -معقد نوًعا ما-ابستيمولوجية أساسية حصرها يف ثالوث 

)Transgresser(-  التحريك)Déplacer(-  التخّطي)Dépasser.(  

لعادات والتقاليد النابعة من الّرؤى جتاوز املصطلحات واملفاهيم وا"أّما األّول فيعين 

عرب حتنيطها يف قوالب دوغمائية غري " ميتوس"الثيولوجية اليت حّولت النصوص املؤسِّسة إىل 

إال عرب آليات تتيح فتح ما أغلق لزمن طويل من قبل  -يف الواقع–وال يكون جتاوزها . 50"ملموسة

والتفاسري املتعلقة به والشروحات اليت  يف قولبة الّنص -بشكل خميف-أسهمت " ثيولوجية"معرفة 

حّرم التفكري (صاحبته ممّا ّمجد الفكر وحّرم عليه اخلوض يف الالّمفكر فيه أو املمتنع التفكري 
ُ
امل

  ).فيه

اإلسالميات "، فإّن أركون قد سعى من خالل نقد "التحريك"وفيما يتعلق مبصطلح 

د يف بعدها الثيولوجي حصريا حنو حدود أخرى حتريك بنيات هذا التقليد اجلام"إىل " الكالسيكية

وهو حتريك يسمح بالكشف عّما ّمت خنقه وحجبه بواسطة لعبة املخادعة ... للمقاربة والتحليل

ممّا يعين أنّه حان الوقت أن تغّري املناهج من . 51"والوهم اليت تتعزز عربها هذه البنيات وتتحّجر

؛ فال الّنص ينكشف "الكالسيكي"باملنهج " السيكيالنص الك"آليا�ا املقارباتية، وال تقصف 

وبالتايل، يضيع املتلقي بني متاهة نّص مقفل عصّي . للمتلقي وال املقاربة تصل إىل عمق الّنص

  .على الفتح، ومنهج مجّد آلياته وقولبها ضمن ذهنية ترفض أن يؤخذ من غريها

لألعراف والتقاليد،  اخلطاب املمتثل" )جتاوز(فيشتغل على " التخطي"أّما مفهوم 

واملتعصب للميتوس، الذي يتحدث من خالل هذه األطر الثقافية والفكرية، وذلك من خالل 

. 52"إبراز الطابع الّديناميكي والتطوري املتأصل الذي يفرض منطا من التساؤل واملساءلة املستمرّين

ملتلقي ثقافة اخلوف آلية فعالة للتصّدي لكّل خطاب ميارس على ا" التخطي"وعليه، يكون فعل 

" املمنوع"من كّل عالمة استفهام ثيولوجية؛ ذلك أن الُعرف والتقليد اجلامدين عمال على تكريس 
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وكذا احلذر من كّل معرفة قد تفتح جمال اخلوض فيما ال جيب اخلوض فيه، وأعتقد أّن ما " احملّرم"و

" اليَـْنَبِغيات"يطرة عقيدة جعل فكرنا اإلسالمي قد جتمد عند حدود اجتهادات السابقني هو س

وكل ذلك ميثل جوهر املشروع احلداثي األركوين ألن . الضرورةو  وكذا إمالءات املفروض والواجب

مشروع مل يكتمل، فالعقل ال يعرف أية حدود  -أي احلداثة-مفتوح، فهي "جمال احلداثة عنده 

  .53"ر احلداثةإالّ احلدود اليت حيّددها هو لنفسه، فسيادة العقل كاملة يف عص

جريئا جّدا يف طرحه حينما صّنف العقل اإلسالمي يف خانة ما " أركون"وعليه، فقد كان 

من املؤكد أن كل منتجات : "، حيث يقول)أي فكر القرون الوسطى" (القروسطي"أمساه بالفكر 

يعين الفكر الذي يفتخر به العرب املسلمون اليوم، منغلق داخل الفضاء العقلي القروسطي، وهذا 

  .54"أّن له قيمة تارخيية فقط، وال ميكن أن حيّل حمّل الفكر احلديث ومكتسباته

نظرا للطرح الذي قد يكون صادما لكثري من املفكرين " باجلريء"وقد وصفت هذا املوقف 

العرب؛ ذلك أن أركون ال يرى ملنتجات الفكر اإلسالمية من قيمة جتسدها، إال القيمة التارخيية 

" القروسطي"األسبقية الزمنية للرؤى الفكرية آنذاك، ما يعين أّن الفكر " ملكية"حق اليت متنحها 

وضمن . الفكر املنتهي" مغلقات"ظّل مسيطرا مقابل أي فرصة لفرض فكر حديث يتمرد على 

حيث رأى أن هذا األخري قد وظف كل " ابن رشد"هذا السياق، وقف أركون عند اجتهادات 

ينبغي موضعته داخل هذا العصر بكل اإلمكانات العلمية "معاصريه وإمكاناته يف تنوير عقول 

احملّددة واحملدودة لذلك العصر، لقد حاول الربهنة على رأيه مستخدما وسائل عصره، وتوصل إىل 

إذن، . 55"نتائج معينة، ولكن هذه النتائج ليست �ائية خبصوص املوضوع وال تلزمنا اليوم إطالقا

زمانه من جهود، هو قمة احلداثة الفكرية يف عصره، ولكن ليس على العقل يف " ابن رشد"ما فعله 

ألّن هؤالء . يف ذلك العصر - أو غريه-" ابن رشد"اليوم أن يتوقف عند حدود ما توصل إليه 

اجتهدوا من حيث توقف أسالفهم ومل يسّلموا بكل ما تلقوه، وكذلك احلال بالنسبة إىل الفكر 

أ من حيث انتهى السابقون، وال يسّلم مبا توصلوا إليه من نتائج، ألن احلديث، الذي عليه أن يبد

الفكرية احلداثية اليت أسس هلا أركون، " النهضة"ما طرحوه ليس يف األصل �ائيا، وهذا هو جوهر 

انطالقا من مبدإ التفكيك اجلذري للماضي وحتريره من األسيجة اليت تقيد حركية الفكر وإبداعية 

بالتحرير الثاين للمجتمعات اإلسالمية بعد أن ّمت التحرير "وهذا ما أمساه . ت نفسهاملفكر يف الوق
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السياسي، وهذا التحرير الثاين هو التحرير الفكري، وهي دعوة ليست �ّرد إصالح ديين وإّمنا 

  .56"لثورة فكرية عميقة تذهب إىل أعماق األشياء

المي، وال يكون ذلك إّال إذا إّن من مقتضيات التحرير الفكري، حتديث العقل اإلس

عقل مستقل، خيلق بكل سيادة وهيبة أفعال "انطلقنا من مسّلمة مفادها أّن العقل احلديث هو 

املعرفة، وهذا العقل يرفض االشتغال داخل نطاق املعرفة اجلاهزة أو احملددة سلفا، إنّه يرفض 

ّددة مسبقا، هي معرفة تصري يف فاملعرفة اجلاهزة أو احمل. 57"االشتغال داخل األقفاص والسجون

وال ميكن االتكاء عليها يف مواجهة حتّديات راهن شائك  - كما وصفها أركون-" ذّمة التاريخ"

دون أحكام قطعية ويقينية " احلقيقة"إّ�ا دعوة صرحية ألن نتعامل مع . ملّغم، ومليء باألفخاخ

التورط مرة أخرى يف بناء "بالتايل حىت ال تتحول هذه احلقيقة إىل معرفة أخرى مغلقة ومنتهية و 

  .58"منظومة معرفية أصيلة ومؤصلة للحقيقة  ال حمالة إىل سياج دوغمائي مغلق

أن نتحّرر من عقلية احلقيقة املنتهية إالّ  -حسب أركون-وال ميكن بأي حال من األحوال 

احلقيقة، ونسبية نقبل شيئا أساسيا يعّرب عن منجزات احلداثة العقلية أّال وهي نسبية "بعد أن 

احلقيقة ال يتعارض جذريا مع مطلق احلقيقة أو االعتقاد بوجود احلقيقة كما ساد سابقا يف كل 

ما يعين أنه ال أحد ميكنه اإلّدعاء بامتالك احلقيقة املطلقة، أل�ا يف األصل . 59"األوساط الّدينية

ويرمي بكل " االستطالعي"أو " بثقاملن"نسبية، فلو سلمنا بانتهاء احلقيقة، فإّن ذلك يسّيج العقل 

  ".الالّاجتهاد"اجلهود التأويلية يف سلة 

  :خاتمـة_ثالثا

الفكرية من " حمّمد أركون"بصعوبة االشتغال على طروحات  -يف التقدمي-مل يكن اعرتافنا 

قبيل املزايدة أو اإلّدعاء، فقد ثبت لنا صحة ما اعرتفنا به، ذلك أّن اخلوض يف القضايا الشائكة 

اليت عرضها أركون يف كتبه املثرية للجدل، من شأنه أن يفتح أمامنا نوافذ مفخخة بعالمات 

استفهام ال حدود هلا، السيما إذا تعلق األمر بالرتسانة االصطالحية اليت وظفها، ما يتطلب منّا 

  .أيضا التسلح بقراءة ثقافية تقارب على األقل املنجز الفكري هلذا العامل الفذّ 

" الالّمفكر فيه"صطلحات اليت ّمت االشتغال عليها يف هذا البحث صدمة شكلت امل

ما جعل أركون يؤسس ملشروع متكامل  -على وجه التخصيص-بالنسبة لألنتلجانسيا العربية 

الذي " اإلسالميات التطبيقية"هو مشروع " احلداثة"و" التأويل"و" األنسنة"جيمع بني مفاهيم 
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عن االجتهادات اإلسالمية الكالسيكية، وكذا خلخلة " لبداهةا"سعى من خالله إىل نزع صفة 

ولعّل ". التوليد اهلّدام للمعىن"و" التفكيك"املنظومة املوروثة للفكر اإلسالمي باالستناد على مبدإ 

نصف قرن من الزمن مل يكن كافيا حىت يتّم أركون ما بدأه، فقد كان الّرجل يطمح ملا هو أكرب؛ 

بني العامل الغريب والعامل اإلسالمي، وال يتأتى ) احملّرم التفكري فيها(املعرفية  وهو إذابة كل احلدود

إّال إذا ّمت حتديث فكر ا�تمع اإلسالمي من جهة، وقطيعة ا�تمع الغريب مع  -حسبه-ذلك 

ع إنّه مشرو . ثقافة االستعالء والشعور الدائم باملركزية التارخيية واحلضارية والفكرية، من جهة أخرى

نبذ ثقافة اإلقصاء وتأسيس ثقافة االستقصاء إلمكانية جتسيد املعطى اإلنساين الكامل الذي قد 

  .يربط اإلسالم بالغرب يف ظل �ضة حضارية وفكرية شاملة
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ينصب اهتمام هذا املقال على تأمل ظاهرة الرواية اجلديدة اليت ترد إىل ذهن القارئ دائما لدى         

السيكية، بعد تغيري احلديث عن الروايات اليت غريت يف الشكل والرؤية اليت استقرت يف الروايات الك

النظرة إىل اإلنسان، العامل، األشياء، ومن مث إىل دور الكتابة الروائية وطرائقها، وأساليبها، ونظر�ا إىل 

ك  مبىن ومعىن؛ واالنتقال من أفق اليقني املستقر إىل أفق الش: العامل حىت وصلت إىل انتهاك جسد الكتابة

سية ولوعيه الشخصي حيث حتول اىل شيء او أداة موجهة كتمرد ناتج عن فقدان الفرد لقيمته األسا

لالستهالك، لذا كان لزاما رصد الواقع اجلديد من خالل ابتكار أشكال وصيغ فنية خمتلفة قادرة على 

  . حتطيم النموذج القدمي و تأسيس كتابة تعرب عن العصر وما يوجد فيه من قضايا

  . ، مغامرة الكتابة، انفتاح وتشظيكيةكالسيواية  ر ديدة، جرواية  :الكلمات املفتاحية

Abstract:  
     This article focuses on the contemplation of the phenomenon of the new 
novel that always comes to the mind of the reader when talking about novels 
that changed the shape and vision settled in classic novels, after changing the 
perception of humans, the world, things, and then to the role and methods of 
narrative writing, and its methods, and its look  to  the world until it reached 
the violation of the body of fiction writing; building and meaning than the 
transition from the stable horizon of certainty to the horizon of doubt.            
      As a rebellion resulting from the individual's loss of his basic value and 
personal awareness, as it turned into a thing or a tool directed to 
consumption, so it was necessary to monitor the new reality through the 
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creation of various artistic forms and formulas capable of breaking the old 
model and establishing writing that expresses the age and its issues. 
Keywords: New novel, Classic novel, Writing adventure, Openness and 
fragmentation 

 
           

يعد التجديد قرين اإلبداع؛ ألنه يتمثل يف ابتكار طرائق وأساليب جديدة يف أمناط التعبري،      

فجوهر اإلبداع وحقيقته عندما يتجاوز املألوف يغامر يف قلب املستقبل مما يتطلب الشجاعة 

ة، ، ونادرا ما يظفر بقبول املتلقني دفعة واحدق يف النجاحواملغامرة واستهداف ا�هول دون التحق

ما يسمى  باستثماربل ميتد إىل أوساطهم بتوجس وتؤدة، ويستثري خياهلم ورغبتهم يف التجديد 

؛ ما جعل الرواية كجنس ابداعي فريد من نوعه تشهد عرب مسري�ا عديدا 1االختالفجبماليات 

يف حماوالت مستمرة إلعادة صياغة املعمار  والشكل من التجارب اإلبداعية على مستوى املضمون

  .اليت متس خمتلف جوانب احلياة  الدائمة لروائي مبا يتالءم مع الواقع والفكر والتحوالتا

على املشهد الروائي فرتة زمنية غري يسرية، فصار السعي إىل تأسيس   2سيطر النموذج الكالسيكي

 ؛ويض النموذج الكالسيكي الثابتقدة أمرا حتميا ميكنه من خالهلا تمالمح جتربة سردية جدي

متغريات الرؤية  سايرةمبل جعل الكتابة داخل اجلنس السردي تنفتح باستمرار على البحث ألج

اجلديدة للواقع مع التنقيب دائما على أدوات جديدة تتناسب والعصر املعيش ذي املالمح املتباينة 

  .وحتوالته العنيفة املستمرة

ية شاذة تزهو بتمردها نصوص سردمخسينات القرن العشرين  بدأت يف فرنسا منتصف         

، انفردت  4متثيليا له منوذجا  3على نوع من املعيار الفين الكالسيكي الذي تعترب الرواية البلزاكية

بطباعة هذه النصوص اليت سرعان ما ) Edition de minuit( مينوي منشوراتدار باربسية هي 

املوجة اجلديدة : ت منهاعدة تسميا "emile henrio"ھنریو ميلإ: أطلق عليها النقاد وأوهلم

، مدرسة الرؤية )Anti - Roman(، الرواية املضادة )Nouvelle Vague de Roman(للرواية 

)Ecole du regard ( الرواية اجلديدة ،)Nouveau Roman( ألفها جمموعة مبدعني متلكهم ،

" ، )A. R. Grillet(  5"أالن روب غريية":  هاجس التجديد والتحديث والتنوير من أمثال

 ميشال"، )Claude Simon(  7"سيمون كلود"، )Nathalie Sarraute( 6"ساروت ناتالي
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(  10"جون ريكاردو"، Robert Pinget) ( 9" روبير بانجيه"، )Michel butor( 8"بوتور

Jean Ricardou ( ،"11" كلود اولييه  )Claude Ollier ...( على الرغم من اختالفهم يف ،

لكن ما وحدهم  ؛12األسلوبية والبالغية الكفيلة بتفعيل ذلك اهلاجس كيفية تدبري الوسائط

الرفض الذي أظهروه للشكل : هم كتلة واحدة منسجمة من حيث املنطلق والغاية هوري وص

ختتلف عن تلك اليت وجدت ميز�ا 13التقليدي للرواية فعملوا على الكشف عن أشكال جديدة 

  .أ�ا تتماشى وعصرها 

ب الرواية اجلديدة صلتهم بالتقاليد الروائية اليت برزت يف املاضي أي يف القرن ال ينكر أصحا     

بفرنسا وغريها من البلدان األوروبية أو يف أمريكا،  نتصف األول من القرن العشرينالتاسع عشر وامل

هم ما يدعون إليه هو رفض التقنيات واملفاهيم اليت َدَرجت عليها الكتابة الروائية اليت سبقت وإنَ 

كتب فال ميكن من الوجهة احلضارية أن تُ   ؛  Dogue(14(واليت جعلت منها معتقدا أو دوغما 

 بالطريقة اليت كانت تكتب �ا يف القرن التاسع عشر لربع األخري من القرن العشرينالرواية يف ا

ي اثر يف هذه املستكشفات احلضارية املثرية دون أن ترتك أ يضمُ  جيوز وال وبداية هذا القرن أيضا،

  .اب وطرائق التفكريالفنون واملناهج واآلد

بدفع عجلة الرواية إىل مأزق تفجرت منه الرواية سامهت  تضافرت عوامل كثرية          

، ما جعل الرواية اجلديدة حتمل الكثري التعقيد املعقد من مركبات العصركتعبري عن هذا   15اجلديدة

لوجية والرؤى احلضارية والرتسبات الثقافية اليت غصت �ا من اهلموم االجتماعية واملشاكل األيديو 

  : ا�تمعات األوروبية، ومن بني هذه العوامل نذكر

 تمجريا في رآلثاا ةبعيدو عميقة نتائج لثانيةا مليةلعاا بللحر نكا لقد :لثانيةاية مللعاا بحلرا -

 بعضها بتالبيب بعضها فأخذ ،اـهـلـاعـتفو، تشابكهاو ،تعاقبهاو ،تسلسلها: من حيث اثألحدا

ا او اليت من حدهو لسياسيةا يندامليا على املدمرة بحلرا وقف نتائج ـغبـنـي ال ألنه لكذ ؛آلخرا

 على دراقا بياأد شكال املألوف مل تكن شكلها في لتقليديةا يةوالرا نفإ لذلك نتيجةفروعها، 

. لعالما لىإ يةوالرا يةرؤ طبيعة لىإ ديعو فيما السيما ةجلديدا يةرحلضاا وفلظرا مع ؤملتالا

 للكتابة جديد شكل ربتكاا في رـلتفكيا لىإ مباشر بشكل لفظيعةا بحلرا تلك الهوأفأفضت 

  .               بخاصة يةواللرو بعامة بيةدألا
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يف فرتة قيام  بفرنسا نكا ةجلديدا يةوالرا دميال أن في حدأ زعينا ال: ئريةاجلزا لتحريريةا الثورة -

 لتحريرابثورة  ةجلديدا يةوالرا دميال نقترا ، لذلكجل احلرية واالستقاللحرب بني اجلزائر وفرنسا أل

 تهز كون هذه الثورة العظيمة ؛مـهـنفسأ ينلفرنسيا بلكتاا بعض من افرـباعت ئريةاجلزا

 يـف اـيـلـج كـلذ ادـنسيني فبرـفـلا نـفكرياملـ لعقو تهز كماعنيفا،  اهز يـسـرنـفـلا بـعـلشا

 ةدـديـج تاــيروا ثالـث نـع لـاليق ما ضطربةاملـ ةلفترا تلك في ظهروقد   ،منهم كثير تكتابا

  . 16غرييه روب أالن"لــــــــــ  ةجديد يةدسر أو ئيةروا لعماأ ستة، و" ساورت ناتالي"لـــــــــــ 

 رـشـلا لـعـفـل لمخبأا حلسالا اهذ يذكر مفكر كاتب أي إن :ريلذا حلسالا فستكشاا -

 تخريبو رلدمامن نتائج ا مرتا ييغتدو لنفسيا نلغثياوا لبالذهو صاباهلالك ي تـيـيـبـتو

 أو حلسالا اهذ ميتلكون من لُقَعبَت مرهونا بقائها ارستمرا صبحأ لتيا ةحلياا قيمةومن  رضألا

 كل ينتهيو ءلسماوا رضألا قفتحتر يةولنوا ؤوسللر حلاملةا يخارلصوا قطالا خمافة ؛جنونهم

 يةوالرا ءنشاإ في ثرأ لرهيبا لعاملا الهذ نيكو فالأ؛ ةحدوا حلظة في رضألا على من ءشي

  .ؤملتشاوا لقلقوا لعبثا لىإ مالستسالوا لقيما نبذ على بيةدألا فلسفتها متقو لتيا ةجلديدا

 في عليهم ينيرو يؤنسهم نكا يلذا لبديعا لقمرا لكذ أن سلناا لعامة ثبت :ءلفضاا وغز -

؛ لبديعا يعدلوا املنري لقمرا لكذ يعد لمو؛ سلناا امقدأ ستهدابعد ان  تما لشهرا من معينة لليا

 وراء من خير أي إلنسانيةاستفيد ت أن دون اشديد بااضطرا لخلياا له برضُطوا رـلقما تما لقد

 عبثيتهايف  ةدـجلديا يةوالرا ةنشأ؛ ما ساهم يف  17النزول عليه ألجل اثبات ان ال حياة فيه فقط

 لرغما على، شقائهو ،خوفهو ،هـقـقلو ،مهؤتشاو ،ئهاهوأ في املعاصر ننساتعبريا عن اال ىحليرا

 لتيا للمجتمع ةمجلو آةمر نتكو أو علطباا ريتصو عن بنفسها تربأ ةجلديدا يةوالرا أن من

  .هـل تكتب

جاءت الرواية اجلديدة كبنية دالة على االحتجاج العنيف والرفض لكل ما هو متداول            

لعامل مع تأكيد تنوع مناذجها، وأطيافها، وألوا�ا، واختالف لقينية ومألوف؛ فهي جتسيد لرؤية ال ي

املضمون وتشغيل تقنيات  مبراوغةومن مث ناد أصحاب الرواية اجلديدة  ؛18اهجها يف التصويرمن

ليت تغري ا�ال لتشكالت اللغوية والتمثيالت البنائية اجديدة تعتمد على التفكيك وافساح سردية 

القيم اجلمالية  الستشرافعلى اإلمكانيات التعبريية املتعددة  قدود، وتفتح اآلفااملواقع ، وتزيل احل

فكل كلمة يف النص ؛  19على مستوى الكتابة أو على مستوى القراءة ءاسواوالداللية الالحمدودة 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  176 - 161: ص 

 

165 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

اجلديد متثل قيمة سيميائية او عالمة ميكن تفكيك شفر�ا وتأويل داللتها من خالل مالحقة نظام 

ات وطريقة استعماهلا يف حياكة العبارات والصيغ مع االمعان دائما يف شكلها قبل البحث الكلم

إىل أقصى أمدائها عمقا وجذرية فاختذت مع الرواية البلزاكية فدفعت هذه القطيعة يف مدلوال�ا،  

  :املالمح التالية 

املباشرة بالواقع مبا  حتول لغة السرد من لغة تسجيلية تقريرية تنقل معرفة الكتاب_           

وصياغة لبنيتها الرتكيبية الكالسيكية املسكوكة يف الرواية  يقتضيه مبدأ الصدق من أمانة و حرفية

البلزاكية إىل لغة سرد بيضاء ترصد الواقع يف درجته الصفر، ما يفضي حتما إىل إعادة نظر جذرية 

اد مرآوى بل أضحت عالقة استعالء يف عالقة الكلمات بأشياء العامل؛  حيث مل تعد عالقة ارتد

؛ ترفض الرواية اجلديدة تقدمي رؤية جاهزة للعامل أل�ا ال تكتب عن العامل وإمنا تسمح  20تباعدى

له أن ينكتب عرب سطورها ولوحا�ا ومن مث افساح ا�ال جلميع التوقعات واالحتماالت فهي 

  . بقدر ماهي متردية تدمريية ليست تشكيكية

ذي نعيش فيه يتغري بسرعة كبرية والطريقة التقليدية التسجيلية مل تعد تستوعب مجيع ان العامل ال

العالقات اجلديدة اليت تنشأ عن هذا الوضع اجلديد؛ لينتج عن ذلك قلق دائم يتعذر من خالله 

" 21المماحيتنظيم الضمري جلميع املعلومات اليت �امجه الن األدوات الكاملة تنقصه، ففي رواية 

les gommes" عاجزا على مجع معلومات حول  "والس"جند البطل  غرييه روب أالنـلــــــــــــ

والربط بني ذكرياته السابقة ملعرفة سر " ب ...او "احلروف الناقصة من ممحاته اليت حيملها 

املمحاة اال بعد ارتكابه جرمية قتل كان حيقق فيها فريفع الستار عن قاتل ابيه حينها يكمل مقطع 

 . حاتهمم

فق منطق ية و انتقال السرد الذي يزاوله سارد ذو معرفة كلية مبجريات األحداث احملك_         

تتناوب   22خطي وسبيب رتيب تتسلسل فيه األحداث من بداية و�اية جاهزتني ليصري بوليفونيا

يؤدي  ي النص إىل متواليات حكائية متنافرة الظشعليه األصوات املتداخلة وهو ما يفضي إىل ت

لالحتديد لبعضها إىل البعض اآلخر، األمر الذي جعل من السرد نشاطا إشكاليا يكرس فنيات ا

 "أالن روب غرییھ"  ـــــــلla jalousie"  " "  الغيرة"؛ ففي رواية  23وااللتباس يف النص

" ته جيعل من غرية الزوج جمردة حادثة حياول اخفاءها من خالل مجع دالئل تؤكد العالقة بني زوج

" لــــــــــــــــــــــــــــــ "  الريح"من عامل األشياء احمليط �م، مثلما هو احلال مع رواية "  فرانك" وجاره  ..."أ
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اليت تتطور وفقا حلادثة من الطراز التقليدي ينفيها املؤلف يف كل صفحة الن "  سيمونكلود 

 .  غايته األساسية بناء روايته من هذا النفي 

حول إىل يتل لتقليديةالقياسية يف الرواية ا  24ختلص الزمن من تعاقبيته الكرونولوجية_        

الكتابة  ،)املستقبل(، االستشراف )ياملاض(االستذكار :  ةزمنسريورة تزامنية تتحابك فيها األ

الزمن يف الرواية  صار  25؛ فقد أصبح راكدا حتدث حتت سطحه تقلبات وحتلالت بطيئة)احلاضر(

 ؛ لرتفض الرواية اجلديدة مفهوم الزمن أو 26يدة منفصل عن زمنيته، إنه ال جيري وال ينه شيئااجلد

والتشكيك فيه بتقدميه  ،والنيل منه ،على األقل ترفض سلطانة حماولة التملص منه بالعبث فيه

لود ك" ـــــــــلــــــــ"  القطار" فلم تعتمد رواية  .حيث جيب أن يؤخر، وبتأخريه حيث جيب أن يقدم

على املسار الزمين التسلسلي املعهود لدى القارئ يف متابعته املستمرة للكتابات  " سيمون

التقليدية فهناك إصرار على متييع الزمن وحتطيم نسقيته ودعوة اىل هدم مساره التصاعدي 

 فلم يعد العنصر الزمين. والرتاجعي لتداخل االحداث فيها حيث تعتمد على الذاكرة والتاريخ

اخلارجي عنصرا مساعدا يف تعاقب االحداث وتطورها بل أصبح عامال أساسيا يف خاخلة الزمن 

  .و�شيمه

الرواية اجلديدة بالتالزم مع هذا التدبري اخلاص والنوعي للزمن   27أصبحت طوبوغرافية_         

ما، أو توحي بفقدان الشخصية لكل بوصلة ُحتَِدُد هلا وجهة   28تتشكل من أفضية كافكاوية

ُتْسِعُفَها بالعثور على معىن ما لوجود عبثي بدون قيم؛ هي أفضية تفي مبا يعتمل يف الشخصيات 

النصية أكثر مما تقول ذات جتعل منها كائنات غري منطية تقول ذا�ا ... من هواجس وأحالم 

  .مؤلفها

كاتب يرسم معامله رمسا فاذا كان املكان يف الرواية التقليدية اطارا حتصل فيه االحداث ما جيعل ال

، برسم املكان العام او 29واضحا او رمسا معماريا، جيعل القارئ حيس حبقيقة احليز وواقعيته وتارخيه

املركزي ووصفه وحتديده معامله، رسم األماكن الثانوية او اجلزئية اليت تطرأ عليه تنقالت الشخصية 

ة يف وصف األماكن توهم القارئ باألمانة وهو االمر الذي رفصه أصحاب الرواية اجلديدة فاملبالغ

" جند يف رواية . اجلغرافية دون الصدق يف ذلك؛ ما جيعل تلك األماكن ال جغرافية وال خيالية

ضياع املكان ليندرج يف سياق التقطيع الفضائي "  يشال بوتورمـــــــ" ـ ـــــــلـــــ"  degrés" " درجات 

ماكن ما يشعره بالتيه فيفقد املكان الثبات والثقة حيث تضيع الشخصية فيه بسب تعدد األ
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" روب غرييه أالن" لــــــــــــــ"  المتاهة في" ، االمر الذي جنده كذلك يف رواية 30املعطاة للشخصية

  . فتعدد أماكنها تشعر الشخصية بعدم املقدرة على إجياد أي مشروع جدي

وائية باملكان اذ مل يعد اطارا يثبت اقدام تسعى الرواية اجلديدة اىل تبديد ثقة الشخصية الر 

الشخوص يف الفعل واحلركة ملا يتصف به من صفات مميزة بل أصبح مييل اىل التشابه مما يفقد 

  .الشخصية ثقتها بنفسها

الرواية اجلديدة بتجريد الشخصية من آدميتها ليكون ما يوحدها هو أ�ا جمرد أشياء،  أصحابقام 

، فلم يعد الروائي 31جرد حرف أجبدي أصم وأبكممبية كل واحدة منها وما يفرق بينها هو تسم

اجلديد يهتم بالبورتريه الذي يقدم كل ما مييز الشخصية من مالمح، وطبع نفسي،  او اجلوانب 

الفيزيائية للشخصية بغية إعطائها صورة كاملة؛ اذ انه ال يقدم الكثري عنها وان فعل ال يركز اال 

مل صورة ؛ فال كاتب له احلق ان حيَُ  32 األساسية يف عرضها على القارئعلى بعص التفاصيل غري

احلياة بكل معانيها اإلنسانية �رد شخصية روائية وأسوأ من ذلك أن يكلفها حبمل رسالة، كو�ا 

منحها كل األمهية ومتييزها  فال ينبغ تعدو عنصرا من عناصر أو مشكالت السرد يف العمل الروائي

  سردية األخرىالعلى املشكالت 

ختلق الرواية اجلديدة الشخصيات النموذجية لتأخذ كل الوسائل شرعيتها سواء عن طريق ال  

  " ي في مارينبادالعام الماض" ؛ ففي رواية ...أو تقليص دورها  ،لغاء حضورهاأو إ ،تشيئها

l'année dernière a marinenbad"  "مالمح البطل او ال نعرف "  أالن روب غرييه" ـــــــــــــل

البطلة، و ان صح ان هناك بطال وبطلة ال يعرف احدمها االخر امنا خييل للرجل انه يعرف املرأة 

فتت  " ساروت ناتالي" لـــــــــــــــــــ" "Martereau"  مارتورو" وال نعرف من مها بالتحديد، ويف رواية 

ل سوى بعض االحتماالت شخصية البطل بالتدريج ويف األخري مل يبق من شخصية البط

فأصبحت بال معىن، بال روح، بال انتماء، بال ابعاد او مالمح، وعادة ما تذكر بقية الشخصيات 

يف " االن روب غرييه" ،  كما يكتفي "هن"، "هم " ، "هي " ، "هو" باستعمال الضمائر 

: " مثلالعديد من نصوصه إعطاء الشخصية االسم لوحده دون اإلشارة اىل مواصفات أخرى 

" يف رواية  "   واالس" ، و " الغيرة" يف رواية "  فرانك" ، و "  الرائي" يف رواية "  ماتياس

املرأة،  الرجل،  :  واحيانا يشري اليها من خالل ذكر مهنتها او جنسها فقط مثل ، " المماحي

  .الطفل،  العسكري



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  176 - 161: ص 

 

168 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

ديدة بشكل منسجم اال بلجوئه ال يتمكن القارئ من اإلحاطة بتفاصيل الشخصية يف الرواية اجل

اىل صياغة صورة عنها انطالقا من التفاصيل الصغرية واملختزلة اليت تتجلى له، واليت ميكن ان 

، لذلك فالشخصية مطبوعة باستمرار بالعالمة 33خيتبــــــــــر عليها ما تـََعوده من أساليب تأويلية

  .ماناملورفولوجية للسلبية كنوع من التحديد بالغياب واحلر 

ان اختفاء الفرد كحقيقة جوهرية تدرجييا صاحبه استقالل متزايد لألشياء، لتتكون يف          

، توجد األشياء دائما فيه خالل حتديدها لعواء الصفات اليت جتعل 34عامل مستقل له بناءه اخلاص

ة؛ منها شخصيات اليفة ذات أرواح؛  فسطح الشيء ناعم سليم ال بريق خادع فيه وال شفافي

جوهرها األول ا�ا موجودة، غامضة، صماء، متحدية، ال تتزعزع، حاضرة على الدوام كما لو  

؛ أصبحت الرواية اجلديدة تقوم حبركة عكسية يف  35كانت تسخر مما يصفى عليها من معان

ية الرؤية، ا�ا تتجه اىل عامل األشياء اليت غالبا ال يالحظها االنسان بالرغم من ا�ا ذات قيمة وامه

  . يف حياته، واهلدف من ذلك حتقيق الصدمة

أعلنت الرواية اجلديدة االنتقال من عامل البشر اىل عامل األشياء، فلم تكن هذه الرواية اال مرآة ال  

؛ اختذت الرواية اجلديدة من الشيء ال من االنسان 36موقع فيها جلدل الواقع و التطلعات الداخلية

قة الطبيعية املباشرة من خالل عزل الشعور اإلنساين القصدي موضوعا هلا فحاولت وصفه بالطري

عن األشياء، فالعامل موجود واالشياء لن تعلن عن االنسان وال حتيل اليه، فهي حتدده من غري ان 

روب  ألالن" لـــــــــ"  الغيرة" ، ففي رواية 37تُفصح عنه، حسبها ا�ا توقعه يف شباكها وتأسره

كحصيلة أفعال خيالية وواقعية ُجتري يف مكان ما ويف زمن معدوم، تتحدد   يقدم لنا عاملا" غرييه

،  وعشيقها ...)أ(الزوجة،  )الراوي( الزوج: العالقة البسيطة القائمة بني  الشخصيات الثالثة

من خالل وضع االشياء وموقعها اكثر مما حتددها الشخصيات؛  فموقع الكرسيني مثال "  فرانك"

اذا عامل األشياء املوجودة "  الغيرة" الث أمهية تفوق اجلالسني عليها؛ فعامل  بالنسبة للكرسي الث

  ). الزوج ( يف ساحة رؤية الراوي 

تريد الرواية اجلديدة ان تعيد لألشياء كثافتها وثقلها ووجودها املستقل من خالل وصفها وصفا 

الروائي ال يكشف عن  دقيقا مقصودا لذاته وال يرمي اىل أي غرض اخر؛ فاألشياء قائمة لكن

الطريقة اليت قامت �ا، كما ليس له ان يقيمها وال ان يصدر االحكام عليها؛ فالعامل ليس بذي 
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معىن، وليس بالعبث، والشيء ال يوجه لإلنسان اية إشارة وال حييل اليه بل ليس بينه وبني االنسان 

  .38اية عالقة

لوجية أي منغلقة على نفسها ومكتفية �ا حكائيا باملونو لتقليدية اتسمت الروايات ا_             

َيِتَها الديالوجية املتجلية يف انطالق السرد من كل زاوية نظر  وخطابيا، لتمتاز الرواية اجلديدة بِِبنـْ

متعددة وخمتلفة، تراكب النصوص املتنوعة ضمن نسق النص األصلي الشامل، ويتعلق األمر 

نتمي إىل أجناس أدبية متباينة �دف انتاج كلية نصية برتصيع النص مبقاطع من نصوص جاهزة ت

؛ ما يرتتب عنه وضع وحدة النص وانغالقه  39متنوعة األشكال ومتنافراتتنىب على تقاطعات 

َيِيت  والكتفائهواكتماله موضع سؤال يؤدي إىل نسف تفرد النص الروائي  الذايت وتكريسه لِبُـنـْ

االنفتاح والتشظي والتصرف يف نصوص من آفاق خمتلفة وغري متوقعة؛ ألجل احداث تغيريات 

، مجالية جديدة أو وعي مجايل جديدنوعية على مستوى الشكل كو�ا تسعى إىل تأسيس ذائقة 

، او االستحضار، او )  (flashback 40تقنية الفالش باك"  هـــــــــرييــــــغ روب أالن" لقد استعار 

االسرتجاع، او اخلطف خلفا اليت كانت مقصورة على السينما مث وضفت يف االعمال الروائيـــــــــــــــــــة 

اليت احتوت على حتقيقات بوليسية بدأت بنهايـــــة   -مثال  –"  احيـــــالمم" وذلـــــــك يف رواية 

ة، مع توظيف اسطورة أوديب بعجائبيتها خالل عملية قتل االحداث مث اسرتجعت وقائع اجلرمي

  .  الذي يعرف فيما بعد رابط االبوة الذي جيمعهما" واالس"من قبل احملقق  "  دوبون"شخصية 

عصفت الرواية اجلديدة بالرواية التقليدية من خالل هدم األصول الثابتة للسرد الروائي والياته   

واضطراب القيمة، ومواجهة التغريب واالنقسام والتشظي الذي كتعبري صارخ على اهتزاز املعىن 

فرض على الروائي فرضا يف فرتة ساد فيها الاليقني الذي مس انسان منتمي اىل منظومة احلضارة 

التحرر من احلبكة الدرامية وتفكيكها، �شيم الزمن ورفض : الرأمسالية الغربية املعاصرة من خالل

.... تشييئها، تداخل االجناس االدبية، سيطرة عامل االشياءسببيته، اضمحالل الشخصية و 

فكتاب هذه الرواية خلقوا أجواء غريبة غري مألوفة وعوامل غري عادية على االطالق؛ فالعالقات 

املنطقية بني األشياء حتطمت، واألوضاع املألوفة بني األشخاص انقلبت واملكان انعدم ألنه ال 

 يعد هناك بعد أو قبل، واللغة حتولت اىل إشارة واحلركة اىل حتت وال فوق، والزمن تالشى مل

  صمت
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ملغزة مل يعتد عليها مع الرواية  أشكاال جديدة للقارئتسعى الرواية اجلديدة ان تقدم           

الكالسيكية؛ فال ميكن مقارنتها بطرائق التذوق والفهم التقليدية، حبيث يتعني عليه العثور على 

، فهي تدفعه إىل التفكري من  41سردية واالملام بعناصر البنية الدرامية املتناثرة بنفسهقانون اللعبة ال

من خالل االمعان يف البحث عن واقع َظل جمهوال حىت  جديد يف كل ما يقرأ والتأمل واالندماج

االن؛ فالبحث الذي مينع النص من ولوج دائرة ادراك القارئ وتذوقه بطريق مباشرة وفورية هو 

ات ما سيمنح هلذا القارئ قوة االنتصار على كل مقومات الواقع اجلديد اما بواسطة تعوده بالذ

املثابرة عليه او عن طريق اقتحامه بالعنف؛ يريد الروائي ان يقلق القارئ اال يقدم له وصفات 

  .جاهزة ومكتملة، ان جيعله يبدع الرواية معه، ويبتكر أسلوبا حلياته نفسها

؛ فالوسائل التقليدية مل تعد نافعة عقيدا من إنسان القرن التاسع عشراصر أكثر تيعد اإلنسان املع 

تتزعزع مبصادرها اإلنسانية الراسخة؛ بغياب املنطق  بلزاكيةجعل الرواية ال لتصوير دقائق حياته، ما

عا بل أصبح نو  ؛د يتسم بالنسقية والتطور والنظام، ومل يعد اخلاص انعكاسا للعامعن الواقع فلم يع

  .42من الصدام املستمر معه بعدما استحال التوفيق بينهما

، لتصري أجل فهم أعمق للكونتبحث الرواية اجلديدة على وضع اإلنسان يف مكانه الصحيح من  

يف  الالإنسانيةالغربة عند الروائي اجلديد هي اإلحساس بغربة اإلنسان وانفصاله عن بقية العناصر 

تصوير مجيع أنواع اخلربات البشرية بـــــــــ اإلنسان وموقفه من العاملء سوى ؛ فال �تم بشي 43الكون

فتسلك أساليب شىت لتصري واقعيتها ليست يف نوع احلياة اليت تقدمها بل يف الطريقة اليت تقدم �ا 

هذه احلياة؛ فال تقتصر على كو�ا مرآة تعكس الذوق العام بل يف خلق ذلك الذوق من خالل 

 باالعتماد علىو إىل معرفة الذات واآلخر ىل مغامرة اجتماعية وإنسانية تدعبناء وعي يؤدي إ

التجارب اليت حيتفل �ا الفضاء الروائي؛ تلك التجارب غالبا ما جتد هلا مثيال على أرض الواقع 

  .بالرغم من أ�ا ال متثله 

من سطوة التعاليم من األحكام املسبقة و  امتحرر  روائي اجلديد إىل حقل الكتابةيلج ال         

؛ إ�ا  ن رد الفعل وغري حذر من النتائجمبا سيكو  ينغامرة غري مأمونة العواقب غري معاملتعالية يف م

كتابة خترج عن املعتاد وتنكل باملألوف واملتعارف عليه واحلدود، ليغدو املضي باملغامرة إىل حده 

ا يظل دائما يف حالة صنع؛ باعتبارها شكال مفتوح  44األقصى هاجسا ومتطلبا ال خالص منه

فهي مغامرة كتابة أكثر منها كتابة مغامرات، فلحظة تشكل الرواية هي أقوى جتليات احلياة لذلك 
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أو يرحل بوصفه أل�ا تعيش خارج الزمن بينما ميوت اإلنسان  ؛الرواية موازية للحياة دُ ال ميكن عَ 

  .من يف تشكيلهاتكها يتواقع موجود زمنيا و

ملاذا : يقول شيئا يذكر أاللرواية اجلديدة أن يقول الكاتب شيئا ولكن من أجل مل يعد هدف ا

فأصبحت جمرد تفسري صريح لفلسفة تقوم على الرفض ...  الكالم؟وملن يقال هذا   ؟مايقول كال

الكلي بأشكاله املختلفة؛  فهي إذن حبث عن واقع يف سبيله اىل احلدوث والتحقق منقطع عن 

 45شيء لة األدب البارزة يف عقيدة الكتاب ا�ددين اإلبداعية هي مسألة الالجذوره باعتبار مشك

؛ مبعىن أن تكون الكتابة من أجل الكتابة ال تستبدل قيدا بقيد كما كان القدماء يقولون على 

جديد زما�م، فهذه االبداعات اجلديدة متوجهة إىل األمام ملسايرة التطور احلاصل للفرد على شىت 

وليس العودة حباضر الفرد إىل سفاسف احلكايات املاضية بشخصيا�ا املتحكمة يف ا�االت 

  .األفراد وجرهم إىل هاوية الدمار

يطرح الكاتب األسئلة لكنه ال يعرف شيئا عن هذه االسئلة؛ فبمجرد اختياره كتابة الرواية فهو   

ذي يريد أن يقول، يشعر أن املمارسة اإلشكالية للتخييل، ورمبا هو نفسه ال يعرف ما ال اختيار

لديه شيئا يقوله دون معرفة ُكْنِه ذلك الشيء ليجد نفسه غري قادر على إلزام أعماله الروائية 

يطالب نفسه بالوقوف خارج امليدان باعتبار الرواية ممارسة إشكالية تضع  ، 46بسياسة أو بأخرى

الذي فقد  47امل واإلنسانالعامل موضع حبث وتساؤل انعكاسا لتساؤالت عامة لألدب عن الع

إعادة خلقه من  ألجلفعال مجيع التصورات اليت صاغها الفكر الربجوازي الليربايل الربجوازي 

اإلنسانية اليت صاغها العقل  وتصوراتناعرب عن رغباتنا جديد؛ فبدل أن يقوم بوضع دالالت تُ 

ثر مباشرة، ليتم ذلك خالفا البشري عرب مسريته التارخيية جيب حماولة بناء عامل أكثر صالبة وأك

؛ فالعامل مل 48عما يعتقد الفكر التقليدي من أن اإلنسان هو مركز العامل وأن العامل هو اإلنسان

  .يعد ملكا لإلنسان وال ميكن تدجينه حسب أهوائه ورغباته 

أن الرواية اجلديدة اعتمدت على كتابة إشكالية مجالية مؤسسة على : خنلص إىل القول          

ما أحدث اضطرابات عميقة داخل احلقل الروائي بفضل  ،رفض كل ما يشكل نصا روائيا تقليديا

ما قدم من اقرتاحات نظرية ونصوص روائية خلخلت كامل املواقع املكتسبة داخل الرواية من 

 ؛ بعد تغري حياة االنسان املعاصر من خالل اجتياح االلة،عىن ودوائر االنتيليجنسياحيث املبين وامل

وتطور وسائل التواصل، وبروز العصر الرقمي؛ فالواقع مل يعد هو الواقع الطبيعي القدمي ومن اخلطأ 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  176 - 161: ص 

 

172 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

لذلك تستلزم حالة الرفض الدائم اليت نتجت عن . شرح كل شيء فيه قبل فهم أي شيء منه

تطور ا�تمع وخوضه غمار عصر الشك، والتحول، والتشكل املستمر، بناء عامل روائي جديد ال 

بل كل سابق عليه، ليحفز البحث الكاتب الروائي اىل جتاوز االشكال املستهلكة والعقيمة؛ انه يق

فاعلية تلك احلركة اليت بواسطتها ينكشف الواقع اخلفي : يستحثه على التماس الفاعلية وحدها

  .  ويتشكل

حتولت اىل أفالم  بالنسبة للنصوص اجلديدة اليت –ان ما تقدمه الرواية اجلديدة للقارئ او املتفرج 

هو طريقة للحياة يف عامل اليوم املتشابك، ودفعه اىل املشاركة يف خلق عامل جديد، من خالل  –

حثه على الوثوق مبقدورات االدب بعامة والرواية خباصة يف التغيري ألجل بلوغ هاته الغاية، ما 

نقضي يف فرتة زمنية ما، جيعل الرواية اجلديدة بعيدة كل البعد عن كو�ا نظرية او موضة سوف ت

لكنها مرحلة مميزة وخمتلفة من مراحل تطور عامل الرواية من خالل اإلطالل على عامل بأفاق 

خمتلفة؛ من عامل مطمئن اىل عامل غري مستقر؛ االنتقال  دفعة واحدة من احلياة الرتيبة الثابتة اىل 

ية تـَُولد اإلحساس بالتعاون، املغامرة بالتخلص من شعور االلفة مع ما يُقرأ من نصوص روائ

والعرفان، والتعاطف بني القارئ والراوي الذي يشبهه، رغم معاناته من حياة إنسانية متفككة 

بالالجدوى يف كل شيء، وانتظاره لشيء يكاد يكون مستحيل الوقوع،  واإلحساسوفقدان اليقني 

ن الرواية ته املتكررة؛ ما يفسر كو فالتقنيات الثابتة يف العمل الروائي التقليدي لن جتيب عن تساؤال

اليت قيدت الكتابة الروائية باالحنراف عن األصول  األشكالانفالت من كل احلديدة حلظة انعتاق و 

 .الثابتة للسرد الروائي والياته

  

  :هوامش

                                                           
  3:، ص2005ر األطلس للنشر والتوزيع، مصر،، دا1ط. اح فضل لذة التجريب1

  ......  الواقعية، النفسية، : مبختلف اجتاهاته 2
الكاتب والناقد والكاتب الصحفي، يعد من ابرز اسياد " ونواريه دي بلزاك"البلزاكية أو الواقعية وهي نسبة اىل  3

حتت  1855حىت 1829نشرت منذ عام  الرواية الفرنسية؛ حيث الف اكثر من تسعني رواية واكثر من مائة قصة

و يضاف اىل هذا الكتاب مائة قصة فكاهية إضافة اىل اعمال صنفت فلسفية خيالية " امللهاة اإلنسانية " عنوان 

  .مؤسسا الواقعية يف االدب األورويب" فلوبري"مع " بلزاك"شعرية ،ويف السياق الواقعي ويعترب 
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، منشورات خمترب الرتمجة واللسانيات، قسنطينة 1ط. ترمجة فيصل األمحر.  صرةالرواية الفرنسية املعا. لوران فيلدر4

 .54:، ص2004،
كاتب وأديب وخمرج سينمائي، يعد رائد الرواية اجلديدة ومنظرها وأبوها ": 2008-1922"أالن روب غرييه  5

لتكوين بعض األفكار النقدية   لست منظرا للرواية اجلديدة وامنا دفت: " يقول يف كتابه حنو رواية جديدة -الروحي

ككل الروائيني االخرين سواء القدامى او احملدثني منهم عن الكتب اليت قرا�ا او الكتب اليت الفتها وتلك اليت 

، اتى اىل جمال الرواية والسينما من جمال العلوم ختصص يف البيولوجيا ؛ فكان الشرح العلمي حاضرا يف "افكر فيها 

غري انه مل يلق كلمة االنتساب التقليدية ومل جيتل  2005يف االكادميية الفرنسية يف مارس اعماله، انتخب عضوا

عارض احلرب على اجلزائر وكان ذلك . يوما مقعدا حتت القبة االكادميية وهاجسه حرية االنسان يف النظر اىل نفسه

  " ترسار  بول جون" و "لـــــــــــألبري كامو"اهتمامه السياسي الوحيد كتلميذ 

، يف  (L'immortelle)، اخلالدة )La jalousie(، الغرية )les gommes(رواية املماحي : من أعماله

؛   )Pour un Nouveau Roman(، كتاب حنو رواية جديدة )Dans Le labyrinthe(املتاهة 

، نال جائزة كما رشح لعدة جوائز مثل جائزة االوسكار ألفضل سيناريو اصلي، وجائزة هوغو ألفضل عمل درامي

 .  ديلوك وجائزة فنيون
الكاتب والناقد والكاتب الصحفي، يعد من ابرز اسياد " ونواريه دي بلزاك"البلزاكية أو الواقعية وهي نسبة اىل  5

حتت  1855حىت 1829الرواية الفرنسية؛ حيث الف اكثر من تسعني رواية واكثر من مائة قصة نشرت منذ عام 

و يضاف اىل هذا الكتاب مائة قصة فكاهية إضافة اىل اعمال صنفت فلسفية خيالية " ية امللهاة اإلنسان" عنوان 

 مؤسسا الواقعية يف االدب األورويب" فلوبري"مع " بلزاك"شعرية ،ويف السياق الواقعي ويعترب 

. من اكرب كتاب الرواية اجلديدة سنا؛ من اصل روسي باسم اوناتاشا" : 1999 – 1905"ناتايل ساروت   6 

هاجرت مع افراد عائلتها اىل فرنسا سجلت نفسها كمحامية يف حمكمة باريس لكنها سئمت من مهنة احملاماة 

الذي اعتربها " جون بول سارتر"بسب اهتمامها السريع باآلداب خاصة الرواية واملسرح؛ ما جعلها تلفت نظر 

رواية انتحاءات ضوئية : من أهم أعماهلا. ةاكتشافا حقيقي ملوهبة جديدة يف عامل االبداع بعامة والرواية خباص

)Tropismes( بورتريه رجل جمهول ،(Portraite d'un inconnu)  مارتورو ،)Martereaut(  ،

  ) l être de soupçon(كتاب عصر الشك 

كانت تردد دوما رغبتها يف ان تودع العامل بعد ان يودعه القرن العشرين فتكون خري شاهد على عصر بأكمله غري 

  .ان احلياة مل توفر هلا متعة ذلك الوداع تلك، فماتت قبل لن ميوت القرن العشرين عن تسعة وستون عاما
 1958كان مهتما بالرسم كثريا مث االدب حائز على جائزة نوبل لألدب سنة : 2005-1913كلود سيمون 7

 Le(املخادع : أعماله، من أهم 1967مث جائزة مديسي سنة1960إضافة اىل جائزة صحيفة االكسربس سنة 

tricheur( العشب ،)Herbe( امليدان ،)Arène( القصة ،)Histoire .( يعترب سيمون من كتاب

 .الذاكرة جتمع اعماله بني الفوضى والعذوبة واملزج بني ما هو سردي وتارخيي
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للرواية روائي وباحث وكاتب مقال من األوائل الذين قاموا بالتنظري :  2011 – 1926ميشال بوتور  8 

اجلديدة، وقد ساعده على ذلك تعمقه يف اللغة الفرنسية فراح يكشف مداخلها ومعانيها املتعددة واستعاد منها يف 

، وجائزة الكربى للنقد  1957، وجائزة رينود 1956جائزة فنيون : حتصل على العديد من اجلوائز منها. ابداعاته

 جند اغلب كتبه تنتمي اىل التنظري والنقد منها اىل االبداع االديب ، لكن مبتابعة تاريخ انتاجه االديب 1983االديب 

، التعديل )L'emploi du temps(، جدول الزمن )Passade Milan(ممر ميالنو : من أهم أعماله. 

)Modification( الباعث ،)Motif( الدرجات ،)Dégrée( اإلرسال ،)transmission. ( 
، بعد ان امت دراسته يف  1919اجلنسية اال انه ولد يف جنيف سويسرا سنة  رغم كونه فرنسي: روبري باجنيه  9

" بربوست"القانون ذهب اىل فرنسا لدراسة الرسم ولكنه سرعان ما اكتشف ان الكتابة هي موهبته احلقيقية ، تأثر 

، باغا  )  (le renard et la boussoleالثعلب او البوصلة : من اهم اعماله". هنري ميشو"و " كافكا"و 

 ( baga)  باساكاي،)passacaille  ( احد األشخاص ،quelque un) .( 

قضايا الرواية اجلديدة : من اهم منظري الرواية اجلديدة من خالل جمموعة من الكتب مثل: جون ريكاردو 10 

اىل جانب جمموع من 1978، املشكالت اجلديدة للرواية 1971، من اجل نظرية للرواية اجلديدة1967

 la prise de (، سقوط القسطنطينية )observatoire de cannes(مرصد كان: واياتالر 

(Constantinople األماكن املذكورة  ،les lieu dits).( 
 été) ، ، صيف هندي ) la mise en scène( اإلخراج: من اهم اعماله : كلود اولييه  11

indien)اللغز) (énigme اور او بعد عشرين عاما ،)our ou vingt ans après.( 
: ، وزارة الثقافة والرياضة، قطر، ص1ط.ترمجة رشيد بنجد و. الرواية اجلديدة والواقع. ناتايل ساروت وآخرون 12

05. 
 .49:، ص 2013، دار ابن الندمي، اجلزائر، 1ط. الرواية اجلديدة بنيا�ا وحتوال�ا. حممد داود 13
: ص. 1998لس الوطين للثقافة والفنون اآلداب، الكويت ،ا�. 1ط. يف نظرية الرواية. عبد امللك مرتاض 14

51. 
، 2008، ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،1ط. أمناط الرواية اجلديدة. شكري عزيز ماضي 15

 16:ص
 52: ص. املرجع السابق 16
 53: ص. املرجع نفسه 17
 15: ، ص1996، املغرب، ، سندى للطباعة والنشر2ط. قراءة يف الرواية. منيعي حس 18
 .07:الرواية اجلديدة والواقع، ص. ناتايل ساروت وآخرون 19
 08. املرجع نفسه 20
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، كما 1953ألالن روب غرييه سنة " املماحي"ولدت الرواية اجلديدة حسب جريدة احلياة اللندنية مع رواية - 21

 .اعتربها النقاد اول رواية جديدة
األصوات من املوسيقى ؛ فمزج أصوات متعددة داخل النص الروائي الواحد اخذ مصطلح البوليفونة او تعدد  22

يكسر السرد البو ليفوين اجلمود يف النص السردي ويقدمه عاريا  . يشبه املزج بني خمتلف األلوان يف عمل موسيقي

قائم على  كعمل متخيل مسقطا القناع الواقعي الذي بنيت عليه الرواية الكالسيكية، ما جيعل العنصر الروائي

تعدد الرؤى والتصورات األيديولوجية املختلفة دون ان يفرضها املؤلف على املتلقي؛ بل يرتك له حرية االختيار  

كو�ا مبنية على التنويع يف مستويات اللغة واالنفتاح االجناسي التناص واملستنسخات النصية والتهجني والتنضيد 

واقف والفضاءات ما يعين ان عناصر البنية الروائية وضعت يف واألسبلة والتعددية على مستوى االحداث وامل

 .مواجهة بعضها البعض االخر
 07: ص. الرواية اجلديدة اليوم. ناتايل ساروت 23
تأريخ احلوادث وفقا لتسلسل وقوعها وتقسيم الزمن إىل فرتات وحتديد ) Chronology(الكرونولوجيا  24

 .  التواريخ الدقيقة لألحداث
 08: ص. السابقاملرجع  25
، دار املعارف، مصر، 1ط. تقدمي لويس عوض. ترمجة مصطفى ابراهيم. حنو رواية جديدة. آالن روب غرييه 26

 .137: ص
مسح دقيق لعناصر املكان بعناصره وتفاصيله، فالطبوغرافيا هي املكان ): Topographie(طوبوغرافيا  27

 .احملسوس القابل لإلدراك احلاوي للشيء املستقر
رائد الكتابة الكابوسية، تصنف اغلب اعماله بكو�ا واقعية عجائبية؛ ما جيعل " فرانس كافكا" سبة إىلن 28

شخصيات اعماله غرييب االطوار جيدون انفسهم وسط مازق ما يف مشهد سريايل؛ يعزي ذلك للمواضيع النفسية 

ور بالذنب، والعبثية، من اكثر اعماله االغرتاب االجتماعي، القلق، الذعر، الشع: اليت يتناوهلا يف اعماله مثل

، وقد طهر مصطلح الكافكاوية يف االدب رمزا اىل الكتابة احلداثية املمتلئة "القلعة"، "احملاكمة "، "املسخ" شهرة

 بالسوداوية والعبثية
 131:ص.يف نظرية الرواية. عبد امللك مرتاض 29
 247: ص.املرجع نفسه  30
 .08: ص. ة اجلديدة والواقعالرواي. ناتايل ساروت وآخرون  31
 212: ص. الرواية اجلديدة بنيا�ا وحتوال�ا. حممد داود  32
 .218: ص. املرجع نفسه 33

، وزارة االعالم ، 1، العدد7جملة عامل الفكر، ا�لد. سامية امحد سعد الرواية الفرنسية املعاصرة  34

 247: ، ص1976الكويت
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 27 :ص. حنو رواية جديدة. االن روب غرييه 35
 .46: ، ص2004، دار بستان املعرفة، مصر، 1ط. نظرية الرواية والرواية العربية. فيصل دراج 36
 93: ، ص1977، سوريا،175مسات الرواية اجلديدة، جملة املعرفة،العدد. مورس جاجني 37
 94: ص. املرجع نفسه 38
 .09: ص. الرواية اجلديدة والواقع. ناتايل ساروت واخرون 39
تسلسل الزمين واملكاين للقصة او املسرحية او الفيلم الستحضار مشهد او مشاهد ماضية تلقي االنقطاع ال 40

الضوء على موقف من املواقف او تعلق عليه، كانت هذه التقنية مقصورة على السينما اال ان املتاب وظفوها يف 

ا ما تبدا بنهاية االحداث مث تسرتجع االدب املسرحي والشعر واالعمال الروائية وخباصة الرواية البوليسية اليت كثري 

 وقائع اجلرمية شيئا فشيئا
، 07، العدد 2جملة الثقافة املغربية، السنة . -أسئلة القراءة وأجوبة الكتاب  –الرواية املغاربية . بنجدو رشيد 41

 .41: ، ص1992املغرب، 
ع : ، ص2005ثقافية العامة، العراق، ، دار الشؤون ال1ط. ما وراء الرواية ما وراء السرد. عباس عبد اجلاسم 42

3. 
، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 3ط. -صراع األجيال يف اآلداب املعاصرة  –العنقاء اجلديدة . غايل شكرى 43

  32 : ص 1995مصر، ،
، 2017ر، ، دار ابن الندمي، اجلزائ1ط.الرواية العربية اجلديدة من امليثولوجيا إىل ما بعد احلداثة. بلحيا الطاهر 44

 .96:ص 
، دار 1، ط -أعمال ومناقشات لقاء روائيني عرب وفرنسني-جمموعة من الكتاب، اإلبداع الروائي اليوم  45

 72: ، ص1994احلوار، سوريا، 
 74: ص. االبداع الروائي اليوم 46
 75: ص.  املرجع نفسه 47
  .53: ص. الرواية اجلديدة بنيا�ا وحتوال�ا. حممد داود 48
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التصورات الفونولوجية  مشروعية المقاربة الوظيفية ومحدوديتها فيالفونيمات التطريزية بين 

  الحديثة

Prosodic Phonemes between Legitimacy and its Limits 
in the Modern Phonological Perceptions 

  بن شيحة نصيرة.د*    

Dr.Benchiha Nacera 
  اجلزائر/ املركز اجلامعي أمحد زبانة غليزان

University Center of Ahmed Zabana Relizan- Algeria  
  )اجلزائر( خمرب الدراسات املتعددة التخصصات يف تعليم وتعلم اللغات
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nacera.benchiha@cu-relizane.dz  

  

  30/03/2021: تاریخ النشر  07/10/2020:تاریخ القبول  20/04/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

الفونيمات التطريزية يف املقاربات الفونولوجية احلديثة جدال عميقا، حول مشروعية  أثارت

ارتباط النظرية الفونولوجية بالتصورات  إىل يرجع د هذا اجلدلالتطرق إىل البعد الوظيفي هلا من عدمه، ومر 

تطريزية، حيث  حتتويها، واليت اختذت مواقف متباينة من الفونيمات الاليت اللسانيةاملنهجية للنماذج 

وية والتوليدية استحضارها ضمن جماالت االشتغال الفونولوجي، فكان أن متثّلت رفضت التيارات البن

ذات الطابع اإلجنازي املتحقق  اللسانيةي، خبالف املوقف الفونولوجي املنتسب للتوجهات املوقف اإلقصائ

يف الواقع الفعلي، اليت احنرفت مبسار املقاربة الفونولوجية من البعد االفرتاضي التجريدي، إىل البعد الفعلي 

  .الذي أقّر بالدور الوظيفي الذي تفرزه هذه املكونات

إشكالية املقالة من صلب هذا اجلدل، لتحاول جتلية طبيعة التعامل  ضمن هذا التصور، انبثقت

الفونولوجي مع الفونيمات التطريزية، بتعقب املسارات التحولية املختلفة للمقاربة الفونولوجية، على حنو 

يسمح بالوقوف على مربرات اإلمهال واإلعمال للفونيمات التطريزية يف التصورات الفونولوجية احلديثة، 

 .الغريب األمنوذج الفونولوجي إغناءور هذا اجلدل اإلشكايل يف ود

  .فونولوجيا، فونيم، تطريز، وقف، نرب، تنغيم: الكلمات المفتاح 
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Abstract : 
      The prosodic phonemes in modern phonological approaches have 
aroused a deep debate about the legitimacy of addressing the functional 
dimension or not, and the reason for this debate is due to the connection of 
the phonological theory with the systematic conceptions of the linguistic 
models that it contains, which took different positions from the prosodic 
phonemes, as the constructive and generative trends refused to bring them 
within the areas of phonological work, this represented the exclusionary 
position, in contrast to the phonological position associated with the 
linguistic orientations of the achievementive character achieved in the actual 
reality, which deviated from the path of the phonological approach from the 
abstract hypothetical dimension to the actual dimension which recognized 
the functional role of these components. 
       Within this perception, the problem of the article emerged from the heart 
of this controversy, to try to manifest the nature of the phonological dealing 
with prosodic phonograms, by tracking the different transformational paths 
of the phonological approach, in a way that allows to identify the 
justifications for neglect and the realization of prosodic phonograms in 
modern phonological perceptions, and the role of this problematic 
controversy in the enrichment of western phonological models. 
Keywords: Phonology-Phoneme-Prosody-stop-Stress-rhyming 

  
  :تصدير

احلديثة على شروط منهجية وإجرائية، تسند إىل اإلطار  املقوالت الصوتية تنهض 

تباينت مساراته بني ي يتوافق مع التصور املنهجي الذي والذ، اللسانيةالنظري الذي تفرزه النظرية 

غة، ة للوالتوليدي ةيالبنو  الرؤية ثوابتالتجريدي االفرتاضي، الذي تأسست عليه  اللسايناملسار 

ي ضمن حدود التوصيف ا�رد عن الفاعلية ام اللسانيات يف ظل التوجه البنو حيث احنصر اهتم

سعيا إلبراز ما مييز كل لغة عن اللغات األخرى، باعتبار أن كل لغة عبارة عن نظام « اإلجنازية، 

انشغلت مع األمنوذج التوليدي ، بينما Un système de signes«1خاص من العالمات 

  Le fonctionnement du langageكيفية اشتغال ملكة اللغة «قدمي رؤية تعكس على ت

 2»باعتبار أن اللغات املختلفة، إمنا متثل حاالت خاصة لتجلي ملكة اللغة املشرتكة بني اآلدميني

إىل جتلية التمظهرات الفعلية اليت تغافل عنها اإلجنازي  اللسايناملسار ، لينصرف يف الدماغ
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التحول املنهجي الذي شهدته س بفعل ، والذي تكرّ )وي والتوليديالبن(السابقني  نياألمنوذج

  .انيات بانبثاق األمنوذج التداويلاللس

، اللسانيةوملا كانت مناذج التنظري الصويت ختضع للشروط املنهجية اليت تفرضها النظرية 

ات املنهجية ملسارات مأن تتحدد إجرائية التحليل الصويت تبعا لالنقسافقد كان من الطبيعي 

وية والتوليدية، وانفتحت على السياق غلقت على النسق مع التيارات البناليت انين، السالتحليل ال

وبذلك تأكدت مشروعية التمييز بني النظريات « ، ذات التوجه اإلجنازي اللسانيةمع املقاربات 

على حنو يعكس حدث ، 3»الفونولوجية داخل إمكانات التمييز بني النظريات اللسانية عامة

   .واألمنوذج الصويت الفونولوجي اللساينالرتافق املنهجي بني األمنوذج 

  :لنظرية الصوتية الحديثةلجرائية المنهجية واإلالروافد  :أوال

لطبيعة تنهض النظرية الصوتية احلديثة على روافد منهجية وإجرائية، تتحدد معاملها تبعا   

مسارات التحليل الصويت، اليت تتخذ وضعا إجرائيا يف توجيه  الذي يتحكم اللسايناالشتغال 

يف ظل املعاجلة الفيزيولوجية والفيزيائية أبعادها  ، واليت تتجلىالتمظهرات اإلجنازية للصوت يتعقب

) علم األصوات الوظيفي(بينما يسعى املبحث الفونولوجي ، )علم األصوات العام( الفونتيكية

امللمح الوظيفي والعالئقي  تعني على ضبط ومعايري تنهض على قواعدإىل صياغة مناذج حتليلية 

   . 4للصوت

ة بالطرائق اإلجرائية اليت تفرزها الفونتيكي املعاجلةأوليات  تضمن هذا التصور، ارتبط  

 يسعى إىلالتقنية املخربية واآللية الرقمية، متاشيا مع املطلب اإلجرائي لألمنوذج الصويت، الذي 

تمظهرات الوتوصيفها، على حنو يعكس الصوتية  5»ائص املادية للعالماتاخلص« دراسة 

 ومن مث، فإن .مبختلف جتلياته الرتكيبية وفوق تركيبيةديها الصوت يؤّ اليت الفيزيولوجية والفيزيائية 

  . املبحث الفونتيكي، يشتغل على ضبط ا�ال املادي للصوت، املتحقق يف الواقع اإلجنازي

التوصيف الفيزيولوجي ارتبطت إجرائية ، ه التحليلي للمبحث الفونتيكيبناء على التوج  

والتسنني الفيزيائي، بالتحول العلمي واملعريف للعلوم التقنية واملخربية، اليت استعان �ا علم 

م ئقدرات وطاقة اللغة لتال «على حنو يسمح بتطويع دعائم الطرح اللساين، األصوات لتصليب 

مد مشروعيته من طبيعة املقاربة ، وهو ملمح استّ 6»ها الزمن التكنولوجير اإلمكانات اليت وفّ 
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الحديثةلنظرية الصوتية المنهجية واإلجرائية لروافد ال  

 منهجيرافد  رافد إجرائي

 الفونولوجيا الفونتيك

 التقنية اإلجرائية املخربية والتقنية

 تزويد النظرية الفونولوجية بـ

 تستند على

عام
 ال

ت
صوا

األ
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عل
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تائ
ن

 

ة 
ظري

للن
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ج
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 يستند على

 تفاعل بينهما

فرزه واالكتفاء باملظهر املادي الذي ت الفونتيكية اليت تستوجب عزل الصوت عن السياق اللغوي،

  .قابلة للمالحظة والتجريب ا وقائع إجنازية، باعتبارهةالصوتي اتاملكون

باالستناد إىل التقنية  تستمد دعائمها اإلجرائية، روافد املعاجلة الفونتيكية ولئن كانت  

م وظائف كعل( ة ذات البعد التقين واملخربيتفرزها العلوم التجريبيالرقمية، والفاعلية املخربية اليت 

اإلجرائي باستثمار حمصلة  حضورها تستمد الفونولوجيةاملقوالت  فإن  ،7)األعضاء، وعلم الفيزياء

اليت أفرز�ا املعاجلة الفونتيكية، واليت تربز التفاصيل الفيزيولوجية والسمات النتائج العلمية الدقيقة 

الفيزيائية للمكون الصويت، وبذلك تعمد الفونولوجيا إىل تكييف هذه املعطيات الصوتية الفونتيكية 

، وهو ما ميكن أن متثله من خالل املقاربة اللسانيةوفقا للتصور املنهجي الذي ختضع له النظرية 

  :لتشجريية اآلتيةا

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

  

  

  

  



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  191 - 177: ص 

 

181 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

اليت استقرت عليها النظرية الصوتية احلديثة، تعكس املقوالت ومن مث فإن املقاربة الفونولوجية   

اليت أفرزها علم األصوات العام  النتائج ، كما تستثمراللسانيةاجلوهرية اليت تنهض عليها النظرية 

وهو ما ترسخ إىل احلقل اللغوي، تماء يكتسب مشروعية االن، ليتسىن هلذا احلقل أن )الفونتيك(

واليت أشار فيها إىل أن "  R. Jakobsonبسونياكرومان "ضمن املقاربة الصوتية اليت اقرتحها 

بتعبري -يقع خارج اللسانيات، متاما مثلما تقع كيمياء األلوان  Phoneticsعلم الصوت  «

[....] أخرى، فإن دراسة استخدام األصوات يف اللغة ومن ناحية . خارج نظرية فن الرسم -دقيق

 -بوصفها إشارات تصويرية-  هي اجلزء املتمم للسانيات، متاما مثلما أن دراسة استخدام األلوان 

وعليه، ". 8"»والسيما نظرية فن الرسم ،Figurativeهي جزء من نظرية الفن التشكيلي 

 ميكن أن ختدم الطرح اللغوي، ما مل تكن مرتافقة مع النتائج اليت تفرزها املعاجلة الفونتيكية الف

  .التحليل الفونولوجي الذي يعكس البعد الوظيفي والداليل للصوت

ولذا فإن االكتفاء بتوصيف الفعاليات العضوية للجهاز النطقي، واالعتماد على طرائق  

لى رؤية علمية ، ميكن أن يعيننا على تقدمي معاجلة فونتيكية مؤسسة عالتحليل األكوستيكي

هو لمكون الصويت ضمن النسق اللغوي، فتقدمي تفسري وظيفي ل عن، ولكنها عاجزة 9دقيقة

منطقة النظام الصويت « االر�ان إىل منطق مغاير يف التحليل الصويت، ودخول يستدعي مطلب 

phonology الوظيفيةالذي يلتفت إىل القيمة  10»اليت تدرس أصوات اللغة من جانبها اللغوي 

  .والعالئقية للصوت ضمن نسق معني

  :االفتراضي والفاعلية اإلنجازية التشكلبين  الفونيم: ثانيا

تقر املقاربات الفونولوجية احلديثة بوجود تصورين لضبط احلدود اإلجرائية للفونيم، 

وي والتوليدي، بينما ينصرف التصور البن اللساينلى مقتضيات التنظري يستند فيها التصور األول ع

ولذلك ارتبطت طرائق ضبط . تعرتف بالبعد اإلجنازي للغة اليت اللسانيةالثاين صوب متثل املقوالت 

، حيث اكتسب الفونيم مفهوما ذهنيا افرتاضيا اللسايناالشتغال املفاهيمي للفوينم، مبدارات ا�ال 

اللغة عن الواقع  اليت عزلت مكونات يتماشى مع الرؤية النسقية التجريدية والتوليدية االفرتاضية،

أصغر وحدة صوتية ذهنية،  بوصفه )Phonème( فع إىل التعامل مع الفونيموهو ما د ،الفعلي

، خبالف الفونيمات التطريزية 11يزية يف ذهنهييستطيع املتكلم استحضار مالحمها التم
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)Prosodies( ّمن خالل  ى، اليت تتحدد مالحمها بالنظر إىل القيمة اإلجنازية التنويعية اليت تتأت

  . األداء الفعلي

فلئن كانت املكونات الصوتية الرتكيبية تركن إىل امللمح االنعزايل بني وحديت الصامت  

فإن امللمح التطريزي يتحقق على مستوى  وهو ما يعضد فكرة النسق االفرتاضي للغة،  والصائت،

تتأسس تركيبة الفعلي، حيث أكرب يستوجب انضمام الصامت إىل الصائت على صعيد األداء 

على حنو تآلفي يسمح  12»هلا نظامها اخلاص املتميز واملتفرد بفضل صوغه اخلاص« مقطعية 

  .باجتذاب األنساق النربية والتنغيمية، وما يتخللها من أحياز زمنية صامتة

التجريدي الذي والشك أن معامل التحقق الصويت األدائي تنأى عن جمرد التشكل   

ولذلك يقال أن الصوتية إمنا خترج إىل « ارسة الفعلية يف الواقع اللغوي، يستعصي عليه عنصر املم

، حيث يتحقق التفاعل بني وحديت الصامت والصائت على مستوى األداء 13»احلياة يف املقطع

الفونيمات التلفظي، مبعزل عن فكرة التقسيم ا�رد اليت ينخرط مبوجبها الصامت والصائت ضمن 

  .حتققها الفعلي يف الواقع التلفظي الرتكيبية اليت يستعصي

  : ومنطق التعامل مع الفونيمات التطريزية المقاربات الصوتية: ثالثا

  :ةمفهوم الفونيمات التطريزي-1

يقاعية اليت تؤديها الفونيمات فوق واإلحييل مفهوم التطريز إىل تلك التنويعات الصوتية 

 الوقف/ )Intonation( تنغيمال/ ) Accent(النبر/ )Syllable( المقطع( املقطعية

)Pause((،السلسلة الكالمية إىل «  حيث تستحيل ، اليت تتجاوز احلدود الدنيا للرتكيب الصويت

املنعزلة عن بعضها البعض، خبالف التمظهرات الصوتية  14»متواليات من الصوامت واملصوتات

متتد فوق  « شغل نطاقات صوتيةاليت ت ،لفونيمات التطريزيةاملتعالقة اليت يعكسها املؤدى الصويت ل

  ."15"»امتدادات كالمية أوسع من قطعة الصامت أو املصوت

تلك السالسل املقطعية املرتاكبة، واليت وتتشكل هذه النطاقات الصوتية الكالمية من 

إىل  -بدورها- تفضياليت  ،الفاعلية اإلجنازية للمقاطع الصوتيةمن خالل  األدائيةى فاعليها تتأتّ 

وهو ما  ،أثناء االشتغال اللغوي مينحها املكون النربي والتنغيمي التلوينات الصوتية اليتاستقطاب 

 [....]. إبراز احلجم الكمي، والتكثيف النوعي لعملية إجناز احلدث اللساين« و يسمح بتجلية

تنسجم يف ازدواج السلسلة  -حسب اللسانيات املعاصرة–ومعلوم أن خطية احلدث اللغوي 
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وهو احملور األساسي يف التحرك الزمين بسلسلة ما فوق املقطعية، ومتثلها كثافة النربات املقطعية، 

 «للها من فجوات صمتية، ينخرط من خالهلا  الوقف ضمن وما يتخ ،16»واستطالة األنغام

حمدثا أثرا صوتيا  17»، وعلى مستوى اإلنتاججعملية االشتغال اللغوي على مستوى ما قبل اإلنتا 

  ى من خالل اخرتاق الفضاء النطقي والسمعي بفواصل زمنية متباينة تأتّ وإيقاعيا، ي

  :الفونتيكيمنطق التعامل مع الفونيمات التطريزية من المنظور -2

وفقا العتبارات منهجية وإجرائية تراعي  التطريزيةتشكل اإلطار التحليلي للفونيمات ي 

 أ للمعاجلة الفونتيكية مقاربته، فهي إذوهو ما �يامللمح اإلجنازي الذي يسم خمتلف جتليا�ا، 

تلك أدوات التوصيف الفيزيولوجي والتسنني مت تستند إىل املرجعية اإلجرائية التقنية واملخربية،

بسط الرباهني « لتقدمي رؤية فونتيكية منضبطة، تشتغل على  االفيزيائي األكوستكي، اليت تؤهله

�دف حتديد ا�ال الذي تنحصر فيه  18 »)فتهأو ص(األصواتية من قبيل موضع النطق وكيفيته 

   .بقية الفونيمات بينها وبني التمايزهذه الفونيمات، ومعامل 

إن هذا املسعى الذي اخنرط مبوجبه الفونتيك ضمن احلقول اإلجرائية العلمية، دفع إىل 

لوجية والطاقة التعامل مع هذه الفونيمات وفقا لرؤية انعزالية، تشتغل على توصيف الفاعلية الفيزيو 

من مكتسبات الزمين  ق علمية استفادتوالتنغيمية، عرب طرائالفيزيائية للمكونات املقطعية والنربية 

الذي ساهم يف إخراج علم األصوات العام من احليز التنظريي الذايت، املر�ن إىل الكفاءة ، التقين

اآللية الذاتية يف ظل الغياب  الذهنية النموذجية لعلماء اللغة، إىل جمال علمي أرحب عوضت فيه

يف جمال  اخنراط البحث اللساين«ثر القصري للمرجعية املخربية بالتقنية اإلجرائية، اليت توفرت إ

  .19»الذكاء االصطناعي

إزاء هذا الوضع الصويت الذي استجابت فيه الدراسات الصوتية للتحفيز الصويت 

لتطريزية، بوصفها وقائع إجنازية قابلة للخضوع اإلجرائي، حتدد املوقف الفونتيكي من الفونيمات ا

آلليات التحليل املادي الفيزولوجي والفيزيائي، فكان أن استقرت األطروحات الفونتيكية على 

توصيف املقطع بوصفه احتاد الصامت مع الصائت على مستوى األداء التلفظي، الذي يؤدي 

ازية يف هيئة إثقال فيزيولوجية، تتمثل يف بدوره إىل انبثاق مكون فوق مقطعي تتحدد مالحمه اإلجن

أعضاء النطق أثناء «نة للكلمة بصيغة فجائية، تعرتي الذي يطال بعض املقاطع املكو ) النرب(

على قدر أكرب من ضغط الرئة بالنسبة « الحتوائها  20»التلفظ مبقطع ما من مقاطع الكلمة
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قال يوضع على عنصر صويت شكل ضغط أو إث«  النبـر، وبذلك يتخذ 21»للمقاطع األخرى

درجات الربوز والقدرة اإلمساعية،  ، مما يساهم يف االرتقاء مبستوى22»معني يف كلمات اللغة

حييل حيث كسر التعاقب النطقي للمتواليات الصوتية،  ليساهم الوقف بسكونه النطقي على

عة تكليمية واق[...] تعترب كل دفعة منها  «إىل دفعات كالمية،  وقائع االشتغال اللغوي

Speech Event«23 تفصل بينها ففواصل زمنية مفرغة من حدث النطق.  

  :التجريديفي التصور الفونولوجي  ومبررات اإلهمالالفونيمات التطريزية : رابعا

الر�ا�ا إىل منطق إجرائي  التطريزيةلئن سلمنا بثبات الرؤية الفونتيكية حول الفونيمات 

لفونولوجي قد أثار جدال عميقا حول مشروعية استقطاب هذه واضح املعامل، فإن االشتغال ا

األنساق الصوتية، وإسناد مالمح وظيفية هلا، ومرد ذلك اجلدل يكمن يف انتساب النظرية 

، ولذلك تأسست الثوابت املنهجية اللسانيةالفونولوجية للتصور املنهجي الذي يؤطر النظرية 

ترسخت فكرة  الذي تعتمد عليه، حيث اللساينمنطلق للمقاربة الفونولوجية تبعا للواإلجرائية 

  .اللسانية الذي تفرزه النظريةخذ باألمنوذج الفونولوجي يف ظل املقرتح التصوري األ

وملا كانت مرتكزات التحليل الفونولوجي متتاح منطلقا�ا من التصورات املنهجية للنظرية 

ثاق مقاربات فونولوجية اختذت مواقف ، دفع إىل انبالدرس اللساينالعامة، فإن تعدد مسارات 

، حيث متثلت األطروحات الفونولوجية ذات )أو التطريزية( ونيمات فوق تركيبيةمتباينة من الف

لكو�ا مكونات صوتية عصية على التملك آللية التحليل  ،التوجه النسقي املغلق املوقف اإلقصائي

ولذا اكتفى األمنوذج الفونولوجي . الفونتيكيإمكانية انصياعها آللية التحليل خبالف  ،الفونولوجي

  .وظيفيا املقاربة الفونولوجية عن احتوائهاة إىل مشروعية اإلعمال الفونتيكي، لعجز باإلشار النسقي 

تعكس النظرية الوظيفية اليت  يف ظلأما االشتغال الفونولوجي الذي مارس حضوره  

، فقد )بعد المعيارما (لنظرية التوليدية احلديثة او  ،"Firth فيرث"املنظور الوظيفي للصوت لدى 

من  والفونيمات التطريزيةخذ باملوقف االنعزايل الفاصل بني الفونيمات الرتكيبية، جتاوز فكرة األ

ىل االنتقال إ «جهة، والدرس الفونتيكي والفونولوجي من جهة أخرى، إذ �يأ له مباشرة فعل 

اق للتعبري عن البنية الفونولوجية الغنية للجملة، وللكلمات اختبار فرضيات الطابع املتعدد األنس

اليت تؤلفها باعتبارها تعددية أو متعددة، مكونة من أنساق مقوالت فونيمية وتطريزية متعالقة فيما 

 التعالق بنيبعاث مشروع فونولوجي ينهض على مقوالت على حنو ساهم يف ان 24»بينها
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بني   ومقوالت التكامل املعريف ، "Firth فيرث"زية لدى الفونيمات الدنيا والفونيمة التطري

  ."N.Chomskyتشومسكي "لدى  الفونتيك والفونولوجيا

  :ويريزية في التصور الفونولوجي البنمبررات اإلهمال الوظيفي للفونيمات التط-1

رفض وي املوقف اإلقصائي للفونيمات التطريزية، حيث ل التصور الفونولوجي البنمتثّ   

 إذ، الذي تعكسه املقاربة الفونولوجيةجماالت االشتغال الوظيفي  ضمناملكونات  ر هذهاستحضا

لصياغة  اإلنجازيةااللتفات إىل مالحمها ، ال ميكن 25»وقائع هامشية «تعاملت معها بوصفها 

وية ذات التوجه التجريدي الذي اختار اللسانية البنأمنوذج فونولوجي ينهض على املقوالت معامل 

  .26، وتغافل عن القيمة األدائية اليت يتمظهر �ا الكالماللسانل مع  التفاع

على إقصاء جممل الوقائع الصوتية األمنوذج الفونولوجي  وية، أصرّ تبعا هلذه املرجعية البن

، واكتفى بتفعيل أفق التحليل )املتمثلة يف الصامت والصائت(اليت تتعدى احلدود القطعية للصوت 

  .فحسب املادي وب مع امللمح اإلجنازيالفونتيكي الذي يتجا

سوى ية لوجيا البنو و فونيتسن لل، مل للفونيمات التطريزيةاإلعمال الفونتيكي هذا يف ظل و   

ات ذ، اليت تتعارض منطلقا�ا التصورية التحليل الفونولوجيآللية ها اإلقرار باستحالة إخضاع

 وهو ما دفع إىل ،ؤديها هذه الفونيماتقيمة اإلجنازية اليت تامللمح التجريدي االفرتاضي مع ال

الفونيم  هياستثنائها من حسابات التحليل الفونولوجي، واالكتفاء بامللمح الوظيفي الذي يؤدّ 

 جنازي عنبوصفه وحدة ذهنية صغرى قابلة لالنتساب إىل التحليل اللساين النتفاء البعد اإل

    .27معامله

آلية " إىل تفعيل الوظيفية نولوجياالفو هذه الرؤية، أن عمدت  وقد كان من نتاج

وفقا ملعامل  28»املالمح أو السمات املميزة املكونة للفونيمات «لدراسة " التعارض االستبدالي

لزم حضور بدائل ى على املستوى النطقي أو األكوستيكي، واليت تستالتمايز والتضاد اليت تتأتّ 

  .ديد امللمح التميزي للفونيملغوية تعني على حت

يف هيئة صوتية الفونيمات التطريزية تتمظهر على مستوى االشتغال اللغوي  تكانوملا  

ه النرب، واالجتاهات اللحنية املتباينة الضغط الذي يؤديّ تراكبية تعكس تنويعات إيقاعية ناجتة عن 

وية إىل تعطيل الفاعلية الوظيفية للوقائع م والوقف، عمدت الفونولوجيا البناليت يفرزها التنغي

اليت رتبت بيتها  «طريزية، وبذلك احنصر أفق التحليل الفونولوجي ضمن التصور العام للسانيات الت
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باعتبارها خارج لسانية ذات "[....]املصاحبة للغة"النظري واملنهجي بتهميشها جلملة من الظواهر 

ذن فهي صلة بالسلوك غري اللفظي، أو باعتبارها يف أحسن األحوال ترتبط بالكالم وباإلجناز، وإ

  .اللساينعلى الصعيد  29»غري مميزة

 املعايري اليتبفعل  الفونيمات التطريزيةوي باستبعاد  يكتف األمنوذج الفونولوجي البنومل

مع املسلك التحليلي  -أيضا-، وإمنا جتاوب ملدرسة براغ "التعارض االستبدالي مبدأ" اشرتطها

 Double( التقطيع المزدوج"جرائية ، والقائم أساسا على إ"أندري مارتيني"الذي اقرتحه 

Articulation(" اليت تستوجب االنغالق على مستويات التحليل اليت تفضي إليها متفصالت ،

  :اليت ميكن أن نتمثلها من خالل املقاربة التشجريية اآلتيةو اللغة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Double(أن إجرائية التمفصل املزدوج يتضح من خالل املخطط التشجريي 

Articulation (ترتد إىل متفصلني، أحدمها يتجلى عرب توليفة " أندري مارتيني"شار إليها اليت أ

، ليتهيأ للتمفصل الثاين 30الدالة اليت تنحصر عند حدود التمفصل األول المونيماتمن 

 التمظهر بفعل تقطيع النسق اللغوي إىل وحدات فونيمية ال متتلك داللة يف حد) الفونيمات(

فإذا كانت قائمة الوحدات الدالة للغة ما مفتوحة  «قادرة على إحداث متايز داليل،  ذا�ا، ولكنها

تركيبيا،  31»، فإن قائمة الفونيمات مغلقة وتشكل نسقا)ألن اللغات كلها يف تطور مستمر(

بنية ئها إىل قطيع املزدوج، حبكم انتماإلجرائية الت الوقائع التطريزية مبختلف متظهرا�اإخضاع  يرفض

تعلق  «، ليكون هلا بذلك 32»االمتداد فوق متواليات من الوحدات الفونيماتية « كيبية تقبلتر 

  املزدوج أو التمفصل املزدوج إجرائية التقطيع

Double Articulation 

  التمفصل األول

  املونيمات

  الثاينالتمفصل 

  الفونيمات
 يفضي إىل
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يستحيل إخضاعها  33»باملقاطع والكلمات، وبوحدات أكرب من قبيل جزء اجلملة واجلملة

  .إلجرائية التمفصل املزدوج

  : سيمبررات اإلهمال الوظيفي للفونيمات التطريزية من المنظور التوليدي التأسي-2

ي، استمر مشروع �ميش اللساين البنو متاشيا مع املوقف اإلقصائي الذي متثله التصور   

، اليت )المعيار(مع األمنوذج الفونولوجي، الذي أفرزته النظرية التوليدية  الفونيمات التطريزية

الت استقطبت ركاما من املعارف واملفاهيم ذات البعد العلمي التجريدي، املوغل يف تبين املقو 

يف البنيات الفونولوجية [....]الفونولوجيا  موضوع«الرياضية، واملنطقية الصورية، فكان أن احنصر 

، اليت تتفاعل مع الطاقة التوليدية اليت تفرزها البنية العميقة، بينما 34»العميقة املرتبطة بالكفاءة

يث تتأتى مكنة ضمن حدود البنية السطحية، ح للفونيمات التطريزيةتتجسد وقائع اإلجناز 

لتحديد ضمن معايري ا األدائية للتطريزياتفاعلية الاإلدراك الفعلي عرب معامل فونتيكية، ختتزل 

  .الفيزيائي والفيزيولوجي

الذي انبعث إثر  وعليه انساقت الفونولوجيا التوليدية صوب متثل املوقف اإلقصائي،  

 اكتسبت الفونيمات وهلذا السبب  ية،الطاقة التوليدية اليت تفرزها الكفاية اللغو االنشغال ب

نتيجة الرتباط جتليا�ا الصوتية باألداء اللغوي، الذي يعكس البنية  ،هامشياموقعا  التطريزية

  . السطحية للغة

  :مقتضيات اإلعمال الوظيفي للفونيمات التطريزية: خامسا

حليل الفونولوجي إن اإليغال يف تبين املقوالت الفونولوجية اليت انغلقت على معايري الت  

، دفع إىل )املعيار(، واالفتتان بالنحو التوليدي اللساين البنويالنسقي والتوليدي بفعل التحفيز 

للوقائع اإلجنازية اليت انبثاق مقاربة فونولوجية متصلبة، أثبتت عجزها عن احتواء التصور الوظيفي 

دة تكييف األدوات النظرية الذي فرض بالضرورة إعا« ، األمر تفرزها الفونيمات التطريزية

الفونيمات ضمن متفصالت التحليل هذه على حنو يسمح بإدراج  35»واالسرتاتيجيات اإلجرائية

  .الفونولوجي بتقليص دور األمنوذج النسقي والتوليدي املعياري

بناء على هذا التصور الفونولوجي املنفتح على اإلمكانات الوظيفية اليت متنحها   

األخذ بالقيمة اإلجنازية ، تكشفت معامل أطروحة فونولوجية جتاوزت فكرة يةالتطريز الفونيمات 

ملختلف الوقائع الصوتية يقاعي اليت ينهض عليها التصور اإلالوظيفية  الفاعلية، مبنأى عن ا�ردة
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، اليت تعكس األمنوذج 36باالعتماد على مجلة من املقوالت املركزية للصواتة التطريزية التطريزية،

 امللمح االفرتاضي  حصرت رؤيتها حولاليت ، املقاربات النسقية انفلت عن أسرلوجي الذي و الفون

الفونولوجي يف ظل األمنوذج  الوحدة املثلى للتحليل ه ألن يكون، والذي أهلّ الفونيمالذي يكتسبه 

  .ويالبن

يات اللسان(التجريدي  اللساينالذي اعتمد على املنطلق فإذا كان األمنوذج الفونولوجي   

بوصفه وحدة ذهنية صغرى، غري قابلة ، قد تعامل مع الفونيم )، واللسانيات التوليديةالبنوية

لالجتزاء إىل وحدات صوتية أصغر أو االمتداد إىل وحدات أكرب، فإن الصواتة التطريزية اليت 

اقرتاح جنازية للصوت ضمن حسابات التحليل الوظيفي، قد متكنت من الفاعلية اإل استحضرت

فكان أن انبثقت ، 37»امتدادات كالمية أوسع من قطعة الصامت أو املصوت «تفاعل معوذج أمن

ة فونولوجية، أشارت إىل إمكانية إدراج املكون التطريزي ضمن متفصالت فونولوجي معامل مقاربة

والتطريزات  Phonèmeالوحدات الفونيمية  : بنوعني خمتلفني من العناصر الفونولوجية « تعرتف

Prosodies«"38" ،فيرث"تسىن لـ وهو ما Firth " مباشرته، بتقدمي أمنوذج فونولوجي استفاد

ضمن احلدود القطعية، حيث عمد إىل ) املعيار(وية والتوليدية حنصار املقاربة الفونولوجية البنمن ا

  .تتجاوز أحادية النسق الفونيمي املغلقأنساق متعددة بالتحليل التطريزي تعزيز 

القراءة التقوميية لألمنوذج الفونولوجي الذي أمهل الفاعلية الوظيفية بناء على هذه    

 حتليلية مغايرة، تكشفت مالحمها من خالل اسرتاتيجية" Firth فيرث" مللفونيمات التطريزية، قدّ 

للتعبري عن البنية الفونولوجية الغنية  ر فرضيات الطابع املتعدد األنساقاالنتقال إىل اختبا «

مات اليت تؤلفها باعتبارها تعددية أو متعددة، مكونة من أنساق مقوالت فونيمية للجملة، وللكل

امللمح االفرتاضي للفوينم والفاعلية على حنو متكافئ، يلتفت إىل  "39"»وتطريزية متعالقة فيما بينها

  .اإلجنازية للفونيمات التطريزية ودورها يف إغناء التصور الفونولوجي

  :الخاتمة والنتائج

تام، ميكن الوقوف على طبيعة التعامل مع الفونيمات التطريزية من خالل ويف اخل

  :جنملها على النحو اآليتاملقوالت اجلوهرية اليت 

الذي يسّري التصور  اللساينيتحدد منطق التعامل مع الفونيمات التطريزية تبعا لألمنوذج  -

  .املنهجي للنظرية الفونولوجية
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قصائي، نظرا للطبيعة املوقف اإلوي والتوليدي ذات املنحى البنربة الفونولوجية اختذت املقا -

وية والنظرية اللساين للنظرية البنتتناىف مع املنطلق اليت اليت تسم الفونيمات التطريزية، و  اإلجنازية

  . التوليدية

 "التعارض الفونتيقي االستبدالي: "وي إىل آلييتذات التوجه البن نولوجيةو املقاربات الف جلأت -

  .ويةاللسانية البنمتاشيا مع امللمح التجريدي الذي تأسست عليه املنطلقات " التقطيع المزدوج"و

" التعارض الفونتيقي االستبدالي"اكتفت املقاربات الفونولوجية بإخضاع الفونيم آللييت -

س  مسات الفونيم االفرتاضية الذهنية مع التصور املنهجي الذي تأسلتكافئ  ،"التقطيع المزدوج"و

  .عليه األمنوذج الفونولوجي البنوي

أل�ا تعكس التمظهر السطحي  ،إقصاء الفونيمات التطريزيةإىل ) املعيار(عمد التيار التوليدي -

اكتسبت موقعا مركزيا ضمن وال تعكس الطاقة التوليدية للكفاءة اللغوية اليت لألداء اللغوي، 

   .التوليدي اللسايناألمنوذج 

التفتت لتطريزية من تعزيز موقعها الوظيفي ضمن املقاربات الفونولوجية اليت متكنت الفونيمات ا-

  .لقيمة اإلجنازية اليت تفرزها املكونات اللغوية ضمن وسط تواصلي تفاعليإىل ا

  

 :هوامش
                                                           

، دار مسكيلياين للنشر والتوزيع، )نظرية رونالد النقاكر(عبد اجلبار بن غربية، مدخل إىل علم النحو العرفاين،  -1

  .14ص، 2010، 01تونس، ط

  .14، صاملرجع نفسه - 2

فونتيقي ومناذج التنظري الفونولوجي، عامل مصطفى بوعناين، يف الصوتيات العربية والغربية، أبعاد التصنيف ال -3

  .14، ص2010الكتب احلديث، إربد، األردن، 

  .65ص، 2000ينظر، حممد كمال بشر، علم األصوات، دار غريب، القاهرة، مصر،  - 4

سعد عبد العزيز مصلوح، دراسة السمع والكالم، صوتيات اللغة من اإلنتاج إىل االدراك، عامل الكتب، - 5
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ة نفسه بقوة باعتباره ضرورة طارئة ال مندوحة منها لنجاح العملية يطرح سؤال الكفاءة يف الرتمج        

الرتمجية السيما يف حقل الرتمجة األدبية اليت هلا خصوصية ترمجية تعجز أمامها املمارسات الرتمجية واحلرفية 

التأويلية يف التقليدية؛ فهذا النوع من الرتمجة يتجاوز الكفاءة اللغوية وحىت املعرفية ليفرض إلزامية الكفاءة 

نقل املعاين من لدن مفردات أُفرغت من دالال�ا القاموسية لُِتشحن مبدلوالت سياقية  قصدية خالصة 

للمؤلف وحده، وكأين بالكاتب يستحوذ اللغة، وال مرية يف أن املرتجم ملزم بتتبع هذه املدلوالت ليتقمص 

 .الكفاءة التأويليةدور املؤول ولكن من دون إفراط وال تفريط يف االعتماد على 

  .كفاءة، ترمجة أدبية، كفاءة لغوية، كفاءة تأويلية: الكلمات المفتاح 

Abstract:  
   The question of competence in translation is still arising strongly as an 
urgent and inevitable necessity for a successful translation process notably in 
literary translation field that has a particular specificity in front of the 
traditional and literal translation practices. This type of translation surpasses 
both the linguistic and the cognitive competence imposing an interpretative 
competence in transferring not the dictionary words meanings but the pure 
intentional and contextual meanings related to the author who possesses the 
language. Hence, the translator is obliged to play the role of an interpreter 
with neither excess nor negligence in using this interpretative competence. 

                                                           
*
  benhaddifuture@yahoo.fr .بن هدي زين العابدين   
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  : ـ توطئة

كلما تطورت الرتمجة وتعقدت مداخلها، طرحت أسئلة جديدة، وازدادت حاجة املرتجم أكثر     

يس من اجلمود يف شيء، بل جوهرها جتديد وإبداع، ملراجعة منظوما�ا السابقة، فجوهر الرتمجة ل

إذ ما انفك حقل الرتمجة يشهد تطورا نوعيا وحتوال جذريا يف منطلقاته النظرية وتصوراته املنهجية، 

وممارساته التطبيقية ؛ وهذا راجع لتطور كل من التفكري والفكر البشري وتقدم البحث العلمي، 

ا على الرتمجة أن تواكب هذا التحول، وُحتِدث مرتكزا�ا وجتدد وعليه فمن ا�دي معرفيا، كان لزام

  .أدوا�ا اإلجرائية

ويف ظل هذه الظروف، يفرض سؤال الكفاءة نفسه بقوة وكحاجة ملحة وطارئة بالقدر الذي     

يزداد فيه اإلحساس بأن حقل الرتمجة بات حقال معقداً، ما يستلزم إعادة قراءته واستكناه أغواره 

إن اإلشكال الواقع يف حتديد مفهوم الكفاءة يعود إىل تطور الرتمجة وجتاوزها للسطحية  .ةالسحيق

اللغوية، وتطويرها ملعجمها النظري والنقدي واإلجرائي، فاملعطى اللغوي أضحى حيمل محولة 

  .معرفية وحصيلة ثقافية زاخرة متجاوزاً القراءات ذات النظرة األفقية احملدودة

هذه النظرة، تبتغي هذه الورقة البحثية جتديد وتقومي مفهوم الكفاءة يف  ء علىوبناومن مثة     

مقارنة مستويات الكفاءة يف الرتمجة األدبية  أيضاتتوخى كما الرتمجة والسيما يف حقل األدب،  

وبيان أولوية الكفاءة التأويلية يف نقل النصوص األدبية ملا متتاز به هذه األخرية من خصوصيات 

مجالية خاصة �ا، كما تتوخى هذه الدراسة البحثية اجلمع بني مستويات الكفاءة يف لغوية و 

الرتمجة، وتقدمي قراءة نقدية وواعية ملفهوم الكفاءة لدى املرتجم، ومن خالل مقاربتنا هذه، نبتغي 

  : حتديد كنه الكفاءة يف الرتمجة األدبية من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية

  لكفاءة يف ميزان الرتمجة األدبية؟ وما هي شروطها؟ـ ما مفهوم ا

  ـ كيف يتأتى للمرتجم بلوغها؟ وكيف يراها اللغويون والوظيفيون؟

  ـ أهي كفاءة لغوية حبتة أم ترمجية خالصة أم تأويلية إبداعية؟
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تقتضي اإلجابة على هذه التساؤالت أن نُقر خبصوصية حبثنا هذا الذي ليس حبثا عبثيا بل    

حبثا عميقا يف صلب الكفاءة وكنهها يف نسقيها الوظيفي واإلجرائي؛ فرتمجة النصوص  حنسبه

األدبية تقتضي من املرتجم كفاءة جد خاصة للحفاظ على مسات هذه النصوص، وهو ما يُعترب 

  .من التحديات اهلامة

بفعل نقص وما يفرض احلاجة إىل الكفاءة هو إمكانيات الوقوع يف سوء الفهم أو إساءة الفهم    

الكفاءة، وبالنظر إىل هذه املعطيات، البد من اإلقرار بتجاوز مفهوم الكفاءة للمستوى اللغوي 

السطحي إىل مستويات معرفية تأويلية تصل حد اإلبداع، ولنا أن نتساءل عن أولوية املستويات يف 

  : هذه الكفاءة من خالل الفرضيات التالية

  .ترمجية عالية ـ ليست هناك ترمجة متقنة دون كفاءة

  .ـ أولوية الكفاءة التأويلية  على الكفاءة اللغوية يف حقل الرتمجة األدبية

كفاءة إبداعية وهي املستوى الرابع   بـ قد تؤدي الكفاءة التأويلية حني التمكن منها إىل اكتسا

  . للكفاءة

اءة مؤَلف غاية يف لقد كان هذا حافزا لنا الختيار وانتقاء موضوع هذه الورقة البحثية يف قر    

لكاتب ياسني؛ هذه الرواية اليت الزالت اللغز احملري لغويا وسرديا ورمزيا " جنمة"األمهية، أال وهو 

لدى النقاد واألدباء، وبصفة خاصة املرتمجني، إذ يزداد اإلشكال تعقيدا حني النقل من لغة إىل 

سبق ذكره، استقرت عناصر وبناء على ما . أخرى لعمل قد أحدث ضجة يف لغته املكتوب �ا

هذا البحث على كينونة الكفاءة يف الرتمجة ليس من منطلق لغوي ولكن من زاوية التأويلية أو 

القراءة والكفاءة التأويلية، وظاهريا يبدو األمر معقدا ووعرا، ولكن البحث األكادميي يستوجب 

من الفرنسية " جنمة" ترمجة رواية قدرا من احلزم والشجاعة األدبية خلوض غمار الكفاءة التأويلية يف

  .إىل العربية

تتبع مفهوم الكفاءة يف الرتمجة ومستويا�ا وشروطها وكذا قوم بومن خالل هذه اآلراء، سن   

دراسة مفهوم الكفاءة كممارسة حيث توخت هذه الدراسة املنهج التحليلي املقارن عن  مثأمهيتها، 

تها مع النص األصلي، وستكون العينات املنتقاة طريق أخذ عينات من النص املرتجم ومقارن

وقبل سرب أغوار وخوض غمار هذا املسلك . ياسني" جنمة"مستقاة من الرتمجات الثالث ل

البحثي، علينا أن نسرتجع ما ذكرناه يف بداية البحث وهو أن دراستنا تسعى ملقاربة الكفاءة من 
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والنص الروائي بشكل خاص، من خالل رواية زاوية التأويلية يف ترمجة النص األديب بشكل عام، 

  .أمنوذجا" جنمة"

من األمهية مبكان أن نشري أن  اإلطار الذي نبحث فيه يسلط الضوء على الكفاءة من زاوية    

تأويلية حمطة؛ فالرتمجة ليست عملية مقارنة بني لغتني، بل هي بالدرجة األوىل ختتص بكيفية تأويل 

ال تُعنى الترجمة بالمقارنة بين لغتين " : لفتني على حد قول ايكونصني ينتميان إىل لغتني خمت

تطرح هذه املسلمة إشكالية تأييد نظرة اللغة اهلدف أثناء . 1"لكن بتأويل نص بلغتين مختلفتين

فعل الرتمجة، إذ يستوجب على املرتجم عدم االكتفاء بالقدرات اللغوية والرتمجة احلرفية يف النص 

تعلق األمر بالنص اإلبداعي األديب، بل ينبغي عليه اخلوض يف ثقافة القارئ األصل، خصوصا إذا 

  .اهلدف

   مفهومها ومستوياتها: الكفاءة في الترجمة أوال ـ

  : ـ مفهوم الكفاءة في الترجمة 1

يستلزم اجناز ترمجة أي عمل أديب امتالك املرتجم �موعة من القدرات واملهارات اخلاصة اليت    

راء التعديالت الالزمة وغريها من اإلسرتاتيجيات الرتمجية؛ وهذه القدرات واملهارات تسمح له بإج

تتجاوز بطبيعة احلال والضرورة معرفته اللغتني املنقول منها واملنقول إليها إىل املعرفة السياقية واملهارة 

إىل أن الفهم الصحيح من األمهية مبكان، أن ننوه  كما أنه. التحليلية والكفاءة التأويلية واإلبداعية

كيف يقرأ : للمعاين يرتبط بنوعية القراءة اليت حيظى �ا النص املراد ترمجته، فلنا أن نتساءل

  املرتجم؟ 

يقرأ املرتجم النص قراءة عامة ملعرفة ما يدور حوله النص، مث يقرأه قراءة أو قراءات معمقة، ومن    

ة ما هو مكتوب على السطور، بل البد من قراءة مثة حيلله من وجهة نظر مرتجم، وال يكتفي بقراء

لقى، أي أن 
ُ
النص قراءة ما بني السطور؛ وهي تعين اخللفية اليت تقف وراء الكالم املكتوب أو امل

إذ يبقى النص مجاال للتأويالت "املرتجم مطالب بقراءة ما هو ظاهر وما هو مسترت خفي؛ 

ببدائل تتيح للمترجم الُمؤول أن يلج هذا  المحتملة، التي تتجدد باستمرار، فهو عالم يعج

العالم، وهو مدجج بمختلف األدوات التي يواجه ويجابه بها النص؛ وهو يعلم علمًا يقيناً 

بأن ما سيصله إليه في األخير ال يعدو أن يكون مجرد تأويل سوف يتم تجاوزه بعد حين، 

  .2"ركهلكنه يدرك أي المؤِول مدى نجاعة هذه التجربة في توسيع مدا
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  : ـ مستويات الكفاءة  2

أوال، حتتل الكفاءة اللغوية بالدرجة األوىل األولوية األوىل يف سريورة العملية الرتمجية وجناحها،   

فتمكن املرتجم من لغيت االنطالق والوصول حتكما جيدا خيوله الستكناه دالالت النص املكتوب 

ريية اللغة اهلدف مراعيا الشكل واملضمون؛ فالرتمجة بلغة األصل مث التعبري عنه يف اللغة اهلدف بتعب

هي التفات للغة والتفاف حول اللغة، ذلك أن عملية نقل نص أديب ال ترتكز فقط على املعىن 

إن الرتمجة يف هذا السياق هي إضفاء لصبغة اللغة اهلدف على . لذاته بل حول كيفية التعبري عنه

سا على مدى قدرة ومقدرة املرتجم يف استخدام موارد العمل املرتجم، وهذه الصبغة ترتكز أسا

اللغة املتاحة لديه، ومن مثة، نستنبط أن الكفاءة اللغوية لدى املرتجم هي أوىل مستويات الكفاءة 

  . يف الرتمجة

ثانيا، إن ما يتجاوز بالتأكيد والضرورة معرفة املرتجم وإتقانه اللغتني املرتجم منها وإليها، هو    

لرتمجية، أي ضرورة امتالكه �موعة االسرتاتيجيات والتقنيات الرتمجية، وأيضا درايته الكفاءة ا

الضرورية والالزمة مبجمل األدوات اإلجرائية والنظرية حلقل الرتمجة، وما نقصده هنا بالكفاءة 

  .الرتمجية هو مهارات املرتجم اليت تتوفر بشكل نسيب ومتفاوت من مرتجم آلخر

يتجاوز الكفاءات السابقة هو الكفاءة التأويلية اليت جتد صداها ويتسع مداها يف ثالثا، إن ما    

  .حقل األدب والرتمجة األدبية بشكل خاص

  : ـ الكفاءة الترجمية في ظل المقاربة التأويلية 3

يستلزم اجناز ترمجة العمل األديب امتالك املرتجم �موعة من القدرات اخلاصة تسمح له بإجراء    

يالت الالزمة وغريها من اإلسرتاتيجيات والتقنيات الرتمجية، وهي قدرات ومهارات تتجاوز التعد

بالتأكيد والضرورة، معرفته وإتقانه للغتني املرتجم منها وإليها إىل معرفة السياق وعناصره، وُيصطلح 

  ، فما هو مفهوم الكفاءة الرتمجية؟"الكفاءة الرتمجية"على هذه املقدرات ب

تعين القيام بعمل ما، والوصول به إىل درجة من اإلتقان تتفاوت من شخص : الرتمجية الكفاءة   

يف اللغة العربية، غري أنه من " كفاية" و" كفاءة"إىل آخر، ويقع االلتباس عادًة بني مصطلحي 

، ألنه األكثر   La compétence، يف مقابل "كفاءة"املتعارف عليه هو استخدام مصطلح 

ويرى الباحث ". كفاية"رغم من رفضه من قبل بعض اللغويني، وتفضيلهم ملصطلحتداوال، على ال
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أن الكفاءة مرفوضة عند البعض أل�ا ترد يف املعاجم :" "الصواب اللغوي"أمحد خمتار يف معجمه 

  .3"إن هذا املعىن قد أجازه مع استخدامه جممع اللغة املصري" القدرة وحسن تصريف الرأي"مبعين 

الكفاءة مطلوبة لدى املتكلم واملتلقي يف اللغة الواحدة، فإ�ا أشد أمهيًة وأكثر تركيبًة وإن كانت    

يف جمال النقل بني اللغات عرب الرتمجة، ويعترب اجلاحظ من أوائل من تناولوا موضوع كفاءات 

وال بد " ": شرائط الرتمجان"الذي عنونه ب" احليوان"املرتجم يف نصه املرجعي املهم يف كتاب 

للرتمجان أن يكون بيانه يف نفس الرتمجة، يف وزن علمه، يف نفس املعرفة، وينبغي أن يكون أعلم 

  .4"الناس باللغة املنقولة واملنقول إليها، حىت يكون فيهما سواء وغاية

وعلى الرغم من ذلك، فإن اجلاحظ جيزم باحلكم أن التمكن من لسانني ال يُغين املرتجم من    

بإحدامها، ويقول أن القوة تكمن يف اللغة الواحدة أكثر منها يف اللغتني معا،  إدخال الضيم حتما

كلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، كان أشد على :"مثلما يؤكد أيضا أنه 

  .5"املرتجم وأجدر أن خيطئ فيه، على أن يصل احلكم باستحالة أن يتكافأ املرتجم مع العامل

؛ وهو مفهوم ال "الكفاءة الرتمجية"عادة على تسمية الكفاءة املطلوبة يف الرتمجة بوُيصطلح    

ميكن أن يكون مطلقاً، نظرا الرتباطه مفاهيميًا بقدرات ومهارات املرتجم، من جهة، ونتيجة 

  .لتوفرها بشكل نسيب ومتفاوت من مرتجم إىل آخر، من جهة أخرى

   « Translation competence is clearly seen as demanding 
expertise in various areas”6  

  ).الرتمجة لنا" (يُنظر جليا إىل الكفاءة الرتمجية على أ�ا طلب للمعرفة يف ميادين شىت" 

لقد ُقدمت تعريفات عديدة هلذه الكفاءة يف العقود األخرية، جتمع كلها على كو�ا تتطلب    

ا�ال الذي تتم فيه الرتمجة، وبغرض تعريفها بشكل  على األقل معرفة باللغات والثقافات، أو

تتم دراستها   sous- competenceعلمي، قام الباحثون بتقسيمها إىل كفاءات فرعية 

  .بشكل مستقل وجمتمع يف آن واحد

ختتلف هذه التصنيفات باختالف مناهج أصحا�ا، ففي الوقت نفسه الذي يؤكد تيار احلرفية    

ولوية املطلقة للكفاءة اللغوية على حساب الكفاءات األخرى، فإن مؤيدي يف الرتمجة على األ

وأنصار املقاربة السياقية ال يرون يف الكفاءة اللغوية أكثر من يكون، على أمهيته، من مكونات 
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، إىل فئات Albrecht Newbertالكفاءة الرتمجية، واليت يصنفها الوظيفي آلربخت نيوبارت 

  : يتمخس وهي على النحو اآل

 La compétence linguistiqueـ الكفاءة اللغوية 

 La compétence textuelleـ الكفاءة النصية 

 La compétence thématiqueـ الكفاءة يف املوضوع 

  La compétence culturelleـ الكفاءة الثقافية 

 La compétence du transfert ـ الكفاءة يف النقل 

، إىل هذه الكفاءات كفاءة سادسة، أال  Christian Nordوقد أضافت كريستيان نورد   

، أي القدرة على  La compétence de la recherche" الكفاءة البحثية" وهي 

البحث يف املوضوع الذي يرتجم فيه، وتعترب نورد املرتجم متلقي ثنائي اللغة، حيث يتوجب عليه 

رة نقل تتكون من مهارات تلقي النص امتالك معرفة كاملة بالثقافة األصل واهلدف، ولديه مقد

واستخدام األدوات الرتمجية، إضافة إىل قدرته على التوفيق بني استقبال النص املصدر، وإنتاج 

  ".النص اهلدف

،  TTR، يف مقاله الشهري الذي ُنشر يف جملة  Jean Delisleكما قام جان دوليل      

 Les manuels de traduction, essai de »: حتت عنوان 

classification » اليت سنقوم ، بتصنيف وتقسيم الكفاءات الرتمجية إىل مخسة فئات

  : 7بتقدميها بشكل موجز فيما يلي

  .القدرة على فهم لغة االنطالق ونوعية التعبري يف لغة الوصول هي :أ ـ الكفاءة اللغوية

حتويله إىل لغة الوصول،  و املقدرة على معرفة تلفظ املعىن يف النص هي :ب ـ الكفاءة الترجمية

 .جتنب كل التدخالت دون تشويه مع

القدرة على القيام بالبحث التوثيقي حول املوضوع املعطى و القدرة  هي  :ج ـ الكفاءة المنهجية

 .على استيعاب املصطلحية اخلاصة مبيدان البحث

: ات رئيسية مثلالقدرة على ترمجة النصوص ونقلها يف ختصص هي مبثابة :د ـ الكفاءة التخصصية

  .االقتصاد، واإلعالم اآليل، والقانون وغريها
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عاجلة تتمثل يف القدرة على استخدام خمتلف التقنيات اليت تساعد على م :ه ـ الكفاءة التقنية

  .أدوات اإلمالء وما شا�هاالنص مثل بنوك املصطلحات و 

تسا�ا حىت يؤدي عمله على استعرضنا هنا أبرز وأهم الكفاءات اليت يستوجب على املرتجم اك   

أكمل وجه، ولكن املرتجم، يف ضوء املقاربة أو النظرية التأويلية، حيتاج إىل كفاءة أخرى، 

فباإلضافة إىل كفاءة التلقي والقراءة، واليت ينجم عنها كفاءة الفهم، يستوجب على املرتجم أن 

ويل فيخدم أكثر عملية النقل، يكتسب كفاءة التفسري والتأويل، فالتفسري يكون للفهم، أما التأ

يف أشكال اخلطاب، يف حني أن التأويل ال يشمل سوى مواطن الغموض  فالتفسري حاضر

  . واللبس

تلعب دورا حموريا وبالغ  الكفاءة التأويليةاستنباطا مما سبق االطالع عليه من كفاءات، فإن    

النقل، وإعادة خلق املعىن يف اللغة  األمهية واحليوية يف سريورة العملية الرتمجية، وجناح عملية

  :األخرى؛ فالرتمجة عملية تأويل خالصة حىت تلك احلرفية كما أشار إىل ذلك غادامري بقوله

« Toute traduction, et même ce que l’on nomme mot à mot 
est une forme d’interprétation »8  

رة كلمة بكلمة، هي ضرب من ضروب إن كل ترمجة مبا فيها تلك اليت نصطلح عليها عبا" 

  ).الرتمجة لنا" (التأويل

إذن، تنم الكفاءة التأويلية من ناحية أخرى، عن ذوق وعن عادة تلقي، كون بعض النصوص    

تعترب عصية على التأويل يف لغات معينة، وكون األشكال اللغوية ليست مؤهلة الحتضان كل 

ءة التأويلية ترتكز على مقدرة املتلقي واملرتجم كمتلقي فالكفا. جتليا�ا السيما النصوص الثقافية

 .فوق العادة، على مأل فراغات التأويل من خالل القيام جبهد تأويلي

  : دور الكفاءة التأويلية في عملية الترجمةـ ثانيا 

كاتب ياسني، " جنمة" فرضا وليس عبثا أو اعتباطا، كان اختيارنا لدراسة مناذج تطبيقية من   

. العمل األديب متفرد بلغته و بكتابته،والذي يعد نصا مرجعيا يف أعرق اجلامعات العامليةفهذا 

يُعترب كاتب ياسني أديبا جزائريا من الطراز العايل، فهو صاحب كتابات روائية ومسرحية وشعرية،  

، وهو من "نيب العصيان"ُلقب ب. ةكما يُعد صحافيا متمرسا، فقد حظي بشهرة عربية وعاملي
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أغسطس من   06، ُولد ذات "حممد خلوطي" دباء األكثر جدال يف اجلزائر، فامسه احلقيقياأل

  .، ببلدية زيغود يوسف، بقسنطينة1929عام 

:" كان مفكرا حرا، يكتب أعماله باللغة الفرنسية لكنه كان جمربا على ذلك وفسر األمر بقوله    

، وهلذا، جادت قرحيته بكثري األعمال األدبية "أكتب بالفرنسية ألقول للفرنسيني أنين لست فرنسيا

من رجل  ، وجنمة هي املرأة اليت أحبها ولكنها كانت متزوجة" جنمة"و قد كان أبرزها وأعرقها 

آخر، وقد صنفها النقاد على أ�ا النوع الفاصل أي العمل الذي حيدث قطيعة بني اإلنتاج األديب 

، وكانت يف 1956السابق والالحق، وهي رواية تأريخ ورصد للكفاح اجلزائري أصدرها عام 

كما صنعت هذه الرواية احلدث األديب ". جنمة والسكني " األصل عبارة عن قصيدة بعنوان 

سنة من صدورها، متجددة  58اإلعالمي، ومتت ترمجتها إىل عدة لغات عاملية، وما تزال، بعد و 

ومثرية لعديد التساؤالت عن الثورة واهلوية والرتكيبة االجتماعية واحلب والبغض واجلنون و عن 

  .اجلزائر اليت تظل جنمة غامضة

صل باللغة الفرنسية وترمجاته الثالث إن دراستنا هذه تبتغي املقارنة بني النص املكتوب يف األ   

باللغة العربية من منظور الكفاءة أو يف مضمار الكفاءة الذي ينطلق من كفاءة القراءة وصوال إىل 

الكفاءة التأويلية؛ كما أنه البد من اإلقرار أنه من الصعب احلصول دائما على ترمجة مماثلة 

ممتازة تتجاوز يف أحيان كثرية النصوص  ومكافئة للنص األصلي، وهذا ال ينفي وجود ترمجات

سنحاول يف األمثلة اليت تناولتها الدراسة بالتحليل، تسليط الضوء على ترتيب أولوية . األصلية

اللغوي، والرتمجي، واملعريف، والتأويلي، وكذا احلرص على بيان الضرورة : الكفاءة يف مستويا�ا

 اإلتيانوإننا هنا ال ندعي إحراز قصب السبق يف  امللحة لكل مستوى يف جناح العملية الرتمجية؛

�ذا التحليل بل يتعني علينا اإلشادة بدور الكفاءة التأويلية لدى املرتجم يف استكناه بواطن 

  .النص

 : األول المثال ـ

-Dieu le généreux.9 
عمال جاءت هذه العبارة يف مستهل الرواية لتعرب عن حالة االنبهار الكبري الذي شعر �ا ال

، اليت أسر�م مجيعا جبماهلا، وهذه العبارة مستقاة Suzyاجلزائريني الثالث وهم يشاهدون سوزي 
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بكل وضوح من الكالم العامي املتداول بني اجلزائريني يف حالة الدهشة واإلعجاب بشيء 

  ".يا الرب الكرمي:" واالنبهار به، وميكن أن تقول بالدارجة

ـ يا :" ُوفقت يف الرتمجة حبيث نقلتها على النحو التايل" بيض العيسىملكة أ"فاملرتمجة السورية    

  .10"إهلي 

أي ترمجتها باألسلوب الفصيح وحرمت بذلك القارئ من اخلصوصية احمللية املعِربة عن البيئة    

الثقافية للنص، وكان حريا �ا مراعاة املستوى اللغوي للمتكلم، وهلذا فإن كفاء�ا اللغوية َوَفقتها 

يف نقل املعىن احلقيق هلذه العبارة، ولكنها مل تُوفق يف التأثري على القارئ وهذا راجع لنقص كفاء�ا 

املعرفية بالسياق والبيئة احمللية اليت قِيلت فيها هذه العبارة؛ وعليه، نستنتج أن الكفاءة املعرفية تفوق 

  .الكفاءة اللغوية يف هذا النموذج األول

  : ، فقد ترمجها على النسق التايل"قوبعة"ي أما املرتجم التونس   

  .11"سبحان اهللا"ـ

وهذه العبارة تُقال تعظيما هللا وإظهارا لالنبهار والدهشة، وهلذا ينطبق عليه نفس األمر، أي أنه    

  .نقلها مبستوى فصيح ال يعرب عن الصورة متاما كما يعرب عنها املستوى اللغوي العامي

  : ، فقد نقلها لنا على الشاكلة التالية"بوطاجني"زائري أما املرتجم واألديب اجل   

  .12"يا اهللا يا كرمي " ـ

وهي ترمجة حرفية للعبارة بالفرنسية، وهو التماس العون من اهللا ذو القدرة والقوة، وبالتلي فرتمجته   

جاءت عكس املقصود، وعليه فإن القراءة الصحيحة للمشهد الروائي مل تكن موفقة عند السعيد 

  .وطاجنيب

  :ترجمتنا المقترحة -   

  : ، بDieu le généreuxميكننا ترمجة عبارة     

  ماشاء اهللا -سبحان اخلالق املصور            -يارباه          -

، ولكن ميكننا "الكرمي واجلواد واملعطاء، والسخي يف عطائه" ، تعين لغويا  Généreuxمفردة 

ها بداللة سياقية بطريقة تأويلية حبيث خنتار هلا ما يقابلها أن نفرغها من معناها القاموسي ونشحن

  : من اللفظ بعدة حلول ومقرتحات منها 
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". الكرمي" وليس " اخلالق" ، تصبح مقابل لكلمة généreux، وهنا كلمة "سبحان اخلالق"-

 ، يعين ال يصبح الكرم يف اخللق فقط بل يف حسن"سبحان املصوِّر"كما ميكننا أن نرتمجها ب

  .التصوير واخللق

  : ميكننا أيضا إقرتاح مثال مغاير حبيث نقول

، وهو مقابل سياقي داليل، وليس لفظي لغوي فحسب، كما ميكننا اقرتاح ترمجات "يا سالم "-

  .باللغة العربية الفصحى" يا رب يا كرمي"، " رباه"، " يا للهول" ، "يا إهلي: " أخرى على غرار 

تها بلعامية ملا فيها من صبغة ونكهة حملية خاصة تعكس حملية وبيئة غري أننا سنعمد إىل ترمج   

وسكون امليم يف كلمة " الربْ "بسكون الباء يف كلمة " يا الرْب الكرميْ : " اجلزائري، حيث نقول 

  ".الكرميْ "

من خالل هذا املثال األول، نستخلص دور وقوة الكفاءة التأويلية يف حترير املعىن من اللفظ    

اسه حلال لفظية متعددة تفي بالغرض وتوصلنا إىل ما يقصده الكاتب يف نصه، ودون والب

االنقاص من املعىن يف شيء، بل اهلدف من ضرورة اعتماد الكفاءة التأويلية هو الزيادة يف جودة 

    .يكون هلا أثر وتأثري على القارءئ الرتمجة حىت

 : الثاني المثالـ 

« Lakhdar s’est échappé de sa cellule. A l’aurore, sa 
silhouette apparait sur le palier ; chacun relève la tète, sans 
grande émotion. Morad dévisage le fugitif.»13.  

  : ـ ترمجتها ملكة أبيض العيسى 

الح خياله عند الفجر على أعلى الدرج، ورفع الكل رؤوسهم دون . لقد فر خلضر من زنزانته" 

  .14"، وألقى مراد ببصره على اهلاربكبريانفعال 

مل تُوفق املرتمجة ملكة أبيض العيسى يف ترمجة هذه العبارات حيث نقلت كلمة    

Lakhadarالذي له " خلضر"، وهذه الكلمة ال تعرب عن االسم "األخضر"، إىل اللغة العربية بـ

" أل"صوصية حملية بدون وقع يف نفسية القارئ العريب اجلزائري، ملا حيمله هذا االسم من خ

التعريف، وهذا إن دل إمنا يدل على نقص الكفاءة املعرفية باخللفية االجتماعية والثقافية للبيئة 

  .احمللية اجلزائرية اليت يكون فيها لالسم شحنة داللية ثقافية خالصة
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، "دون انفعال كبري"، بـ « Sans grande émotion »واألمر الثاين هو ترمجتها لعبارة    

ولكن إذا ما قرأنا العبارة جيدا وفهمنا مقصود كاتب ياسني، فإننا جنده يريد توضيح عدم اهتمام 

ال يعين بالضرورة " االنفعال"واكرتاث أصحابه بقدومه، ومل يعريوه اهتماما كبريا ، ومن هنا ف

لياسيين، والفهم االهتمام، وهذا إن دل إمنا يدل على نقص كفاءة القراءة األفقية والعمودية للنص ا

ويف هذا املقام، ُجتدي التأويلية نفعا حبيث ال يعرب ياسني عن مقاصده باللفظ . الناقص للمعىن

السطحي بالضرورة، فهو ُحيمل األلفاظ أكثر من طاقتها، وأحيانًا أخرى، يُفرِغها من معناها 

  .القاموسي، ويشحنها داللة سياقية براغماتية تساعده يف تبليغ مقاصده

، وهنا املعىن "ألقى بصره"، بـ « Dévisager »ا املالحظة الثالثة، فهي نقلها لكلمة أم

. السياقي هو أمر آخر، فاملقصود هنا هو التفرس بالنظر، والتحديق بوجه الشخص وتفحصه

وهلذا، نستخلص من ترمجة العيسى، نقص كفاء�ا الرتمجية أو اللغوية ونقص اطالعها باحمللية 

، فهذا الكاتب يكتب بفرنسية خاصة به، "كاتب ياسني"افية واالجتماعية للروائي واخللفية الثق

  :حيث يقول

« Nous n’écrivons pas le français, nous écrivons en 
français ». 

  : فقد نقل لنا العبارة على الطريقة التالية" قوبعة"أما التونسي 

العتبة، فارتفعت رؤوس احلاضرين تستطلع فر األخضر من زنزانته، وبدا عند الفجر شبحه على "

  .15"تفحص مراد اهلارب. األمر دون أن يبدو عليهم كبري التأثر

، وهي ترمجة غري "الشبح"، بـ« silhouette »واملالحظ على هذه الرتمجة هو نقله لكلمة    

كما . ية، وهو أمر غري موجود يف العبارة األصل"تستطلع"دقيقة للفظ املستخدم، وإضافته لكلمة 

 Sans grande »: و هي ترمجة للعبارة" دون أن يبدو عليهم كبري التأثر" أضاف 

émotion »وقد ُوِفق يف ترمجتها نوعا ما ،.  

  : أما املرتجم اجلزائري سعيد بوطاجني، فقد نقلها بالكيفية  اآلتية    

دون اندهاش خلضر هرب من احلبس، وظهر شبحه على السطح فجرا، وقد رفع كل واحد رأسه "

  .16"يُذكر، تفرس مراد اهلارب جيدا

التعريف إلدراكه " أل"دون " خلضر"، بـ « Lakhdar »املالحظة األوىل هي ترمجته السم    

خصوصية هذا االسم احمللية، فالسعيد بوطاجني هو جزائري متشبع بالثقافة احمللية اجلزائرية، أما 
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دون اندهاش "، بـ« Sans grande émotion » :املالحظة الثانية فهي ترمجته لعبارة

، اليت هي كلمة جامعة « émotion »: ، وهنا مل يُوفق يف نقل املعىن املقصود ب"يُذُكر

هي جزء من األحاسيس، كما أنه نقل لنا مفردة " اندهاش"وُكلية، يف حني كلمة 

« Dévisager »  س ، وهي ترمجة فيها نوع من اإلسهاب حبيث يعك"تفرس جيداً "، بت

  .هذا األمر إملامه بالقواعد اإلجرائية للرتمجة وأدوا�ا

  : ترجمتنا المقترحة-

نزانته وبزغ خياله على السطح مع طلوع الفجر، وقد رفع كل واحد رأسه دون فر خلضر من ز "   

  "أدىن اكرتاث به، أما مراد فقد تفحص وجه اهلارب جيدا

ة الرتمجة مئة باملئة بل نسعى لنقل املعىن بطريقة ال ندعي يف ترمجتنا هذه الدقة العالية وال صح  

  : تأويلية خالصة من خالل ما يلي

-Sans grande émotion  وهنا جند أن كلمة "دون أدىن اكرتاث: " ، ترمجناها ب ،

grande   تعين كبري أو كثري، ولكننا استبقنا املعىن واستنطقنا النص وألبسناه لفظا آخر ولكنه

، وهو معىن عكسي ولكنه يفي بنقل " أدىن" ب  grandeحبيث ترمجنا  يفي جيدا بالغرض،

  .املقصود سياقيا على حنو تأويلي

  :المثال الثالث-

 « Mais l’écrivain était dans la Nirvana »17 
  18"ولكن الكاتب كان يف غيبوبة النشوة" ترمجتها العيسى ب-

  19"ريفاناولكن الكاتب كان قد غاب يف نشوة الن" ترمجها قوبعة ب

املالحظ على الرتمجتني السابقتني أ�ما قاما بنقل املفردة مبعناها القاموسي البحت دون أدىن جهد 

، ب Nirvanaتاويلي ، كما أن قوبعة جلأ إىل السبيل األسهل وهو االقرتاض يعين ترجم كلمة 

  .دون جهد ترمجي وال جهد تأويلي" نريفانا" 

بيدا أن الكاتب كان : "اب املعىن برتمجتها على النحو التايلأما السعيد بوطاجني فقد، جانب صو 

، والفناء املطلق هو العامل البعيد عن احلياة املادية و هو عامل الروح اخلالية من 20"يف الفناء املطلق

  .الرغبات البشرية الفطرية

    : ترجمتنا المقترحة-
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  ، "غري أن الكاتب كان يف عامله الروحي"

ترمجة معنوية خالصة ال تلتصق باللفظ بل تستخدمه لبلوغ املعىن التأويلي  وهذه الرتمجة هي   

  .اخلفي الذي يكتشفه القارئ املسلح، وهذا القارئ املسلح هو املرتجم

  : المثال الرابع-

   « Laisse le puits couvert, comme on dit »21 
  22"أترك البئر مغلقة: "ترمجة العيسى-

ال تفي باملقصود أو املعىن الضمين، فاملعىن هنا وضع حد للكالم وهي ترمجة لغوية خالصة    

  ".وجتنب الغوص واخلوض يف احلديث، فما خفي أعظم

  23"ال تسحب غطاء الكنيف: "ترمجة قوبعة -

  .هذه الرتمجة هي ترمجة معنوية موفقة إىل حد بعيد أل�ا تقدم املعىن ال املبىن 

  24"خل البئر مغطى:" ترمجة بوطاجني-

  .ه الرتمجة هي ترمجة بلغة فصحى ممزوجة بالعاميةهذ  

  : ترجمتنا المقترحة-

ظ نفسها، بل سنقوم اميكننا ترمجتها بعدة صيغ بطريقة تأويلية دون احلاجة للحفاظ على األلف   

  : يلي بتطبيق املقاربة التأويلية يف ترمجة هذه العبارة ونقرتح ما

فلنغري  -كفانا كالما يف هذا      -اآلن      دعنا من احلديث  -فلنقطع احلديث        -

  .املوضوع

باأللفاظ اليت كلها ترمجات تفي بالغرض التأويلي وتنقل املعىن دون احلاجة لاللتصاق احلريف    

استخدمها الكاتب، وهنا يربز دور وأولوية الكفاءة التأويلية على باقي الكفاءات األخرى، حبيث 

تقودنا إىل ترمجات مرضية ذات جودة  لوال عديدة وإمكانات أخرى تتيح لنا الكفاءة التأويلية ح

  .عالية

  : المثال الخامس-

« Minute ! ne me prends pas en traitre »25 
  26"حلظة، ال تأخذين باجلرم املشهود: " ترمجة العيسى-

  27"حلظة ال تسألنس كما لو كنت تستجوب خائنا:" ترمجة قوبعة-
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  28"حتسبين خائنادقيقة ال :"ترمجة بوطاجني-

يعين " ودقيقةحلظة، " ، ب Minuteاملالحظ على هذه الرتمجات الثالث أ�ا ترمجت كلمة 

ترمجة بلفظة تدل على الزمن، وهي ترمجة لغوية حرفية حبتة وصحيحة شكال ومعنا، ولكن كان 

عىن من لفظه حريا باملرتجم أن يراعي اجلودة يف الرتمجة، يعين كان عليه أن يقرأ ويفهم وُجيرد امل

  .ويعرب عنه مبلفوظات أخرى تزيد من جودة الرتمجة وهذا باالستعانة بالقراءة التأويلية للنص

  : ترجمتنا المقترحة– 

  : ، ما يلي Minuteنقرتح كرتمجة ملفردة    

  انتظر      -مهًال    -َمتََهْل      -

  )ميكن أن جتانب املعىن بشكل جيد(عفواً -

  )مقبولة جدا(توقف -

كل هذه الرتمجات املقرتحة من طرفنا نراها أنسب وأحسن من الرتمجات املقدمة من املرتمجني     

  .الثالث ألن اقرتاحاتنا تبتغي اجلودة يف عملية الرتمجة وال تروم الرتمجة بغرض الرتمجة فقط

  : خاتـمـة

ملعىن املقصود ثانيا، ال مرية أن الكفاءة شرط ال مندوحة منه لنجاح عملية الرتمجة أوال ونقل ا    

وعليه فكفاءة القراءة هي ذات أولوية كبرية أل�ا هي املسؤولة عن استنطاق النص واستكناه 

كما أن جناح هذه العملية يعتمد على . املعىن، مث نقله إىل اللغة اهلدف مبا ُيكافئه من اللفظ

تأويلية، وهلذا خلصت الدراسة إىل مستويات الكفاءة مجيعها مبا فيها اللغوية واملعرفية والرتمجية وال

حقيقة أن  الكفاءة التأويلية هي شرط ال مفر منه حبيث جتد صداها يف ترمجة النصوص الياسينية 

. ال لسبب سوى ألن ياسني ال يكتب اللغة الفرنسية وإمنا يكتب بالفرنسية وُيشحنها مبا شاء

  : ن تلخيصها على النحو اآليتوميكننا أن نقول أن النتائج اليت بلغتها هذه الورقة ميك

، يسعى املرتجم فيها إىل بلوغ إبداعيةالرتمجة وخصوصا األدبية ليست عملية لغوية فقط، بل هي ـ 

أمهيـة بالغـة، ومـا الـنص  وإعطائهـااجلودة، والسبيل الوحيد هلذا هو ضرورة اعتماد الكفـاءة التأويليـة 

  .كالياسيين املدروس يف هذا املقال إال دليل على ذل

حيتاج النص األديب عموما والنص الياسيين خصوصا من املرتجم أن يوظف طاقاته القرائية ـ 

  .والتصورية والتأويلية
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  .مرتجم األدب هو مبدع وجمدد، وليس ناقال باهتا للنصـ 

  .أولوية الكفاءة التأويلية على غريها من الكفاءات إذا كان املبتغى هو الزيادة يف جودة الرتمجةـ 
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  الكلمات شاهد على احتكاك اللغات والجماعات

Words are Witnesses  
of Languages and Communities Contact 
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يهدف هذا املقال إىل الربهنة على أنه يوجد يف اجلانب املفردايت من اللغة شواهد على احتكاك      

كيف ميكن : سؤال التايلوحياول اإلجابة على ال ،حركة الكلمات دراسةمن خالل  اللغات واجلماعات

حركة دراسة ألجل ذلك أظهرنا من خالل دا على تاريخ اجلماعات واللغات؟ للكلمات أن تكون شاه

حتتفظ بذاكرة قوية عن اجلماعة اليت تتكلمها واجلماعات  من العربية وإليها، أن هذه األخرية ،الكلمات

اهدة على تاريخ العلوم ومن كان من اليت احتكت معها على مر العصور، فيمكن أن تكون الكلمات ش

األمم متقدما فيها من خالل تتبع الكلمات العلمية للجماعة ومدى انتشارها يف اللغات األخرى، وميكن 

الوقوف على حقيقة املعامالت اليت جرت بني اجلماعات وحتديد حجمها وأمهيتها من خالل حركة 

املة آلثار االحتكاك أن نعرف توزيع موازين الكلمات هذه، كما ميكن بفضل الكلمات اليت تبقى ح

القوة واهليمنة بني اجلماعات واإليديولوجيات اليت تكونت من جراء هذا االحتكاك، وكل هذا من خالل 

  .تتبع حركة الكلمات بني اللغات واجلماعات

   .غةاحتكاك اللغات، اقرتاض، عالقات اجلماعات، تاريخ الكلمات، هيمنة الل: الكلمات المفتاح 

Abstract: 
 This paper aims to prove, by studying words movement that there exist 

in the language vocabulary level proofs of languages and communities 
contact. It tries to give answer to the following question: how can words be 
witnesses of the history of communities and languages? As answer, we have 
shown, by examining words movement, from and into Arabic, that words 

                                                           
 

*
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have a strong memory of community and are able to reveal its contact with 
other communities over time. In fact, we can through words discover the 
history of sciences and developed nations. We can evaluate the volume and 
importance of transactions and exchanges through the movement of words. 
We can, also, through contact traces in words identify the balance of power 
and domination and the emerged ideologies. It is possible to discover all 
these aspects by examining only words movement.  
Keywords: Languages contact, borrowing, communities relations, words 
history, dominant language.   

 
  : مقـدمة. 1

جلماعات بعضها ببعض، فالكلمات يوجد يف اللغة شواهد على تاريخ األمم واحتكاك ا

حتتفظ بذاكرة قوية عن التاريخ، ويكفي أن نتتبع تاريخ الكلمات لنكتشف تاريخ اجلماعات 

واالحتكاك الذي حدث بني لغا�ا، وميكن بفضل دراسة حركة الكلمات بني اللغات حمل 

ثر يف شىت ا�االت، االحتكاك أن نقّيم العالقات اليت قامت بني اجلماعات من حيث التأثري والتأ

وميكن أن نعرف عالقات القوة واهليمنة اليت نشأت بينها، هلذا يأيت هذا املقال ليسلط الضوء على 

كيف : وحياول أن جييب على السؤال التايل ، خصوصا من العربية وإليها،حركة الكلمات هذه

أخرى كيف ميكن  ميكن للكلمات أن تكون شاهدا على احتكاك اللغات واجلماعات؟ أو بعبارة

هلا أن تكون شاهدا على التاريخ؟ وحنن مع هذا نفرتض أن الكلمات حتتفظ بآثار احتكاك 

اجلماعات من خالل رحلة الكلمات من لغة إىل أخرى ونفرتض أيضا أن العالقات الناشئة من 

اتباع  االحتكاك نفسه ال بد هلا من كلمات تعّرب عنها وحتفظها، هلذا يهدف هذا املقال من خالل

  .        منهج حتليلي نقدي إىل كشف هذه العالقات واآلثار وحتديد موقعها من اللغة واجلماعة

  :احتكاك اللغات. 2

يعترب فانريش أول من استعمل مصطلح احتكاك اللغات وافرتض فيه وجود لغتني على األقل 

  : إذ يقول

« two or more languages will be said to be in contact if they are 
used alternately by the same persons»1  

لغتني أو أكثر بالتناوب، وهو �ذا أي ال حيدث االحتكاك إال إذا استخدم األشخاص نفسهم 

يركز يف نظرته هذه على الشخص الذي يتكلم أكثر من لغة، أي ثنائي اللغة، ويرى أنه ينتج عن 
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توى الصويت والنحوي واملفردايت، وهذه النظرة جند هذا االحتكاك تداخل بني اللغات على املس

اجلاحظ قد عّرب عنها  قبله بكثري، لكنه مل يُفّصل فيها مثلما فعل فانريش، إذ يقول يف حديثه عن 

ومىت وجدناه أيضا قد تكلم بلسانني، علمنا : "الرتمجان، الذي يعترب شخصا ثنائي اللغة، ما يلي

كل واحدة من اللغتني جتذب األخرى وتأخذ منها، وتعرتض أنه قد أدخل الضيم عليهما، ألن  

، وخري تعريف وجدناه جامعا مانعا وملما بكل جوانب االحتكاك اللغوي ذلك الذي 2"عليها

  : قدمته عاملة اللغة األمريكية صارة غري توماسون، إذ تقول

« In the simplest definition, language contact is the use of more 
than one language in the same place at the same time »3  
أي أن احتكاك اللغات يف أبسط تعريفاته يعترب استعماال ألكثر من لغة يف املكان والزمان 

نفسيهما، وهي �ذا خرجت من النظرة السابقة اليت حتصر االحتكاك يف األشخاص ثنائي اللغة 

فهي ال تشرتط ثنائية لغوية أو تعددية لغوية تامة من أجل الذين يفرتض فيهم اتقان كال اللغتني، 

حدوث االحتكاك اللغوي بل كل ما تشرتطه هو بعض التواصل بني متكلمني من لغات خمتلفة 

وتضرب لذلك مثاال بالتواصل الذي ميكن أن حيدث بني جمموعتني من الشباب املسافرين 

باب بصدد إعداد وجبة ليتناولو�ا، فوجودمها تتكلمان لغتني خمتلفتني ومها يف بيت من بيوت الش

يف املكان نفسه واستعماهلما للغتني خمتلفتني يف الوقت نفسه سوف حيّفز نوعا من التواصل بينهما 

ميكن أن نصفه باالحتكاك اللغوي، وترى أن هذا املشهد ميثل االحتكاك يف أبسط صوره، بينما 

عة ما أكثر من لغة واحدة، وهذه النظرة جتعلنا نقول يكون أكثر قوة حينما تتكلم على األقل جممو 

أن االحتكاك اللغوي موجود يف كل مكان لكن حّدته ختتلف من قطر إىل آخر حبسب املشاركني 

يف االحتكاك ومدته، وينعكس هذا على اللغات احملتكة فيرتك فيها آثارا تشهد �ذا التالقي يف 

هد على هذا التالقي وطبيعة العالقة اليت قامت بني الزمان واملكان، وتعترب الكلمات أقوى شا

اجلماعات اللغوية وميكن من خالل دراسة اجلانب املفردايت للغة، باعتباره أكثر تأثرا باالحتكاك، 

يؤكد أنه ميكن من  4أن نكتشف هذه العالقات ونقّيمها من عدة جوانب، فهذا جون لوي كالفي

اجلانب املفردايت من اللغة، أن نتكهن بطبيعة العالقة اليت   خالل دراسة االقرتاض اللغوي، ويقع يف

كانت قائمة بني اجلماعات اللغوية اليت احتكت بعضها ببعض من خالل النظر إن كان االقرتاض 

من جهة واحدة أو متبادل وما هي نسبتـه وميادينه، وهذا يستدعي بالضرورة احلديث عن توزيع 

احلياة واالجتماع  تأخر وافتتان مجاعة بأخرى وغريها من مظاهرموازين القوة والضعف والتقدم وال
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اليت تشهد على العالقات اليت  5اليت تنطبع يف اللغة، هلذا جند كالفي يصفها بالطبقات اجليولوجية

وكل هذه العالقات ال ميكن هلا أن تنشأ من العدم بل ال بد هلا من ، قامت بني خمتلف الشعوب

  . احتكاك لغوي

  : انتقال الكلمات في احتكاك اللغاتأوجه . 3

تعترب الكلمات أهم جانب يف اللغة يتأثر باحتكاك اللغات، أما قواعدها ونظامها فقليل التأثر 

به وإن حدث وتأثر فإن ذلك ينبئ بقرب �اية هذه اللغة وانصهارها يف اللغة املؤثرة إن استمر هذا 

القواعد يف اللغة املغلوبة أشبه : "يف هذا الشأنالتأثر، إذ يقول الدكتور علي عبد الواحد وايف 

بالقلعة اليت حتتمي �ا فلول اجليش املنهزم وتقاتل عنها حىت آخر رمق، واليت يتم بسقوطها 

 وظهورها ، فاملفردات حتتمي بالقواعد اليت حتكمها داخل اللغة وتسّري 6"استيالء العدو على البالد

على مفردات اللغة كلها أو جلها، ولسنا نتكلم هنا عن يف الكالم، وإن جرت قواعد لغة أخرى 

هذه اللغة انصهرت يف لغة أخرى ومل يعد هلا وجود  حاالت االقرتاض املنفردة، ُحق لنا أن نقول أن

أما انتقال املفردات فليس له صورة واحدة، فقد . ، هلذا كانت القواعد أقل تأثرا باالحتكاكمستقل

الدايل واملدلويل، وهذا ما يسميه اللغويون باالقرتاض اللغوي التام وقد تنتقل الكلمة كاملة بوجهها 

ينتقل وجهها املدلويل فقط ويسمى هذا باالقرتاض الداليل أو النسخ أو حىت احملاكاة، ويكون تتبع 

آثار االحتكاك من خالل االقرتاض الداليل أكثر صعوبة، ألن املدلول، يف حالة اللغة العامة أو 

من أشكال اللغة املستقبلة وال ميكن اكتشافه ) دال(حالة اللغة اخلاصة، يقرتن بشكل  املفهوم يف

إال من خالل دراسة تطور داللة الكلمة، هذا وقد تظهر كلمات ومصطلحات يف اللغتني حمل 

 عن االحتكاك مل توجد من قبل يف كال اللغتني وإمنا تعترب نتيجة هلذا االحتكاك جاءت لتعّرب 

والت جديدة نشأت خالل االحتكاك ال قبله وال بعده، وتعترب كل صور االنتقال مفاهيم ومدل

  . هذه شاهدا على العالقة اليت قامت بني اجلماعتني اللغويتني حمل االحتكاك

  : الكلمات شاهد على العلوم. 4

إن األمة املتقدمة علميا البد أن تنتقل بعض مفردات لغتها، خصوصا ما تعلق منها بالعلم، 

 لغات األمم اليت تنهل من علمها، للتعبري عن هذه العلوم واستخدامها، وتتبع حركة هذه إىل

املفردات والكم الذي تنتقل به يرشدنا إىل القول إن هذه األمة كانت متقدمة وهذه كانت تابعة 

هلا علميا أو أقل تقدما منها يف العلوم، فنحن إن ألقينا نظرة خاطفة على الفرنسية سنجد أن 
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الصفر،  zéroلتاريخ العريب حاضر يف هذه اللغة بفضل ما ختتزنه ذاكرة الكلمات مثل ا

algèbre  ،اجلربalgorithmes  ،اخلوارزمياتchiffre صفر مث عدد ،sirop  ،شراب

chimie  أوalchimie   ،كيمياءalcool ،الكحول alkalin فتتبع هذه الكلمات 7قلوي ،

وبقيت  من العربية إىل اللغات األخرى خالل القرون الوسطى وغريها كثري يشري إىل أ�ا انتقلت

تنتقل إىل أن وصلت اللغة الفرنسية وإىل لغات أخرى كثرية، وهذا جيعل الكلمات شاهدا على 

 تقدم العرب يف العلوم خالل هذه الفرتة، فهذه هنريات والرت وبسام براكي يقوالن يف كتا�ما

بع الكلمات اليت انتقلت من العربية إىل الفرنسية أنه الذي خصصاه لتت Arabesquesأرابسك 

، فاخلوارزميات 8منذ القرن التاسع أصبحت العربية لغة املعرفة والطب والتعليم اجلامعي والفلسلفة

(algorithmes)  مردها إىل أبو جعفر حممد بن موسى اخلوارزمي الذي بّني هذا العلم يف

ووصل  ،، وترمجه إىل الالتينية جريار كرميونلمقابلةكتاب المختصر في حساب الجبر وامؤلفه 

الذي ظهر  (algèbre)والشيء نفسه بالنسبة ملصطلح اجلرب ، 9إىل الفرنسية عن طريق االسبانية

، وانتقل إىل الفرنسية عن طريق 830الذي ألفه سنة  كتاب العلم الجبر والمقابلةأوال يف كتابه 

ا العامل العريب أيضا ووصل إىل الفرنسية عن طريق مرده هلذ (zéro)والصفر ، 10االسبانية

مردها لعامل الكيمياء العريب جابر بن  (alchimie/chimie)وكلمة الكيمياء ، 11اإليطالية

  .12عن طريق الالتينية "كحول"حيان بن عبد اهللا األزدي وانتقلت إىل الفرنسية هي ومصطلح 

 بفضل تقدمهم يف العلوم يف تلك الفرتة ومثلما انتقلت الكثري من كلمات العرب ومصطلحا�م

سامهت العربية أيضا يف نقل مصطلحات وكلمات احلضارات اليت سبقها إىل لغات أخرى، وهذا 

من خالل حركة الرتمجة الواسعة اليت قام �ا النقلة العرب من السريانية واليونانية والفارسية 

وصلتا إىل اللغة الفرنسية عن طريق ) ديوان( douaneو  divanوالسنسكريتية، فمثال كلميت 

العربية اليت أخذ�ما عن الفارسية، إذ ترى هنريات والرت أن مصدر هاتني الكلمتني الفرنسيتني هو 

وانتقلت �ذا املعىن إىل  ،اليت تعين بالفارسية سجل أو قائمة مراقبة diwanالكلمة الفارسية 

إىل  divanى وبعد ذلك بوقت طويل جاءت كلمة العربية أوال مث إىل الالتينية يف القرون الوسط

، وما ميكن القول عن انتقال الكلمات الفارسية إىل العربية هو أنه قبل يلمع جنم العرب 13الفرنسية

يف العلوم واحلضارة كان قبلهم الفرس واليونانيون، ودخول ألفاظهم العلمية إىل العربية وانتقاهلا من 

ى أنه كان هلم دور يف تاريخ العلوم، فلقد ترجم العرب وأخذوا عن العربية إىل لغات أخرى دليل عل
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، هذا وقد لعبت لغات 14علمائهم مثل إقليدس وبقراط وجالينوس وبطليموس وأفالطون وأرسطو

أخرى دور الوساطة بني العربية والفرنسية، فنحن إن رجعنا إىل الكلمات اليت عربت إىل الفرنسية 

الئل على وقوع احتكاك قوي ودائم بني اللغتني بل إن أغلب ما خالل العصر الوسيط ال جند د

وهذا على عكس ما سنراه يف �اية ، 15"عرب اإلسبانية واإليطالية أو الالتينية"أخذته كان مير 

العصر احلديث والزمن املعاصر، وهي الفرتة اليت �منا أكثر أل�ا تعّرب عن االحتكاك املباشر 

ار يف مفردات اللغة، وأكثر لغة قامت بالوساطة هي اللغة االسبانية والطويل الذي ينتج عنه آث

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن العربية واالسبانية التقتا يف الزمان واملكان، وهذا ما 

اشرتطته توماسون حلدوث االحتكاك، ولكن احتكاكهما مل يدم ثالث ساعات مثلما حدث مع 

بيت الشباب بل دام أكثر من سبعة قرون مما جعل االسبانية تتشبع جمموعة الشباب املسافرين يف 

باملفردات العربية يف كل مناحي احلياة، وبعدها انتقل كثري من هذه املفردات إىل جريا�ا ومنهم 

بعض، هلذا أكد أستاذ ببعضها وتأثر اللغات فرنسا، ويعد اجلوار سبب من أسباب االحتكاك 

اند برونو منذ زمن بعيد أنه ال بد للباحث على أصل اللغة الفرنسية أن تاريخ اللغات الفرنسي فردن

يعرف اإليطالية واإلسبانية نظـرا للكلمـات اإليطالية واإلسبانية املوجودة يف الفرنسية ويرى أنه من 

، فالعلوم دخلت إىل أوربا مثلما 16أجل معرفة اإلسبانية جيب معرفة العربيـة اليت تشكـل جزء منها

  . عن طريق إسبانيا وصقلية وإيطاليا17إليه غوستاف لوبونيشري 

لقد جعلتنا مفردات العربية ندرك الدور البارز الذي لعبه العرب يف تاريخ العلوم واحلضارة يف 

ر ولعبها دو  العصر الوسيط، وهذا من خالل انتقال مفردات علومها إىل غريها من اللغات

مم اليت سبقتها، لكن إن ألقينا نظرة يف تارخينا مصطلحات علوم األالوساطة يف تبليغ ونقل 

املعاصر وجدنا هذا الدور قد احنصر وتراجع فلم تعد اللغات تأخذ عن العربية كلمات يف العلوم 

ألن تقدم العرب زال مع ا�يار األندلس وذهب وأصبحت لغة العرب مليئة مبصطلحات علوم 

ك كثرية وحىت تلك اليت حاول اللغويون أن يصنعوا الغرب يف كل ا�االت تقريبا واألمثلة على ذل

هلا مصطلحات بالعربية مع احلفاظ على املفهوم املستورد قليل منها كتبت له النجاح ألن استعمال 

الكلمات واملصطلحات املأخوذة عن اللغات األخرى يكون قد بسط سيطرته وأصبحت منافسته 

على الرغم من اقرتاح مقابلها العريب إال أ�ا ال   ربكلمات عربية أصيلة أمرا صعبا، فكلمة كمبيوت

تزال تستعمل إىل يومنا وتدل على أن العلم والتقنية املرتبطة به جاءت من عند الغرب ألن الكلمة 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  226 - 209: ص 

 

215 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

والشيء نفسه بالنسبة ملصطلحات ) computer(أصلها إجنليزي وشكلها خري دليل على ذلك 

وزهامير   نزمي وجلوكوز والكتوز وهيدروجني ونيرتوجني،مثل الكرتونيك والكرتون وأنرتنيت وواب وأ

وأنسولني، وغريها كثري، وإن كان شكل هذه املصطلحات يوحي بأ�ا وافدة على العربية فإن هناك 

مصطلحات متر مرورا خفيفا ال يكاد يرى من خالل الرتمجة احلرفية هلذه املصطلحات الوافدة إىل 

أصيل يف اللغة، وسواء عربت هذه املصطلحات عبورا ) دال(كل اللغة اليت تقرن مفهوما أجنبيا بش

تاما أم فقدت شكلها عند االنتقال فإ�ا تعد شاهدا بأن الغرب تقدموا على العرب كثريا يف جمال 

لكن التقدم العلمي ال يأيت . العلوم حلجم ما أخذ العرب عنهم من مصطلحات يف الزمن املعاصر

ة يف كل امليادين ومنها التجارة اليت ميكن بفضلها تسويق ما منفردا بل يصحبه توسع للجماع

  . توصلت إليه هذه العلوم

  : الكلمات شاهد على العالقات التجارية. 5

سبق أن رأينا أن كلمات العلوم تتبع اجلماعة اليت اكتشفت هذه العلوم واجلماعة اليت تنقلها 

ارة أشد ألن التواصل فيها يعترب ضرورة آنية وتبقى شاهدا عليها على مر الزمان، واملسألة يف التج

ال ميكنها االنتظار وأدت هذه الضرورة فيما مضى إىل ظهور لغة بأكملها يف املعامالت التجارية 

واليت يعرّفها الدكتور سعد  (lingua franca)على مستوى البحر األبيض تسمى بلغة الفرانكا 

ط يتداوهلا التجار والبحارة لقضاء مآر�م يف موانئ بأ�ا عبارة عن مفردات خلي 18اهللا أبو القاسم

البحر األبيض وتتألف من كلمـات عربيـة وتركيـة وإيطاليـة وإسبانية باإلضافة إىل كلمات لغات 

أخرى، وهي لغة ليس هلا كتابة وال قواعد حنوية ُحمكمة خاصة �ا وختتلف باختالف املدن اليت 

من اإلسبانية ويف تونس من اإليطالية، وهذه احلاجة نفسها  تستعمل فيها، فهي يف اجلزائر تقرتب

هي اليت جعلت كثري من الكلمات تنتقل مع التجار أينما راحوا وارحتلوا لتبقى شاهدا على حركة 

بازار  bazarالتجارة بني خمتلف اجلماعات، فحينما ننظر إىل اللغة الفرنسية جند كلمات مثل 

ديوان،  divanفردة،  fardeauسكة،  sequin، )حملأو (خمزن  magasin، )أو السوق(

tarif  ،تعريفةsatin زيتوين ،jasmin  ،يامسنيcafé  ،قهوةcoton  ،قطنorange  نارنج

 artichautباذجنان،  aubergineليمون،  limonكافور،  camphre، مث برتقال

مث برقوق  abricotطرخون،   estragon،فطر potironسبانخ،  épinardف، و خرش

وهذه الكلمات كلها وغريها كثري عربت من ، 19كمون  cuminخروب،  caroube، مشمش
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اللغة العربية إىل الفرنسية، مباشرة أو بواسطة لغات أخرى السيما االسبانية، حبكم عالقة التجارة 

اليت ربطت العرب مع البلدان األوروبية، فهذه الكلمات عربية وتدل على أماكن التجارة وختزين 

لع وعرضها للبيع وعلى أدوات التجارة مثل السكة واملخزن والتعريفة، وتدل أيضا على السلع الس

اليت تباع واليت عرفتها أوروبا بواسطة العرب مثل اليامسني والكافور والقهوة والليمون وغريها من 

خرى، الكلمات، وكل كلمة تروي حكاية عن مغامر�ا ورحلتها من اللغة العربية إىل اللغات األ

 20دخلت إىل اللغة الفرنسية بواسطة اإليطالية حسبما يؤكده لوي ديروي magasinفكلمة 

وكانت تعين يف البداية املخزن الذي ختزن فيه السلع مث أصبحت فيما بعد تعين احملل الذي تباع 

ن الكلمة نقلها جتار مرسيليا الذين مسح هلم بأن يقيموا إفيه هذه السلع، ويقول بروفوست 

تودعات لتخزين السلع تسمى باملخازن على مستوى املوانئ باملغرب فدخلت الكلمة إىل مس

، وكلمة بازار 21الالتينية يف القرون الوسطى مث انتقلت إىل اإليطالية مث منها وصلت إىل الفرنسية

)bazar(  اليت ختربنا بأن العرب دخلوا سوق الفرس ونقلوا تسميتهم للسوق إىل لغتهم مث جاء

روبيون واحتكوا بالعرب يف التجارة وأخذوا الكلمة نفسها وأدخلوها يف لغتهم، فهذا أوغيست األو 

وحينما نرجع ، 22براشي يقول إن هذه الكلمة انتقلت من العربية إىل الفرنسية عن طريق املسافرين

 ، وتدل على23ن البازار تعين السوق وهي فارسية األصلإاحب املنجد يف اللغة جنده يقول إىل ص

، والغريب يف األمر أن 24"جمموعة من الدكاكني يف شارع مسقوف له بابان يقفالن من طرفيه"

هذه الكلمة بعدما غابت عن االستعمال يف العربية عادت يف وقتنا املعاصر من اللغات األوروبية 

 لنستعملها من جديد للداللة على هذا النوع من األسواق واملتمثل يف جتمع جمموعة من احملالت

يف مكان معني للتجارة، وهذا يدل على أنه عالوة على توطد العالقات التجارية وتقدم العلوم 

هناك عامل آخر يدخل يف حركة الكلمات وانتقاهلا من لغة إىل أخرى وهو االقتداء بالغالب 

  .  واتباع اجلماعة املهينة

  : الكلمات شاهد على عالقات القوة والهيمنة. 6

حتدث هيمنة لغة على أخرى �يمنة مجاعة على أخرى وينتج عن ذلك  أنه25 ييرى لوي كالف

الثنائية اللغوية، اليت يعتربها فانريش شرطا من شروط احتكاك اللغات، واقرتاض الكلمات وحركة 

ترمجة بني اجلماعتني، وميكن من خالل دراسة هذه األوجه الثالثة أن نقيم طبيعة عالقات اهليمنة 

ظاهرة ِصّحية حينما تكون   اجلماعات، فثانية اللغة يعتربها دافيد كريستالوالقوة اليت نشأت بني
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، وحيدث هذا عندما تكون اجلماعتني متساويتني أو متقاربتني يف 26هناك عالقة تكامل بني لغتني

القوة، ولكن ظهور ثنائية اللغة، اليت تعترب املسؤول األول عن انتقال الكلمات، بني مجاعتني تكون 

أبدا بأن األمر  أالت االستعمار واالحتالل، ال ينبيف حالة صراع وتنافس، السيما يف حا لغتيهما

يتعلق بظاهرة صّحية، فاجلماعة اليت تظهر فيها ثنائية اللغة وبشكل مجاعي تعترب مجاعة مهيمن 

  : عليها وخاضعة جلماعة أخرى هي صاحبة اهليمنة هلذا يقول كالفي يف هذا الصدد

« il est extrêmement rare de rencontrer des locuteurs natifs 
d’une langue dominante parlant également une langue 
dominée »27. 

أي أنه من النادر أن جند املتكلمني األصليني للغة املهيِمنة يتكلمون اللغة املهيمن عليها أيضا، وال 

بل يتكلم عن الثنائية اللغوية اجلماعية اليت  يتحدث كالفي هنا عن احلاالت املنفردة لثنائية اللغة

جتعل مجاعة لغوية بأكملها أو عددا كبريا منها يتكلمون لغة ثانية مع لغتهم األصلية، فاملستشرقون 

بأ�م ينتمون إىل لغة مهيمن عليها، وكذلك ثنائي  ن بلغات العرب ال ميكن أن نعتربالذين يهتمو 

الفرس إىل العربية يف العصور الوسطى ال ميكن أن نعتربهم ينتمون اللغة الذين نقلوا علوم اليونان و 

إىل لغة مهني عليها وإمنا يدخلون يف عالقة التكامل اهلادفة إىل نقل العلوم والتعرف على اآلخر، 

لكن حينما تتحول اجلماعة بأكملها أو جلها إىل الثنائية اللغوية تكون هذه األخرية يف حالة تبعية 

 : ذ يقول باسكال كزنوفا يف هذا الصددإ ،للغة أخرى

« le bilinguisme (ou le plurilinguisme) collectif est un signe de 
domination: en d'autres termes, les populations qui utilisent plus 
d'une langue sont dominées »28.   

أي أن الشعوب اليت : تعترب دليال على اهليمنةاجلماعية ) أو التعددية اللغوية(أي أن الثنائية اللغوية 

وهنا نرى كيف أن الطابع اجلماعي ينقل الثنائية  تستعمل أكثر من لغة تعترب شعوبا مهيمن عليها،

ويف حقيقة   أو التعددية اللغوية من التعبري عن عالقة تكامل إىل التعبري عن عالقة خضوع وتبعية،

األمر تعّرب الثنائية اللغوية اجلماعية عن حالة احتكاك طويلة بني اللغة املهيمنة واللغة املهيمن عليها 

ال تظهر  29وتعّرب أيضا عن االتقاء يف الزمان واملكان، ألن اللغات املتباعدة حسبما يؤكده كزنوفا

يق الرتمجة أي عن طريق فيها الثنائية اللغوية اجلماعية ويكون اتصاهلا بالعامل اخلارجي عن طر 

حاالت منفردة من الثنائية أو حىت التعددية جمسدة يف املرتمجني والرتامجة وهذا ما جيعلها أقل 

  .عرضة ألن تكون خاضعة إىل لغة أخرى
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هذا وإنه لينتج عن هذه الثنائية هجرة للكلمات بني اللغات حمل االحتكاك عن طريق ما يسمى 

ه كثيفة يف اللغة املهيمن عليها بفعل اهليمنة وبفعل اهليبة اليت باالقرتاض اللغوي وتكون حركت

تفرضها اللغة الغالبة، فاملغلوب كما يقول ابن خلدون مولع باالقتداء بالغالب يف شعاره وزيه وحنله 

، باإلضافة إىل أنه يف حاالت االستعمار تكون لغة الشعوب املستعَمرة 30وسائر أحواله وعوائده

ا لغة املستعِمر الذي ينفرد حبق إعطاء التسمية، أي صنع الكلمات، فهذا كالفي مقصية وحتل حمله

، 31يرى أن الشعب املستعَمر مقصي من حق إعطاء التسمية يف مجيع ا�االت فهو يتلقاها فقط

وهكذا فإن لغة اجلماعة املغلوبة تصبح مثقلة بآثار اللغة الغالبة، فاجلزائر مثال خالل االحتالل 

انت لغتها الكثري من جراء التبعية للغة الغالبة وأصبحت مثقلة باملقرتضات على الفرنسي ع

 مستوى الكتابة الرمسية وعلى مستوى االستعمال الدارج الذي يعترب مستوى من مستويات العربية

كلهم اليت يقّر �ا اللغويون   )diglossie(يف اجلزائر ويدخل حتت مسمى االزدواجية اللغوية 

ويكفي أن نفتح سجال ، 32يكوش أ�ا استعمال اللهجة واللغة الرمسية يف الوقت نفسهواليت ترى ب

اجلزائر لنجد كلمات مثل، جندرمة، أمربور،  خالل فرتة احتاللمن سجالت القضاة الشرعيني 

تامرب، دومني، مليطري، رجييمة، كومني، وإن رجعنا إىل الكلمات الفرنسية اليت دخلت إىل 

فإ�ا كثرية جدا، وهذا دليل واضح على أن العربية كانت مقصية متاما من حق االستعمال الدارج 

التسمية، فظهرت الثنائية اللغوية يف اجلزائر نتيجة لالحتكاك وأصبحت النخبة تتكلم وتتواصل 

بلغة الغالب مما ساهم يف إدخال عدد كبري من املقرتضات إىل العربية يف اجلزائر السيما يف 

ج، باإلضافة إىل ذلك انعدمت الرتمجة إىل اللغة العربية مما يعين أن هذه اللغة االستعمال الدار 

حوصرت وأصبحت مهيَمن عليها، فالرتمجة نوع من أنواع املقاومة اللغوية وسالح من األسلحة يف 

  : صراع اللغات إذ يقول كزنوفا يف هذا الصدد

« la traduction remplace le manque éventuel de bilinguisme 
collectif et elle permet de mesurer le degré de domination. Plus 
la traduction est présente et moins la domination est importante; 
réciproquement, moins elle est présente, plus la domination est 
grande »33.  

ية اللغوية اجلماعية ومتكن من التحكم يف اهليمنة، أي أن الرتمجة تعوض احتمال اللجوء إىل الثنائ

فكلما كانت الرتمجة موجودة كلما نقصت اهليمنة وعلى العكس من ذلك كلما نقصت الرتمجة  
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كلما زادت اهليمنة، ومثلما تعترب الرتمجة نوعا من أنواع املقاومة أمام هيمنة لغة على أخرى من 

 تؤدي يف البداية إىل غزو اللغة املغلوبة بكم هائل من خالل منع الثنائية اللغوية اجلماعية اليت

الكلمات مث السعي إىل تذويبها يف اللغة الغالبة ليصبح لسان املغلوب هو لسان الغالب نفسه، 

تعترب أيضا ُسنة من سنن الغالب الذي يلجأ إليها للتعرف على املغلوب ودراسة أحواله كي حيكم 

ومن أجل نقل العلوم واملعارف للظفر باهليبة والتحول إىل مركز السيطرة عليه يف وضع االستعمار 

استقطاب عاملي وفرض لغته كلغة تواصل عاملية، وتعد اجلزائر يف عهد االحتالل مثاال عن احلالة 

األوىل إذ أقبل املستشرقون على دراسة أحواله وأوضاعه من خالل الرتمجة إىل الفرنسية، وتعد حركة 

ة بعد فتح األندلس، وحركة الرتمجة إىل اللغة الالتينية قبيل احنطاط حضارة الرتمجة إىل العربي

هذا ضربا من أضرب التناقض والتعارض يف اللغة  34األندلس مثاال عن احلالة الثانية، ويعترب كالفي

املهيِمنة، ففي الوقت الذي ننتظر فيه أن تكون هذه اللغة هي أصل كل الرتمجات جندها هي اليت 

رب ى الرتمجة، لكن هذا ال جيب أن خيدعنا يف ماهية اللغة املهيِمنة ألن اجتاه الرتمجة هذا يعتتُقبل عل

سيأيت الوقت الذي ينعكس فيه حينما يتعرف الغالب على ألنه مؤقتا حىت وإن طال به الزمان 

املغلوب بلغته وجيعل من نفسه مركزا لالستقطاب العلمي واحلضاري، حينها يتوقف الغالب 

لم اهليمنة فتظهر الثنائية اللغوية القهرية، يف وضع االستعمار، والطواعية من خالل االنكباب وتتك

على اللغة املهيِمنة بالدراسة والتعليم، وهذه احلالة األخرية نشهدها يف عاملنا احلايل الذي أصبح 

جنليزية يف كل أغلبه متجها إىل اللغة اإلجنليزية األمر الذي خلق ثنائية لغوية إحدى أوجهها اإل

أقطار العامل، وهذا سواء كانت ثنائية منفردة كتلك اليت جندها عند النخبة العلمية واملرتمجني أو 

مجاعية متس اجلماعة كلها أو جلها، وعليه فإن أمر اهليمنة اللغوية كله راجع إىل صنع الثنائية 

  : كزنوفا يقولاللغوية اليت تعترب اللغة املهيِمنة أهم وجه فيها وهذا ما جعل  

« Une langue est dominante mondialement si elle est une langue 
seconde utilisée par les locuteurs bilingues du monde entier »35.  

أي أنه تعترب اللغة مهيِمنة على املستوى العاملي إذا صارت لغة ثانية يستعملها مجيع املتكلمني يف 

هذه اللغة إىل كل اللغات  اللحظة اليت تنعكس فيها حركة الرتمجة منالعامل كله، وهذه هي 

اللغة الغالبة تنعكس فيها  لكن ومع ذلك فإن وتبدأ كلما�ا تنتقل إىل اللغات األخرى، األخرى

يكفي أن نفتح قاموسا يف اللغة الفرنسية لنكتشف عددا كبريا فاهر االحتكاك مع اللغة املغلوبة مظ

نتجت عن احتكاك املستعِمر الفرنسي مع سكان اجلزائر، فاللغة كما يرى من الكلمات اليت 
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ال بد هلا أن تتكيف مع املكان الذي توجد فيه ومع األشخاص الذين  36دوغالس روبنسون

وادي،  ouedبالد،  bledدوار،  douarمشىت،  mechtaيعيشون فيه، فتتبع كلمات مثل 

gourbi  ،قريبsouk  ،سوقzaouia  ،زاويةhaouch  ،حوشarch  ،عرشkhames 

مدرسة، يظهر أ�ا دخلت الفرنسية على مستوى االستعمال والكثري منها  madrasaمخاس، 

 ،واحتكاكها مع اجلماعات املستعَمرةوهذا يدل على خروج اجلماعة املستعِمرة  ،دوِّن يف القواميس

ودة يف اللغة املهيِمنة وإمنا والكلمات السابقة شاهد على أن تلك اإلحاالت املكانية مل تكن موج

نتجت عن طريق االحتكاك ونتجت لدى الطرف املهيِمن للتكيف مع وضعه املكاين اجلديد، وال 

يقتصر األمر على مثل هذه الكلمات فقط بل تظهر يف خضم هذا االحتكاك كلمات أخرى تعّرب 

  . عن نشأة عالقة جديدة بني أطراف االحتكاك مل تكن موجودة من قبل

  :الكلمات شاهد على أوضاع جديد ناتجة عن احتكاك الجماعات .7

إن املتتبع حلركة الكلمات أثناء احتكاك اللغات سيجد أن هناك من الكلمات ما ينتقل من 

اللغة املهيِمنة إىل اللغة املهيمن عليها ومنها ما ينتقل من هذة األخرية إىل األوىل، ويف كال احلالتني 

ي بدأت منه رحلتها، ونقصد مبوطنها األصلي مكا�ا يف اللغة يكون للكلمات موطن أصل

والظروف اخلارجية اليت سامهت يف نشأ�ا داخل تلك اللغة، وتبقى هذه الظروف تؤثر دائما على 

استعمال هذه الكلمات، لكننا إن رجعنا إىل احتكاك اللغات وأمعنا النظر سنجد أن هناك  

ال بعده لتعّرب عن أوضاع جديدة نشأت بفعل كلمات تنشأ خالل االحتكاك ال قبله و 

االحتكاك، ويكون االحتكاك والظروف احمليطة بكال اللغتني واجلماعتني هو املوطن األصلي هلا 

وتتبع هذه الكلمات سيكشف من دون شك عن التقاء أطراف االحتكاك يف الزمان واملكان 

مل تكن  (commune mixte)لطة البلدية املختوعن العالقة اليت قامت بينهما، فكلمة مثل 

موجودة ال يف اجلزائر وال يف فرنسا وظهرت بعد احتالل هذه األخرية للجزائر وتعين حسب آرثور 

واختفت من  37"مراكز سكنية يقطن فيها األهايل واألوروبيني يف الوقت نفسه"جريولت 

األوىل خرجت من االستعمال باختفاء حالة االحتكاك، فتتبع هذه الكلمة يظهر أن اجلماعة 

وكلمة   إطارها املكاين وانتقلت إىل أمكنة جديدة واختلطت جبماعات أخرى يف زمن معني،

الذي نشأ خالل  (code d’indigénat)أندجيينا أيضا أو بعبارة أخرى قانون األهايل 

وجاءت الكلمة اليت تدل على ذلك لتعّرب عن وضع مل  احتكاك املستعِمر بالسكان يف اجلزائر
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د قبل االحتالل ومل يوجد بعد انتهائه، فهو وضع مقرتن بفرتة االحتالل فقط، وهذه الكلمة يوج

حىت وإن كانت من صنع الطرف املهيِمن وبلغته اليت تعترب اللغة الغالبة ألنه هو من ميتلك حق 

�ا التسمية يف أوضاع اهليمنة هذه إال أن الظروف احمليطة بنشأ�ا ختص كال اجلماعتني وجتعل حيا

ومما�ا، أي خروجها من االستعمال، مرتبط باالحتكاك القائم بني كال اجلماعتني والذي يعترب 

يف اللغة   نفسها حىت وإن كانت قد وجدت) أهلي( indigèneموطن نشأ�ا، بل إن كلمة 

الفرنسية قبل االحتالل إال أ�ا ونتيجة الحتكاك اجلماعتني احملتلة واخلاضعة لالحتالل اكتسبت 

مدلوال جديدا إذ جند قاموس الورس يذكر أن هذه الكلمة تعّرب عن السكان الذين كانوا يسكنون 

، كما أن تتبع هذه الكلمة يف وقت االحتكاك سيكشف العالقة 38البالد قبل دخول احملتل إليها

اليت قامت بني أطراف االحتكاك، فغالبا ما ترد هذه الكلمة يف خانة العقاب والردع واخلضوع 

ألوامر، مما جيعلها شاهدا على حالة املغلوب للجماعة اليت حتيل إليها، وميكن أن نضرب مثاال ل

آخر هلذا النوع من الكلمات من احتكاك األتراك باجلزائريني وبالتايل احتكاك مجاعتني لغويتني 

مل تظهر إال حينما احتكت اجلماعتني (kouloughli) خمتلفتني، فكلمة كرغلي وبالفرنسي

ءت لتعرب عن وضع جديد نشأ نتيجة هلذا االحتكاك وهي حسبما وضحه بيار بواييه تعّرب عن وجا

، وهنا 39شرحية من السكان تكونت نتيجة لزواج أفراد اجليش الرتكي بنساء البالد يف اجلزائر

 ن موجودة من قبل،رى إال ونشأت كلمات جديدة، مل تكنالحظ أنه كلما احتكت مجاعة بأخ

بوجهها املدلويل فقط، لتعرب عن تفاعل اجلماعتني، وهذه  إماو الدايل واملدلويل إما بوجهييها 

الكلمات يف حقيقة األمر تكتسب بعدا إيديولوجيا نتيجة لتوزيع موازين القوة بني اجلماعتني حمل 

االحتكاك، فتعّرب عن موقف مجاعة من األخرى ونظرة لآلخر ميكن أن نكتشفها من خالل تتبع 

  . تنطاقهاالكلمات واس

  : الكلمات شاهد على إيديولوجيا اآلخر. 8

يعترب فان ديك نظرة اإلنسان لنفسه ولغريه عامال مهما يف حتديد مفهوم اإليديولوجيا إذ 

  : يقول

« In sum, ideologies are representations of who we are, what we 
stand for, what our values are, and what our relationships are 
with other groups, in particular our enemies or opponents »40.  
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أي أن اإليديولوجيات يف خمتصر القول تعين التصورات اليت نرمسها عن أنفسنا وعما ندافع عنه 

وعما هي قيمنا وما هي عالقاتنا مع اجلماعات األخرى السيما أعدائنا وخصومنا، واحلقيقة أن 

ِمنة هي املسؤول األول عن صنع هذه اإليديوجليات لتعزيز هيمنتها على اجلماعة اجلماعة املهي

األخرى من خالل ترسيخ تصور اجلماعة املهيِمنة عن نفسها وعن غريها يف ذهن اآلخر وجعله 

مستعدا ألن يقبل هندسة العالقات بني الطرفني بناء على ما يرمسه الطرف املهيِمن، هلذا يرى فان 

جرد تثبيت هذه التصورات الذهنية ستقوم اجلماعة املهيمن عليها ال إراديا بالعمل أنه مب 41ديك

لفائدة اجلماعة املهيِمنة واخلضوع هلا، وتعترب اللغة عامال مهما يف تثبيت هذه التصورات وهذا ما 

وأن اجلماعة املهيِمنة  حينما يعتقد أن اللغة تعكس اإليديولوجيا وتصنعها 42كده بول سيمسونيؤ 

ستعملها لتعزيز هيمنتها، فتظهر هذه اإليديولوجيا يف االجنازات اللغوية، أي يف استعمال اللغة ت

من قبل اجلماعة، ألن الكلمات اليت يعتمد عليها هذا االستعمال ال تأخذ قيمتها اإليديولوجية 

ا إال حينما نقر�ا بطريف اخلطاب وظروف اخلطاب نفسه، فالكلمات معزولة عن ظروف استعماهل

  : تعترب كلمات بريئة، هلذا جند فارشوران يقول

« (One of) the most visible manifestation(s) of ideology is 
LANGUAGE USE or DISCOURSE »43.  

أي أن استعمال اللغة أو اخلطاب يعترب واحدا من املظاهر اليت جند فيها اإليديولوجيا بقوة، وهذا 

على العالقات اليت تقوم بني اجلماعات، فكلمة كرغلي اليت قلنا  جيعل الكلمات شاهدا مرة أخرى

 (kul oghlu)أ�ا نشأت لتعترب عن وضع ناتج عن احتكاك مجاعتني لغويتني تعترب كلمة تركية 

وتعين ابن العبد ومت استخدامها يف اجلزائر للتعبري عن شرحية من السكان نتجت عن زواج األتراك 

وبعد أجيال من الوجود : "ؤكد أبو القاسم سعد اهللا هذا حينما يقولوي، 44بالنساء اجلزائريات

وكان أبناء ) من أمهات جزائريات(العثماين يف اجلزائر ظهرت فئة جديدة من املولدين العثمانيني 

ولكن . هذه الفئة يطمحون بامليالد واللغة واالنتماء العائلي إىل الصعود إىل املرتبة األوىل يف ا�تمع

منعوهم واعتربوهم كراغلة غري أصليني، أو أبناء عبيد، حىت  -إذا صح التعبري- يني أصالالعثمان

، وهنا نرى جيدا كيف أن هذه الكلمة تعّرب عن 45"حيافظوا على مقاليد السلطة بني أيديهم

إيديولوجيا معينة صنعها الطرف املهيمن وأودعها يف هذه الكلمة واليت مفادها أنه هو القوي وهو 

الشأن والتدبري وأن أي مجاعة أخرى التنتمي إىل مجاعته اخلالصة تعترب مجاعة ضعيفة صاحب 

) ابن( kulومرفوضة ال ميكن هلا أن تصل إىل املرتبة األوىل يف ا�تمع وهذا يربر ملاذا جند الوحدة 
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يف الكلمة الرتكية اليت تعّرب يف كل األحوال عن وصف هلذه الفئة من ) عبد( oghluوالوحدة 

  .     السكان وحتديد ملكانتها مقارنة مع الطرف املهيِمن

  : خـاتمــة. 9

خنلص من خالل كل ما سبق إىل القول إنه من النادر أن جند لغة نشأة وتطورت مبعزل عن 

اللغات األخرى وأن اجلماعات على اختالف لغا�ا البد هلا وأن حتتك ببعضها بعض مهما كان 

ات أهم جانب يف اللغة يتأثر �ذا االحتكاك من خالل انتقال السبب يف ذلك، وتعترب الكلم

الكلمات من لغة إىل أخرى وظهور كلمات جديدة تعّرب عن أوضاع نشأت بفعل االحتكاك مل 

تكن موجودة من قبل، هلذا تعترب الكلمات شاهدا على التقاء اجلماعات واحتكاكها وعلى طبيعة 

راسة حركة الكلمات نستطيع أن نقول من كانت من العالقات اليت قامت بينها، فمن خالل د

اجلماعات متقدمة يف العلوم إذا وجدنا أن اجلماعات األخرى أخذت عنها ألفاظها العلمية، 

ونستطيع أن نقول أن تقدمها قد توقف واحنصر إذا وجدناها بدأت تستورد ألفاظ غريها من األمم 

جارة والتبادل إذا اكتشفنا أن لغة اجلماعة تضم  يف العلوم، كما ميكن أن نكتشف قيام عالقات للت

كلمات تنتمي يف أصلها إىل لغات أخرى وتّدل على عمليات التجارة مبا فيها من وسائل وسلع 

وتعامل، وبناء على حجم هذه الكلمات ميكن القول أن العالقات كانت قوية أو ضعيفة بني 

ي تنشأ منه أن نعرف من كان من األمم اجلماعتني، كما ميكننا بفضل الكلمات واالحتكاك الذ

ضعيفا ومن كان منها قويا ُمهيِمنا، فاجلماعة الضعيفة املغلوبة تظهر عندها ثنائية اللغة اجلماعية 

وتقرتض الكثري من الكلمات من عند اجلماعة املهيِمنة بسبب هذه الثنائية اللغوية، وميكن أيضا 

نفسها ولغريها واإليديولوجيات اليت حاولت  من خالل الكلمات أن نكتشف نظرة اجلماعات ل

 . كل مجاعة أن تفرضها هلندسة العالقات بينها وبني باقي اجلماعات

  

   : هوامش
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The Cultural References and Building the Imaginary 
Narrative : Reading the Novel of  « me and Hayim » by 
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وأفكار ورؤى جيسدها الروائي يف عامل فين ،متعددة معرفية وية ثقافية تنبثق من مرجعيات لك الرواية همت   

للحبيب السائح من النماذج الروائية اليت " أنا وحاييم"يتداخل فيه الواقعي واملرجعي بالتخييلي، وتعد رواية 

كو�ا عاجلت   ،تمع والدينمن التاريخ وا� على العديد من املرجعيات واألنساق املعرفية املستقاةانفتحت 

يف ظل احلرب  التأكيد على اهلوية الوطنية إىل قضايا وطنية عميقة سعى من خالهلا الكاتب

بكل والتعايش بني أبناء الوطن التسامح أحل فيها على ضرورة  ساميةإنسانية  عرب رسالة،واالستعمار

 ذايتعن طريق السرد السري . اجلزائرريخ ط الضوء على حقبة تارخيية مهمة يف تاسلف.أطيافهم ومعتقدا�م

القدرة على احتواء األحداث والوقائع والذوات  من خاللالذي عكس عمق جتربته ومجاليتها 

روائي وأساليب حناول يف هذه الدراسة استظهار أهم املرتكزات املرجعية اليت اشتغل عليها الو .املتصارعة

 .اقات املرجعية كان إلعادة بعث املاضي التليدكد على أن استثمار هذه الطمن هنا نؤ .توظيفها

 .هوية،تاريخ سرد،متخيل، ،ثقافة ،مرجعية ،:الكلمات المفتاح

Abstract: 
The novel has a cultural identity that emerges from many cognitive 

references embodied by the novelist in a world of art where the realistic, 
referential and imaginary overlap. The novel “Me and Hayim” by Lahbib 
Sayeh was opened to many references and cognitive contexts.  It tackled 
deep national issues through which the writer sought to assert national 
identity in the midst of war and colonialism. He emphasized the need for 

                                                           
  norelhouda.gheraba@univ-biskra.dz.  .نور اهلدى غرابة
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tolerance and coexistence among the people of the homeland with all their 
sects and beliefs. He also highlighted an important historical era in the 
history of the Algerains through the self-narrative, which reflected the depth 
of his experience and its beauty in being able to contain events and 
conflicting personalities in the study, we try to show the significant 
references that were used and the methods of employing them by the 
novelist. 
Keywords: Reference, Culture, Imaginary, Narrative, History, Identity 

 

  تمهيد

املتتبع ملسار تطور الكتابة الروائية يف اجلزائر من نشأ�ا إىل تاريخ اليوم يكتشف أ�ا  مرت  

ما جعلها  ،فاكتست بذلك مكانة هامة،بالعديد من احملطات اإلبداعية اليت سامهت يف نضجها

حلاضر تشابكت فيه قضايا املاضي وا اثري وذلك لكو�ا حقال،تستقطب أنظار النقاد والدارسني

ومبا أن الرواية الصورة املصغرة عن الواقع جند أن الروائي اجلزائري استحضر يف نصوصه  ،واملستقبل

سئلة عديدة انفتح فيها على الثقافة والتاريخ أفجر الصور والرموز املعربة عن اخلصوصية الثقافية و 

  ...     .والسياسة وخطابات اهلوية

الروائية  هتجتربت شتملحيث ا ،إنتاجا روائيا متنوعا لذين خلفواواحلبيب السائح من هؤالءاملبدعني ا

فطرق العديد من املواضيع اليت  ،من املعارف املتعلقة بالفكر والتاريخ وقضايا الواقع على العديد

والضبابية اليت  االستقاللمرحلة ما بعد  ،الثورة التحريرية(فتحدث عن  ؛تتعلق بالوطن

فقد   الرتاثىإشراكنسأن يدون وهذا  ،العشرية السوداءوأحداث  ،سيةالسيا االضطرابات،هاتنتابا

فامتازت جتربته بالعمق والوعي  )الصحراء،سعيدة،وهران( كان مولعا خبصوصية املكان

  .صوت الضمري اجلزائريلواالنتصار 

اليت سعى من خالهلا ، }أنا وحاييم{من خالل هذه الدراسة سنقوم بقراءة آخر أعماله املعنونة ب

 حدثنا عن ف ،الفرنسي االحتاللىل طرح قضايا وطنية عميقة هلا أثر بالغ يف تاريخ اجلزائر زمن إ

  .أجواء املعاناة واألمل مالتأكيد على هويتها رغوحماولة الذات اجلزائرية ،االستعماراحلرب وجرائم 

عاها الروائي  وانطالقا من هذه املعطيات ستحاول دراستنا استظهار احملطات التارخيية اليت استد

  :مجلة من األسئلة أبرزها عنإبراز متثالت اهلوية ومن مث اإلجابة و كذلك 

  ما املقصود باملرجعيات الثقافية؟ كيف يبين النص الروائي مرجعيته؟ -
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أم هي العامل الذي  ومقاصد ؟ ما حتمله من قيم تبينيتم فيه افية هلاملرجعيات الثقاستحضار  -

  ه الروائية؟مواضيع الروائي ينهل منه

ما العالقة اليت تربط التاريخ بالرواية؟ وملاذا يلجأ الروائي إليه ويعيد صياغته وفق ما يقتضيه  -

 نصه؟

  :اصطالحيةمقاربة  :تحديد المصطلحات:أوال

فهما ال يردان على صورة داللية واحدة بل  ،ينفتح مصطلح املرجع واملرجعية على الشساعة املعرفية

  .ة، أل�ما ينتميان إىل خطابات معرفية متنوعةمها متعددا الدالل

 :المرجع -1

 وقد ،اإلجنليزيةاستعمل هذا املصطلح يف اللغة الفرنسية منتصف القرن العشرين مأخوذا من اللغة 

ن أقرب احلقول املعرفية اليت غري أ،ملرجعفهوم احول م التصورات تعددتاختلفت فيه التنظريات و 

ن دراسة املرجع اليت ترى أ اللسانيةهي حقول املباحث  ،سة السرديةميكن استغالهلا يف جمال الدرا

ويتشكل دالليا من خالل ما  فعامل الرواية يبىن ،1"يرجع إليه اللفظ وتؤول إليه القضية"ما تعين 

مصطلح املرجع مكثف دالليا يتشكل من على ذلك فإن  بناءً . حييل عليه الواقع املرجعي املعيش

  .وال يكتمل إال بالتفاعل معه ،خالل السياق اخلارجي

من مواضيع العامل احلقيقي اليت تشري إليها كلمات اللغة "وورد عند رشيد بن مالك أن املرجع 

واألحداث  ،تبدو كلمة موضوع غري كافية ذلك أن املرجع يغطي األوصاف واألفعال. احلية

شتمل أيضا على العامل ألن املرجع ي ،احلقيقية فضال عن ذلك يبدو العامل احلقيقي حمصورا

هوية " نالحظ أنه ميثل  ،من خالل تفحص كل املقاربات اليت تؤطر مفهوم املرجع .2"اخليايل

فالقارئ عندما يطلع على اخلطاب الروائي يكون يف رصيده  ،3"عديه الداخلي واخلارجيالنص يف بُ 

لكنه حياول  ،النص وسلطة املرجع تكون كل مرة خارج ،جمموعة من املعارف القبلية املكتسبة

  .من هنا تتضح له طبيعة املوضوع املتناول ،على ما يقرأ ويثبتها على النص إسقاطها

  المرجعية-2

الوظيفة اليت بواسطتها حتيل مسة ما على "وتعين  ،)reference(اللفظ من اللغة االجنليزية مصدر

عا هلذا التصور فإن مرجعية تبو . 4"اأو خيالي احقيقي ،السيميائياتعن حقل  اموضوع للعامل خارج
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فهو حياول أن يعطينا تصورا  ،النص الروائي تقوم على عالقة املبدع وكيفية رؤيته للعامل من حوله

  .وفق عمل ختييلي ميتزج فيه الواقعي بالفين ،عن هذا الواقع الذي يفجر أسئلته

كانت أم تعبريا   عالمة منفردة ،العامل الذي حييل عليه ملفوظ لغوي"رف على أ�ا عَ كما تُـ 

وإما متخيال ال يطابق أي واقع خارج التعبري  ،ويكون ذلك العامل إما واقعيا موجودا حاضرا،مركبا

مث ينتج الدالالت اليت ميكن أن  ،وهذا يستلزم بالضرورة من يدرك ذلك العامل أو يتمثله. اللغوي

ا لنا أن مرجعية النص الروائي جلي يظهروهنا  ،5"يعرب عنها العامل املرجعي املعروض يف التعبري 

يكون القارئ جمربا على كشفها  ،مشحون حبموالت داللية ومجالية ،عبارة عن عامل فين وفكري

  .وفك شفر�ا

ور لأو من الرتاث والفلك ،الرواية اليت تعتمد املرجعيات قد تأخذ مرجعيات من الواقع املعيش"و

أو يف سياقات اللغة  ،الفكر اإليديولوجي والتاريخ أو من الفكر والثقافة واملعارف أو من

ئه بل بكاتب النص وقار  ،وهذه املرجعيات وغريها ذات عالقة ليس بالنص وحده ،ومجاليا�ا

يشكل  قارئ الرواية يكتشف أنه أمام جمموعة من القضايا املطروحة ألن النص الروائيّ ف .6"أيضا

تقدم اجلديد وتبحث عن ،ة مقلقةمجاليّ  ر فيه أسئلة الراهن أشكاالً أن تتفجّ احلقل الذي جيب "

االجتماعية يف  -ةالبنية الثقافيّ  ،الروائيّ  م عرب النصّ قدّ ، وبذلك تُ وعن املسكوت عنه ،اجلديد

تبعا هلذا التصور فإن مرجعية . 7"، وطموحا�ا وآماهلا، ورؤاهاورؤياها،فتصدر قضاياها ،حركتها

فهو حياول أن يعطينا تصورا عن هذا الواقع  ؛بالعامل بىن من خالل عالقة املبدعتُ  الروائيّ  النصّ 

 ،وبني اإلنسان واإلنسان ،بني اإلنسان والعامل"وسيطا مما جيعله  ،ينسجه وفق عامل نصي ختييلي

  .8"والوساطة بني اإلنسان والعامل هي ما يصطلح عليه باملرجعية ،وبني اإلنسان ونفسه

  

  الثقافة -3

لكن الظاهر  ،ين الوصول إىل معىن جامع ودقيق ملفهوم الثقافةحاول الكثري من العلماء واملفكر 

ن الثقافة تنفتح على العديد من كو ل ،ن هذا املصطلح ال ميكن حصره يف مفهوم واحدأيدل على 

هم التعاريف اليت حاولت اإلحاطة باجلوانب املتعددة أسنورد يف اآليت  .ا�االت اليت تؤطرها

  .ملفهومها
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فعل التطورات اليت ب،مراحل منو تفكري البشرجتددا مستمر عرب من لة الثقافة مسأ هتشهدفبفعل ما 

 .الذي يعود ألسباب كثرية كالبعثات العلمية واالستعمار مير �ا ا�تمع وكذا التمازج الثقايف

 املوكلةالعناية "واليت تعين  ،الالتينية culturaظهرت أواخر القرن الثالث عشر منحدرة من 

 هذا القرن ارتبط مفهومها باحلقل يف ،9"ارة إىل قسمة األرض احملروثةوذلك لإلش ،شيةللحقل واملا

اليت حاولت اإلحاطة  ومن أقدم التعريفات. ك يف القرون اليت تلت هذا القرنواملاشية وظلت كذل

 Edward(رباجلوانب املتعددة هلا ما جاء به األنثروبولوجي الربيطاين إدوارد تايلو 

burnettTylor( قد ذهب فيه و ؛"الثقافة البدائية:"ـأواخر القرن التاسع عشر يف كتابه املعنون ب

 واألخالق،والفنون  ذلك الكل املركب الذي يضم املعارف واملعتقدات"إىل أن الثقافة هي 

اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف جمتمع  ،والقانون والعرف وكل املقدسات والعادات األخرى

الثقافة بالعناصر واملكونات ارتباط الواضح من التعريف و  ،10"مجاعة معينةأو منتمي إىل ، معني

كما . فهي تتعلق بتفكري وسلوك األفراد ،واملعارف اليت يكتسبها الفرد من حميطه االجتماعي

ومتكنه من صنعة القدرة على الرتميز، على إحلاق  ،عبارة عن عامل يصنعه اإلنسان"أ�اعلى تعرف 

فاملثقف هو من يصنع تاريخ أمته ويساهم يف .11"جتريدية باألشياء واألحداثمعان غري مباشرة 

  .بناء حاضرها ويقوي صلتها مباضيها

  تقديم: ثانيا

، النقدية حوهلاالرؤى تباين ردود با�ا الكثري من اجلدل النقدي شَ " يمأنا وحاي" صدور رواية  نذمُ 

من زاوية خمتلفة عما مت تناوله  ،األنا واآلخر اليت عاجلت عالقة وذلك أل�ا متثل عينة من الروايات

وصناعة التواصل  ،رؤية جديدة قوامها التمرد على ثقافة التعصب الديينلسابقا، فهي تؤسس 

ونبذ االستعمار بكل أشكاله  العرقي الذي يتشكل منه ا�تمع اجلزائري، عرب تقبل التنوع اإلنساين

  .والتمسك باهلوية

من اسرتجاع ذكريات احلرب املؤملة اليت ارتسمت  هاتنطلق أحداث، و شائكاموضوعا تطرح الرواية ف

امح ظاهر التعايش السلمي والتسَ لت أمسى مَ شكّ صداقة  دتلكن هذه احلرب ولّ  ،بالذاكرة

من عائلة جزائرية "ابن القايدحنيفي أرسالن "مها  اثننيمجعت بني  .رغم االختالف العرقيالديين ّ 

والتمرد خاصة بالشقاوة  ة بينهاعالقتلك الامتازت  ،منذ الطفولة" وديحاييم بن ميمون اليه"و

تبدأ الرواية باسرتجاع أرسالن لشريط ذكرياته اجلميلة مع صديقه حاييم و .نسو باتيستو على ألف
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ما جعل السرد الروائي ميتزج .فالثانوية االبتدائيةفيها الدراسة  اليت زاوالَ  أ�ما سعيدةشْ يف مدينة نَ 

التاريخ  يبدو حيث خاصة، بشفافية"العالقة تتميز تلك األمر الذي جعل  ،التارخييبالسرد 

فقد مكن اهليكل السردي الواضح املعامل واللغة املتوازنة .12"السرد لعبة حول شفافا" الواقعي"

االختالف من  رغمالبف. لروايةوالسلسة من التأثري على القارئ وجذبه ليبحث أكثر يف تفاصيل ا

فكانا مبثابة عائلة  السلمي والصداقة احلقيقية، الديين بينهما مل مينع ذلك من التعايشالعرقي و 

اليت جعلت امليوالت ُحتدث ،وصوال إىل الدراسة اجلامعيةمعا نقل لنا التجارب اليت مرا �ا ، واحدة

  . اختار األول دراسة الفلسفة والثاين الصيدلةاالختالف فقد 

 ،ومتييز عنصريوحشية جلزائريون إبان االحتالل الفرنسي من جرائم تصور الرواية ما تعرض له ا

وما أبداه الشعب من كما تؤرخ للمقاومة ضد االحتالل ،"األندجيان"حيث كان يطلق عليهم 

ن بصفوف الثوار ينظم حاييم أرسال بعد التحاقو .صمود وكفاح السرتجاع احلرية والسيادة الوطنية

تعرج ، و ما وفر األدوية للجرحى يف صفوف املناضلني والثوارجعل صيدليته مأوى هلم كأيضا، 

بعد �جري الفرنسيني واألقدام السوداء  ،ها من ضبابيةتأيضا على فرتة ما بعد االستقالل وما طبع

 ،استغل البعض الفرصة ومت االستيالء على كل ما خلفه الفرنسيون وفرض السيطرة من جديد

فكان املرض واملوت النقطة الفاصلة لصداقة مجعت حالوة  ،قتنتهي الرواية بوجع الفقد والفرا

  .األيام ومرها

  )سرد األحداث التاريخية(المرجعيات التاريخية : ثالثا

تأريخ فقد عملت الرواية على  ،البعض الرواية والتاريخ مصطلحان متالزمان يكمالن بعضهما

طاقة يتم "جعية التارخييةحيث شكلت املر  ،والشخصيات الوثائق التارخييةونقل األحداث 

فالتاريخ عبارة عن سجل  ،استثمارها يف العمل الروائي نظرا ملا ختتزنه من أحداث وتواريخ مهمة

األمر الذي جعل  ،13" باحلوادث املختلفة واملتضاربة أحيانا أخرى مليءحيمل يف طياته ماضي 

عنها وصياغتها يف كوت وكشف حقائقه املس ،جديد  ينكبون على التاريخ لبعثه منالروائيني

نه املادة اليت الفين إىل التاريخ على أ ينظر بإحساسه"فهو  ،أبعاد تارخيية تشكيل أديب فين ذو

بل  ،وهو بذلك ال يكتب التاريخ ،والتعبري عن جتربة من جتاربه ،يستطيع عربها تصوير رؤيته للواقع

روائي عندما يستحضر املادة فال ،14"وحياول خلقه من جديد على وفق رؤيته ،يقيم معامل له
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بعث املاضي من جديد وحماورة احلاضر لوإمنا  ،التارخيية ليس اهلدف منها سرد األحداث فحسب

  :التارخيية اليت ألقت الرواية الضوء عليها واملسارات سنعرض أهم املراحل األيتويف .من خالله

 :)عادة الذاكرةواست كتابة التاريخ الوطني:(لألحداث التمثيل السردي التاريخي -1

اليت حتمل يف طيا�ا  ،الرواية هو اسرتجاع ذاكرة املاضيصفحات طلع على أول ما نلتمسه وحنن ن

عمر الذي سلبها هويتها وقيد تَ من طرف املسْ  ،رة اليت تعاين العنفعمَ تَ ذكريات مؤملة للذات املسْ 

وهو  ؛وال ميثل اجلماعة ككل يف املقابل جند صورة اآلخر املسامل النبيل الذي ميثل نفسه ،حريتها

يؤدي دورا كبريا يف ضمان االستمرارية "واسرتجاع الذاكرة اجلماعية ،)حاييم اليهودي(شخصية 

وصيانته من النسيان  ،اليت متكن مجاعة ما من احلفاظ على ارثها الثقايف واملعريف املشرتك الثقافية

قافية حية تستوعب باستمرار القيم الثقافية تبدو الذاكرة مبثابة ذخرية ث وهكذا ،والدمار والتالشي

. 15"ويبلور موقفها من الوجود ،جلماعة ما بأشكاهلا التعبريية والرمزية؛ أي كل ما مييزها عن غريها

  :من املراحل التارخيية اليت وردت يف الرواية ما يلي

  وما بعدها 1944الجزائر في سنة  :المرحلة األولى  -  أ

القاسية اليت كان يعيشها اجلزائريون إبان االحتالل يف  جتماعيةاالعكست هذه املرحلة احلياة 

، وهو "األندجيان"منطقة سعيدة ومعسكر من متييز عنصري و�ميش لألهايل الذين يطلق عليهم 

واملتقصي ألحداث الرواية جيدها مليئة بصور الفوضى املتصارعان ما يعكس ثنائية األنا واآلخر 

خر الذي كان الطرف األقوى يف هذا الصراع ها تسلط اآلعطب واألخر والتشرد فالعالقة بني األنا

فقد كنت أمام سلطة فرنسية هلا احلق علي يف معاقبيت ": عرب عنه أرسالن يف قوله وهذا ما

 مث سألين ملاذا؟ وال شك أن غاللة اكفهرار كانت قد انتشرت على وجه مسيو. بالتوقيف أو الطرد

اعتمدها االستعمار للتقليل من  تانصف الراب ،األندجيان، 16"براهاه، ال"ويل، وهو ينطق عبارة

مت العالقة ستاف ،الفرنسيني أقل شأنا مناألهايل  يعترب تكان  فرنسا ألن،وإذالهلم اجلزائرينيشأن 

لعله هو ذاك الشعور الذي أدخلين كما : "يقول ،االتمجيع ا�مورسفي ري الذي بالتمييز العنص

مع ثالثة وعشرين زميال لنا من األوروبيني واألقدام  ،فيه كان شديدا شيءكل   ،حاييم يف تنافس

أنا  ،ينظرون إلينا ،خاصة احملظيني منهم بالنظام اخلارجي ،الذين كانوا يف غالبيتهم ،السوداء

ضمن  ،ينا قد رتبونا بقوة أحكامهم املسبقةمسَْ ال ،وكانوا. نظرة أهل املدينة إىل الريفيني ،وحاييم

فاآلخر  ،17"تلك نظرة األقدام السوداء واألوروبيني مجيعا لغريهم من األهايل -ندجيانخانة األ
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ديدة كاهليمنة والتعايل على األهايل الذين يوصفون املستعمر سعى إلثبات وجوده بطرق ع

اجلزائرية مغيبة ومرغمة على التنازل لسلطة أقوى  الذاتونتيجة لذلك أصبحت .باألندجيان

ومن األحداث التارخيية اليت اسرتجعها الكاتب مصادرة . غيب والتخويفاعتمدت على الرت 

مما كنت طالعته يف تلك ": كقوله كما جاء يف نص الرواية  ،األراضي ومنحها للمعمرين جمانا

هم  ،أن املعمرين األوائل الذين استوطنوا منطقة اليعقوبية اليت تعترب سعيدة مركزها ،األرشيفات

وكانوا  ،تابعني للجيش الفرنسي كانوافة العسكر الفالحني؛ أل�م  الذين أطلقت عليهم ص

�م  جيءمث . أغلبهم من الذين زوجوا يتيمات وفتيات من املالجئ يف املرتوبول وكان. مسلحني

وهم يف األصل ليسوا سوى جمموعات من شذاذ اآلفاق واجلياع . ومت التنازل هلم عن قطعة أرض

الفرنسيني أرض  ه منذ أن وطأت أقدامأنّ  تارخيياً  املعروفُ و  ،18"همالذين استولوا على أمالك غري 

مجيع الدول وهم املعمرين الذين قدموا من  ،�جري جمرمي أوروبا وسجنائهاعلى اجلزائر عملوا 

�م ومت توزيعهم عرب  جيءوأغلبهم عبارة عن لصوص ومشردين  ،جتنيدهممت األوروبية إىل اجلزائر و 

فاستولوا على األراضي واألمالك  ،تمتعوا بكافة االمتيازات واحلقوق،ليطنالعديد من مناطق الو 

  .و�بوا اخلريات بتفويض من فرنسا

 ونال ميلك نالذي، )األهايل(كان الظلم بشىت وسائله هو املسيطر على الطرف املستضعفلقد  

لذين ا،زائرينياجلبالنسبة للطلبة  االنفجارهذه األوضاع ولدت  ،من مجيعها واأدىن احلقوق فحرم

تارخيي أن تكون ال ظلمال"فمن املسلحة اللجوء إىل املقاومة يف  يتمثل أن احلل للخروج منها رأوا

لتكون هذه  ،تسعني يف املائة ،مقابل جمموع األوروبيني واألقدام السوداء ،نسبة عدد األهايل

بة اجلزائريني لة للطهذه األوضاع ولدت االنفجار بالنسب" ؟النسبة هي نفسها من األميني منهم

أن احلل الوحيد للخروج من هذه األوضاع املزرية هو اللجوء إىل  ارأو  ، حنيالذين ميثلون األقلية

  .19"يتطلب ثورة مسلحة ،إلزالة الظلم التارخيي ،إن املا جيب"املقاومة املسلحة 

  1962إلى 1954من :المرحلة التاريخية الثانية - ب

، نظرا ملمارسات ة أفضل من سابقتها بل تعترب أكثر سوءا منهامل تكن الظروف يف هذه املرحل

ن الرواية مل وجند أاالستعمار اليت زادت حدة بسب رفض اجلزائريني للظلم والقوانني اجلائرة، 

هم احملطات التارخيية وكانت تدل عليها مبؤشرات من فعرضت أ ،لف عن احلقيقة التارخييةختت
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 ،اليت مل تبتعد عن الواقع بالرغم من أ�ا من فعل التخييل ،خالل تفاعل األحداث والشخصيات

  .املرجعية الروائية املتخيلةهنا تتداخل املرجعية الواقعية مع 

 :الثورة مرجعية -1

،اليت )حرب التحرير(الثورة اجلزائرية من املواضيع اليت طغت على الساحة األدبية اجلزائرية موضوع 

رقعة أرجوانية تزين النص  بوصفها"األعمال ضر يف هذه فلم حت ،صارت موضوعا متداوال بكثرة

وإمنا االرتداد إىل صورة  ،ن الكاتب من العبور إىل اكتساب الشرعية األدبيةوال كجسر ميكّ  ،األديب

، 20"نقيضا لشرعية تارخيية ميثلها اخلطاب الرمسي بشكل زائف ،احلرب ميثل مرتكزا شرعيا نقديا

 إين«:يقول،قت الثورة وكيف كانت ردة فعل فرنسا ومعمريهاصورت الرواية األجواء اليت سب

توجسهم من شيء  ،هم أيضا ،ال خيفون طلبة األقدام السوداء واألوروبينيوجدت كثريا من 

خفي؛ ليس فحسب بل بسب شائعات سرت عن هجومات باألسلحة واملتفجرات وشيكة 

اخلمور  إنتاجمن أرباب  ،بار الكولونولكن أيضا إىل افتتاحيات الصحافة التابعة لنفوذ ك ،الوقوع

وخنق كل حركة هلم يف  ،الداعية إىل قبضة أمنية أشد على دعاة االستقالل ،والقمح واحلمضيات

تتواصل سلسلة األحداث  ،21"املذلة يف شهر مايو املاضي "ديان بيان فو"مذكرة �زمية  ،مهدها

وبتوايل األيام، ازددت شعورا بأين "وروبينيوالطلبة األ بني أرسالن ات اليت تدورفنجد أيضا احلوار 

خالل  ،أضحيت حمل عناية خاصة من زمالء يل صاروا ال يتحرجون يف مواجهيت بأسئلتهم

، عن رأيي يف نتائج سياسة اإلدماج ويف االنتخابات؛ وعن وجهة نظري ...اللقاءات يف الكافترييا

املقصود بالتنظيم السري و  .22"مسلحتنظيم سري يعد لعمل  إنشاءيف الشائعات اليت تسري حول 

والثورة هي رد فعل قوي  ،1954سنة يف مارس هو اللجنة الثورية للوحدة والعمل واليت أسست 

وإن كان  ،أ�ا إرادة حترر زمن القمع وحتويل النفي إىل حتدّ كما   ،واقع الظلم واالستبداد إل�اء

وحتته باألسود  ،الغليظاألمحر  نطت محراء بالبليلة عيد األموات كان" جاء يف الرواية ،"املوتالثمن 

عمليات دامية يف مناطق كثرية من اجلهة الشرقية نفذها خارجون عن القانون، وكان يظهر على 

بيبلكان وإيكو  ركما نقل لنا ما جاء يف جريديت آجلريي 23" صدر اجلريدة اليت نطالعها باستمرار

اليت جتري كل يوم خملفة ضحايا يف صفوف قوات ومهما تكن الوقائع املؤملة، تلك ..."داجلي

على أن نتساهل مع املخربني وال الداعمني هلم  إصرارافإننا لن نزداد إال ،األمن واملدنيني أيضا
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هذا يعين أنه صار ضرورة ملحة وعاجلة حظر احلزب الشيوعي  ،حلماية اجلمهورية وبسط سياد�ا

  .24 " إىل جانب إرهايب جبهة التحرير سلحالذي قرر االنتقال إىل العمل امل ،اجلزائري

  :االستقالل واستعادة الحرية المسلوبة - ب

فعل فرنسا على الثوار الذين  ورد ،تستمر الرواية يف نقل صور وأجواء الثورةوبتوايل األحداث  

يؤكد على بالده فاستعادة الكاتب لفرتة بعيدة من تاريخ ، وا�رمني ارجني عن القانونباخلتصفهم 

وأمجل ما أسفرت عنه هذه . اإلنسانيةاليت متثل جزءا مهما يف تاريخ ،الذاكرةب ارتباطه الذايت

نقلت لنا الرواية صور  رغم الفقد والوجع واالنكسار،و املواجهات هو اسرتجاع احلرية تدرجييا

ن نشرات األخبار املفصلة ع"تابعت مجوع اجلزائريني  ، حنياالستقالل بإعالناالبتهاج والنصر 

حتيا اجلزائر ترتفع "هتافات"، وحناجرها تلهج بـ25" اإلعالن الرمسي لالستقالل يف أكثر من حمطة

مث تتلوها أخرى يف إيقاع  . مث ختبو. فتتموج إىل أبعد نقطة يف الشوارع اخلمسة ،من وسطهم

هكذا كانت ، 26" قوية وحادة كأ�ا من حناجر حناسية تتخلله زغاريد ،كوريكرايف مثري وخالب

  .أجواء االحتفال باالستقالل واحلرية بعد قرن ونصف من االستبداد والظلم

مل يكن بداعي  بعثها من جديدإعادة و  ،مةالكاتب هلذه احملطات التارخيية اهلا اسرتجاع إن

يف �ذه الفرتة التذكري والتعر إىل من خالل استحضارها هدف وإمنا ي ،حسبالتوظيف التارخيي ف

حتوالت عديدة يف جوانب  ة،الفرنسي الغطرسة فيها الدولة اجلزائرية نتيجةً اليت عرفت ،التارخيية

  .خمتلفة سياسية واجتماعية وثقافية

  )صورة األنا و اآلخر في الرواية: (المرجعية االجتماعية:رابعا

كما جندها أولت اهتماما كبريا   ،اآلخراألنا و  اجلدلية بني عالقةلل احتواءً أكثر الفنون الرواية من 

 ،آمالهفتحت أمامه ا�ال ليعرب عن أفكارهو  ،األنا الذي كان الطرف األضعف يف كل مرةب

ومبا أ�ا تعد من أقدر الفنون على تقدمي تفاصيل احلياة بكل حقائقها وأوهامها، مما يتيح "،وخيباته

طريق فهم  إذ تستطيع أن تفتح أمام املتلقي ؛فيها" اآلخر"و" األنا"بني سة إشكالية العالقة لنا درا

اآلخر "رغم من وجود بال ،"أنا وحاييم"مر خيتلف يف رواية لكن األ 27"الذات واآلخر معا

مل  ختالفه يف العقيدة  واجلذر،ااآلخر النبيل واملساملالطرف يقابله  ،احملتل واملغتصب "الفرنسي

اليهودية  عائالتمنوذج لل" حاييم اليهودي وعائلته. "مينعه من العيش املشرتك حتت راية اإلنسانية
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 ،واحلياة الكرمية يف أجواء احلربها امتيازات فرنسا والتجنيس لضمان احلرية اليت مل تغر  ،اجلزائرية

  .م وعادا�مهانتمائ على ةظافاحملصلهم و حنياز أللوا االظبل ف

 جية كتابة جديدة تشكلت ماد�ا من مواضيع هلايإّن البعد الرمزي هلذه الرواية مسح خبلق اسرتات

واآلخر اهلوية والتاريخ الوطين، حيث جعل من صدى واسع يف الفكر العريب والغريب األنا 

انطالقا من هذا سنقدم قراءة . شخصياته ومنط تفكريها صورة تعكس احلياة يف تلك الفرتة

  :للثنائية

  ):مالمح تشكل الهوية الجزائريةالذات و (األنا صورة  -1

 ،ر احلياة يف ا�تمع اجلزائري اليت مل تغري احلرب منها شيئاعرضت الرواية العديد من العادات وصو 

بطعم  فمن خالهلا حتس،أي عائلة جزائرية كانت متمسكة بعادا�ا وقيمهاكفعائلة أرسالن مثلها  

 احلميمية، من خالل تلك األوصاف من أضفى على احلكي نكهة قريبة" ما  اهلوية الوطنية

 ث لنا عن األطباق التقليدية واللباس اجلزائري األصيلفتحد ،28"املناسبة والسرود الدقيقة

ولكين كنت أيضا أخربت حاييم عن حفل ": ورد ذلك يف قوله ،واالحتفال باملناسبات الدينية

وقلت له إين متنيت لو أنه كان حاضرا معي ليشاهد فانتازيا اخليالة ويأكل . �اية موسم احلصاد

عادات اليت كانت تتميز �ا الذات اجلزائرية جعلتها هذه ال ،29"مشوينا وسفة الكسكس بالعسل

 ،وإمنا كانت نقطة القوة الدافعة للتمسك بالوطن واهلوية ،ال تستسلم لواقعها الذي فرض عليها

يف املطبخ، وكانت ال خترجها  نة األوايناأخرجت مواعني الفخار واملالعق الفضية من خز " :يقول

للفطور والغذاء  ،وحضرت يل. مهمة جتتمع العائلة خالهلا إال للخاصة من الضيوف أو يف مناسبة

، 30"  ...مأكواليت احللوة اللذيذة احلارة والدمسة، من بغرير ومسمن ومبسس ،والعشوية والعشاء

ترتدي امللحفة أو  فال تتخللهن إال نادرا امرأة من األهايل املسلمني" :يقول ،وكان للباس أيضا دور

و بعباءة وكنبوش أ ،قليدي، هو أيضاأو رجل يف لباسه الت. يف اخلروج لباسها التقليدي ،احلايك

والوعي  فالذات هنا وصلت إىل ذورة النضج 31" شاشية على رأسه وآخر بطربوش غالبا

تستثمر الرواية مقومات اهلوية املرتبطة انطالقا من هذه األفكار احملورية  .واهلوية) الوطن(باملكان

وحضورها يدل على التمسك باملكونات االجتماعي يف تلك الفرتة بالواقع املعيش واملستوى 

  .األساسية للثقافة اجلزائرية

  صورة اليهود في الرواية-2
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وفجر العديد من األسئلة عن  ،أثار احلديث عن اليهود يف الرواية حيزا واسعا من اجلدال 

شارك  ،ودي إنسانا مميزاأن جيعل من  الشخص اليه ،األسباب احلقيقية اليت أدت باحلبيب السائح

يف الثورة وهو الذي عرف تارخييا خبيانته ومواالته لالستعمار، لكن املتصفح للرواية جيده يتحدث 

ألن هذا هو األصل يف  ،عن العالقات اإلنسانية اليت يسودها التسامح الديين رغم االختالف

لتمييز الذي دمر حياة احلياة أن تبىن العالقات على التفاهم والتحاور ال على العنف وا

والثانية . األوىل ملوشي والد حاييم بعمامة من اجلوخ: صور نصفية مكربة  يف براويز: "يقول.البشر

كم وجد�ا يف نظر�ا الطيبة املساملة وحلي أذنيها ورقبتها وشدة عصابة رأسها . لوالدته زهرية مساح

إىل  ة احملافظة واملندجمة يف اجلزائرينيعائلة حاييم كانت من العائالت اليهودي، و 32"!تشبه جديت

 ،، وهذا ما عرض حاييم للتمييز العنصري ومت اعتباره من األندجيان املتخلفنيحد شعورها بالوطنية

فدليلهم بالنسبة حلاييم بن ميمون أنه ال يزال يستعمل امسا  "ألنه مل يغري امسه إىل اسم أورويب، 

كما فعلت ذلك عائالت من اليهود املستفيدين من   ،ويبكان جيب على عائلته أن تغريه باسم أور 

عائلة بن ميمون اليت نزحت من األغواط بعد احتالهلا يف بداية املنتصف "، و33" قانون التجنيس

الثاين من القرن املاضي، كما حدثين عنها حاييم ذات مرة، كان لسان أفرادها مستقيما وسليما يف 

من خالل ف ،34"بقية اليهود األهايل يف جهات ومدن أخرى نطقهم األصوات العربية، مثلهم مثل

وما أراد هلا الكاتب أن   ،صورة اليهودي اليت مثلها حاييم وعائلتهيف الرواية هذا املقطع جتسدت 

تتكلم اللغة العربية وتشرتك مع العرب فيبعض العادات والتقاليد  ،االنفتاح والتحاوره من بتتصف 

كما يف مراسم   ،عوائد األعراس عند عائالت اليهود واملسلمني وتشا�ها"واخلاصة باألكل والزواج 

وألبسة الرجال،  !مشيا أو يف هودج أو على ظهر دابة ،موكب العروس يوم زفها إىل بيت العريس

أجبت أن عائليت مثل "و ،35" ...هلذا وذاك منزلته االجتماعية ،يف تلك األعراس تصف وحدها

ولكن ملاذا كنت سأشعر بالغثيان لو أن املدير طلب مين  ،تلك اللحوم عائلة حاييم ال تأكالن من

أن أخصص له بعض تلك اللحوم بأمسائها، كما كنت أراها أحيانا يف دكاكني اجلزارين غري 

فكانت  ،36"املسلمني واليهود مسلوخة معلقة من قوامها يف معاقف أو مقطعة على طاولة العرض

  .املسلمني يف عادات كثرية، رفضت  االستعمار وجرائمه هذه العائلة اليهودية تشرتك مع

  :المرجعية الدينية: خامسا
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استند فيها على املبادئ ،انطالقا من أحداث الرواية وموضوعها جند أن الكاتب وظف مؤشرات

والديانة اليهودية اليت حافظت عليها عائلة  ،توضح اخلصوصية الدينية لإلسالم واألسس اليت

خيتلف أن الدين السماوي أو الدين الوضعي لديه مادة غنية وعميقة معرفيا  ال أحد"حاييم، 

فالدين هو أحد  ،لتكون مرجعية من املرجعيات اليت قد يرتكز عليها الكتاب ،وفلسفيا وثقافيا

تبعا  ،واملرجعية اليت يلجأ إليها بعض الكتاب حينما يفكرون يف كتابة نص ما ،منابع الثقافة

وقد نصت األديان  على  ،37"واملبادئ اليت يؤمن �ا هذا الكاتب أو ذاك �موعة من القيم

إذ أن . ضرورة العيش املشرتك واالبتعاد عن التعصب الديين من أجل ضمان السالم والتسامح

الدين يشكل اجلزء األكرب من هوية وثقافة ا�تمعات، واحلبيب السائح طرح فكرة جوهرية مفادها 

هي األمشل وطعم احلياة اهلادئة تقوم على  اإلنسانيةالعداوة والبغضاء ألن أن االختالف ال يولد 

بل  ،لالنغالق على اآلخرسببا واالختالف يف الدين واملعتقدات ليس  ،تقبل اآلخر والتحاور معه

من املؤشرات . يبقى املعتقد حرية شخصية ،اخللقجيب االنفتاح والتسامح ما دمنا نشرتك يف 

تبسم مث  !أعتقد أن يف دينك كما يف ديين عريا �ذا الذي كان عليه متثال مدرستنا ال":الدينية نذكر

العري  !لذلك يصفوننا بأهل احلرام" فقرأت إيلّ  ،باحلذر نفسه ،على كراسه وأدارهكتب بدوره 

من هذا أن يهود اجلزائر ومسلميها قدميا  الواضح ،38"!وأكل اللحم من غري ذبح حرام. حرام

ال أنسى أيضا مناسبة املولد " ل أيضااقو  .بادئ يف أكل اللحم وجتنب العريض امليشرتكون يف بع

وجه  ىاستحوذ عل... بو حاييمألنا موشي  النبوي والديك املعروف بريش نوار الفول الذي ذحبه

استحوذا مل أعرفه من قبل وهي تقص علي، وأنا طفل نشأة الين حممد، فرحت حينها  ،جديت

االحتفال باملناسبات  ،39"ئال أكانت تشبه صور األطفال الصغار يف سنه؟أختيل له صورا متسا

يضيف ،وحىت يف أصعب أيامهم مل يتخلوا عنها ،الدينية من العادات اليت متيز اجلزائريني منذ القدم

بطاجني رقاق آخر يف عاشوراء القادمة أو املولد النبوي، إن صادف ذلك عوديت  ووعدتين"

بإيقاد  ؛بويإىل غرفيت، حدثتها عن احتفاء أهل حي القصبة باملولد النوقبل أن أقوم . لعطلة

هكذا كانت والزالت صور االحتفال باملناسبات ، 40"خراج الصدقاتالشموع وربط احلناء وإ

  .الدينية اليت توارثتها األجيال

حلروف قرأت اسم حاييم بنميمون حتت النجمة السداسية حمفورا با" جاءأما عن الديانة اليهودية 

ممددا يف حلده  ،ولوهلة تومهت حاييم بوجهه احلي الذي رأيته عليه آخر مرة يف وهران" ،41"العربية
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فقد كان ذكر يل مرة أن كثريا منهم يف الشتات يؤمن  !مل يزحف حتت الرتاب جبسده إىل القدس

املعتقدات  تعد هذه من ،42"وعرب يل أن روح اإلنسان ختلد يف مساء الرتبة اليت نبت فيها. بذلك

باإلضافة ، ملا يفارق احلياة ختلد روحه يف مساء الرتبة اليت نشأ فيها اإلنساناليهودية اليت تقول بأن 

يتضح أيضا أنه على اطالع ومعرفة واسعة بالديانة  اإلسالميةإىل دراية الكاتب باملرجعية الدينية 

  .اليهودية وخصائصهم

  :خاتمة

ليسقط عليه كل مدركاته  ،رحبا للروائي ألدبية اليت تفتح فضاءً توصف الرواية بأ�ا من األجناس ا

وفقا  ،فيطرح القضايا املسكوت عنها والصراعات اليت تواجه ا�تمع ،ومعارفه اليت تكتنزها ذاكرته

ومن خالل قراءتنا لرواية أنا وحاييم وحتليلها وفقا  ،لقالب فين خيضع للجمالية الشكلية واللغوية

  :أمههافية وقفنا على مجلة من النقاط للمرجعيات الثقا

على  إسقاطهن بدافع بعثه من جديد و أن عودة الكاتب إىل املاضي واستعادة الذاكرة التارخيية كا-

  .احلاضر

متظهرت املرجعيات الثقافية يف رواية أنا وحاييم من خالل جمموعة من املؤشرات واملعطيات  -

  : أبرزها

 ،الضوء على فرتات مهمة زمن االحتالل الفرنسي للجزائر السرد التارخيي لألحداث وتسليط

خصوصية املكان الذي ميثل االنتماء واهلوية بالنسبة للجزائريني الذين متسكوا به وبعادا�م 

  .وتقاليدهم

التحوالت تتصارع الذات اجلزائرية مع اآلخر الفرنسي من أجل التأكيد على هويتها يف ظل  -

  ..يديولوجية اليت فرضها املستعمراألالسياسية واالجتماعية و 

رجعيات الثقافية املف يوظفكان ت،واحتوائه بالتاريخالواسع على وجود الوعي  أكدت الرواية-

قدرته يف حتقيق الكثافة املرجعية على  ،أبانتمميزة حمكمةبطريقة و ، ومبستوى راق جدا واسعبشكل 

  .ورات املرتبطة باملاضي وا�تمعة جمموعة من التصر ساهم يف بلو  مما اليت يفرضها السرد

قدمت لنا الرواية رسالة نبيلة عن التعايش  ،االختالف يف األديان والعرق ليس سببا لنبذ اآلخر -

  .السلمي والتسامح الديين
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واستطاع أن يلج يف  ،لثقافة من مجيع مظاهرها التارخيية واالجتماعية والدينيةروائي اتناول ال -

  .ن ينزاح عن التقنيات الفنية واجلمالية للروايةدون أ ،أعماق ا�تمع

كأ�ا جزء من هوية ال ميكن هكذا غدت هذه املرجعيات نقاط تواصل إنساين تتقبلها العقول  و -

التساؤل عن مدى صحتها وواقعيتها، إمنا يشحنها املرجعيات ال يقوم الفكر ب ألن، نسيا�ا

  .روحهااالستحضار بطاقة إجيابية كو�ا فكرة سامية يف 

  .املرجعيات الثقافية حتولت إىل بُعد مجايل يقصد كرموز داللية إحيائية للتواصل واإلعجاب  -

  هوامش
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و يعتمد عليه  ييعد الكتاب املدرسي وسيلة تعليمية، يستعمله املعلم واملتعلم كمرجع أساس           

لبناء التعلمات، وقد شهدت املنظومة الرتبوية تغيريات كثرية يف السنوات األخرية، مطبقة مايسمى مبناهج 

  .ق مع فلسفتها وتوجها�ااجليل الثاين، مادفع إىل تعديل الكتب املدرسية مبا يتواف

�دف الدراسة إىل وصف وحتليل املضمون النحوي لكتاب اللغة العربية للسنة اخلامسة من التعليم      

  .م2019/2020االبتدائي، الذي مت إخرجه وتوزيعه مع بداية املوسم الدراسي 

  : اعتمدت الدراسة على آليات املنهج الوصفي متناولة

 .ة يف تدريس قواعد النحو خالل مرحلة التعليم االبتدائيتوجه املدرسة اجلزائري -

 .التعريف بكتاب القراءة للسنة اخلامسة من التعليم االبتدائي املوافق ملناهج اجليل الثاين -

تقدمي نشاط الرتاكيب النحوية من خالل ماجاء به الكتاب اجلديد وحتليل مضمون مقرر  -

 .نشاط النحو

 .صية يف تدريس الرتاكيب النحويةانعكاسات اعتماد املقاربة الن -

 .نصوص القراءة وتوافقها مع مستوى املتعلمني واحتياجا�م -

  .يف الكتاب ومدى حتقيقها لوظيفتها يف الدرس سَتعَملةـمُ ـالنحوية ال الشواهد -

 .بتدائياسنة خامسة، تعليم درسي،  مكتاب قواعد حنوية،  : الكلمات المفتاح 

Abstract :  

                                                           
  sila.wasoula@gmail.com. ركة وسيلةمعا  *
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The textbook is an educational means used by the teacher and the learner as 
the basic reference and depends on it to build learning, the educational 
system has witnessed many changes in recent years, applying what is called 
the second generation curricula, and we fall into amending text books in 
accordance with its philosophy and orientations. 
The study aims to collate and analyze the grammar of the Arabic language 
textbook of the fifth year primary education, which was produced and 
distributed at the beginning of the 2019/2020 academic year. 
The study relied on the descriptive method mechanisms addressing:  
-  The Algerian school aims to teach grammar in primary school. 
-  Introducing the textbook of the fifth year primary education corresponding 
to the curricula of the second generation. 
-  Introducing the activity of grammatical structures through the contents of 
the new book and analyzing the content of the grammar activity course. 
-  The implications of adopting the textual approach in teaching grammatical 
structures. 
-  Reading texts and their suitability with the level of learners and their 
needs. 
-  The grammatical examples used in the book and the extent to which they 
fulfilled their function in the lesson. 
Keywords: Grammatical rules, School textbook, Fifth year, Primary 
education 

 
    :مقدمة

باعتبارها «تعترب اللغة العربية من أهم األنشطة اليت يتلقاها املتعلم يف مرحلة التعليم االبتدائي       

اللغة الوطنية الرمسية ومكونا رئيسا للهوية الوطنية، ولغة التدريس لكافة املواد التعليمية يف املراحل 

/ ا هو مفتاح العملية التعليمية ولذلك فإن التحكم فيه. الثالث، فهي بذلك كفاءة عرضية

التعلمية، وإرساء املوارد وتنمية الكفاءات اليت متكن املتعلم من هيكلة فكره، وتكوين شخصيته، 

وال يتحقق ذلك إال بالتحكم ، 1»كتابة يف خمتلف وضعيات احلياة اليوميةالوالتواصل �ا مشافهة و 

للسان من الزلل، و جاءت مناهج اجليل الثاين لتعزز يف تراكيبها النحوية باعتبارها األداة اليت تقي ا

طُبـَِّقت على الطورين  فقد، حساس باالنتماءوالتمسك باهلوية واإل نسانيةتلك القيم الوطنية واإل

خالل املوسم الدراسي  )والرابعة الثالثة السنة( والثاين) السنة األوىل والثانية(األول 

يف  توجهها وفلسفتها،ومناشري ووثائق تفسر من خالل إخرج كتب جديدة  ،م2016/2017
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حني بقي الطور الثالث املتمثل يف السنة اخلامسة يستخدم كتب مناهج اجليل األول مع بعض 

التغيريات اليت أتت �ا وثائق تكييف الكتب وفق اجليل الثاين، حىت مت إخراج كتب جديدة يف 

مع دليل املعلم والوثيقة املرافقة، ومن  وفق مناهج اجليل الثاين، م2019/2020وسم الدراسي امل

، وهو املدونة املعنية بالدراسة، مركزين على مضمون نشاط الرتاكيب لغة العربيةالقراءة لبينها كتاب 

  .النحوية، وكيف مت تناوله

واليت تتعلق بنشاط اللغة  ا مناهج اجليل الثايناجلدول التايل أهم التغيريات اليت جاءت � يعرض

  :العربية

  
  : تعريف القواعد النحوية -أوال
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 : القواعد: قال الزجاج... أصل األس، والقواعد اإلساس، وقواعد البيت إساسه ،« : القاعدة  -

خشبات أربع معرتضة يف أسفله تركب عيدان : أساطني البناء اليت تعمده، وقواعد اهلودج

  2»اهلودج فيها

  .بىن عليها الشيءليت يُ يتضمن املعىن اللغوي مفهوم األساس والركيزة ا

  :النحو -

عن أهل اليونان، فيما يذكر املرتمجون العارفون بلسا�م ولغتهم « يف لسان العرب  ورد :لغة    

  .حنوا:أ�م يسمون علم األلفاظ والعناية بالبحث عنه

ه القصد والطريق، يكون ظرفا ويكون امسا، حناه ينحو : إعراب الكالم العريب، والنحو: والنحو     

  .3»وينحاه حنوا وانتحاه، وحنوت حنوك أي قصدت قصدك 

  .4»اجلانب: والناحية...الطريق : النحو«ومن بني املعاين املبثوثة يف القاموس احمليط 

  .فالنحو التوجه والقصد والطريق ومنه اتباع أهل العربية يف طريقة كالمهم

 :اصطالحا-

مست كالم العرب يف تعريفه من إعراب وغريه   انتحاء«:من أشهر التعريفات تعريف ابن جين      

كالتشبيه، واجلمع، والتكسري واإلضافة، والنسب، وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة 

  .5»العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق �ا وإن مل يكن منهم وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها

بل مجع بني النحو  ،عراب والبناءاسعة فلم يكتفي باإلابن جين نظرته للنحو كانت و      

كما .  خيدمان بعضهمانيهذين العلمني كانا متصلني متكاملوالصرف؛ وذلك طبيعي باعتبار أن 

أشار إىل الغاية من النحو؛ وهي رد من أخطأ من غري العرب إىل الصواب، فتعليم النحو ليس هو 

تكفل سالمة التعبري وصحة أدائه، وسيلة «ماينجر عن تعليمه؛ إذ يعترب  بلالغاية يف حد ذاته، 

  .6»وفهم أفكاره وإدراك معانيه يف غري لبس أو غموض

و يقوم اللسان ويصلح فتتضح أمهية النحو، أو بصيغة أدق أمهية تدريس النحو وتعلمه فه     

 ة للغة الفرد بأن جتعله خيتار الرتاكيب الصحيحة اليت تؤدي املعىنمَ ظِّ نَ آلية مُ «فهو ،مابه من عوج

وحتسن أسلوب املتكلم وجتمله من خالل العوارض املختلفة اليت تظهر يف الكالم من حذف 

  7»وإضمار وتقدمي وتأخري
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 واألسسوباجلمع بني مفهومي القواعد والنحو يتبني أن القواعد النحوية هي تلك القوانني 

بطة بني أجزاء الرتكيب املستنبطة من اللغة العربية واليت تتعلق بضبط أواخر الكلم، والعالقات الرا

نظمتها، أقوانني اللغة و  «وهي . اللغوي، واليت من شأ�ا محاية املتكلم من الوقوع يف األخطاء

ابتدعها أهل اللغة، وتعارفوا عليها، وطبقوها يف استعماال�م اللغوية، وأصبحت معيارا للحكم 

  8»على صحة هذا االستعمال من عدمه

النحو عملية تقنني للقواعد والتعميمات اليت «ين جماور بقولهصالح الد.ويؤكد هذا التوجه د

تصف تركيب اجلمل والكلمات وعملها يف حالة االستعمال، كما تقنن القواعد والتعميمات اليت 

تتعلق بضبط أواخر  الكلمات وهو كذلك دراسة للعالقات بني الكلمات يف اجلمل والعبارات 

  .9»�ا يتم التعبري عن األفكاره وقائد إىل الطرق اليت جِّ وَ فهو مُ 

يعمل النحو على ترشيد فهم الكالم بعد أن كان له دور فعال يف إنشاء قوالب لغوية       

تستوعب املعاين، فالتعبري عن األفكار يتطلب تركيب رموز لغوية ذات داللة ضمن قواعد النحو 

إلفصاح عن الصور الذهنية املتعارف عليها، وبذلك فالنحو حيول دون الوقوع يف اخلطأ عند ا

  .ل من صور مسعيةبَ قْ تَـ سْ بالكالم ، ويف الوقت نفسه مينع اللبس يف فهم ما يُ 

  :تدريس القواعد النحوية في المرحلة االبتدائية - ثانيا

، تتعامل معهاإن مرحلة التعليم االبتدائي هلا خصوصيتها من حيث الفئة العمرية اليت      

 ينتقل إىل مرحلة التجريد بعد، حىت يفهم تلك العالقات فالطفل دون العشر سنوات مل

لذلك وجب األخذ بالنحو التعليمي  املعنوية بني الكلمات  املكونة للرتكيب اللغوي،

الفعل (ال يتم التطرق إىل املفاهيم األساسية للقواعد فواالبتعاد عن نظريات النحو العلمي، 

،حىت  )ابتدائي السنة األوىل والثانية( األطوار األوىل يف...) والفاعل واملفعول به املبتدأ اخلرب 

يف السنتني  إذ يكفييصل املتعلم إىل درجة من الوعي التجريدي، انطالقا من السنة الثالثة، 

يتم تقومي لسانه عن طريق ممارسة اللغة و تصحيحها من  حيثالنحو ضمنيا  تلقينه ْني تَـ ولَ األُ 

قادرا يصبح و  ،يكتسبها عن طريق األذن املوسيقيةأن  إىل .قبل املعلم دون التطرق لألسباب

ح مايستثقله اللسان، فتعليم النحو يف هذه املرحلة ال خيرج عن اهلدف األساسي ا تقبعلى اس

منهاج التعليم االبتدائي أن فقد ورد يف  .لتعليم اللغة وهو التواصل وصون اللسان من الزلل

  :م هو جعله قادرا على أنللمتعلاهلدف من تعليم اللغة العربية 
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يفهم خطابات منطوقة من أمناط متنوعة ويتجاوب معها، من شىت الوسائط ويف  - «

  .سياقات خمتلفة

يتواصل بلسان عريب ويعرب عن رأيه، ويوضح وجهة نظره ويعللها، يف املواقف اليومية  - 

 .وعرب خمتلف الوسائط ويف سياقات خمتلفة

ءة مسرتسلة واعية، من وسائط خمتلفة مشكولة أو غري يقرأ نصوصا خمتلفة األمناط ، قرا - 

 .مشكولة

يتواصل كتابة بنصوص منسجمة من خمتلف األمناط ، وينجز مشاريع كتابية هلا دالالت  - 

 .10»اجتماعية

يُقدَّم نشاط الرتاكيب النحوية ضمن املقاربة النصية وهي املقاربة اليت جتعل النص حمورا      

 قدَّم خالهلايُ ، وتدوم احلصة  اليت )حنو صرف وإمالء(اللغوية  تدور يف فلكه كل األنشطة

بناء وضعية  ،نطالقاالوضعية : جمزأة إىل مراحل  دقيقةنيوأربع االنحوية مخسدرس القواعد 

س و در أحد استثمار املكتسبات، ومتثل الوثيقة التالية مذكرة لكيفية تناول  وضعيةو ، التعلمات

  .القواعد النحوية

  .سليمة علواين: تاذةإعداد األس

  .معلمة التعليم االبتدائي السنة اخلامسة 

  .زانة البيضاء - قيدوم العيد: مؤسسة العمل
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  :ونالحظ اعتماد النظرة التقليدية واليت تتلخص يف املراحل التالية

  .مالحظة األمثلة - «
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 .التعريف مبوضوع الدرس أو توضيح القاعدة اللغوية - 

 .ة إىل الدرسالتمارين التطبيقية العائد - 

وهذه املراحل تدل على أن التلميذ قام بتطبيق القواعد املنصوص عليها ضمن املنهج      

التقليدي حىت يصبح متمكنا من الكالم الصحيح ويستقيم لسانه انطالقا من حفظه للقواعد 

  .11»مث تطبيقها كما حفظها

 ،ونقد ،وتركيب ،ة من حتليلوهي طريقة جافة جتعل املتعلم ال يستخدم مهاراته الذهني      

بل يكتفي بالتذكر وتطبيق ماخزنه حلل التمارين اليت يف معظمها تفتقر لتحفيز املتعلمني على 

 .اإلبداع واإلنتاج إال يف حصص التعبري الكتايب

 :تعريف الكتاب المدرسي - ثالثا

الطريقة اليت الصورة التطبيقية للمحتوى التعليمي وهو الذي يرشد املعلم إىل «يعرف بأنه 

يستطيع �ا إجناز أهداف املنهاج العامة واخلاصة، كما أنه ميثل يف الوقت نفسه الوسيلة 

األكثر ثقة يف يد التلميذ نظرا ملقياس الصرامة اليت ختضع هلا حمتوياته من قبل السلطات 

  .12»العليا

ليمي، لتعفهو وسيلة تعليمية يستغلها األستاذ واملتعلم حسب مقتضيات املوقف ا     

يساعد يف بناء التعلمات وحتديد األهداف املتوخاة من الدروس،  و ميثل مرجعا مهما

يضع بني يدي املتعلم موارد هامة من « وكيفية التحضري هلا بالنسبة لألستاذ، يف حني 

النصوص وأنشطتها، رغبة يف إكساب املتعلم قاعدة علمية متينة، وبناء كفاءات 

، فهو خيدم األستاذ واملتعلم على 13»إىل الكفاءات العرضية والقيم، باإلضافة ... املواد

  .حد سواء

  :التعريف بكتاب القراءة سنة خامسة - رابعا

هو كتاب اللغة العربية ملستوى اخلامسة من التعليم االبتدائي، طباعة الديوان الوطين      

 .، طبعة أوىلم2019/2020للمطبوعات املدرسية لسنة 

  .ت يف دليل املعلمعَ اللغة العربية إال نصوص فهم املنطوق اليت مجُِ  يتضمن كل أنشطة

  : جلنة التأليف - 

 .بن الصيد بوريل سراب     مفتشة التعليم االبتدائي - 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  262 - 243: ص 

 

251 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 .حلفاوية داود وفاء          أستاذة التعليم االبتدائي - 

 .بن عاشور عفاف          أستاذة التعليم االبتدائي - 

 .معلمة التعليم االبتدائيبوسالمة عائشة             - 

  :الفريق التقين - 

 .فوزية مليك:         التصميم والرتكيب - 

 .زهية يونسي مشول:              الرسومات - 

 .زهري حيياوي:           معاجلة الصور - 

 .زهرة بودايل و شريف عزواوي:                  التنسيق - 

  :حمتوى الكتاب - 

املنهج  يها املؤلفون التالميذ بدا واضحا أن الكتاب يتبىنمن خالل املقدمة اليت خياطب ف      

أن اللغة وحدة مرتابطة الفروع، وما تقسيمها بني «، حيث ورد فيها  املتكامل يف تعليم اللغة

تعرف نواحي  -يقصد املتعلم-استماع وقراءة وتعبري وحتليل وقواعد، إال تشريح يسهل عليك

حظة والتساؤل والتقصي والرتكيز، حىت إذا انربيت للتعبري خمتلفة من أوجه اللغة، بطريقة املال

واإلبداع، اكتملت لديك عناصر الشكل واملعىن، فيجيء إنتاجك يف التعبري بني الشفهي والكتايب 

  .14»متناسقا متكامال

والغاية من تدريس اللغة هو حتقيق التواصل يف أحسن صورة وعلى درجة من اإلبداع سواء يف      

  .كتايب أو الشفهياجلانب ال

يتضمن الكتاب مثانية مقاطع تعليمية، يعاجل كل مقطع جمموعة من املواضيع الفكرية والثقافية من 

فهم املنطوق، تعبري شفوي، قراءة، تراكيب حنوية، صيغ صرفية، قواعد (خالل األنشطة اللغوية 

م فهم املنطوق والتعبري ، مدعما مبجموعة من املشاهد اليت ختد)إمالئية، حمفوظات، تعبري كتايب

  .الشفوي ونصوص القراءة

 :نشاط التراكيب النحوية من خالل الكتاب -خامسا

  :المقرر الدراسي -1
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ثالثة وعشرين درسا عين البحث بالرتاكيب النحوية من خالل ماورد يف الكتاب، فقد عرض       

  : مرتبة كالتايل

  
  : ويتميز توزيع دروس املقرر بـ

دروس «وهي نظرية بنوية تدرس اللغة انطالقا من الكل حنو األجزاء،  :النظرة الكلية - 

الكتاب ترتكز حول البنية األساسية للرتكيب اللغوي املتثلة يف اجلملة وماينضوي حتتها 

من عناصر أساسية حبيث تستهل القائمة باجلملة وبعض جتليا�ا السياقية، ويعرج على 

) فاعل+ فعل الزم ) (مفعول به+ فاعل+ عديفعل مت(اجلملة الفعلية وبعض أشكاهلا 

) فاعل(لتصل إىل التفاصيل يف أجزاء هذه اجلملة ) نائب فاعل+ فعل مبين للمجهول(
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اجلملة االمسية ( ويتم النظر بعد ذلك يف اجلملة اإلمسية وبعض جتليا�ا ). املفعول به(

 . 15»)ااجلملة االمسية املنسوخة بإن وأخوا�) (املنسوخة بكان وأخوا�ا

تقدمي الرتاكيب اإلسنادية على الغري اإلسنادية كاجلملة الفعلية ومايتولد عنها من فاعل  - 

 ...ونائب فاعل، وتأخري الرتاكيب الغري إسنادية كاملفعول املطلق واالستثناء والعطف 

، عة من الظواهر اللغوية املتشا�ةوقد اعتمد الكتاب على مقابلة جممو :املنهج املقارن - 

، املضارع املنصوب مسيةومن ذلك اجلملة الفعلية واالاء بأضدادها تعرف، فاألشي

إذ أظهرت اللسانيات التقابلية «.وا�زوم، مجع املذكر السامل، مجع املؤنث السامل 

احلديثة مدى أمهية وتأثري عملية املقارنة بني اخلصائص اللغوية يف تعزيز التقبل 

 .16»واالستيعاب عند متعلم اللغة

ترتيب الدروس ال بد أن خيضع لتفكري معمق قبل طرحه، حىت يتم جتنب الالمنطقية       

والقطيعة يف عرضها، إذ عليها أن ترد مرتابطة مشكلة جمموعات لغوية تسمح للمتعلم من 

فال قيمة لوحدات لغوية الواحدة منها مأخوذة مبعزل عن ا�موع، بل إ�ا تتحقق « استيعا�ا 

، وال نرى يف 17»ها وبتداخلها لتشكل يف جمموعها وحدة متكاملة ومنسجمةبالتقابل فيما بين

املعرب : تأخري بعض الدروس مايفيد املتعلم بل بالعكس، تقدميها يعود بفائدة أكرب مثل 

واملبين وعالمات اإلعراب األصلية والفرعية ، ومكا�ا بعد أنواع اجلملة،أيضا الالزم واملتعدي 

نائب الفاعل ونرى ضرورة تقدمي دروس أخرى مل تنل االهتمام مثل، يسبق املبين للمجهول و 

أنواع الكلمة، أنواع اجلمع، كما نقرتح تبويب املوضوعات حىت يسهل استيعا�ا، إذ ختزن يف 

  .ذهن املتعلم مرتبة حتت عناوين كربى وأخرى فرعية، مما جيعل تذكرها سريعا وفعاال

 :ونقرتح التوزيع التايل     

  .وأنواعهااجلملة  - 

  .املعرب واملبين - 

  .عالمات اإلعراب األصلية والفرعية - 

  .اجلملة املنسوخة بإن وأخوا�ا  - 

  .اجلملة املنسوخة بكان وأخوا�ا - 
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  .الفعل املاضي -:   األفعال

  .الفعل املضارع املرفوع -       

  .الفعل املضارع املنصوب -               

  .ومالفعل املضارع ا�ز  -                

  .األفعال اخلمسة -                

  .الفعل الالزم واملتعدي -               

  .املبين للمجهول ونائب الفاعل -               

  .إعراب الفعل املعتل -               

  .إعراب املفرد ومجع تكسري -:       األمساء

  .إعراب املثىن -               

  .إعراب مجع املذكر السامل -               

  .إعراب مجع املؤنث السامل -               

  .األمساء اخلمسة -               

  .املفعول املطلق -             

  .االستثناء بإال وغري وسوى -             

  .املضاف واملضاف إليه -             

  .العطف -              

  :طريقة التدريس -2

وهو  ،هل درس الرتاكيب النحوية بأالحظ وأكتشفتَ سْ تهج الكتاب املقاربة النصية إذ يُ ين      

جزء مقتطف من نص القراءة، يـُْفتَـَرض أن يتضمن شواهد ختدم القاعدة النحوية، ويسعى من 

خالهلا املعلم إىل بناء أجزاء القاعدة من خالل تنشيط التفاعل بينه وبني املتعلمني باستعمال 

  .ن األسئلة بعضها مقرتح يف كتاب املتعلمجمموعة م

ميثل الشاهد اللغوي املرجعية الرئيسية اليت تؤسس لبناء القاعدة اللغوية،  «: الشواهد - 

وعليه فهو ،  18»والنموذج الذي يقاس عليه إلثبات صحة القاعدة، والقياس عليه

يعتمد الكتاب يكتسي أمهية كبرية، ويسهم يف فهم املتعلمني وإثراء رصيدهم اللغوي، و 
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تغطية كل عناصر القاعدة  املقاربة النصية كما سلف الذكر، إال أ�ا قاصرة على

، كما أن بعض الشواهد وردت مفككة تفتقر لالنسجام والرتابط، وحنس فيها النحوية

: مع مضمون النص والقاعدة معا مثل نوعا من التكلف واملغاالة يف حماولة جلعلها تتواءم

 
داخل النص،  ةً وَ نْـ ودٍَّس للشاهد عُ  ،ص مشتت، يبدو فيه نوع من املغاالةفهذا الن     

 .وكان من األفضل استغالل املقاربة اجلملية، اليت ختدم الدرس أكثر

كما أن اختيار األمثلة من النص، جيعل املتعلم حيس بالنمطية والروتني، حمصورا يف      

وكأن الظاهرة اللغوية املدروسة ال ميكن موضوع واحد، مما َحيُدُّ من تفكريه وإبداعه، 

  .إجيادها إال يف ذلك النص واملوضوع

وبعض النصوص غري وظيفية ال تستجيب حلاجات املتعلم وال تعمل على ترقية لغته، 

فنجدها فارغة من حيث املوضوع، ضعيفة اللغة ، وأخرى تتطرق ملواضيع ليست من 

  : ومن ذلكاهتمامات املعتلم أو تفوق قدراته العقلية 

وهو نص يفتقد للقيم اليت نصت عليها مناهج اجليل الثاين، ويفتقر للرصيد : مهنة الغد - 

فالحظ هذا اجلزء  .اللغوي الذي يفرتض أن يكتسبه املتعلم فهو أقرب إىل العامية

  :املقتطف منه

  
يتميز هذا النص بكونه يتحدث عن حقبة تارخيية جمهولة بالنسبة : تاكفاريناس يتحدث - 

مدرك للعديد من التسميات  وض يف تفاصيلها جيعله تائها غريمتعلم واخللل
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فالحظ  .، مما يبعد النص عن وظيفته)مازيغ، الرومانالنوميديني، األ( واملصطلحات

  :ازدحام املعارف التارخيية اليت حتتاج لشرح مطول يف هذه الفقرة 

  
نه لعدد من القيم كالوطنية، ، رغم تضماملتعلم نص خيوض يف حقبة تارخيية ال ختدمفهو 

، فهذه املواضيع ميكن تناول فرتة زمنية أقرب للمتعلمنيمن األفضل  لكن ،والشجاعة

  .الثورة اجلزائرية أو أحد أبطاهلانصوص تتناول توفرها يف 

نه يفوق وإمنا لكو  ،وهو نص علمي بكل املقاييس، والعيب ليس يف هذا:وادي احلياة  - 

وتركيبه واملناعة، وجيعل  تهائي،  فهو يتحدث عن الدم ووظيفاالبتد مستوى املتعلم يف

املعلم يدخل يف متاهات مركزا على شرح األمور العلمية، فيغفل عن اجلانب اللغوي 

  .الذي جيب حتقيقه من احلصة

وكان من املفرتض انتقاء نصوص ختدم الوحدة التعليمية من حيث اجلانب اللغوي، 

  .ا ينهل منها املتعلمونومتثل أرقى مستوى ليكون مرجع

  :وهذا املقتطف يبني ذلك

  
      . العلوم، بدال من درس اللغةوهنا جيد املعلم نفسه يشرح درسا يف

يكتسي السؤال أمهية كبرية يف طرق التدريس النشطة فمن خالله ميكن تنشيط  :األسئلة  - 

اسهم باحلرية احلوار بني املتعلمني وكذلك حتفيزهم على التفكري، فالسؤال نابع عن إحس
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جتاه مشكلة حتتاج حلل، وال بد أن ميتلك املعلم مهارة طرح األسئلة، حبيث يرتبها 

لديهم « بطريقة تسلسلية متدرجة متكن املتعلمني من الوصول للحقائق، فيكشف عما

من فهم خاطئ يف خربا�م، فضال عن إجياد الرتابط بني األفكار الواردة يف إجابا�م، 

  .19»عرفة لدى الطلبة اعتمادا على معارفه السابقةوتعزيز بناء امل

أورد الكتاب جمموعة من األسئلة اليت تناقش الشواهد وتساعد املتعلم للوصول إىل  - 

، وقد جاءت األسئلة  مباشرة تستهدف الظاهرة اللغوية، متجاهلة اجلانب  القاعدة

يهتم بتتبع « و ال  املعنوي الذي له دور كبري يف معرفة الوظيفة النحوية ،إذ أن النح

عالمات اإلعراب والبناء وحسب، بل هو علم يهتم أيضا مبعاين الكالم ومقاصد 

، فمن الضروري إبراز املعاين اليت تتضمنها األمثلة و دور كل عنصر يف  20»املتكلمني

  . اجلملة، مما يساعد املتعلمني على ربط النحو باملعىن واستشعار أمهية ذلك 

ثر الكتايب املقدم للمتعلم، وقد متيز الكتاب بتحديده ملعامل القاعدة تعترب األ: القاعدة - 

النحوية، ما يساعد املعلم وخيلصه من مشكل إعداد امللخص الذي خيشى فيه أن يـُْفرِط 

أو أن يـَُفرِّط فيكون مقصرا يف  ،يف املعارف فيكون قد قدم ما يفوق مستوى متعلميه

االختصار والطابع التعليمي، وهذا مستحسن  ت بأثبت، طغى عليهاِمسَ حقهم، وقد وُ 

أسطر، إال أن التلخيص الذي َميُسُّ باملعارف األساسية  سبعةللغاية، فأغلبها ال تتجاوز 

يـَُعدُّ غفلة وضعفا يف تقدمي املادة النحوية، فمنها ما كان يفتقر للدقة والتفصيل ومن 

  .ذلك درس حروف العطف

  
وف العطف واليت نالحظ فيها عدم إدراج معاين حروف العطف متثل الصورة قاعدة درس حر      

فهذا األمر ليس باملعقد الذي يستوجب حذفه يف هذا  ،ونرى يف ذلك تقصريا. وهي مهمة جدا
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املستوى، وإمنا يستدعي ضرورة تقدميها للمتعلمني بغرض حتسني مستوى تعبريا�م وعدم الوقوع 

  .يف خطأ توظيفها

عد كل قاعدة حنوية منوذجا إعرابيا واحد، ونرى أن ذلك غري كاف، كما خصص الكتاب ب     

اليت كان من -فلو أدرج على األقل مثالني أو ثالثة، ولكن أكثر ما يعاب على هذه النماذج 

أ�ا يف كثري  -املفروض أن تكون دعما للمتعلمني ومنوذجا يتبعونه وينسجون إجابا�م على منواله

يست من املقرر الدراسي ال يف السنة اخلامسة وال قبلها، مثل من احلاالت تتضمن ظواهر ل

  . وهي موضوعات جمردة تفوق مستوى املتعلمني...الضمري املتصل، الضمري املسترت

   

  
عملية إجرائية الغرض منه تدريب « يعرف التمرين اللغوي على أنه : التمارين اللغوية - 

، ويتم ذلك يف صوغ أسئلة إجرائية تكون املتعلم لرتسيخ بعض القواعد واألنظمة اللغوية

هذه املعلومات  ترسخى مبثابة تشخيص لصعوبات املتعلم والتأكد من مد

  .21»واملكتسبات

تنعدم التمارين اللغوية احلينية يف الكتاب، وقد مت ختصيص كتاب األنشطة لتقدمي          

  .التمارين والتطبيقات

  : الشكل -3
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يف ا�ال الرتبوي كاسرتتيجية من قبل نوفك وقوين «ت وقد استعمل: خرائط املفاهيم - 

منذ أوائل الستينات حتت اسم منظومة املفاهيم أو خرائط املفاهيم، وهي عبارة عن 

أشكال ختطيطية تربط املفاهيم ببعضها البعض عن طريق خطوط أو أسهم يكتب 

  .22»عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بني مفهوم وآخر

وهذه املخططات قادرة على تسهيل استيعاب املتعلمني وكذلك تساعد على تبويب املعارف      

أن  يستحسنتقدمي النحو عبد الرمحان احلاج صاحل يرى أن فاليت تلقاها وتصنيفها بني أصل وفرع، 

على شكل رسوم بيانية بسيطة يشار فيها إىل العالقات والعمليات بالرموز، ومن أحسن « يكون

                   ، واألسهم[ ]،()واألقواس + ائل للتبسيط االعتماد على الصياغة الرياضية ، كعالمات اجلمعالوس

  23»كل ما يساعد على إبراز العالقات البنيوية اليت تربط العناصرو 

صفحاته  ضمنة للعديد من الدروس صَ خِّ لَ مُ ـاملفامهية الصصة للخرائط يف الكتاب مساحة خم وجند

األخرية، نشيد بذلك كثريا فهي طريقة فعالة تسهل على املتعلم ترسيخ معارفه ، وجتعله متمسكا 

 .بكتابه

 املعلومات بني املنطقي والربط االنتباه، جذب على يساعد اللون«: الطباعة واأللوان - 

  24»يف الدرس الرئيسة املفاهيم على التأكيد يف ستخدمي كما. .. عنها البحث وسرعة

لذلك نالحظ أن الكتاب قد استغل هذه النقطة بشكل جيد إذ ميز بني األمثلة 

 .والقاعدة، واستعمل األلوان لتوضيح العناوين والكلمات الرئيسية يف الدرس

ستعملت األطر لتقسيم ت النماذج اإلعرابية بلون مغاير من أجل إبرازها، وانَ وِّ كما لُ 

صفحة الكتاب، فالفصل بني األمثلة والقاعدة والنموذج اإلعرايب يسهم يف تركيز 

  .املتعلمني وشد انتباههم، وجتنب التيهان

  :الخاتمة

، فهو من أكثر الوسائل فاعلية، كما مكانة مهمة يف العملية التعليميةحيتل الكتاب املدرسي      

طرف وزارة الرتبية باعتباره مرتمجا للمنهاج، والوسيلة التعليمية األوىل اليت أنه حيظى برعاية كبرية من 

  .لى انتقاء مضامينه وكيفية إخراجهجيب احلرص ع ايعتمد عليها املعلم واملتعلم على حد سواء، لذ
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عين البحث بوصف وحتليل مضمون نشاط الرتاكيب النحوية يف كتاب اللغة العربية للسنة       

خالل املوسم الدراسي  ثَ دِ حْ تُ سْ بتدائي، املوافق ملناهج اجليل الثاين، والذي اُ اخلامسة ا

  .م2019/2020

حمتويات  يفتوصل البحث �موعة من النتائج اليت ميكن على ضوئها إجراء بعض التعديالت      

حتسني تدريس نشاط الرتاكيب النحوية، ألمهيته يف تعليم اللغة، وميكن من أجل  ،الكتاب

  :خيصها يف النقاط التاليةتل

ترتيب عناوين املقرر ضمن أبواب أصلية وفرعية لتسهيل متثلها وتذكرها، واستغالل مبدأ  - 

فذلك يساعد  ،املقارنة وا�موعات، وجعل العناوين املتعلقة ببعضها البعض ترد متتابعة

هن املتعلم على استيعا�ا، فالرتتيب املتسلسل واملنطقي للدروس يؤدي إىل ترتيبها يف ذ

بشكل يستدعي  بعضها البعض يف حالة احلاجة لذلك، وبالتايل السرعة يف التذكر 

 .واالسرتجاع

كسر روتني املقاربة النصية واللجوء إىل شواهد من عيون اللغة العربية كالقرآن والشعر،  - 

لمني وعدم االنقياد التام ملاجاء به الكتاب املدرسي، وفتح جمال احلرية البيداغوجية للمع

 .ومستوى املتعلمني من أجل تكييف األمثلة مبا يناسب الدرس

تزويد كتاب املتعلم بفهرس للشواهد النحوية يراعى فيها إثراء الرصيد اللغوي وتوسيع  - 

آفاق اخليال لدى املتعلمني، فال تبقى الظاهرة اللغوية حكرا على نص القراءة، كما 

 .ةيستعني �ا املعلم للشرح أو كنماذج تطبيقي

تنويع طرائق تقدمي دروس الرتاكيب النحوية واخلروج من النظرة التقليدية، تلك النظرة  - 

البنيوية اليت �تم بالبنية وتعتمد قوالب جافة وثابتة للتمارين اللغوية، واستبداهلا بطرق 

زه على توليد وإنتاج مناذج جديدة للظاهرة يحديثة تستدعي تطوير إبداع املتعلم وحتف

 .اللغوية

دم ختوذات بعد أخالقي وثقايف ووظيفي  انتقاء نصوص أرقى من حيث املستوى اللغوي - 

علمية والتارخيية، اليت تبعد ، والتخلص من النصوص الناسب مستواهتحاجات املتعلم و 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  262 - 243: ص 

 

261 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

علم عن الكفاءة املستهدفة وتغرقه يف شرح مفاهيم معقدة ال حيتاجها املتعلم يف هذه امل

 .املرحلة

تعليمي ضروري ولكن دون تقصري يف تقدمي التفاصيل املهمة للدروس احرتام النحو ال - 

معاين حروف اجلر، معاين إن وأخوا�ا، بعض معاين حروف العطف ، : ومن ذلك 

 ...األمساء املبنية 

 .أنواع الكلمة، أزمنة الفعل، أنواع اجلمع: إدراج بعض الدروس املهمة منها - 

 .تكثيف النماذج اإلعرابية - 

الضمري املتصل واملسترت : يما هو غري مقرر ويفوق مستوى املتعلمني مثلجتنب اخلوض ف - 

 .واإلعراب التقديري الذي حيتاج للتأويل

وسيلة تعليمية، للمعلم احلرية يف التعامل معها ويف   جتدر اإلشارة إىل أن كتاب املتعلم - 

  .طريقة استغالهلا، بالكيفية اليت يراها ختدمه وختدم متعلميه
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  أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 - باتنة- دراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة الرابعة ابتدائي بمدينة باتنة

The Most Important Aspects of the Difficulties of 
Learning Spelling Faced by Primary School Pupils 

Field Study on a Sample of Fourth Year Primary School 
Pupils in Batna-  
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الدراسة احلالية إىل معرفة أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدى تالميذ املرحلة �دف هذه 

مستخدمني يف ذلك املنهج الوصفي وحتليل حمتوى لكتابات التالميذ ، حيث تكونت عينة . االبتدائية

 110و .نة باتنةمدارس ابتدائية مبدي 04ابتدائي اختريوا بطريقة عرضية من بني  أستاذثالثني الدراسة من 

. لألساتذة اموجه اطبقت استمارة تتضمن سؤاال مفتوح. ورقة إجابة خاصة بتالميذ السنة الرابعة ابتدائي

وحدات ترميز على ضوئها مت حتليل حمتوى كتابات  7وبعد اإلطالع على الرتاث الرتبوي مت حتديد 

ء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وتوصلت الدراسة إىل أن أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمال. التالميذ

املفتوحة، اخللط بني و  صعوبة يف اإلمالء القاعدي، اخللط بني التاء املربوطة: متثلت يف سبع مظاهر

احلروف املتقاربة لفظا وكتابة، اخللط بني احلركات الطويلة والقصرية، زيادة وحذف حرف، اخللط يف كتابة 
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Abstract :  
This study aimed at finding out the important aspects of the difficulties of 

learning spelling faced by primary school pupils through using the 
descriptive approach and analyzing the content of pupil’s writings. The study 
sample consist of 30 teachers form 4 primary schools in Batna and 110 
fourth year pupils’ papers. A questionnaire with open ended questions was 
addressed to the teachers. After reviewing the study heritage, the content of 
the pupils’ writings have been analyzed based on 7 coding units. The study 
found that the most important difficulties are seven aspects: difficulty in the 
basic spelling, confusing between the closed and open (taa) letter, confusing 
between the letters that are orally and written similar, confusing the short 
and long vowels, adding or removing letters and confusion in writing the 
hamazah letter. The study suggested creating a spelling diagnostic test that 
tackles all spelling skills. 

Keywords: Dictation; Difficulty; Spelling Difficulties ;Elementary school;  
Primary school pupils student. 

  
 : مقدمة-أوال

 القراءة.متثل الكتابة الصيغة الثالثة للنظام اللغوي القائم على تكامل اللغة الشفهية،

اللغة املكتوبة هذه األخرية اليت تعترب صيغة اتصالية على درجة عالية من التعقيد فهي من جهة و 

 تاريخلة لبل هي أكثر من هذا هي حافظ. مهارة تعليمية مهمة ووسيلة أهم لتعبري عن الذات

  1.التعلمو  تعليملالرتاث احلضاري وأداة رئيسية لو 

هلذا وقع على عاتق املدرسة مسؤولية إكساب كل متعلم قاعدة من الكفاءات  

واملعارف من بينها إرساء أدوات التعلم كالكتابة، حيث يعترب اهلدف  التدريسي بالنسبة لألطفال 

 العناوينو  الكلمات ، األمساءو  املقاطعو  احلروف الصغار هو التأكيد على إكسا�م مهارات كتابة

املفاهيم اللغوية املشرتكة اعتمادا على الذاكر ة البصرية التصويرية هلا، ومع تقدم التلميذ تصبح و 

املهارات املستهدفة هي تدعيم قدرات التلميذ الكتابية لالعتماد عليها يف االتصال باآلخرين عرب 

  2.التعبري الكتايبو  الكتابة

املهمة لتحدد و  وملا كانت  املراحل األوىل من تعلم هذه املهارة  تعترب القاعدة التحتية

حظيت الكتابة بنصيب البأس به من برامج املرحلة  –إن صح القول –مستقبل التلميذ الكتايب 
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مهارات ) فهم املنطوق(االبتدائية  مدعومة ببعض املهارات اليت ترتبط �ا كمهارات االستماع 

  3.والقراءة) تعبري شفوي(دث التح

ولضمان حتقق ذلك مت وضع برامج تعليمية حتتوي على جمموعة من األنشطة �دف إىل 

وبرغم من هذه اجلهود إال أنه جند . إكساب املتعلم هذه املهارة تتماشى وخصوصية املرحلة العمرية

 من التعليم فيصبحون بعض التالميذ من جيد صعوبة يف اكتساب هذه املهارة  يف مراحلهم األوىل

الكتابة تشكل أهم األسس  أن معسرين كتابيا مما يؤثر ذلك سلبا على أدائهم األكادميي،  باعتبار

اليت يعتمد عليها تقومي كافة املهارات األكادميية، فالنسبة األعظم من االمتحانات يف كافة املواد 

احلياتية األولية ككتابة اسم الطفل وهويته، الدراسية تأخذ صيغة اللغة املكتوبة، بدءا من املتطلبات 

  4.وانتهاء بكافة صور التعبري الكتايب األخرى اليت تعتمد عليها املستويات األكثر تعقيدا

هو وسيلة لصحة الكلمة و  التعبري الكتايب،و  وملا كانت اإلمالء من أهم أسس الكتابة

ويعد اإلمالء مقياسا . اجلملة إال بهمن حيث الصورة اخلطية، حيث أنه ال سبيل لفهم الكلمة أو 

فبالرغم من الثراء اللغوي الذي يكون لدى . دقيقا للمستوى الذي يصل إليه تالميذ االبتدائي

وبالتايل فريسة . بعض التالميذ إال أن عدم متكنه من أجبديات اإلمالء جيعل ثراءه فقرا وال قيمة له

ميلكه من خمزون معريف ال يرتمجه عمله مل نقل أزمة وصراع بني ما ن للرسوب الدراسي إ

أسباب ظهور هذه الصعوبات خصوصية اللغة العربية وهذا يف تشعب  املختصونويرجع  .الكتايب

االستثناء فيها كاملد الذي يلفظ وال يكتب، حنو هذا هؤالء أو و  قواعد اإلمالء وكثرة االختالفات

إضافة .املكتوبو  الختالف بني املنطوقعمرو، أولئك هذا ا: ال تلفظ مثلو  احلروف اليت تكتب

إضافة إىل . إىل تعدد صور احلرف باختالف موضعه يف الكلمة دون أن ننسى النقط احلروف

  ... نقص الدافعية وأساليب التدريس 

ولن . تخفيف من هذه الصعوباتلهذا مما جيعلنا نسجل عالمة توقف إلجياد حلول ل

  .  الداء مبعىن آخر من نوعية الصعوبة يكون العالج ناجعا إذ مل ينطلق من بيت

لذلك كان البد من تسليط الضوء على أهم مظاهر صعوبات اإلمالء لدى تالميذ 

. املرحلة االبتدائية، كون هذه املرحلة كما سبق القول تعترب مرحلة قاعدية هلرم اللغة لدى الطفل

إليه الدراسة احلالية من خالل وهو ما �دف . وذلك وفقا لطريف العملية التعليمية أستاذ تلميذ

معرفة أهم هذه الصعوبات من وجهة نظر أساتذة االبتدائي واستكشاف حقيقة وجودها من 
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هذا من أجل وضع خطط مناسبة ويف ضوء نوعية الصعوبة . خالل حتليل األثر الكتايب لتالميذ

  .لربامج تعليمية لتحسني املهارات اليت اشتملت عليها الصعوبة

  :ل اإلجابة عن التساؤالت التاليةوذلك من خال

  تعلم اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؟ ما هي أهم مظاهر صعوبات

  :أهمية الدراسة-

تربز أمهية الدراسة من أمهية متغريا�ا، فمهارة اإلمالء املكون الثاين ملهارة الكتابة، وأي 

الكتايب،صف إىل ذلك أمهية املرحلة االبتدائية صعوبة إمالئية تؤثر تأثرا كبريا على الكتابة والتعبري 

حيث تعترب أهم مرحلة يف حياة التلميذ الدراسية فمن خالل يتم إكسابه املعارف القاعدية اليت 

وأي خلل يف هذه املرحلة يؤدي إىل مشوار . ينطلق منها لبناء معارفها الالحقة بكل سالسة

  .ل أو النفسيدراسي عويص للتلميذ، سواء على املستوى التحصي

ولتفادي ذلك كان البد من الكشف عن مظاهر هذه الصعوبات من أجل وضع    

اسرتاتيجيات لعالجها  وكذا لفت انتباه األساتذة  هلا لتفاديها مستقبال وعليه ميكن حصر أمهية 

  :الدراسة يف

راسة، التعليم سواء أساتذة أو املسؤولني بنتائج الدو  تزويد العاملني يف جمال الرتبية-

  .لتفادي هذه الصعوبات مستقبال

تساعد نتائج الدراسة يف بناء اختبارات تشخصية ملعرفة الفئات اليت تعاين من هذه -

  .الصعوبات ونوع الصعوبة 

تزويد القائمني على بناء الربامج التدريبية بأرضية أو قاعدة ينطلق منها يف وضع -

  .بية هلذه الفئةأهداف الربنامج من خالل معرفة احلاجات التدري

  :أهداف الدراسة  -

  :�دف الدراسة إىل

الكشف عن أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من -

  .وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي

  .الكشف عن أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء اليت أفرزها األثر الكتايب للتالميذ-

  :متغيرات الدراسةالتعريف اإلجرائي ل -
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الرسم الصحيح للكلمات، والكتابة الصحيحة، تكتب بالتدريب واملراس  هو :اإلمالء

املنظم، ورؤية الكلمات الصحيحة، واالنتباه إىل صورها ومالحظة حروفها مالحظة دقيقة، 

واستخدام أكثر من حاسة يف تعليم اإلمالء، لتنطبع صور الكلمات يف الذهن، ويصبح عند 

 5 .مهارة يف كتابة الكلمات بالشكل الصحيح الطالب

عند نسخ الكلمات . هو خروج التلميذ عن قواعد الكتابة الصحيحة :اإلمالء صعوبات

  .أو اجلمل

  :الخلفية النظرية والدراسات السابقة - ثانيا

  :الخلفية النظرية-1

  :تعريف اإلمالء-

ة اليت مبعرفتها حيفظ قلم هو ذلك العلم الذي يعىن بالقواعد االصطالحي:" يعرفه أحمد

كيفية كتابة اهلمزة يف أول الكلمة : الكاتب من الزيادة والنقصان، ويهتم بأمور حمددة منها

ووسطها وآخرها، وكذا األلف اللينة، ويفرق بني التاء املربوطة واملبسوطة كما يهتم باألحرف اليت 

ري ذلك من أمور ترقى مبستوى الكاتب تزاد واليت حتذف من األلفاظ، والتنوين وأنواع الالم إىل غ

إىل الصحة اللغوية املنشودة حبيث ختلو كتابته من األخطاء اإلمالئية اليت تشيع يف كتابات 

  6.الدارسني واملثقفني

هو نظام لغوي معني، موضوعه الكلمات اليت جيب فصلها، واليت :"عرفه شحاته بأنه

اهلمزة بأنواعها املختلفة، سواء أكانت و  ذف،احلروف اليت حتو  احلروف اليت تزادو  جيب وصلها،

تاؤه، وعالمات الرتقيم، و  منفردة، أم على أحد احلروف اللينة الثالثة، واأللف اللينة وهاء التأنيث

ومصطلحات املواد الدراسية، والتنوين بأنواعه، واملد بأنواعه، وقلب احلركات الثالث، وإبدال 

وظيفة اإلمالء أنه يعطي صورا بصرية للكلمات تقوم مقام و . الالم الشمسية والقمريةو  احلروف

  7.الصور السمعية عندما تعذر اإلمساع

  :أهداف تدريس اإلمالء-

  :حدد ياقوت أهداف اإلمالء يف النقاط التالية

إكساب التالميذ املهارات الالزمة للكتابة خبط واضح مقروء خال من األخطاء -1

  .اإلمالئية



  في اللغة واألدب إشكاالت مجلة       2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  282 - 263: ص 

 

268 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  .الكلمات كتابة صحيحة وتثبتها يف أذها�متدريبهم على كتابة  -2

  ...اإلذن، العني، اليد: تتمثل احلواس يفو  اإلتقانو  تدريب حواسهم على إجادة-3

  .معاجلتهاو  اختبار معلوما�م يف كتابة الكلمات ملعرفة مواطن الضعف-4

  .تلفةكتابة التالميذ ألجزاء مما يقرؤون يهيئ هلم متييز صور احلروف يف املواضع املخ-5

ذلك بالتدريب و  السيطرة على تراكيبهاو  متكني التالميذ من امتالك زمام اللغة العربية-6

على الياء، على : املتطرفة يف خنتلف أوضاعهاو  على كتابة مهزيت الوصل والقطع، ومهزيت املتوسطة

سة مواضع األفعال ودراو  كتابة األلف اللينة يف الثالثي من األمساءو  الواو، على األلف ومفردة

  .احلذف والزيادة الكثرية االستعمال يف الكتابة

األصول اإلمالئية وأن يكتسبوا النوع و  أن يعرف التالميذ ضوابط رسم الكلمة-7

  .السرعة وأن تكون لديهم عادة التنظيم يف الكتابةو  الصحيح للكتابة

 الرتتيبو  ةاالنتباه، وتعويد الطالب النظافو  اإلمالء وسيلة لتنمية دقة املالحظة-8

األذن و  الذاكرةو  واإلمالء عملية تنسيق بني العني. الوضوح، وهي أمور هلا تأثري كبري يف الرتبيةو 

رسم الصورة الصحيحة يف الذهن،  واليد، فالعني هي الوسيلة ملشاهدة الكلمة، وهي تساعد على

 درس القراءة لربط بنيالذهن يساعد على تذكر صور�ا حني كتابتها، ومن هنا وجبت تقوية او 

األصوات ذات املخارج املتقاربة حني الكالم، لذلك و  األذن هي وسيلة لتمييز املقاطعاإلمالء، و 

لبة التالميذ بنطقها و�جئتها ينبغي تدريب األذن على إدراك مابني تلك األصوات من فروق مبطا

  8.كتابتها، واليد هي العامل الفعال يف الكتابةو 

  : أنواع اإلمالء-

  :الء املنقولاإلم

يتم عموما يف الصف األول ابتدائي وربنا يستمر إىل الصف الثاين ويكون على الطفل 

اهلدف منه تعلم و  أن ينقل نصا مكونا من كلمات أو مجل قليلة تعلمها يف درس القراءة إىل دفرته

على  التعودو  ألفتها، واكتساب عادا�ا احلسنةو  التدرب على الكتابةو  الكلماتو  رسم احلروف

احملافظة على مجال اخلط الذي ينقل، ومراعاة عالمات الرتقيم، وهذا و  الرتتيبو  الدقة يف النقل

يكون على املعلم أن و  النمط من إلمالء هام جدا ألن التلميذ يكتسب من خالله عادات الكتابة

 ووضعية الورقة اجللسة على املقعد،: يوجه عناية فائقة إىل تعويد طالبه العادات احلسنة يف الكتابة
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، فالعادة احلسنة أو السيئة إذا اكتسبت سيكون من الصعب جدا إزالتها ...طريقة مسك القلمو 

  9 .أو تصحيحها

  :أما فيما خيص طرق تدريسه تتمثل يف

التمهيد ملوضوع القطعة بقراء�ا وفهمها قبل الكتابة إذا كان املوضوع جديد مل يسبق -

  .النماذج أو الصور كما يستخدم األسئلة املمهدة لفهم املوضوعقراءته يستخدم يف التمهيد عرض 

عرض القطعة يف الكتاب أو البطاقة أو على سبورة إضافية دون أن تضبط كلما�ا يف  -

البطاقة أو السبورة حىت ال ينقل التالميذ هذا الضبط ويقع يف سلسلة من األخطاء وتشق عليهم 

  .وبات املرتاكمةاحملاكاة من جراء هذه الصعو  املالحظة

  .قراءة املدرس القطعة قراءة منوذجية-

قراءات فردية من التالميذ محال هلم على مزيد من دقة املالحظة وجيب احلرص على  -

  .عدم مقاطعة القارئ إلصالح خطأ يف الضبط

 أسئلة يف معىن القطعة إذ كانت جديدة على التالميذ للتأكد من فهمهم ألفكارها-

تدريب للتالميذ على التعبري الشفوي الذي ينبغي أن يكون له نصيب من كل يف هذه اخلطوة و 

  . درس

كلمات مشا�ة هلا وحيسن متيز هذه و  �جئ الكلمات الصعبة اليت يف القطعة-

إما بكتابتها بلون خمالف وإما بوضعها بني قوسني وذلك يف و  الكلمات إما بوضع خطوط حتتها

يطلب من تلميذ و  طريقة التهجئ أن يشري املدرس إىل الكلمةحال استخدام السبورة اإلضافية، و 

�جئ حروفها مث يطالب غريه بتهجئ كلمة أخرى يأيت �ا املدرس مشا�ة للكلمة السابقة و  قراء�ا

  10 .من حيث الصعوبة اإلمالئية مث ينتقل إىل كلمة أخرى وهكذا

  :يراعى فيه ما يأيتو  النقل-

  .رقم املوضوع، نقال من السبورةو  تابة، وكتابة التارخينيأدوات الكو  إخراج  الكراسات/أ

أن ميلى املدرس على التالميذ القطعة كلمة كلمة، مشريا يف الوقت نفسه إىل هذه /ب

  .الكلمات يف حال استخدام السبورة اإلضافية

أن يسري مجيع التالميذ معا يف الكتابة، وأن يقطع املدرس السبيل على التالميذ /ج

  .لون إىل التباهي باالنتهاء من كتابة الكلمة قبل غريهمالذين ميي
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قراءة املدرس القطعة مرة أخرى، ليصلح التالميذ ما وقعوا فيه من خطأ أو ليتداركوا ما /د

  .فا�م من نقص

  .مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة/ه

 إذا بقى من احلصة شيء من الوقت ميكن شغله بعمل آخر مفيد، مثل حتسني اخلط/ز

  .أو مناقشة معىن القطعة على مستوى أوسع

  :  مزايا اإلمالء املنقول

  .التعبري الشفويو  فيه تدريب على القراءة-

معرفة الصور الكتابية للكلمات اجلديدة اليت تشري إىل صعوبة و  تدريب على التهجئ-

  .إمالئية

يزيد و  كتابةيتعود التلميذ على دقة املالحظة، وحسن احملاكاة، وتنمو مهاراته يف ال-

  .صور�ا الكتابيةو  إدراكه للصلة بني أصوات احلروف

  11.جتويد اخلطو  التنسيقو  يعود التلميذ على النظام-

  : اإلمالء املنظور

الرابعة، ويقوم على رؤية التالميذ للنص اإلمالئي مكتوبا و  يكون عموما يف السنة الثالثة

يل، حبيث تثبت القطعة على السبورة، على السبورة عموما أو على ورقة من املقوى وخبط مج

 ويناقش مضمو�ا، ويتوقف عند الكلمات اخلاصة بالقاعدة اإلمالئية، وتشرح، مث تغطى القطعة

  .متلى بعد ذلكو 

وهنا تلعب الذاكرة دورها، فالقطعة كانت مكشوفة قبل حلظات مث غطت إلجراء 

لومات، أما مصدر النص فقد يكون التدريب اإلمالئي، ومعرفة مدى ما حصله التالميذ من املع

   .الكتاب أو سواه

  :أما فيما خيص طرق تدريسه تتمثل يف

مناقشة املعىن، و  هي طريقة تدريس اإلمالء املنقول إال أنه بعد االنتهاء من القراءة،

  .و�جئ الكلمات الصعبة، حتجب القطعة عن التالميذ مث ميلى عليهم

  : مزايا اإلمالء املنظور

  . تقدمية يف معاناة التلميذ الصعوبات اإلمالئية، والتهيؤ هلاأنه خطوة -



  في اللغة واألدب إشكاالت مجلة       2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  282 - 263: ص 

 

271 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

الرباعة يف أن خيتزن يف ذهنه و  أن حيمل التلميذ على دقة املالحظة، وجودة االنتباه،-

  .الصور الكتابية

 الرسمو  تدريبا جديا على إعمال الفكر، للربط بني النطقو  أن فيه شحذا للذاكرة-

   12 .اإلمالئي 

  :تماعياإلمالء االس

ميارس يف الصفني األخريين من املرحلة االبتدائية وكذلك يف اإلعدادية  وهو مستوى يف 

اإلمالء أرقى، فلم يعد التالميذ هنا يرون النص، بل هم يكتبونه اعتمادا على إمالء املدرس له، 

دقة  دورها وعلى) الفهم الشفوي(أي اعتمادا على وضعية االستماع، وهنا تلعب مهارة االستماع

صحته، أي دقة إعادة النص و  تتوقف دقة التعبري الكتايبو  الفهم، ومدى استيعاب القاعدة

اإلمالئي كما هو دون حتريف، وقد سبق أن أشرنا إىل أن النشاطني اللغويني اخلاصني �ذه املهارة 

لى التلميذ املضمون مبعىن أن عو  لفهم الشفوي، التعبري الكتايب، متماثالن يف الشكل: املركبة وهنا

  13. أن يعيد إنتاج النص اإلمالئي بالضبط ودون أي تغري يف شكله أو يف مضمونه

  :أما فيما خيص طرق تدريسه تتمثل يف

 التمهيد بإتباع الطرق املتبعة يف التمهيد لدرس املطالعة، وهو يقوم على عرض النماذج-

  .املناقشةو  الصور، وطرح األسئلة وخلق جمال للحديثو 

  .ملدرس للقطعة، ليلم التالميذ بفكر�ا العامةقراءة ا-

مناقشة املعىن العام ببعض األسئلة، يلقيها املدرس على التالميذ اختيار مدى فهمهم -

  .ملا استمعوا إليه

�جئ كلمات مشا�ة للمفردات الصعبة اليت يف القطعة وكتابة بعضها على السبورة، -

مات املشا�ة كاملة  حىت يكون كل عمل يف الطريقة ينبغي أن تعرض هذه الكلو  بإمالء التالميذ

ال " صحائف"إذا كانت الكلمة الصعبة يف القطعة هي كلمة: ذا أثر لغوي مفيد لتالميذ مثال

يطلب املدرس من التالميذ �جئ هذه الكلمة نفسها ولكن يطلب إليهم �جئى كلمتني تشبها�ا 

 رسائل كثرية يف أيام العيد من منكم يتهجئ  أتتىن: عجائب والطريقة أن يقول مثال/رسائل:مثل

بعد أن يسمع اهلجاء الصحيح يكتب هذه الكلمة على السبورة، بإمالء أحد و  كلمة رسائل؟

ن عجائب الدنيا، من منكم يتهجئ  األهرام م: التالميذ مث يكلف تلميذ آخر قراء�ا مث يقول مثال
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الداعي إىل تسجيلها على و  ؟ ويكتفي بسماع اهلجاء الصحيح هلذه الكلمة"عجائب"كلمة 

ومن فوائد هذه الطريقة أ�ا تدرب التالميذ على أسلوب االستنباط الذي تستخلص فيه . السبورة

  ية كثرية قاعدة عامة من أمثلة مشا�ة وهو أسلوب تربوي مطلوب يف مواقف تعليم

  .كتابة التاريخ، رقم املوضوع و  إخراج التالميذ للكراسات وأدوات الكتابة-

قراءة املدرس للقطعة مرة ثانية، ليتهيأ التالميذ للكتابة، وليحاولوا إدراك املشا�ة بني -

  14 .الكلمات املماثلة هلا مما كان مدونا على السبورةو  الكلمات الصعبة اليت يسمعو�ا

  :قطعة ويراعى يف اإلمالء ما يأيتإمالء ال-

تقسيم القطعة وحدات مناسبة للتالميذ طوال وقصرا مع مالحظة أن اجلار وا�رور  /أ

  .كأ�ما شيء واحد وكذلك املضاف واملضاف إليه

  .إمالء الوحدة مرة واحدة، حلمل التالميذ على حسن اإلصغاء وجودة االنتباه/ب

  .ةاستخدام عالمات الرتقيم يف الكتاب-

  .مراعاة اجللسة الصحيحة-

   .قراءة املدرس للقطعة مرة ثانية، لتدرك األخطاء النقص-

  :اإلمالء االختباري

وهو يف جوهره إمالء استماعي، ولكن هدفه خمتلف قليال، فالغاية من اإلمالء 

ية االستماعي التدرب على اإلمالء، الكتساب قاعدة إمالئية معينة، أما اإلمالء االختباري فالغا

منه اختبار قدرة التالميذ يف أي مستوى تعليمي كانوا وذلك لتحديد مستوى إتقا�م لقواعد 

  .اإلمالء عامة أو لقاعدة بعينها، ويكون هدفه تشخيصيا عموما

    أما فيما خيص طريقة تدريسه هي نفسها اخلاصة باإلمالء االستماعي مع حذف مرحلة

  15 .اهلجاء

  تتمثل يف:صعوبات اإلمالء-

يف اللغة العربية كلمات عديدة التتطابق فيها الرسم  :صعوبة اختالف الكتابة عن اللفظ

القراءة و  النطق، وهذا يؤدي إىل الكثري من األخطاء، ويسبب املشقة والتعب يف تعليم الكتابة

  16.ويؤدي إىل صعوبات تواجه املتعلم عند إمالئه
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، الواو )الذي(ف اليت تنطق وال تكتب، األل)جتلسوا(األلف اليت تكتب وال تنطق: أمثلة

، وعد التمييز بني التاء املربوطة )داود(، الواو اليت تنطق وال تكتب)أولئك(اليت تكتب وال تنطق

  .واملفتوحة، وبني األلف الطويلة واملقصورة، بني النون والتنوين، كتابة الالم الشمسية

ملعلم، فهي ختتلف عن كل أصوات متثل اهلمزة صعوبة كربى تواجه ا :صعوبة كتابة اهلمزة

احلروف اهلجائية العربية، حيث أ�ا ال تكتفي بتمثيلها حبرف واحد، بل متثلها حروف متعددة، 

فتكتب على األلف، الياء، الواو أو على السطر، وتكتب يف أول الكلمة ووسطها ويف آخرها 

  17.وتعدد أشكال كتابتها زاد مشكلة صعوبة اإلمالء تعقيدا

اليت تكتب يف صورة الياء، وقد تكتب يف صور  ):ألف املد(كتابة األلف اللينةصعوبة  

 بالعادة حينا آخر زاد الصعوبة يف فهمهاو  أخرى، وارتباط قاعدة األلف اللينة بالصرف حينا

تطبيقها، وأكثر الكلمات املختومة اللينة يكتبها التالميذ بصورة معينة إمالئية تعود�ا العني، ال و 

ها املعلم إىل أصل واوي أو يائي، ويظل األمر مرتبطا مبدى اسرتجاع اململي لصورة الكلمة يرجع في

يف ذاكرته، وصعوبة كتابة األلف اللينة يأيت من هذا التنويع فالكلمات تنطق وقد تكتب كما تنطق 

  18.أو ال تكتب

ف تتكون الكلمة من جمموعة من احلروف وجمموعة هذه احلرو  :صعوبة الفصل والوصل

تعطي الكلمة معىن غري الكلمة األخرى، ومتايز املعىن يستوجب متايز اللفظني، إال أننا جند 

أما . الصعوبة لدى املتعلمني يف وصل بعض الكلمات بغريها، بينما توجد كلمات ال توصل بغريها

  19.بالنسبة للفصل فيجب فصل االسم الظاهر عن الضمري املنفصل

اهلاء فهي و  صعوبة التاء املربوطة يف اإلمالء اخللط بني التاء :صعوبة كتابة التاء بنوعيها

وختتلف هاء التأنيث عن . تلفظ عند حتريكها بلفظ التاء وعند الوقوف باهلاءو  تكتب بصورة اهلاء

تاء التأنيث، كما تتجلى صعوبة التاء املربوطة يف اخللط بينها وبني تاء التأنيث كذلك نقطها أو 

  .عدم نقطها

تقوم عالمات الرتقيم مقام احلركات اليدوية أو تغري : استخدام عالمات الرتقيمصعوبة  

مالمح الوجه أو تنويع نربات الصوت عند املتحدث، هلذا ألزم استخدام عالمات الرتقيم يف 

  ...النقطة، الفاصلة، عالمة االستفهام: الكتابة ومن بني هذه العالمات

   :كما أنه توجد صعوبات أخرى نذكر منها
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  ).ق.ك(، )ط.ت(تقارب بعض خمارج احلروف يف النطق *

تشابه كثري من احلروف الصوتية يف الرسم اخلطي، تشا�ا يصعب معه التمييز بينهما *

  ).خ.ح.ج(، )ث.ت.ب(مثل

) ە/ه(واهلاء) ك/كـ(تعدد أشكال بعض احلروف العربية، مثال على ذلك حرفا الكاف *

  ).ي/يـ(والياء

يف و  وتنوعها، فلكل حرف صورة خاصة يف أول الكلمة تعدد صور بعض احلروف*

  .وسكها ويف آخرها مثل حرف الياء

  .ال يرسم يف الكلمة، بل يرسم حركتنيو  التنوين وهو صوت ينطق*

األلف بعد واو اجلماعة و  )عمرو(تلفظ مثل واو الو  هناك مشكلة احلروف اليت تكتب*

  .مثل سافروا

  .هذا، اهللا، الذي، اليت، الذين، أولئك:مثلمشكلة احلروف اليت تلفظ وال تكتب *

ينتج عنه  -القمريةو  الشمسية-)ال(اتصال الم اجلر بالكلمات املبدوءة بأدايت التعريف*

  .للقمر-القمر/للرجل-الرجل: حذف مهزة الوصل مثل

  .اختالف نطق احلروف العربية باختالف ضبطها*

ء التأنيث يف آخر مل تا) للحرف الواحد(بعض احلروف تنطق بطرق خمتلفة*

  .الرمز ال يتغريو  عند الوقف تنطق هاء، فالصوت يتغريو  فمرة تنطق تاء) شجرة(الكلمة

كما أن حرف األلف يشكل أيضا مشكلة، عندما يأيت يف آخر الكلمة فقد يرسم *

  20.ألف قائمة أو ألف مقصورة حسب القاعدة اإلمالئية، رغم أن هلما نفس النطق

  :الدراسات السابقة-2

  ):1990(دراسة وسالن -

النحوية الشائعة لدى طالب جامعة السلطان و  هدفت إىل حتديد األخطاء اإلمالئية

  قابس

  استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي: املنهج

كراسة مث وضع قائمة باألخطاء حسب تكرارها، مث بناء اختبار تشخيصي   40: العينة

  . ون طالبا وطالبةستو  النحو تطبيقه على اثنانو  يف اإلمالء
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عدم : أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعا لدى طالب اجلامعة كانت على الرتتيب : النتائج

التمييز بني مهزة القطع وألف الوصل رمسا، زيادة حرف أو نقصه، رسم اهلمزة، إبدال حرف 

املفتوحة، و  حبرف، اخلطأ يف حاالت إثبات أو حذف مهزة ابن وابن، عدم التمييز بني التاء املربوطة

  .الطويلةو  عدم التمييز بني احلركات القصرية

  ):1993(دراسة ناصر -

هدفت إىل معرفة األخطاء الشائعة يف كتابات بعض تالميذ الصف السادس ابتدائي 

  .بدولة البحرين

  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي: املنهج

نوعيتها من و  مالئية الشائعةكراسة وذلك لتعرف على طبيعة األخطاء اإل  60: العينة

  خالل كراسات التالميذ

مدرسة من مدرسي املرحلة االبتدائية، ولتعرف و  مدرسا 40طبقت استبانة على : األداة

  .على أخطاء التالميذ اإلمالئية الشائعة من خالل آراء املعلمني

 يف اهلمزة شيوع األخطاء اإلمالئية يف كتابات التالميذ من وجهة نظر املعلمني: النتائج

  21.الشمسيةو  املفتوحة، واأللف اللينةو  التاء املربوطةو  مبواضعها الثالث

  ):1998(عوض و  دراسة الدهماني-

هدفت ملعرفة األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ باملرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة، 

  .وعالقتها بالقواعد اإلمالئية اليت درسوها

متوسط، اختريت  3و 2و 1شوائية تشمل على الصفوفتلميذ بطريقة ع 870: العينة

ورقة يف كل صف متثلت كتابات التالميذ مث قام  285ورقة بواقع  855عينة عشوائية تتكون من 

بتحديد األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ من خالل تطبيق قطعة إمالئية على عينة الدراسة يف 

القواعد اإلمالئية املقررة على و  ألخطاء اإلمالئيةملعرفة العالقة بني او  .الفصل الدراسي الثاين

  .التالميذ

اخنفاض مستوى األداء اإلمالئي و  ارتفاع النسبة املئوية لألخطاء اإلمالئية: النتائج

اخنفاض نسبة األخطاء اإلمالئية كلما انتقل التالميذ لصف دراسي و  لتالميذ املرحلة املتوسطة

  22 .أعلى
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  :الطر�قة�و�جراءات-ثالثا

  : الدراسة منهج -

يسعى الباحث إىل الكشف عن  حيث .ذي مت اعتماده هو املنهج الوصفياملنهج ال

أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدي تالميذ املرحلة االبتدائية، مما يتطلب استخدام املنهج 

ملوضوع البحث، حيث يتميز هذا املنهج بوصف مشكلة البحث ،    الكمي والكيفي ملناسبته

ضافة إىل مجع املادة العلمية وتصنيفها ومعاجلتها املعاجلة العلمية باستخدام القياس والتصنيف باإل

والتفسري وتنظيم البيانات وحتليلها، ومن مث استخراج النتائج ذات الداللة واملعزى بالنسبة 

  23.للمشكلة املطروحة للبحث

  :حدود الدراسة-

  يوضح حدود الدراسة): 01(الجدول رقم

  
  : الدراسة نةعي-

اختريت العينة بطريقة عرضية وهم عينة تالميذ املمكن احلصول عليهم من ا�تمع 

   أساتذة التعليم االبتدائي 30و. تلميذ من سنة الرابعة ابتدائي 110تضمنت . األصلي 

  :خصائص العينة

عينة تضمنت فئتني فئة تالميذ وكذا أساتذة التعليم االبتدائي الكما سبق اإلشارة 

  :ع واجلدول التايل توضح خصائص كال الفئتني12مبدارس مقاطعة 

  يوضح خصائص العينة) 02(الجدول رقم 
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ويعزى . أن عدد التالميذ هي املسيطرة على العينة)02(نالحظ من خالل اجلدول 

ذلك لعدم تعاون األساتذة ورفضهم اإلجابة والتعاون باستثناء ابتدائية طريق تازولت اليت أجاب 

. 30مت اسرتجاع إال  ورقة و  ورقة 45حيث وزعت . أساتذ�ا كون الباحثة أستاذة باملدرسة مجيع

  .باستثناء ابتدائية طريق تازولت اليت أجاب مجيع أساتذ�ا كون الباحثة أستاذة باملدرسة

  :أداة الدراسة-

  :استمارة

ر أهم مظاهر صعوبات التعلم اإلمالء وجهة نظ: مت إعداد استمارة حتت عنوان

  :أساتذة التعليم االبتدائي تضمنت سؤال مفتوح ينص على

من وجهة نظرك ماهي أهم مظاهر صعوبات التعلم اإلمالء اليت يعاين منها تالميذ 

  السنة الرابعة ابتدائي؟

 : حتليل حمتوى 

رصد أهم و  مت اعتماده لتحليل أوراق إجابات تالميذ لثالثي الثاين يف مادة اللغة العربية

وذلك وفقا لوحدات الرتميز اليت مت  .بات التعلم اإلمالء لدى تالميذ السنة الرابعةمظاهر صعو 

  وضعها مسبقا

  .النسب املئويةو  استخدام التكرارات :المعالجة اإلحصائية-

  :إجراءات التطبيق والتفريغ-

مت تطبيق االستمارة اخلاصة باألساتذة أوال، ملعرفة أهم مظاهر الصعوبات اإلمالئية اليت 

عاين منها تالميذ املرحلة االبتدائية السنة الرابعة، مث تفريغ االستمارة اعتمادا على التكرارات ي

واستنادا لنتائج  -سيتم استعراض النتائج ضمن إجراءات الدراسة–والنسب املئوية لكل مظهر 
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على ضوءها مت . االستمارة مت اعتماد كل مظهر مقرتح من قبل األساتذة كوحدة ترميز خاصة

رصد أهم مظاهر الصعوبة اإلمالئية يف أوراق إجابات التالميذ لتأكد من حقيقة وجود املظاهر 

ويف هذه احلالة . املقرتحة من قبل األساتذة، أيضا استخراج مظاهر أخرى مل يتم  ذكرها من قبلهم

لتحديد وحدات ترميز أخرى تضاف  -نتائج الدراسات السابقة-مت اعتماد على الرتاث النظري

  . وحدات الرتميز املقرتحة من قبل األساتذةل

  :وتحليلها نتائج الدراسة- رابعا

  تعلم اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؟ ما هي أهم مظاهر صعوبات: السؤال

النسب املئوية، وأسفرت و  متت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل حساب التكرارات 

  :النتائج على مايلي

  ضح أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء والنسب المئويةيو ): 03(الجدول رقم
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أن مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء من وجهة نظر ) 03(يتضح من خالل اجلدول رقم

أساتذة التعليم االبتدائي، كذا ملا أسفرت عليه نتائج حتليل حمتوى ألوراق إجابات التالميذ وهذا 

خلط بني - )التعليل(اإلمالء القاعدي: اهر هيوفقا لوحدات الرتميز املعتمدة متثلت يف سبع مظ

 اخللط بني احلركات القصرية-خلط بني احلروف املتقاربة نطقا وكتابة-املفتوحةو  التاء املربوطة

اخلطأ يف  -)حرف يكتب وال ينطق(حذف حرف-)حرف ينطق وال يكتب(زيادة حرف-الطويلةو 

  .كتابة اهلمزة

إذ استثنينا  اخلطأ يف كتابة . ية املظاهرتقريب اتفقت كلتا العينتني على وجود أغلب

اهلمزة، واخللط بني حركات القصرية واحلركات الطويلة اليت مت رصدها يف كتابات التالميذ ومل يتم 

  .اإلشارة إليها قطا من قبل األساتذة

رغم اتفاقهم على وجود بعض املظاهر إال أ�م اختلفوا يف نسبة وجودها ويعلل ذلك 

هذا من جهة ومن . العينتني من حيث العدد وكذا اختالف يف األداة املطبقةلعدم التجانس بني

جهة أخرى اختلفوا يف نوع الصعوبة اليت نالت املرتبة األوىل فبالنسبة لألساتذة كانت اخللط بني 
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يف حني أفرز حتليل احملتوى لألوراق على زيادة ) ٪29.41(احلروف املتقاربة نطقا وكتابة

صعوبة األكثر انتشارا من بني الصعوبة السبع يليه بالرتتيب حذف ال) ٪28.25(احلرف

 ، خلط بني التاء املربوطة)٪16.71( ، اإلمالء القاعدية)٪19.95(احلرف

واخللط بني احلركات الطويلة ) ٪5.66(، اخلطأ يف كتابة اهلمزة)٪12.93(املفتوحةو 

  ).٪5.39(والقصرية

  :الخاتمة

أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدى تالميذ رفة لقد كان هدف الدراسة احلالية مع

اإلمالء :  المرحلة االبتدائية، وخلصت إلى تمركز الصعوبات في سبع مظاهر وهي

 - خلط بني احلروف املتقاربة نطقا وكتابة -خلط بني التاء املربوطة واملفتوحة - )التعليل(القاعدي

حذف -) ينطق وال يكتب حرف(زيادة حرف -الطويلةو  اخللط بني احلركات القصرية

  اخلطأ يف كتابة اهلمزة -) حرف يكتب وال ينطق(حرف

 وهي نفس الصعوبات اليت أشار إليها الرتاث النظري اخلاص باللغة العربية بشكل عام

دراسة (، وأكدته الدراسات السابقة )رجب-عالم- بن فليس(اإلمالء بشكل خاصو 

الدراسات إال أن  مالرغم من قدفب) 1998والدمهاين وعوض  1993، ناصر1990وسالن

سنوات هذا أن دل على شيء فهو يدل  10أكد�ا هذه الدراسة بعد مرور أكثر من  هانتائج

ويعزى ذلك للخصائص اليت تتميز �ا لغتنا العربية . على وجود الصعوبة واستمرارها على مر الزمان

هذا ما يربر انتشار صعوبة . وخلو بعض الظواهر اإلمالئية لقاعدة حتكمها. عن باقي اللغات

زد على هذا ارتباط بعض الظواهر . حذف أو زيادة حرف كون املسموع خيتلف عن املكتوب

هذا مما يستوجب القيام بدراسة . اإلمالئية مبهارات حنوية وصرفية مما يفرض متكن التلميذ منها أوال

  أخرى لإلحاطة جبوانب املوضوع لذلك نقرتح 

  :مقترحات

 .ر تشخيصي خاص باإلمالء ميس مجيع مهارات اإلمالء تصميم اختبا-

تصميم برامج تعليمية قائمة على اللعب لتحسني مهارات اإلمالء لدى تالميذ املرحلة -

  .االبتدائية

  



  في اللغة واألدب إشكاالت مجلة       2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  282 - 263: ص 

 

281 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  :هوامش

، 2012 ، الكويت،تعليم الطفلو  مركز تقوميالذاكرة العاملة وصعوبات التعلم،  :أبو الديار مسعد جناح- 1

   .111ص

 ،، دار النشر للجامعات، مصر-املداخل العالجيةو  االسرتاتيجيات التدريسية- صعوبات التعلم: لزياتفتحي ا-2

  .207، ص2007

  .270، صاملرجع السابق :فتحي الزيات -3

 .4ص ،2003 ، سلطنة عمانالرتقيم، جامعة القاهرة، و  مالءالكايف يف اإل :مجال عبد العزيز أمحد- -4

  .17، ص1999، دار يافا العلمية، األردن، -أمهيته مهاراته وقواعده- بسط اإلمالء امل:أمل الشافعي-5

، ، الدار املصرية اللبنانية، مصر-أسسه وتقوميه وتطريه-تعليم اإلمالء يف الوطن العريب :حسن شحاته -6

  .12ص ،1992

   .25ص ،2009، التعبري، دار املسرية، األردنو  فن الكتابة :ابراهيم اخلليل ،امتنان الصمادي -7

  63ص ،2000، املختصر يف النحو واإلمالء والرتقيم، مؤسسة محادة، األردن :بسام قطوس-8

  .12، ص2003كيف تتعلم اإلمالء وتستخدم عالمات الرتقيم، دار عامل الثقافة، األردن، : ياسر سالمة-9

مقارنة بني التالميذ ذوي  دراسة-اإلدراك الذاكرة البصرينيو  أمناط السيادة النصفية للمخ :بن فليس خدجية-10

اإلنسانية،  جامعة و  ، رسالة دكتوراء، كلية العلوم اإلجتماعية-والعاديني) الرياضياتو  الكتابة(صعوبات التعلم

  .216، ص2008، اجلزائرقسنطينة ، 

  .217املرجع السابق، ص: بن فليس خدجية -11

 ،التطبيق، دار العربية للكتاب، مصرو  لنظريةقواعد اإلمالء العريب بني ا :حسن شحاته، أمحد طاهر حسنني-12

  .58ص  ،1998

  .59املرجع السابق، ص:حسن شحاته، أمحد طاهر حسنني -13

  .75، ص2009، اإلمالء املبسط، مكتبة امللك فهد، السعودية :عبد الرحيم بن غرم اهللا الزهراين-14

  .76املرجع السابق، ص:عبد الرحيم بن غرم اهللا الزهراين -15

فوائد اللغوية، -النحو الوظيفي -الوظيفيةو  الكتابة اإلمالئية- أساسيات اللغة العربية: د العزيز نبوىعب-16

  .64ص ،2004 ،مؤسسة املختار، مصر

  .45ص  ،2005 ،عالمات الرتقيم، دار الطالئع، مصرو  قواعد اإلمالء: عبد السالم حممد هارون-17

  .38ص ،1993، كتبة األجنلو املصرية، القاهرةقواعد اإلمالء، م :عبد السالم حممد هارون -18

س، .، دصياغة، دار الوفاء،  اإلسكندريةو  حنويا ولغوياو  إمالئياالصحيحة الكتابة العربية  :عالم علي أمحد -19

  .98ص

  .25ص ،1993، الوسيط يف قواعد اإلمالء واإلنشاء، مكتبة املعارف، بريوت :فاروق الطباع-20



  في اللغة واألدب إشكاالت مجلة       2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  282 - 263: ص 

 

282 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  .43، ص1995، صعوبات الكتابة اإلمالئية، عامل الكتب، القاهرة :فضل اهللا حممد رجب-21

  .102، ص2002 ،اجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة العربية، مؤسسة الرسالة،  لبنان :سام عمار-22

  .98ص ،2006 ،، دار األندلس،  السعودية-ضوابطه وأمناطه-فن التحرير العريب  :حممد صاحل الشنطي-23

  .25ص ،2004 تعلم اإلمالء من األلف إىل الياء، دار املعرفة، بريوت: ن كناسحممد راجي بن حس-24

  .2004 .78، العدد1مهارا�ا، جملة الوعي اإلسالمي، ا�لدو  دليل قواعد اإلمالء :حيي مريعلم-25

 



  اللغة واألدبفي  إشكاالتمجلة        2021: السنة  1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  299 - 283: ص 

 

283 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  تمثالت النسق في الفحولة الشعرية

  قراءة نقدية ثقافية من منظور عبد اهللا الغذامي

Pattern Representations in Poetic Virility 
A Cultural Critical Reading From Abdullah Al-

Thaghami's Perspective  
      

  2طــــــــــمصطفى البشير ق،   1دة توميــــــــسعي*

Saida Toumi 1  mostefaelbachir. Gatt 2 
 اجلزائر  -املسيلة. جامعة حممد بوضياف

University of M’sila  
saida.toumi @univ-msila.dz1 

mostefaelbachir.gatt@univ-msila.dz2 

  

  30/03/2021: تاریخ النشر  17/09/2020.:تاریخ القبول  04/05/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

فه طرحا جديدا على إعادة قراءة اخلطاب األديب ثقافيا بالرتكيز أساسا يتأسس النقد الثقايف بوص      

يتجاوز محولة البالغة هو بذلك ميّثل بديال خمتلفا ، و اخلطاب وراء قناع اللغة األدبية على ما يضمره

أوسع حتليال حيث متتد اشعاعاته إىل البحث عن األنساق املضمرة  بريقها إىل حدود أكثر إضاءة و و 

وجه مغاير متاما، فقبحيات النص اليت ختتفي وراء مجالية اللغة غالبا ما ترسم عالقات ثقافية  كاشفة عن

  .ديب يف صّور كثيفةاألل شيئا آخـــر خيتفي وراء النسق اجلمايل و غري معلنة لتقو 

ف الوقوف عند مصطلح الفحولة الشعرية بدءا باحلديث عن جتلياته يف العر تروم هذه الورقة البحثية     

  .مث طرحة للمساءلة الثقافية بغية الكشف عن مضمرات خطابه النسقية، النقدي الرتاثي

 .سلطة النسق ، فحولة شعرية، مضمر نسقي، نقد ثقايف :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Cultural criticism is established as a new proposition to re-read the literary 
discourse culturally, focusing primarily on what is implied in the discourse 
behind the mask of the literary language, and thus represents a new 
alternative that transcends the load of rhetoric and its luster to more 
illumination and broader analysis as its radiations extend to the implicit 
patterns revealing a face that is completely different. The ugliness of the text 

                                                           
*
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that disappears behind the aesthetic of language often depicts undeclared 
cultural relations to say something else that hides behind the aesthetic and 
literary style in intense images. 
    This research paper intends to stand at the term poetic virility, starting 
with talking about its manifestations in traditional critical tradition, and then 
putting it to cultural accountability in order to reveal the implications of its 
rhetoric. 

Keywords: Cultural criticism ; Embedded modality ; Poetic virility; Patten 
authority 

  
  :مقدمة

ال شك أن اإلبداعات األدبية تطرح بدورها قفزات جتديدية تتناغم يف فهرستها الفكرية          

فهو ، آلياته جياهــــــــــر أكثر مما يـُْبطنو  د األديب يف مناهجهـضمن توقيعات اإلبداعات النقدية، والنق

ولذلك ، ألديب والفين واجلمايلالذي يّوجه الكاتب إىل البؤر اجلوهـرية اليت حتفظ كيان اجلنس ا

النـقد ببيان سلبيات أو إجيابيات ميكنها أن تصقل جتارب الكاتب إىل حد ال يعرف قوم يغالبا ما 

فيه نفسه فيصري مغيبا بني تالقح املنظورات وتصالب الرؤى، فوساطة النقد اليت مل يطلبها أحد، 

تتعاىل مفارقة عجيبة ومعقدة بني الشيء حتفـز الكاتب على التفكري فيما كان يريد قوله، وهنا 

الذي حيّسه ويفكر فيه األديب ليبعث بأهازجيه يف ترتيب فسيفساء أدبية خيّطها ضمـن خريطة 

  . لغويـة وبني زخم القراءات النقدية اليت حياكيها ويقتدي �ا

ر واحنصار الرؤية هذه االستمرارية الدائمة للنقــد جعلته يبتعد بومضاته عن دميومة االستقرا      

الذي متـتد أواصره إىل  "النقـد الثقايف"النقدية ضمن زاوية واحـدة، لذلك انبثق ما يسمى اليوم بـ 

فيكون جدواه افتضاضا ملضامني ، األنساق املضمرة من خالل شرارة الالمرئي اليت تضيئ الداخل

ق على سلطة النص هذا األخيـر الذي وجتاوزا هلا إىل أُفـٍُق رحب تعلـو فيه سلطة النسـ ديبالنقد األ

   .تنطوي ضمن مضامينه مضمرات نسقية شديدة اخلفاء

لقد انبثق النقــد الثقايف بوصفه خطابا مغايرا يقوم على الكشف عن النسق املضمر الذي       

ى ثقافتها يفهرس املنظورات الفكرية مستبدال البنيـة األدبيـة املنغلقــة على نفسها بالبنيـة املفتوحة عل

 األعراف مع القَيم و على نطاق واسع علة متفاو  متشعبةو  واقعة معقدة املتفاعلـة معها، وألن الثقافة

 رات احلياة بكل تفاصيلها فإّ�ا األكثر من غريها قدرة على ترسيخ الرؤىظهٌ متَ و  املعتقداتو 
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ترسيخ قّيم و  از املوانـعباإلضافة إىل  قدر�ا على اخرتاق احلواجـز واجتي، املرجعيّات الفكريةو 

  .الثقافة

ممّا ال شّك فيه أّن نظرية الّنقد الثّقايف قد أسهمت إسهاما كبريًا يف إعادة قراءة الّنصوص 

األدبية قراءة تفاعلّية بالكشف عن التمثالت الثقافية واملعرفّية اليت تزخر �ا الّنصوص األدبّية، إذ 

ّدراسات األدبّية، واليت كشفت عن جناعتها يف قراءة من الّنظريات اجلديدة اليت عنيت بالتعد 

 الّنصوص وحتليلها واإلفصاح عن متثال�ا املعرفية واجلمالّية، فهذه الّنظرية احتفت باجلانب الثقايف 

الداللة النسقية للّنص األديب عكس العديد من املناهج والّنظريات الّسابقة اليت ركزت على و 

هتمام بالثقايف أكثر من اجلمايل ناتج عن حاالت االنفتاح والوعي اجلوانب اجلمالية له، فاال

املعاصر، فقد سعت هذه النظرية إىل إجالء الُقْبحيات داخل والّتطّور الّذي وصل إليه النقد 

النصوص األدبية على عكس املناهج والنظريات النقدية السابقة اليت جمدت اجلماليات، فاهلدف 

يتمثل يف حتويل األداة النقدية من  «عبيـــــــــــر الناقد العريب الغذامي على حد ت-من هذه النظرية 

أداة يف قراءة اجلمايل اخلالص، وتربيره بغض النظر عن عيوبه النسقية إىل أداة يف نقد اخلطاب، 

  1.» وكشف أنساقه، وهذا يقتضي إجراء حتويل يف املنظومة املصطلحية

هذه الورقة البحثية الوقوف عند مصطلح الفحولة الشعرية  تأسيسا على ذلك ارتأينا يف       

لنرصد أوال ّما أقرّتـه املنظومـة الرتاثيـة من مفاهيم وأســس هلذا املصطلح خاصــة أّ�ا شكلت فلسفـة 

مجاليـة وُحلًما جعلت الشعراء يتسابقون إىل نيل درجتها والسعي التصاف �ا، فكانت بذلك 

ا قّدمته لنخصص  .ثقافــة النقديـة السائــدة آنذاكعالمــة فارقـــة يف ال
ّ
اجلزء الثاين من هذه الورقة مل

سلطة النسق الثقايف يف إنتاج  فحاولنا بذلك استجالءقراءات النـقد الثقايف هلذا املصطلح، 

  .خطاب الفحل الشعري 

  الرتاثية؟ فإىل أي مدى ميّثل النقـد الثقايف مرجعية هلا قيمتها يف قراءة املصطلحات * 

وما هي اإلضافات اليت يطرحها النقـد الثقايف بوصفه خطابا مغايرا يسعى اىل استنطاق *

 مصطلحات ومفاهيم النقد الرتاثي؟

لقد أنتجت التجربـة النقديــة الرتاثيـة مجلة :  الفحولة الشعرية في الُعـــرف النقدي التراثي  /أوال 

فهم الظاهـــرة الشعريـــة، سعيا منها ملقاربتها من مجيع اجلوانب من املفاهيم واملرتكزات الفاعلــة يف 

منطلقا هاما وأساسا يف تصنيف الشعـراء، وإنزاهلم املنازل " الشاعــر الفحل"وكان ). شعرا وشاعرا(
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من منظور التلقي واالنقياد اجلمايل إىل جانب أثر املرجعيات اليت لعب فيه عرف  اليت يستحقو�ا

  . اءة دورا حامساالتلقي والقر 

التمايـــز واإلبداع   و  من هنا كانت هـذه ِمسـة الفحولة الشعرية شــرطا أساسا يف التفــّوق       

كم كانت و «وحلـم يسعى الشاعـر لتحقيقه واالتصاف به يف ظل الثقافــة الشعريـة املتداولـة، 

سعيا منه لنيل  2»حمافـل شعرها وأسواقه و  التجاريةو  رغبته مّلحــة للتفـّوق يف مواسم العرب الدينية

إىل حمّج للشعراء طلبا للشهرة  اليت حتولت« ة النابغة الذبياين ـــــــــبشهادة الفحولــة الشعريـة من قُ 

      .3» اإلقـــرار �ا  مع تواصل االحتكام إىل األذن املتذوقة  للشعر قصد إثبات صحـــة اإلبداع و 

المة فارقـة يف الثقافة النقدية السائدة آنذاك وانتقلت من داللتها على لت الفحولــة عشكّ      

الذكــر من كل حيـوان أو من داللتها على النجم سهيل أو ذكر النخـل أو ما إىل ذلك مما أفادتنا 

، إىل ميــدان الشعـر والشعـراء لتوصف �ا طبقة من الشعراء متيزت من غريها يف 4به معاجم اللغـة 

وهــذا يعين عدوال يف الداللـة وحتوًال يف املفهوم اللغـوي، . ن املوهبة الشعرية واإلبداع الشعريميــدا

لبــدوية احمليطة بالقــوم آنذاك، أو يكونا نتاجًا هلا فحسب، بل كان  اوهذا التحـّول مل يتأثر بالبيئة 

دور املرأة، ويُنظر  ر الرجــل علىكذلك متأثرا باحلياة االجتماعية السائدة اليت كان يـَُغلَُّب فيها دو 

فيها إىل ا�تمع على أنه جمتمع ذكـوري أبـوي، يسيطر فيه الذكر على األنثى يف الكثري من جماالت 

  5.احلياة املختلفة

لقد كانت الفحولــة من منظور اإلحساس النقدي الرتاثي طاقة شعريــة متميزة حتتاج إىل        

طــرازًا رفيعًا يف  «رية على أداء الفنون الشعرية املختلفة، كما أّ�ا تعين وقــدرة كب موهبة إبداعية،

إّ�ا ال تأخـــذ مدلوال واحدا   6.» السبك، وطاقة كبرية يف الشاعرية، وسيطرة واثقة على املعاين 

در فالفحل من الشعراء صفة للشاعــر املتمّيز القا. وال صفة واحـــدة، لكنها شرط أساس يف التفّوق

على مستوى املعاين والصيغ واألشكال الشعرية فاستحق منزلة الطبقات املتقّدمة بني أقرانه من 

  .  الشعراء اآلخــرين

إىل هذه  ّمسة الفحـولة الشعرية يتطلب جهدا كبريا يبذله الشاعـــر ليصلالوصول إىل  كما أنّ      

ال يصيـر الشاعـــر يف قريض  «: ذه الشروط وقــد بّني األصمعـــــي ه، بداعاملرتبة من التفوق واإل

األخبار، ويعـــرف املعاين، وتـــدور يف مسامعـــه  الشعـــر فحًال حىت يــــروي أشعار العــرب، ويسمع
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وأول ذلك أن يعلم العروض ليكـــون ميزاناً له على قوله، والنحو ليصلح به لسانه، ويقيم ، األلفاظ

  7» لناس، ليستعني بذلك على معرفــة املناقب وذكرمها مبدح أو بذم به إعرابه، والنسب وأيام ا

اإلحاطــة / األنســاب و  معرفــة املعــاين/ مســاع األخبــار/ روايــة األشــعار (يف ظــل هــذه الشــروط       

تتحقـق الشـاعرية الـيت ينبغـي )  بالعروض والنحو وغري ذلك من علوم ومعارف حيتـاج إليهـا الشـاعر

الـذي خطابه فاعًال يرقى علـى مسـتوى الـنص الفحـل و  فيكون شعره  متميزاً أن يتصف �ا الشاعـر 

  .ال يضاهيه نص آخــر 

قـدرات خاصـية وذاتيـة، ولكـن اسـتثمارها، ال حيصـل إّال إذا  الفحولة الشعرية تقتضـي إنّ           

 علــى أشــعار أســالفه يرويهــا، فتوّســع آفاقـــه ويقــف علــى  -حــىت تكتمــل شــاعريته ونضــجه  -اتكــأ 

  8 .املعاين اليت مل تطرق واأللفاظ اليت تتعاود يف انتاجات سـواه

ثـراء علـى مــّر و  جتـارب اآلخـرين األكثـر فاعليـة وِسعـــةو  إننا نكتسب خرباتنـا مـن وحـي جتاربنـا      

وعــي، فالشاعـــر عليــه أن الو  ثقافــةدون ســابق و  كــذلك الفحولــة الشــعرية ال تكتســب فجــأةو  الزمــان

  .تتفجر موهبته و  تلفة ويكتسب معارف متعددة لتتشكل فحولتــهيستفيد من خربات خم

مرتكـــــزا أساســــا يف تصــــنيف و  الشعريـــــة كمصــــطلح نقــــدي كانــــت عالمـــــة فاعلــــة إّن الفحولــــة      

ـــراء إىل طبقــات ـــة للشــاعرية ، الشعــ ـــد الــذوقي  جيعــل مــن التفــاوت مســ وغــين عــن البيــان مــا  9.فالنقـ

ـــه ابــن ســالم اجلمحــي  ففّصــلنا الشعـــراء مــن أهــل اجلاهليــة واإلســالم واملخضــرمني الــذين   «:  قّدمــ

كانـــوا يف اجلاهليـــــة وأدركــوا اإلســالم، فنزلنــاهم منــازهلم، واحتججنــا لكــل شــاعر مبــا وجــدناه لـــه مــن 

،  فألفنا من راً ــــــــــــأربعيـن شاع ـول املشهورين علىــــــــــفاقتصرنا من الفح.. حجة، وما قال فيـــه العلماء

ــــتشـــابه شعـ ـــه، فوجـــدناهم عشـــــــ ــــره مـــنهم إىل نظرائ ــــة رهـــط كـــل طبقـــة، متكـــافئني ـــــــــ ر طبقـــات أربعــ

   10 .»معتدلني 

ن مل يكـــونوا مـن ــــاقتصر ابن سالم على الفحول املشهورين من الشعــراء، ومل يتجاوزهم إىل م      

يشـــتهروا بـــني النـــاس بأشـــعارهم، كمـــا صـــّنف الشـــعراء الفحـــول، أو كـــانوا مـــن الفحـــول ولكـــنهم مل 

ـــولةو  حســب عصــر كــل واحــد مــنهم ، حســب الغــرض الــذي اشــتهر بــه باالعتمــاد علــى مبــدأ الفحـ

أورد مــنهم عشـــر طبقــات، يف كــّل طبقــة أربعــة شــعراء، مث ذكـــر و  فــذكر طبقــات الشــعراء اجلــاهليني

طبقــات الشــعراء و  طبقــة شــعراء اليهــودو  طبقــة شــعراء القــرى العربيــةو  ثــالث طبقــات لشــعراء املراثــي
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اإلسالميني يف عشر طبقات حىت العصر األمــوي، غري أّن املالحظ أننا ال جنـد أثـرا للشـعراء الـذين 

  .عاصروه

فالفحل هو . ظّل الشاعـر الفحل يف منظومة النقد الرتاثي يعين التميّــز والتفــرد والتفــوق         

احلقــة من أوالد اإلبل اليت بلغ و 11.» ، كمزية الفحل على اِحلقاق  له مزية على غريه «من كانت 

فالفحل من الرجال هو الذي " الذكورة"مبعىن " الفحولة"كما يلتقي معىن ،  أن يركب عليها

إّ�ا تعين مســة خاصة تكِسب   12.تأكدت ذكورتــه جنسيا، والفحولة الشعريـــة هي اكتمال اجلودة

 . السبق والرباعــة يف النظمو  الشاعـــر األفضلية

إذن الفحل يف املمارسة النقديــة الرتاثية مســة خاصة بالشاعـر الذي ميلك أدوات إبداعية           

 متقّدمــة يف القول الشعري معتمدا على ما للفحــل من اإلبــل من صفات إجيابية متيزه من سواه،

إّن  .أهلّــته ليكون يف الطبقات املتقّدمـــة من الشعراءكما متيّـــز الشاعــر الفحـل بصفات إبداعية 

أصبح هلذا . تعين الشاعر املقـتدر على قــــول الشعــر اجلّيد واملكثر منه" الشاعـر الفحل "صفة 

ما دفع بابن سالم اجلمحي ألن جيعل الفحولة  املصطلح مرجعية يف الذوق الشعري الرتاثي، هذا

   ".فحول الشعراء طبقات"مسه بـ َعَلماً على كتابــه إذ و 

تعين الفحولـة االفتخار بالقـوة وتقدير الشجاعة، والنفور من كل ما يعين الضعف، وكما أنه       

حمكما يف ينبغي أن يكـــون الرجل قويًا جسدياً، فكذلك جيب أن يكون الشعـــر متينًا يف سبكه، 

يدل هوما و  ،يةيف إقرار مصطلح الفحولة الشعر  ثقافية الو  هــــذا ما يربز أثر البيئة االجتماعيةنسجه 

  .يعيش فيهاعلى عمق التفاعـــل والتأثـــر بني الناقد والبيئة اليت 

إن إقــرار النقاد بوجود تفاوت بني الشعراء يف املوهبة واألداء واإلبداع الشعري، تؤكده االستعانة    

أن أولوا عناية خاصة بالفوارق واالختالفات مبصطلح الفحولة لتصنيف الشعراء يف طبقات، بعد 

  .يف طبقات اء يف درجات، ومتيز بعضهم من بعضاليت جتعل الشعر 

إىل  -كطرح جديــد ومغاير    -يسعى النقد الثقايف : المضمر النسقي في النص األدبي/ثانيا 

سية واجتماعية حتليل النصوص واخلطابات األدبية والفنية واجلمالية يف ضوء معايري ثقافية وسيا

وبالتايل يعىن النقد الثقايف باملؤلف، والسياق . وأخالقية، بعيدا عن املعايري اجلمالية والفنية

اخل  ومن مث فالنقد الثقايف نقد إيديولوجي وفكري وعقائدي، يهدف ...واملقصديــة والقارئ والناقد

. ن اخلصائص اجلمالية والفنيةإىل كشف العيوب النسقية اليت توجد يف الثقافة والسلوك، بعيدا ع



  اللغة واألدبفي  إشكاالتمجلة        2021: السنة  1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  299 - 283: ص 

 

289 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

ويعين هذا أن النقد الثقايف هو فعل الكشف عن األنساق وتعرية اخلطابات املؤسساتية، والتعرف 

    .13على أساليبها يف ترسيخ هيمنتها، وفرض شروطها على الذائقة احلضارية لألمة 

جمّرد قيمة بالغية ومجالية، يهدف النقد الثقايف إىل تـذّوق النص بوصفه عالمة ثقافية ال          

إنّه يتعامل مع النص على ، وذلك من خالل  الكشف عن األنساق املضمرة يف اخلطاب الثقايف

فلم يعد النظر إىل النظام الداخلي للغة    .14» ليـــس جمتلى  أدبيا فحسب و  حادثــة ثقافيــــة« أنّه 

اللغوية ال تقَدم إال املعىن الظاهر يف حني  ألنّ  الداللة، وحـــده كافيا يف البحث عن معىن النص

نظم اقتصادية بعيدة عـن و  أعــراف تارخيية وسياسيةو  يبقى ما حيمله من مضمرات  اجتماعية

  .     التعري بفعل التعمية البالغية للخطاب األديبو  الكشف

عطيات الثقافة إّن القراءة الثقافية للنصوص األدبية هي آلية تعمل على قراءة النص وفق م     

تسعى القراءة الثقافية إىل إعادة قراءة النصوص األدبية يف ضوء سياقا�ا « السائدة يف ا�تمع هلذا 

خماتلة قادرة على املراوغــة و  حيث تتضمن النصوص يف بناها أنساقا مضمرة، التارخيية والثقافية

األديب إّال بإجناز تصّور كّلي حول  التقنــع وال ميكن كشفها أو كشف دالال�ا النامية يف املنجزو 

    15 .»طبيعة البىن الثقافية للمجتمع  

يستمد قّوتــه حبلول املدلول و  يغدو داال على الثقافــة -وفــق هذا املنظور -فالنص األديب        

املفاهيم الثقافية السائدة يف و  املمارساتو  هو كذلك مادة ثقافية ختتزل السلوكياتو  وحضوره فيه،

   16. العصــور السابقة يف لغة مراوغـة ال تستقر على معىنو  عصر املبدع

 ال يلغي اآلثار االجتماعية و  إّن النقد الثقايف ال يقصي اخلطاب األيب كنص ابداعي      

تكشف عن أعراف و إّمنا يأخذ النص من حيث ما يتحقق فيه من مضمرات نسقية ، النفسية لهو 

  .اللغويخلف البناء ثقافية  كامنة 

ذلك أّن داللته ، حالـــــــــــــــــــــة ثقافية إضافة إىل حالتها األدبية اجلمالية بذلك يغدو النصو      

مستهلكوها و  مؤلفتها الثقافة، و لكنها منغرسة يف اخلطاب، املضمرة ليست مصنوعة من مؤلف

بذلك فهي ال تنتج عن قصدية و  االجتماعيةالثقافية و و  على تعدد مستويا�م الفكرية مجاهري اللغة

  17.املتعددة و  لكنها تعكس الثقافة  بتجليا�ا املختلفةو   املبدع

  :من منظور عبد اهللا الغذامي  "ريةالفحولة الشع"الت النسق الثقافي في ــــــــتمثُ   /أ 
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قـــد الثقايف، وعنوا الن عملوا علىعبد اهللا الغذامي أكثر النقاد العرب الذين الباحث  يعــّد        

قــراءة يف األنساق الثقافية / النقد الثقايف"بتطبيق آلياته ومبادئه على الثقافــة العربيــة كما يعــّد كتابه 

  . أول دراسة تشرح هذا النشاط الفكري نظريا ومعرفيا وممارسة" العربية

 -النسقية يف الشعر العريب  لفهم العيوب فريدةحماولة " النقـد الثقايف"لقد كان كتابه        

واخلطاب األبرز لألمة العربية، عرب تتبع منافذ هذه العيوب يف كتب التاريخ  -بصفته ديــواننا

  .ومدونات الشعر حىت ينتهي للشعـر املعاصر وقضية احلداثــة

جديد ومغاير  النقدية مبا قــّدمه النقد الثقايف كطرح و  املنهجيةيف هذا السياق حناول االستعانة       

ملقاربة مصطلح الفحولة الشعرية، نؤسس �ا لنقد جديد يكشف معطيات معرفية أخــرى تتجاوز 

  .حدود النص  الشعري إىل ما يضمره من أنساق ثقافية

الشعــر الذي ارتبط إىل حد كبري باألمــة العربية فأصبح جزءا منها كاشفا عن هويتها ارتبط        

ليتحول بذلك إىل نسق ثقايف ، حىت أضحى حييل إىل ثقافتها، أحداثهاو  هاتارخيو  حامال لفكرها

يف هذا السياق يشيــر الغذامي يف دراسته املذكورة إىل أّن أحد األصول و  يعكس األمــة العربية

الصفة اليت مازلنا   «ــــؤكد أ�ا ليــــــــــــ، هــو نســـــــــــــــــق الشخصية الشعريــــــــــــــــةو  النسقية يف ثقافتنا العربية

ال شك، غري أن هذا ليس خبــرا و  ننتسب إليها حبــق وصدق  فنحن كائنات شعريةو  نتباهى �ا

مجيــال كما ظللنا نعتقـد، بل إن كتابنا هذا سيزعم أن ما اكتسبناه مـن السمات الشعريـــة قد طبع 

نتحــــــــــــــــــــرك حسب نعيد انتاجها و و  مازلنا ننتجها ادحة،اإلنسانيــة بعيوب نسقيــة فو  ذاتنا الثقافيــة

  18. »لعلها  هي املسؤولة عن كثري من عوائقنا احلضارية و  شرطها

غري أنه مع ذلك يشري إىل أن صعوبة هذه املقاربة نظرا للحصانة اليت اكتسبها اخلطاب الشعري    

قافية حبجـــة تعايل الشعريـــة وتفردها مما يقتضي اليت جعلت نقده نوعا من احملرمات الث، العريب

     19.التعامل معها خبصوصية

نسـق ثقايف مرتسخ فينا، ونــحن نعيد ترسيخه  –كما يؤكد الغذامي   -إّن الشخصية الشعريــة      

قايف مازال هـــو املهيمن على النسق الثو  لطاملا كان الشعـــرو  عبــر متثله يف اخلطاب ويف السلــوك،

  20.يف دميومته ثانياو  العريب وهو الفاعـــل األخطــر يف تكوينه أوال
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يف " الفحــل"يهمنا هنا أن نقـف األنا الفحوليـة،  وحناول أن نرصد حتّوالت مصطلـح            

ن هلم علم مل يكــو  ضوء ارتباطها مبفاهيـم النقد الثقايف فاملعـروف أن الشعـر لطاملا كان عــــلم العرب

 -وهــو، أصح منـــه كما يتكرر يف نصوص املدونة النقديـة  الرتاثيـة يف سياقا�ا العرفيــة والثقافيــة 

توصيف موضوعي صادق يصف احلال الثقافية للعــرب مما جعل الشعر  «:  -حسب الغـــذامي

ل الشعر مصــــدرا علميا جيعــ هـذا ملو  ...ديوان العرب، وسّجـــل وجودها االنساين والتاريـخي 

إنّــه نــص  21.»سجل األخالق و  تارخييا فحسب بل جعـل له قيمـة أخالقيـــة مبا أنه  ديــوان املآثــرو 

) جمالس السمـر واملناظرات(ثقايف بامتياز ال حيتاج إىل تأشيـرة للدخــول إىل  حيـــاة الناس اخلاصــة 

عنـوان لوجودهــم الثقايف و  أنه سجـــل لقّيمهم بل حبكم)  األسـواق واملساجــد( والعامـة 

   22.واحلضاري

هـذا ما أكسب هذا اخلطاب شرعيــة االقتــداء، فتحّول الشعراء إىل مناذج بشرية حتتذى     

أصبح الشعـــر يف النهاية و  ا�تمـع،و  حىت أفعالــهم، لتكون مناذج سلوكية تؤثــر يف النفسو  أقوالــهم

  .الثقافيـة، فال صفة للعرب من دون قـــول الشعـرو  النسقيــةصورة العريب 

مما يعين ، على الرغم من أن الشعـــر يكتسي مجاليات كثيـرة ال ميكـن أن ينكرها أحـــد      

إال أنه مع ذلك حيمل صفات أخرى ، يف التصورو  بالضرورة أننا سنستلهم منه مناذجنا يف الفعل

يف عيوب الشخصية و  هلا من الضرر ما جيعل الشعر أحــد مصادر اخلـلل النسقي يف تكوين الذات

  23.الثقافية ألننا يف النهاية سنتمثل سيئاته مثلما نتمثل حسناته كما يذهب الغذامي

ية الثقافيـة العربية اليت وألننا يف ضوء منظومة النقد الثقايف نبحث يف عيـــوب الشخص       

ثبت وجودها يف ظـل مجلـــة من األفكار اليت كان أوهلا صورة األنا الفحولية أو و  رسخها الشعــر،

ابتدأ فحـال شعــريا غيـــر أنه حتــّول ليكـون فحــال ثقافيا يتكـرر يف كافة  «الذي ، الشاعر الفحل

وما ذاك إال ألن الشعــر يف األصل هو ، لسياسيةاو  السلوكيات االجتماعية والثقافيةو  اخلطابات

توجيه سلوكها وسيكون و  يؤثــر يف تكوينناو  ما حيدث فيه يصبغ شخصيتنا،و  ديــوانناو  علمنا

مــرور ذلك من دون و  مسؤوال عـن مساتنا الشخصية مبثل ما هـو مستودع ثقافـي هلذه السمات،

  24. »ينا من دون مساءلة أو مواجهة نقــد هو ما جعل الشعرية عّلة ثقافية تتحكم ف

انبعاثها و  أّن كل ذلك ظّل حيدث من زمـن اجلاهلية -كما يعتقد الغذامي   –واحلقيقــة      

كّل القيّــم اليت صنعتها منظومــة و  النسقي إىل زمـن بين أمية، وتعـــزز يف زمـن التدويـن إىل يومنا هذا،
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ملنظومـة السلـوك االجتماعي و  تكـون قيّــما للــذات العربيـــة الثقافيــةالشعــــر حتّولــت يف �اية األمـر ل

 25.تشعرنت القّيم معها  و  العريب، فتشعرنت الــذات العربيـــة

وألن النقـد الثقايف يسعى إىل أن يسهــــم يف مناقشـــة النصوص األدبية بوصفها صورة عاكســة      

مدى أمهية و  و حىت نبقى يف إطار احلديـث عــن التـــراث العــريب ،الثقافةو  لبعض تيارات ا�تمــع

نص ... النص الشعري العريب القدمي « مصطلحات النقـد الرتاثي على هذا املستوى، ذلك أّن 

فضاءات و  ثقايف نسقي، يتوسل جبماليات اللغة وتشكيال�ا االستعارية املراوغة بغية بناء عــوامل

  .26 »نسقية ال متناهية 

الفحولـة (من هنا  سنسعى إىل عـرض مجلة التصورات اليت محلها النقـد الثقايف ملصطلح 

/ مـن أخطــر املخرتعات الشعريــة   -حسب الغذامي  -) اختــراع الفحــل(فقــد كان ) الشعريـة

والتفــــوق كما ارتبط بالتعايل ،  )طبقات فحـول الشعراء(الثقافيـة وهـو مصطلح ارتبط بفكــرة الطبقـة 

تصويـــر احلق يف ( وارتبط أيضا بتوظيف اللغـــة توظيفا منافقا ) الشعراء أمــراء الكالم (والتفــرد  

   .27) الباطل يف صورة احلقو  صورة الباطل

  :    و ليؤكد الغذامي الطــرح الثقافـي يف الفكر العريب يقّدم بيتا من الشعر جلرير قال فيه 

             28ا يُطَاِوله ئً يْ ر شَ هْـ ل الدَّ ثْ مَفِجْئني بِ ***      دُ الِ خَ  ــرُ هْ الدَّ و  تُ وْ ى المَ نَ فْ يَـ  ــرُ هْ ا الدَّ نَ أَ           

يشرح الغذامي ذلك مؤكــدا أن قــول جرير يستند إىل رصيد ثقايف متجذر تقــوم فيه األنا        

اعتمادا مصرييا إىل درجة يصبح معها  و يعتمــد اخلطاب على هذا األنا، جوهــرياو  مقاما أساسـا

  29.إّمنا للثقافة ككل و  هذا القـول هو اجلملـة الثقافيـة، ليس للشاعــر فحسب

كما يضيف الغــذامي يف السياق نفســه أّن األنا هـــذه ليست أنا جريــر فحـسب ولكنّــها األنا       

بــدوره يزيــد من دورها وتعميمها، وهلـــــــــــــــذا كان و  ،ـــرروسة يف ذهـــن جريـــــــــالثقافية املغ/ النسقيــة 

      30 .ليست األنا  اجلريــرية فحسباألنا أل�ا متثل نسقا مشرتكا و  الكتّاب �ذهو  احتفاء املدونيـــن

أي  -على حد تعبيـر الغذامي  -إّن بيت جريــر سالف الذكـر هـو يف حقيقته ديالوج ثقايف     

قد كانت و 31.اء رّدا على بيت قالــه الفــــرزدق قبل ذلك مما يعين أنــه خطاب نســـقي أنه ج

  : البداية مع الفـــــرزدق حني قال 

   32هُ لُ اوِ حَ مُ  تَ نْ أَ  فَ يْ كَ   ــرْ ظُ ســـك فانْ فْ نَـ بِ ***    ب    اهِ ـــو ذَ ي هُ الذِ  تُ ــوْ ا المَ نَ ي أَ نِّ إِ فَ     
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أنا أبــو حـزرة : و يقول ، فكان جريــر يتمــرغ يف الرمضاء، را ال يغلبه فيــهوحلف بالطــالق أنّ  جريــــ

  .جوابا على بيت الفـــرزدق، 33. ...أنا الدهـــر: حىت قال 

حتــّول اخلطاب مـن اجلملة الواقعيـة  -يالحــظ يف يسـر -كما يرى الغذاميثـة  واملتأمل هلذه احلاد

يف مقابل ) أنا الدهـــر(النسقيــة / إىل اجلملة الثقافيــة ) أبــو حـــزرة أنا(احلقيقيــة يف قــول جريـــر

    34 ).أنا املوت(املــرادف النسقي  

حيـن يقـول الغذامي هذا الكالم فهو بذلك يضـع مجلة جريـر يف سياقها الثقايف الذي تولدت     

) النحن(وهي ) النحـــن القبليــة(من الفحوليـــة النابعة أصال / األصل لألنـــا الشعريـة و  فيـه،

   35. النافية لآلخـــــر بالضــــرورة و  املتضخمة

يكشــف عن القيّـم اليت خيفيها و  يف ضوء هذا األمنوذج يرصـــد الغذامي مالمح الوجه املغّيب       

إّمنا و  هعبارات ال تـدل على الشخـــص الفـــرد بعينو  هـذا الواقع الشعري من خالل توظيف مجل

الواقــع  و  ، حتمل أنساقا ثقافيـة كّرسها الشعر كفــنتضخم الفــرد ليصبح ذاتا مجاعية تعبــر عــن

  .كحقيقــة ثابتـــة يف موروثنا العـريب

شخصية الفــرد املتوحـد فحـل الفحـول ذي األنا املتضخمة النافية لألخـــر  «مـن هنا كانت      

يف اخلطاب الشعري، ومنه تسربت إىل اخلطابات األخرى، ومــن مث هي من السمات املرتسخة ...

صارت منوذجا سلوكيا ثقافيا يعاد انتاجــه مبا أنه نسـق منغرس يف الوجــدان الثقافــي، مما رىب صــورة 

  36.» ) فحــل الفحـــول( الطاغيــة األوحــد 

حب الذات و  األنانيــة( رسيخ قيّـــم سلبية من هذا املنطلق يتحّمل الشعــر مسؤولية كبيــرة يف ت      

حىت و  تنعكس دون وعــي يف تصرفات األفــراد، ستسود ا�تمعو  سادت) تقزميه و  إلغاء اآلخــر/ 

 .   اجلماعات ما يعزز النسق الثقايف عرب األجيال

وذج من يضيف يف إطار عرضه لشخصية الفحــل الشعـري يف املـوروث العريب عبــر تقدميه ألمن  

  : 37ومـن أبيا�ا اآليت ، الشعـر اجلاهلي متمثـال يف معلقة عمــرو بن كلثوم

  اينَ رِ ادِ قَ  ـشُ طِ بْ نَـ  نَ يـحِ  ـشُ طِ بْ نَـ و  ***    ا    هَ يْـ لَ ى عَ سَ مْ أَ  نْ مَ و  ايَ نْـ ا الدُ نَ لَ 

 اــــينَ ِـ المِ ظَ  أُ ــــــدَ ــــــــــــــــــــبْ نَ ا سَ نَّ كِ لَ و  ***    ا    ـنَ ا ظُِلمْ مَ و  ايـــنَ مِ لِ اـــاة ظَ ــــــــــــــــغُ بُـ 

(...)  

  اينَ طِ و  ارً دَ نا كَ ــرُ يْ غَ  بُ ــــرَ شْ يَ وَ ***    ا   وً فْ صَ  اءَ المَ  ناَ دْ رَ ا وَ ذَ إِ  بُ رَ شْ نَ وَ 
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  ايــنَ صِ ا عُ ذَ ـــون إِ مُ ازِ ن العَ حْ نَ و  ***   ا    نَ عْ طِ أُ ذا إِ  ـونَ مُ اكِ الحَ  ـنُ حْ نَ وَ 

  اينَ لِ اهِ الجَ  ـلِ هْ جَ  قَ ــــوْ فَ  لُ هَ جْ نَ فَـ ***     ا    نَ يْـ لَ عَ  ـــدٌ حَ أَ  ـــنَّ لَ هَ جْ  يَ  َال َال أَ 

ساقه خاصية االنفتاح على فضاءات يف هلذا تكتسب أنو  ثقافية نسقيةإّن النص حادثة       

حبيث تُلحظ هذه املعطيات دون أن تكون متعالية على بنية ، التاريخاإليديولوجيا و و  الثقافة

فها بنية نصّية مثل اللغة املشكلة للنص باإلضافة إىل كو�ا منوذجا للتمثيل أو بوص، اخلطاب

  38 .للفجوات النصّية

املكونــة للنســق اإليديولوجي /مجلة من الطــرح الثقايف ميثل هذا األمنوذج  نّ أاملالحظ و      

ـة يغرسها النســـق و هذه اجلملة النسقيـ، إلغاء اآلخـــريكّرس فيها تضخيم الذات و و  ماعياالجت

  39.الشعـــري املهيمــن واملشعــرن لكل مساتنا الشخصيـة الثقافيـة

يعـــّد النص الشعـــري تشكيال مجاليا ثقافيا يف آن واحــد حيث تصبح املعطيات البالغية        

   40.الشعـريأدوات مؤثــرة حتفـــز احمللل الثقايف على اكتناه املدلوالت النسقية يف بنيـة النص   

أّن القيّــم الناسخة لآلخـــر اليت تــــرى أن املكانة -يؤكد الغذامي  –يف ضوء النص السابـــق       

و هذه قيمـة جاهليـة ، هذا اإللغاء ال يتم إال عبـــر الظلمو  املعنويـة ال تتحقـق إال بإلغــاء اآلخـــريــن

) مـن ال يظلــم الناس يٌظلَـم و  (متــه احلكميـــة القيميــــة أمل يقل زهيــر بن أيب سلمى يف منظو ، مركزيـة

فهم بغاة ظاملـــون بطبعهم الذي تؤسس له ، ليس رد فعل ظــــريفو  مث إّن هذا الظلــم جوهـــر قيمي

الفــرد الواحد منهم مهما  و )لـــــكنا سنبـدأ ظالمـينا و  ***  ما ظلمـنا  و  بـغاة ظالميـــنا(القصيدة 

الرضيع و  اآلخـر، ذلك موقع كان مهما غريهم من آخر أي يفـوق نّهٳن صغريا أو حقيـــرا فكا

قدر�م هي قــدرة البطش، حىت ال و  الفطيم ختــر له اجلبابـــر ساجدينا، هؤالء الذين ميلكـــون الدنيا

يف خــوف لآلخرين الكـــدر، والعالقة اليت تربطهم باآلخرين هي و  أحـــد يشرب صافيا سـواهم

         41. اآلخريـــن منهم

املفارقة لرؤية و  رؤية قبيلته اليت تؤسس لنسق الثقافة احمليطة به و  إّن الشاعر يقّدم رؤيته          

حبيث ، نبيالو  اجلهل تضحي قّيما إجيابية إذا كان اهلدف منها سامياو  الظلمو  اآلخرين فالبطش

 الشاعر  يفرتض يف األخــر على الدوام أمارات السوء و مبا أنّ ، مار القبيلةم ذحتمي هذه القيّ 

  42.إقصائه  ميثّــل سياسة أو حترّكا ذكّيا يف وأد الشر قبل أوانهو  الظلم فإّن البدء بقمع هذا اآلخــرو 
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يتعزز النسق القايف يف ضوء هذا الضرب من األشعار اليت يبقى يرددها األجيال، فالفخــر       

حب الذات وإقصاء اآلخـــر املختلف، من هنا تتغذى الثقافة ا�تمعية عرب األزمان يّولـــد األنانية و 

ففي الوقت الذي . بفعل رسوخ هذه القّيم اإلنسانيـــة اليت غالبا ما ينعكــس تأثريها يف سلوك الفـرد

فينسقها  األجداد، نراه تغرسو  الفخــر باألجمادو  عن الثقـة بالنفس -يف نسقها الظاهر  –تعّرب فيه 

 .  عدم تقّبل الغيـــرو  إلغاء اآلخــــرو  املضمر قّيم األنانية

انغالق على النظام و  يف املعلقة هو إلغاء ملا دو�ا،" األنا القبلية " تضخيـم  «من هنا فإّن     

ـر، وإعـالن إّ�ا دعـــوة صرحيـة إىل اإللغاء والتدمي. صون لصرامـــة هرميــــة بنائهو  القبلي وتثبيت لقّيمه

بالتايل ال جمال للتعايش معه يف حالة و  )أىن كـان هـــذا اآلخـر" ( اآلخــر هـو اجلحيـم " صارخ بأّن 

ا�تمع العريب منذ العصور " جسـد"التمرد على قيمة الطاعة اليت خترتق و  "القبلي" العصيان 

     43. »القدمية إىل الوقت الراهن 

الشعـر العريب قد أسهم سلبا إىل حد كبيــــر يف ترسيخ مجلة من  بناء على ما سبق يتضح أن     

الشعـر العريب عرب امتداده الطويل لعب دورا « : القبحيات، يف صورة من التوظيف اجلمايل الفين

القيّـــم "ب ال ينبغي التقليل من شأنه  يف مترير رصيد ال يستهان به مما كان يسميه ابـن رشــد 

مــه حىت صارت سلوكا اجتماعيا قيّ " شعرنــــة"مهة يف ترسيخ صورة الطاغية، عبــر املسا" الشريــرة

 44.  »مميزا للشخصيـة العربيـة و  "رمسيا"سياسيا و 

إذن كشفت االستعانــة مبفاهيم النقد الثقايف عن مجلــة من السلوكيات السلبية اليت تسريت      

هلذا  و  لت تلقي بظالهلا على األجيال  واألمــة العربيةمازاو  يف اخلطاب الشعـــري العريب منذ األزل

لألنساق اليت تكو�ا يستوجب و  القــراءة النقديـة ملنظومـة القيّـم يف الثقافة العربية، «كان البّــد لــــ 

فضال عـــن رصد للقّيم االجيابيــة، رصدا موازيا للقّيم غيــر االجيابيــة حىت تكتمل الصورة ملكّونات 

 .45»  -كما هي   -ه املنظومــة األخالقيـة هذ

امتـدادا للفحولة الذي فاخـرنا به يف فكــرنا التــراثي، لكونه " الفحولــة الشعريــة"إنّ مصطلـح       

وظــل يعين استمرار إعجاب العريب بالقوة، وتقديـره للشجاعــة، ، اجلنسيـة أو الذكورية بشكــل عــام

من ضعف، فكما ينبغي أن يكون الرجل قــويًا جســـدياً، فكـذلك جيب أن  ونفــوره مما هـو ضدها

، وفق ما أقرته سلطة الذوق تينًا يف سبكه، رصينًا يف عبارتهيكــون الشعــر قويًا يف ألفاظه، م

   .اجلاهلي/ الشفاهي 
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يف ضوء  -ذامي  حتـديدا الباحث عبد اهللا الغو  -مع قراءات النقاد املعاصرين إال أنّـــه           

 -حتّول إىل مشـروع لصناعة الطـــغاة يف الفكر وا�تمــع العريب، ألنّه يسـعى مقوالت  النقـد الثقايف 

إنّه يشّكـــل طاقــة إجيابية . حىت إلغائــه من الوجود و  تقـزيــم اآلخـرو  إىل تضخيــم الـذات -يف جممله 

  .طاقـــة سلبية لدى املتلقي لكنّـه ينتج يف املقابلو  للشاعـــر القائل

على جعل الفرد " الفحل " تعمل مثل هذه النماذج اليت تعزز وتشجع على التمثــل بــ       

اإلبـــداع فقط وإّمنا و  ألّن ذلك لن يقتصر على الشعــر، وا�تمع رهني الفكر الطاغي املتسلط

بذلك  حتولت الفحولة و  سياسيةسيشمل  خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية سواء الثقافية أو ال

الشعرية من داللتها على الشاعر املقتدر القابض على مكنونات املوهبة الشعرية إىل مشروع 

تقزمي و  اآلخــر وتقديس  الذات إقصاءلصناعــة الطغاة يف العامل العريب ألنّــه دائما يسعى إىل 

 . أفراد ا�تمع الواحدهذا ما يغذي الشعور بالدونية وعدم املساواة بنيو  اآلخــر،

  :خاتمة

إننا نقف أمام معطيات مغايرة متاما انبثقت من مقوالت النقد الثقايف وهي قراءات         

لشعراء، لكن  قـــراءة الغذامي خالفت القراءة النمطية أل�ا حبثت يف الوظيفة النسقية لشعر فحول ا

ذي أصول غربية يف معاجلتها لقضايا  طرافتها واحتكامها إىل منهجو  على الرغم من جديتهاو 

السياسي، إال أّ�ا و  تفصيال يف غياب الثقايف لصاحل العريفو  موروثنا النقدي ال ميكــن رّدها مجلــــة

جلملة األرصدة الشعريــة اليت بّرر ، بطريقة فاقـدة للتأينو  –هكذا  -يف اآلن ذاتـــه ال ميكنها تلغي 

ــة، من خالل التأكيد على أّن الشعـــراء متفاوتون وأّن الفحولـــة الفحولو  أصحا�ا مصطلح الفحـل

استغالل صرب، مواقف و و  هبة، فإنّــه جهدأّ�ا إقرار واضح أّن اإلبداع بقدر ما هــو مو و  حالة نسبية

 . ي يف مقابل مفردات النقد الثقايفمن هنا يأيت تربير الرتاث، رؤاهو  لغتهو  لطاقات القول

لنا ما طرحه الغذامي من خالل تشرحيه للشعر العريب أمرا مبالغا فيه وحكم عام على ويبدو        

استصغار التعايل و و  يف االستكبارالشعر العريب، فال ميكن أن نقــّزم شعرنا العريب بكامله يف خانــة 

لقّيم من ا ففيه من احلكمة والزهد والكرم والشجاعة ونصرة املظلوم ما حيمل لنا الكثرياآلخــر، 

إّن ما أسس له الغذامي ال يعدو أن يكون جزءا يسريا من الشعر العريب ال خيضع .  اإلجيابية

  .ال يقاس حبجم تاريخ الشعــر العريبو  للتعميم
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وسومةتـَْرنُو الِدراسَ 
َ
 »-مناذج خمتارة –االغرتاب يف الشعر اجلزائري الثمانيين/ جدلّية اهلُوِيَّة «ة امل

ْعرّي اجلماّيل من خلفيات أيديولوجّية وسياسّية إىل تـََلمُِّس واكِتَشاِف ما يعتمل حتت ِجلد النصِّ الشِ 

ْضَمَرة وَتَشكُّال�ا عرب بعض الدَّواوين الشعريَّة اجلزائريَّة يف ..واجتماعّية
ُ
، والَتغْلُغل يف األنساق الثقافّية امل

يقة، ومضامني فرتة الثمانينيَّات، واليت بدورها أسَّست نص�ا شعريَّا انفتح على لغٍة شعريَّة راقية، ورؤيٍة عم

تشمل خمتلف القضايا اإلنسانّية املعاصرة، إذ تطفو لدى املتفحص يف أشعارهم مضامني اهلُويَّة مبختلف 

ومبقابلها تتشكَّل ظاهرة االغرتاب بضياع اهلدف واهلويَّة وانشطار الذَّات . جتليَّاِ�َا الظاهرة واملضمرة

، لتبحث بعدها عن فضاء تأِوي إليه كمتنفس لتطليِق ..ةوانغالقها واحساسها بالوحشة املكانيَّة والزمانيَّ 

ُد الدِّراَسة اليت تتوسَّل يف انتهاج إجراءات النقد الثقايف ملعاجلة  اغرتا�ا، ويف ضوء هذه الرؤية تتحدَّ

  .)االغرتاب/ اهلويَّة :( الَقضيَّتِني املِْحوريَّتني

  .ضمرةم نساقأ –زائري اجلشعر ال -اغرتاب  -ويةاهل :الكلمات المفتاح

 
Abstract: 

 The study aims at «controversial identity / Alienation in the 
Algerian poetry of the eighties, selected models »to discover and touch what 
is under the skin of the aesthetic poetic text as ideological, political and 
social backgrounds. And penetration into the implicit cultural systems and 

                                                           
   nani.nasri34@gmail.com..عبد الغاين ناصري  *
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their forms through the Algerian poetry collections during the eighties, 
which in turn established for itself a poetic text that opened up to fine poetic 
language and a deep vision and contents that include various contemporary 
human issues. As it floated to us as we examined their poems, the contents 
of identity in its various manifestations, apparent and implicit... In return, the 
phenomenon of alienation is formed through the loss of purpose, identity, the 
fragmentation of the self, its closure, and its sense of spatial and temporal 
loneliness... Then, to search for a space that houses him as a breather to 
divorce her expatriation, and in light of this vision, our study is determined 
to pursue cultural criticism procedures to address the two central issues: 
(identity / alienation). 
Keywords: Identity - Alienation - Algerian poetry - Implicit patterns 

 
  :مقدمة

من حيث هو جمرة من املدلوالت الظاهرة واملضمرة اليت زئبقيته، إن ما مييز النص األديب 

وإمنا تسبح يف فضاء داليل مكثف باإلحياءات والدالالت، فهو ليس جمرد قالب لغوي فحسب، 

يف  حصر نتاجها الداليل نال ميكاليت هو دالالت واحنرافات عن املعاين الظاهرة البينة املعهودة 

 متجاوزةوالشعري على وجه اخلصوص، للنص األديب، رؤية معينة، وتبعا لذلك تباينت زوايا النظر 

عن مضمرات قابعة يف  يدهحتالبالغية واجلمالية اليت  الرؤية السطحية اليت تقف عند حد األنساق

ة احلياة وأنساق خفية مركزية يف تكوين اخلطاب املنفتح على العديد من قضايا فلسف ،عمق النص

وخمتلف اجلوانب  -الوعي الفردي والوعي اجلمعي –والوجود وصراعات الفرد وعالقاته باجلماعة 

  ..اإلنسانية والثقافية واالجتماعية والسياسية 

في الشعر االغتراب / الهوية  جدلية« :مبوضوع عنايتنايف ضوء هذه الرؤية، تتأسس      

اللغة  هي *النص املختلفون السمة البارزة يف ك »-نماذج مختارة – الثمانيني الجزائري

وتعاطيه معها، يف معاجلة الذات ملختلف قضايا االنسان والوجود وعالقات الفرد  تفردةالشعرية امل

كاته وصراعاته، وانتهاج األدب كمرآة ووسيلة للتعبري عن مقتضيات العصر وا�تمع مبختلف تشاب

استخراج تشكالت اهلوية و  ،تعمق يف التصور الثقايففكرة ال ومن هذه الزاوية تبلورت لدينا

اهلوية اكتسى أمهية بالغة وفضاء خصبا، وغدا من املواضيع اهلامة  ، خاصة وأن موضوعواالغرتاب

احلديث ( ورواد الدرس الفلسفي املقارن ،هتمام من طرف املفكريناليت أثارت الفضول واال

لبحث يف العلوم االجتماعية والسياسية ، فأخذ مساحة واسعة يف جماالت ا)**واملعاصر
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ويف  انتمائهم،م و حضورههوية حتدد واالقتصادية والثقافية، فال وجود لفرد أو مجاعة دون وجود 

طرح عالقات جدلية تتحرك بالتوازي مع مفهوم اهلوية اليت املقابل يتشكل االغرتاب كظاهرة ت

  .ثقافية ووجودية

كيفية تكوين و  االغرتاب،/ثنائييت اهلويةالرتكيز على اشتغاالت التطبيقية هذه الدراسة سعى ت      

: وتشكل كل منهما يف النتاج الشعري اجلزائري عند أربعة شعراء من جيل مرحلة االختالف، وهم

 يقومحيث ، "علي مالحي"و "مشري بن خليفة"و "لوصيفعثمان "و "األخضر فلوس"

، مقوالت النقد الثقايفعلى  باالعتمادتاجا�م، الظاهرة بقوة يف نهذه على جتلي  الختيار هناا

  :التساؤالت اآلتية اإلجابة عنيف حدد وخطة حبث تت

ظاهرة  شعرهم وكيف متثلت يف أبرز تشكالت اهلوية عند شعراء فرتة الثمانينيات؟ماهي       

  االغرتاب؟ وماهي الفضاءات اليت يلجأ إليها الشاعر ملواجهة وجتاوز االغرتاب؟

 : مثالت الهوية في الشعر الجزائري الثمانينيت: أوال

 - الفلسفة(  االنسانية العديد من ميادين العلومروقة يف طمن الظواهر املاهلوية ظاهرة  عدت      

خليط من خلفيات  «فهي ،واليت الحتد مبفهوم واحد )األدب –علم النفس  -االجتماععلم 

بذاته وانتمائه إىل «وشعوره واحساسه نسان وعي اإل ،1»معرفية شىت يعززها الوعي، واالنتماء

 ،2»مجاعة بشرية قومية أو دينية، جمتمعا أو أمة أو طائفة أو مجاعة يف إطار االنتماء اإلنساين العام

ية اهلو  -على سبيل املثال ال احلصر -يف عدة هويات منها  حباراال هذا التشظي والتعدد ويفضي

  .3الوطنية والدينية والثقافية وغريها

أحد أبرز متخصصي هذه الظاهرة  "Alex Mucchielli" "ألكس ميوتشيللي" يشرتط      

لتزام، وباالنتماء ويقابله قضية باال -فضاءال -لشعور بالكيان املاديد باأن الشعور باهلوية يتحد

تبط وباستمرارية الزمن الذي ير وبالتناسق واملقصود منها العالقة االعتباطية بني الذات وا�تمع، 

باالستقالل الذايت، بالثقة، و ، يةالنوع ، بالقيمةأو الفرادة  بعمق التجربة التارخيية، باالختالف

 –تتجسد يف هوية الفرد و ، دبيف األ تقبعوما جيب اإلشارة إليه أن هذه اهلويات ، 4وبالوجود

ربط مجاعة ما، وكذا اخلصائص املشرتكة اليت ت ،وعالقتها بالوطن والدين واللغة والثقافة -الذات

  .وكل مكون من هذه املكونات ينفتح على مضامني تدخل يف صميم تكوين أحد الروافد

 :)National identity( الهوية الوطنية-1
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 :االنتماءوروح المدن الجزائرية ثقافات  - أ

ظاهر وصف من  :للمدن اجلزائرية أبان عن نسقني، أوهلما اء اجلزائرينيالشعر بعض توظيف        

وهنا  ،التعددية الثقافيةالغرض منه إبراز و  مضمر :امكل منطقة، وثانيهات  يز له الطبيعة وممخال

ثقافة وهوية وخصوصية كل منطقة، وهي صورة تعكس ثقافة اجلزائر على تأكيد غري مباشر 

وحتديد مميزات كل  ،عند شعراء النص الثمانيين املتنوعة، وسنقوم بعرض مناذج للمدن اجلزائرية

 .لديهم ةمنطق

  :تيزي وزومدينة -

نا احلياة اليت يعيشها جباهلا ويصف ل ومشوخ "وزوتيزي "ـب "فعثمان لوصي" يتغىن الشاعر      

، ويربز لنا من خالل نصه الشعري هوية الفرد األمازيغي الذي حتكمه ثقافة معينة وحياة الفرد

يشبهه فاء زيت الزيتون وطهره بصفتغنيه زيتون يف القمم الشاهقات، و لا هجني من خاللمتفردة 

يوم العيد يف ل السمات الثقافية مستفيضا يف استحضارتغلغل وي الطاهر،مباء زمزم النقي العذب 

  : إذ يقول "وتيزي وز "مدينة 

  يَوَم ِعيدٌ  - يَا

  ◌َ  َخترُج الَفتَـَياُت َحيِْملَن اِجلرَار 

  5 ِإىل اليَـَنابِيِع الَسِخيَّةِ 

والثقافية العامة اليت متثل احلد  «هذه األسطر عن اهلوية االجتماعيةيؤكد الشاعر يف إذ       

املتمثلة  ،6»األدىن املشرتك بني مجيع الذين ينتمون إليها، والذين جتعلهم يعرفون ويتميزون بصفا�م

وتذهنب حنو الينابيع  ،الفتيات اليت حتملن اجلرار حني خترج ،"تيزي وزو"تقاليد بادية يف عادات و 

  .فوصفهن الشاعر بالياقوت ،لتجلنب املاء، فتتسلل أشعة الشمس مالمسة َشعرهن السخية

   :الجلفةمدينة  -

خصوصية ثقافية وهوية يتصف �ا أهل البدو من  فهي ،األصالة والرتاثب "الجلفة" تعرف     

شا�ة بقعة جغرافية واحدة مت«يف فهم ناس احللفاء والشيح والطبيعة البدوية الرعوية  وكرم،سخاء 

الفسيحة جلماعة تشرتك يف مسات الطبيعة و  احلياة البسيطة واألصيلة تؤكد ،7»من حيث التضاريس

 .ثقافية حتدد هويتهم
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ل،  نايل ذات الوشم واخلالخيمسات املرأة السمراء اهلاللية من بين "عثمان لوصيف" ثلومي    

  :بقوله

  لِلِهَاللِيَّاِت ُمسْرًا ِمْن َبِين نَائِلٍ 

  8 ِخيلِ لِْلَخَال 

 كد انتمائهِ أما ن السوداء البارزة النجالء، لية ذات العيو ئالنا ةاملرأ جبمالِ  الشاعر ُفِنتَ           

املرأة العربية  جبمالِ ه ُ نساؤُ  تتصفُ  الذي، داخل ا�تمع اجللفاويوانصهاره ِ  يف هذه املنطقة ومكوثهِ 

ذات  للمرأة النائليةِ  آخر ايضيف وصفلن خالل جمموعة السمات املتقاربة، األصيلة م

  :فيقول ،"الجلفة"وماردة  اجلنِ  وريحِ البخورات ِ 

  َآٍه يا ذاَت الُبُخورَاتِ 

  َورِيِح اِجلنِّ  

  9 يَا َمارَِدَة اجلَلَفة

وكأن هلا قوى خفية تستحضر اجلن عن طريق وضع الطقوس، فهو  املرأة النائلية هنا سرتهآ      

حيتمل، وذاته اليت عشقت البنت العذراء الطاهرة من  دا عاميذوب ويطلب الرفق بقلبه الذي 

عثمان "فالشاعر  والد نائل، أين عزفت على أوتار اهلوى، فكان األمل يالمس قلبه الرقيق،أ

 من مجال العني واحلاجب ولون بشر�ا السمراء عليهعن املرأة إال وعرج  ئامل يرتك شي "لوصيف

لشعر املضفور يف اخليمة صاحبة ا ،مرد لبنت الندى البدوية، فهو العاشق املتذات األصل العريب

  .العرباءْ 

والصحراوية واجللفاوية على وجه اخلصوص، ، �ا املرأة العربية عموما سمكل هذه الصفات تت       

اللحية البيضاء بوحىت الرجل  ،ليةئاملرأة النا ميزاتو  ،فهي هوية ثقافية أكد�ا تضاريس البيئة

اجللفة، وهنا تأكيد  من منطقةرجل يف الملخطط يفضي بنا التفكري مباشرة ا ثوب احلريريوال

 ،لألصالة والتجذر، واحلفاظ على تراث األجداد، وتعد حبق هوية وانتماء ثقايف عكسه الشاعر

 .العميقةو وأراد حتقيقه يف ذهن املتلقي الذي يغوص لبنيته املضمرة 

   :وهرانمدينة   -

ماهلا جب تغىنيو �ا  يفنتإذ بوهران بارز يف نصوصه الشعرية،  "وصيفلعثمان " إن تعلق       

  :لإذ يقو ، وسحرها
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   -ُكّل الِشَعاِب تـَُؤِدي ِإَىل َمكَّةَ 

  يـَْعَتِمُرون.. النَّاُس ِيف ُكلِّ َعاٍم َحيُُجون

   وَلِكَنِين أَنَا َوْحِدي َحَجْجُت إِلَْيك

  .َخضَّْبُتُه بِالُدُموعِ .. وقـَبـَّْلُت رُْكَنكِ 

  َفَال تـَْنُكْري َتوَبِيت واْرمحَِي

  10 لََبيك.. لََبيك! َآهٍ 

اليت عشقها، فهو املتيم الوهلان هلا،  "وهران"صوفيته يف مدينة يزرع تعلقه و الشاعر  يبث     

  "وهران"أن عشق  جبماهلا وسحرها وذكر أجمادها إال وتغنيه ،بيئة الصحراويةللوبالرغم من انتمائه 

 ."الشام"و "مصر"و "بابل"و "دنج"وأقوى من حبه  والواحة،خلة كان أقوى من الن

 :مدينة بسكرة-

 ،رأسهوهي مسقط  ،"طولقة" نطقةميف  "بسكرة"مدينة " عثمان لوصيف" الشاعر اختزل      

  : ويصفها بأهم األوصاف اليت تتسم �ا املنطقة، فيقول

  الَنِخيُل ُهَنا َكالَعرَاِئس ِيف ِعيِدَها الَذَهِيب 

  11 لَعرَاِجُني ِمثل الثـُّرَيَّاِت أَو َكاحلَُليوا

عراجني  اتتدىل فيهحيث ويصف لنا بداية فصل اخلريف  ،بالنخيل والتمور الشاعر يتغىن     

، وهنا ميزة ثقافية ملدينة التمور العسلية اليت شبهها باحللي والثريات، وأطلق عليها بالعيد الذهيب

كثر توظيفه من  "النخلة"ورمز  .العاملية ذات النوعية الرفيعة طولقة يف انتاج أجود أنواع التمور

فهي تعكس التجذر واألصالة بالنسبة للفرد الذي يعيش يف البيئة  ،طرف الشعراء املعاصرين

 .الصحراوية

   :باتنةمدينة -

 التحريرية،إبان الثورة  اجميدا اليت خلدت تارخي ،بباتنة وجباهلا "عثمان لوصيف" فتخري     

والشاعر يعرب عن دور ومكانة جبال األوراس يف تفجري الثورة، وجند  الصخر،جمادها حنَُِتْت يف فأ

فهو رمز التحدي والصمود والوقوف  ،هذا الرمز قد وظف من طرف العديد من الشعراء العرب

  :، إذ يقولن يعتربيف وجه املستعمر الغاشم، والطاغوت الكافر، فكانت هذه القمم عربة مل

  تـُْرِسُل البَـْرَق ُشواظًا َوُشَرر   كْم ظَلَّْت ُهَنا            اَألورَاسِ  ِقَممُ 
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  12 َتقِبُس اَألجَياُل ِمن َآيَاتِِه              َوفٌر ُنَساِملُ تعد َختْفي اَخلَرب 

رمز  ،على وجه اخلصوص اجلزائرينيو  عموما العرب يف كتابات الشعراء "األوراس"تعترب       

ورفضت اخلضوع  ،وطردت وحشيته ،اليت نبذت املستعمر ،اجلزائرية الشاوية الوطنية هلويةاتمثيل ل

  .واخلنوع

 :الثورة الجزائرية واالعتزاز بالوطنية- ب

 ،فهزت كيا�م ودغدغت وجدا�م ،شكلت الثورة اجلزائرية مصدر إهلام لقرحية الشعراء      

يف  رسم مسار الثورة من مقاومة  ،صوصفتحركت األقالم العربية عموما واجلزائرية على وجه اخل

الذي قابل االنفجار الثوري املدوي الذي اتسع ليشمل  ،األمري القادر إىل غاية الفاتح من نوفمرب

فكانت مبثابة القطرة اليت أفاضت الكأس بثورات حتررية مست العامل أمجع، فها هو ، العامل 

يعرب لنا عن تاريخ اجلزائر الذي " ىوتجئ واثقة الخط"يف قصيدة  "خضر فلوساأل"الشاعر 

ورفضت اخلنوع واخلضوع  ،والثقافة العربية اإلسالمية ،ارتبط باهلوية الوطنية اليت حافظت على اللغة

  :إذ يقول ،بإرساء معامل الكرامة واحلق

  لتَـَرى اَألِمري يَقوُد َموِكَب أَُمٍة        َحيُدوا الَفَياِلق والَقَصائِد َعسَكرَا

...  

  ..َحتََررَا.. َضت ُسُنون ثَورٍَة ِيف ثَوَرٍة        َ�ُفوا بَِعيًدا لِلَصَباحِ َومَ 

  وََكبَـرَا.. َويُِطُل ِمن َوَجِع الِسِنِني َوُحز�َا          َشعٌب تَأنََق لِلِجَهادِ 

...  

واِر ِفيها أَ�ُرَا
ُ
  13َوتَفَجَرت أَرُض اَجلزائِر ثَورَة          فَاَض َدُم امل

تزامه بالقضية الوطنية املتمثلة يف الثورة اجلزائرية، وجيسد لجم الشاعر يف هذه األبيات ارت ي     

ورفض االستعمار الفرنسي الذي  ،ورحلة الدفاع والذود عن الفضاء املكاين للوطن ،سنني املعاناة

تصادم بني األنا وهنا يتجلى الصراع وال، وحمومها ديانة اإلسالميةسعى لتدمري هوية الثقافة العربية وال

مع  وار وا�اهدونواآلخر حول السيطرة وشغل الفضاء املركزي يف مقابل اهلامشي، إذ تعامل الث

وجا�وه بكل الوسائل لتحقيق االستقالل الذي حصل يف األخري من خالل  ،االستعمار بالندية

  ."ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة"جتسيد فكرة 

  :ومية العربيةلقالشاعر با لتزاما -ج 
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اهلوية املشرتكة بني أبناء هذه األمة، فضال عن الداعمة األخرى واملتمثلة  «اء بالفتةالشعر  لتزما     

بالتاريخ املشرتك بني هؤالء الناس، ولعل هذا الذي أوجد الربط يف أذهاننا بني داللة األمة العربية 

يف  "األخضر فلوس"د الشاعر وجن ،اليت تنضوي حتت لغة واحدة ودين مشرتك14»والقومية

تدخل يف -ية من عدة رموز وأماكن وشخصيات عربية تارخيضَ يُ  "رحيل في الجراح" قصيدة

  :إذ يقول، "يا"ربطها حبرف النداء  -خضم اهلوية القومية

طََرُز بالُضُحى     أَيَن اهلَوى
ُ
  والُفرَساُن؟.. والَفتحُ .. يَا طَارِق الُعشُب امل

  وُذِحبَت َأحلَانُ .. اءِ اِإلخَ واِفُر اخلَيِل ارَتوْت        ِبَدِم يا ابَن الَولِيد حَ 

  15 ُكِسَرت َمَنارَات الَزَماِن َفَما َرَأْت           ِيف الُقدِس َميًتا َماَلُه َأكَفانُ 

اليت قامت بالفتوحات يف البلدان  التارخيية القصيدة الشخصيات هذهالشاعر يف استدعى       

سه الداخلي بالعجز جعله ينتهج تقنية القناع ملناداة الشخصيات العربية االسالمية ، فإحساالعربية

  : بقوله ،اداخلي "علي مالحي"طولية إلنقاذ األوطان وحتريرها، ويف ذات السياق يبوح الشاعر الب

  16 َوَهاُروُن الَرِشيد.. َعْفًوا َصالُح الِديِن َكاَن اِمسي

ن والواقع القابع فيه، هذه احلقيقة املرة اليت تكتنف الوطن على حال الوط يتأسف الشاعر      

  .املصلوب من طرف رجال السياسة والطبقة احلاكمة

أن ب واألمل يكتنفهقضية فلسطني حنومها ليعرج على  "لوصيفن عثما"الشاعر  كما ينحو      

  : فيقول ،ة الظاملةاألرض من النفايات البشرية والعسكرية اخلبيثفتتطهر تشرق مشس احلرية فيها، 

   يَا ُسُيوَف الَليِل ُلوِحي

  ..َوَأِشِعي

  َمزِِقي لَيَل اِحلَدادِ 

  بَِدِدي ُسحَب الَسوادِ 

...  

  17 َولتُـرَْفِرف يف فـََلسِطني الَبيارِق

ذلك ، الذي نالته اجلزائرشبيها ب فلسطني يف استقالل حتقيق الشاعر يف هذه األسطر يبتغي     

  .اانتمائه القومي هلو ني أعرب عن هويته العربية اإلسالمية �موم فلسطه التزامأن 
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وجتلى يف  ،"السياب"من بينهم و  شعراء الرومانسينيال "األخضر فلوس"استحضر الشاعر       

بدر "و "أيوب"اشه سيدنا إذ انصهر مع األمل الذي ع" صفحة ضائعة من سفر أيوب"قصيدة 

  : إذ يقول، "شاكر السياب

  :ٌح أََمام الَباِب َيْسَفُحُه احلَِننيأَيُوُب ُمنَطِر 

  يَاَربُّ َقد َذَوِت الِشَفاهُ 

  يـَْغِسُلِين الُسُكون".. ِإِين أُرِيُد أن أَُموتَ "

  َوَال َمهََستْ ) أُِمي(فـََلَقد تَِعْبُت َوَما أَْنِت 

  ِيف الظََّالِم لَتحِملَ " َوِفيَقةُ "

َعاِلق بني أنَياِب الثـََواِين 
ُ
  18 ُجونِ والشُ .. الَطَري امل

تتجلى يف هذه األسطر عذابات الذات الغارقة يف حبر األمل، فجعلها تطفئ شجنها بشجن       

باستعراض مناداته ووجعه حلبيبته  "السياب"و ،السالمعليه  "أيوب"ضار أمل النيب أقوى باستح

عربية القومية واهلوية ال ،انتمائه الشعري العريب ستدعاء أعرب عنذا اال، وجلوء الشاعر هل"وفيقة"

  .والدينية يف اآلن ذاته

  :استلهام التراث - 1-4

اإلبداعية بانتهاج تقنية  اليت يستقي منها الشعراء أعماهلم يعترب الرتاث من املصادر املهمة      

" شرا تأبط" أمثالمن  العربية،صميم الثقافة  منتوظيف شخصيات تراثية هي و القناع، 

وعدم والقلق فيه لواقع ل ةله أغراض جتاوزي عراء، وتوظيف الش"ريالمع"و "المتنبي"و" الحطيئة"و

التجاوز واخلروج عن السلطة  اأن حياكي "لوصيفعثمان "و "فلوساألخضر " فحاول به، الرضى

  .أغراضها داخل منت النص الشعري لنا احلادثة لتؤدي انيعيد ما، فهماالذي طبقه الشعراء قبله

حاول أن حياكي الصعاليك يف " سليل الصعاليك"يدة قصيف  "عثمان لوصيف" حاول     

  :السلطة، فيقول لىمتردهم ع

  َلْسَت ِمِين ِإَذا َمل َختُوَض َمَع الَشنَفَرى َوتَأََبَط َشرَا

وََمل تـََتَسربَْل ِعَجاَجا َوَمجْرَا
 19  

كي فهو يستحضر بطوال�م   ؛"تأبط شرا"و "لَشنَفَرىا"أن خيوض جتارب  الشاعر هنا أراد     

مل حتتضنه وبددت  إذوبالضبط وزارة الثقافة ، على السلطة اليت أمهلتهه خالل يتمرد منتكون سندا 
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كما . فصح عن جتلي اهلوية العربيةية تبشخصيات شعرية عرب ه يستعنيتجعل، حكمته اليت ميتلكها

 مالك"و ،"سعدي يوسف"و ،"قباني نزار"و ،"لَشنَفَرىا"و ،"القيس امرئ"نصوص تناص مع 

 بانتمائه ومنه تصريح غري مباشر، العربية بالثقافة القوميةوهنا تأكيد على تشبثه  ."بن الريب

  .الروحي

إذ ، "ر العشاقتنتظ َحْيزِيَّة"يف قصيدة  ْيزِيَّةحقصة  "األخضر فلوس"الشاعر يستحضر      

  :يقول

  ..َوَجاَءتْ 

  "ةَحْيزِيَّ "َأْخَضِر الرِيَشاِت  ِمثَل َطْريٍ  

  ..َخنَْلٍة َفرَعاء ِبَقاَمةِ 

َها يـَُغرُِد َجْدَوٌل َصافٍ    ِبَعينَـيـْ

  20..َكأنـَْواٍر َمسَاِويَّة

جولييت اجلزائر ذات احلسن واجلمال اليت أسرت حمبها  "يزيةح"يبحر الشاعر يف وصفه       

ية تراثية ارتبطت قصة حب يف تاريخ اجلزائر، فحيزية أضحت هوية وطن شهرسعيد، حيث تعترب أ

يف قصيدته الشعبية،  "قيطونأحمد بن "وثقها سعيد يف �اية درامية مع لعفيف العذري اباحلب 

ايات يف سرد هذه وبالرغم من تضارب الرو  ،"ليلى"و "قيس"عشق  أسطورةمع  قصتهما تتشابهو 

وحتولت من قصة وطنية إىل  ،وغناها كبار املطربني ،أ�ا أهلمت أقالم األدباء القصة وجمريا�ا، إال

 .عاملية خلدها التاريخ قصة

   :)Religious identity( الهوية الدينية -د

لقيم وانتمائهم  همأبان عن تشبعإذ  ،باد عند شعراء النص الثمانيين احلس الصويفإن       

 ،"أشواق مزمنة"يف ديوانه  "مالحي علي"، فها هو الدينية مأعرب عن هويتهف اإلسالم،وتعاليم 

  : يقول

   لـْم ِحّل ِلكـَي َحيَْتوِيِين َوِيف ُسُفِن احلُ 

  َوَال َحوَل ِإَال لَِربِّ العـَِبادِ 

  ،،َالدَسَنْسُجُد لِلـَه،، ُمثَّ البِ 

  21،،َالدالبِ  ،، ُمثَّ َسَنْسُجُد لِلـَه
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ليعرب لنا " ،، َالدَسَنْسُجُد لِلـَه،، ُمثَّ البِ "يكرر الشاعر يف هذه األسطر الشعرية العبارة اآلتية      

قوة االتصال القائم بني العبد وربه، فكلما ضاقت به نفسه املتجلية يف  وهويته الدينية ،تهعن ثقاف

واألصل " راآلخ"و "األول"هو  "اهللا"فتقديس  ،وأحس باغرتاب ذايت جلأ للسجود ليخرج من قلقه

  .هنا تتحدد قيمة الوطن وانصهاره فيه وحبه الشديد له و،فوق كل اعتبار، ليتبعه السجود للوطن 

يعانق بصوفيته املشهد الشعري مبسحة سردية وهاجس درامي، ليقف ف "األخضر فلوس"أما      

، ومرورا "هابيل"و" قابيل"و "الكهف" قصةمن بدءا عديد احملطات والقصص الدينية  عند

باستدعاء شخصيات األنبياء وصوال ملعانقة شعره النص القرآين بوعي ديين وهوية إسالمية صوفية 

  ":قبلة للشمس اإليرانية"ة عميقة، إذ يقول يف قصيدة وفق رؤي

  َوِعْشَتارَا.. َوالِعَزى.. الَيوَم َحتبل بِالِنريَان َالِهثٌَة             لَِتحرَِق الَالتَ 

  واْبَكارَا.... امَساءً .. َقد بَرَعَم اجلُرُح يَتُلو الَنصَر فَاِحتًَة      يَُسِبُح اللَّهُ 

  22 رًَة               َقْد أَرَسَل اللَُّه ِلألَفَياِل َأطَيارَافَاِق طَائِ لَُّه أكبَـُر ِيف اآلال

والقصيدة عموما بعض املعجزات للقوم الطغاة  ،يوظف الشاعر يف هذه األبيات خصوصا       

املعجزات أبان عن املقومات اإلسالمية يف مقابل الكفر،  ذهفار، فرؤيته الدينية واستحضاره هالك

ين من أهم مقومات اهلوية إذ تذوب يف احلروب والصراعات اهلويات املتعددة وتصبح الد «فـــ

  .فكانت اهلوية اإلسالمية هي البارزة، 23»اهلوية الدينية أكثر معىن

النصوص واحلوادث الدينية من قصص األنبياء  يف استحضاره "عثمان لوصيف" دعيبما ك       

  ":الحب شريعة"ومثال ذلك يف قصيدة  ومعجزا�م،

  َوَمَعارُِج َحنَْو الَسَماِء َونَارُ            َعيَناِك ِيف َغَسِق الُدَجى أَْوتَاُر 

...  

  َصَليُت بَني يَديِك فَانـَْتشَر اهلََوى         َوالِسْحُر واآليَاُت َواألَنَوارُ 

  شَعارُ َوسالِت األَ .. بَاليامسَِني  َوَعَصْرُت قَلِيب لِلرَِماِل فَأزَهَرْت         

  َوِمن َدِمي اَألمطَارُ .. َحبُْر الُبحورِ  ُمَتَصِوٌف لِلْربِق َروَحانِيِيت               

  24وُكَل تـََعُصٍب إِنَكارُ .. َحقٌ   ُمتَجاوٌِز ِيف اللَِّه ُكلَّ نـُبـُوٍَّة              

درجة الفناء يف إىل  "اإللهي"ومالمح الروح واحلب  ،تتجلى يف هذا املقطع الفلسفة الصوفية     

هنا غذاء الشاعر ومصدر وجدانه يف حضرته تنتش  "اإلله"، فحب "المرأة"احملبوب وانصهاره مع 
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عراج املوصل املاألفكار وتنتعش، فاحلب هو التصوف والتصوف هو احلب، فجعل من احلب 

  ."هللا"

  :)Linguistic affiliation( االنتماء اللغوي -ه

، وعنوان "عثمان لوصيف"للشاعر  "أبجديات"يف ديوان " أبجد هوز" وردت قصيدة       

اللغوي  االنتماء الذي يدل على" أبجد هوز" روف اللغة العربية وفق نظام حلترتيب القصيدة هو 

للغة العربية، واستعمال الشاعر هذا بالتشارك والتواصل من خالل اللهوية العربية، مما يسمح 

  .ةلفئة املثقفالرتتيب دليل خماطبته ا

ألساتذة " أغنية للصيف والرحيل األخير"قصيدة  "األخضر فلوس"يهدي الشاعر       

  :الذي كان يف أحد األيام طالبا لديهم، فيقول ،وطالب معهد اللغة العربية جبامعة اجلزائر

  َثمرِ َوال.. سرَارَِها لِلَزهرِ بَاَحْت بَأَ                     اَجلزَائـَُر  -َواَألَدُب الَعَرِيبُّ 

  25بالُصَورِ .. يَا َمعَهَد الَشوِق َها َقد ِجْئُت ُمكَتِحًال       ِلألصِدقَاء ِبُكحِل الِشعرِ 

  ؛جتلت يف طلب العلم يف معهد األدب العريب،الشاعر يف قصيدته عن هوية وطنية  يعرب      

 ،26»ه وفكرهإذ تشكل اللغة العربية أمهية كبرية يف إثبات هوية اإلنسان فهي تدل على ذات «

اخلصائص اجلوهرية يف ثقافة اجلماعة االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد يف وجوده وتعترب من 

 .حتت الفتة اهلوية املشرتكة بني أبناء األمة العربية مجعاء، االجتماعي 

   :االغترابتمثالت ظاهرة : ثانيا

من  «هو فصاقا باإلنسان من أكثر املفاهيم الت )Alienation( يعد مفهوم االغرتاب     

طبيعتـــه، بل ميكن القول إنه دافع من دوافعه األساسية، خيتلف من إنسان إىل آخــــر، ومن جمتمع 

إىل آخــــــر، ذلك ألنه يتلون بطبيعة صاحبه وبا�تمع وما حيكمه من أنظمة ومؤسسات وبطبيعة 

االغرتاب أمهية بالغة يف  فاكتسى موضوع، 27»العصر مبا حيتويه من قيم وأعراف ومعارف

، والثقافية ،واالجتماعية، نفسيةال األوضاع اليت ختص اجلوانبإىل الدراسات املعاصرة، وهذا مرده 

واليت جتلت يف  واالقتصادية والدينية اليت عكسها الشعراء يف نصوصهم اإلبداعية،  ،السياسيةو 

  :أشكال على النحو اآليت

  : -خارج الوطن- اغتراب مكاني - أ
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ارحتال الذات عن مكا�ا األول، الوطن املنشأ، واالنتقال  «يفيتمثل هذا النوع من االغرتاب       

للعيش مبكان آخر فضاء جغرايف مغاير وسياق ثقايف خمتلف تشعر معه بنوع من االختالف 

اهلويايت بل قد حتس الذات بنوع من القلق الكينوين واالضطراب اهلويايت ما يشعرها بنوع من 

واحلنني  ،لرضىوعدم ا ،مما جيعل الشاعر يف إبداعه يبث قلقه الدائم ،28»الغرتاب الوجوديا

وتوظيفهم  للوطنشتياقهم الشعراء با إحساسهذا االغرتاب ولعل ما جيسد  ورائحة تربته، ،للوطن

باغرتاب مكاين جراء ابتعاده  "فلوساألخضر "حيس الشاعر يف نصوصهم الشعرية؛ إذ  "لنيلا"

لتبوح يف  ،فيتملكها التيه والتشظي ،وبعدم االنتماء ،تحس الذات بوحشة يف القاهرةه، فعن وطن

  :قولإذ يومتسكها باهلوية الوطنية،  ،غربتها شعرها عن

  ،َوقـَْلِيب حيَِنُّ ِألَْرضٍ 

ِمثَل ُغْصٍن َتَكَسرْ -َوِجسِمي ُمْرجتٌَِف  -  

  29"الَقاِهَرةُ "لَِيشَتِعَل احلُزُن ُيف 

  :وتقول أيضا

 ..َال الِنيُل ُيشِفي تـُرَاَب اَألرِض ِمْن َظَمأ

  30َقْد أَقَعى َعَلى َذَنبٍ  -َوَال أَبو اهلَْولَ 

فاحلنني  ،-يف املهجر - حضور اهلوية يف ظل غياب الوطن الشعرية يتجسد يف هذه األسطر       

 - احلُْزنُ  -ْشَتِعلُ يَ  - َتَكسَّرْ  -حيَِنُّ : (وجسدت املداخل النصية األتية ،للمكان األول باد وصريح

حىت بلغ به املطاف للظمأ وتعطشه ألرضه وتربة  ،إحساس الشاعر بالغربة) َظَمأ - اَألْرضِ  -تـُرَابَ 

يلة كف  "الهول أبو" ريةوال أث "النيل"�ر فال مجال  ،بالده واحلزن ينخره لدرجة االشتعال يف مصر

ه اغرتابيف  "األخضر فلوس"الشاعر  "عثمان لوصيف"شارك أن تنسيه أرضه وعشقه هلا، وي

  :ويتجلى يف قوله ،"النيل"خارج وطنه، وبالتحديد يف مدينة 

  أََتَسلَُّل َوِيف اهلَاِجَرة

  أََتَسلَُّل ُمْنَسِلًخا

يِّت!.. َآهٍ 
َ
  31" ِمْن َجَسِدي امل

خارج وطنه، وكأنه شبه ميت حيتاج هلواء الوطن ولرائحته الزكية، فغربته  سحيس أنه ال يتنف     

  .ارج وطنه مبثابة املعادل املوضوعي إلحساسه باملصري احلتمي وهو االختناق واملوتخ
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  :)Social alienation( االغتراب االجتماعي - ب

الفرد باالنفصال عن جانب أو  «يتحدد هذا النوع من االغرتاب باختصار شعور الذات أو      

أو عن القيم واألعراف والعادات  عن اآلخرين، لأكثر من جوانب ا�تمع، كالشعور باالنفصا

ذلك من إحساس  بالسائدة يف ا�تمع، أو عن السلطة السياسية احلاكمة، إضافة إىل ما يصح

 ،32» ..أحيانا من سخط أو مترد أو نقمة أو ثورة هباألم واحلسرة، أو بالتشاؤم واليأس وما يرافق

تيجة األزمات ى والصراخ واألمل نأما أغلب شعراء الثمانينيات فموقفهم من ا�تمع هو الشكو 

عاب لغربة القراء يف استي ،ومن جهة أخرى ثور�م على ا�تمع وانعزاهلم فيه واألحوال املتدهورة،

 عندواستبطان نصوصهم الشعرية اليت تعرض علل الواقع دون الوصول لنحت وعي جديد 

  .ورؤية جتاوزية مستقبلية، تلقنيامل

لبيع مكتبته،  من الفقر فاضطرحني عاىن  اجتماعيةغربة  "وصيفعثمان ل" الشاعريعيش       

قول بفقد مكانته وقيمته، ويستدل  حيثرمي النساء وإهانة الشاعر، كتأكيد لت "فاقة"قصيدة ويف 

 :حيث يقول، سعدي يوسف

  َوأَْنَت اِهلَالِيلُّ أَفْـَقُر ِمْن َذرَّةٍ 

  33.َذرَُّة الَرْمِل بََدَلْت تِيًها بِِتيه

 -تغريبة بني هالل –يف استحضاره للسرية اهلاللية  "سعدي يوسف"يتماهى الشاعر مع       

حبثا عن مكان آخر ومستقر لكن دون جدوى، فتمسي الذات إثر حبثها عن مكان آخر يف حالة 

إذ  ،-بتيه ابدلت تيه -، فالشاعر استدعى هذه السرية يف شعره ليعرب عن تيهه34تيه مستدام

 ،توازنذات داخل اجلماعة وعدم حتقيقها للوانشطار ال ،شي جراء فقره واغرتابهحيس الشاعر بالتال

يتتبع خطى  "سيدي بلعباس"إىل  "وهران" يف هذه احلادثة ارحتل من "لوصيفعثمان "و

وعاىن التشرد والفقر حىت وصل به احلال لدرجة  ،ذي درس سبع سنوات يف بلعباسال" يوسف"

 البحر،قذفته الصحاري إىل الذي  عقرب البدوي املتيملغريب والاصعلوك بالوصف ذاته ف اإلفالس،

  . فيحس باغرتاب روحي ذايت

وجيسد وعي املثقف  ،نفسه وذاته بني أرصفة الفقر "مشري بن خليفة"كما يتمثل الشاعر        

 ،الفن متثيل لألدب على كون فاحناز صوته للطبقات الفقرية وعرب حبق ،الذي يعرب عن مهوم شعبه

  ":هذا المساء.. سيدتي"ذ يقول يف قصيدة إ
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  35 َأْحبَُث َعِين َبَني أَْرِصَفِة الَفْقرِ 

 إىلرحلة الذات  يفداخل جمتمعه جتلى  اذاتيشاعر يف هذا السطر الشعري انشطارا يعيش ال      

 نتماءكيد على االنقسام وفقدان الذات لالغياهب الفقر، فراح يفتش عنها يف الشوارع، وهنا تأ

فقر أحد بواعث اإلحساس مما جعلها تغرتب اجتماعيا حلالة الوطن، حيث ميثل ال ،لدفءوا

الفقري أنه غريب داخل الوسط  ما يشعروعادة  ،للكثري من الناس يف جمتمعا�م باالغرتاب

فالغىن  .دوما بالغربةحيس لفقري ألن ا ،االكتفاءيستطع مواكبة ا�تمع وحتقيق  فهو مل ،االجتماعي

نطاق  عنآخرا خارج  والفقر يف الوطن غربة، هذا الشعور بالفقدان والفراغ يعد ،وطن ربةيف الغ

  .فيه أدىن حقوقه ته داخل ا�تمع الذي غيبدكبح حريته وسعااألنا ي

  ):Self-alienating( االغتراب الذاتي- ج

ي، الذي ال عدم قدرة الفرد على التواصل مع عامله اخلارجالغرتاب عن الذات هو ايتجلى       

ل واقعه خوعي يعيش غربته دا لي إنّه الوعي املغرتب، أو هوخيستجيب الحتياجات عامله الدا

 ،36وفـــــــــاخلو ت، ــالذاتية املتصدعة املتلونة باالنكسار، القلق، التشت املشاعرالذي يتدفق ب ياألصل

 -غالبا - ناقض تبوعيه امل اّصة يف جمتمعاتنا العربيةخاملثقف  -على الدوام-وهذا الوضع يعيشه 

وحميطها األصلي، إذ للواقع وخيبات أمله املتكررة فيه، فتتحول ذاته إىل ذات غريبة عن واقعها 

 "مشري بن خليفة"و ،"وصيفعثمان ل"و، "علي مالحي"و ،"األخضر فلوس" يعيش الشعراء

لذات وتغرتب داخل فتنشطر ا ،وأزمة هوية داخل الوطن الذي حيمل معىن االنتماءغربة داخلية، 

  :"فلوساألخضر "إذ يقول  ،فيتملكها االحساس بالفناء  ،وطنها، فتبوح بوحد�ا يف هذا الوجود

   ِإَنِين ِيف ِوْحَدِيت ُمْنُذ ِسِننيَ 

ملَْ ُميَزِق َمسَمِعي َغَري الُسُكونِ 
 37  

  : "مشري بن خليفة"ويقول أيضا 

  أَلَبُس َدِمي َعَباَءةً 

  38 ةً أَْلَبُس َمْوِيت َزْهرَ 

  :"علي مالحي"ويضيف 

  39 َدْوًما أُقَارُِع ِوْحَدِيت 
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ن، يف هذه النماذج الشعرية هي أزمة الذات والوحدة املتبوعة باألمل واحلز لسمة املشرتكة إن ا      

أحس بالضياع واليأس حىت جلأ الحتضان الوحدة ، فالشاعر يعيش يف وطن غابت فيه اهلويةو 

عن االغرتاب والتيهان الذي يكابده  "عثمان لوصيف"يفصح  انخره، كمومعانقة السكون حىت ي

  :يقول إذ ،عيش احلرية والراحة النفسيةأن ت ذاته يف وطنه، وميين

   يَا لَْيَت ِيل َكاَن ِفيِه َوَطنّ 

  َفَأَعيُش طَِليًقا

  َوَأْشَتمُّ أَوََّل ِطنيٍ 

 40..َوأَوََّل ِدينٍ 

 :ويقول

  َوأَنَا الَشاِعُر الَبَدِويُّ 

  ْبُت الرَِماَل َعِقيقاً َسكَ 

  َوُخْضُت الَصَحارِي

...  

ُمَزق
ُ
  41.فَارَحم فـَُؤاِدي امل

فأصبح  ،لوطن الذي فقد معاملهما حدث لعاناة الشاعر جراء م ضح هذه األسطرتو        

ها، فالشاعر حيس الوحدة اليت يكابد زنزانةيقف يف وجه حريته ويعتقله يف  ابالنسبة للشاعر قيد

 .قيمتهيف وطن فقد  ذايت باغرتاب شعوري

  :)Self-alienating( غتراب ثقافياال-د

وهذه الغربة اليت أصبح  ،ظاهرة االغرتاب تكون القاسم املشرتك بني الشعراء اجلزائرينيتكاد       

ة يف احلياة هلا الشاعر حيسها يف عامل مليء باألمل والصخب، هي غربة مرتبطة بفلسفة خاص

وما  ا الطبيعية اليت ولدت فيها، فاحتضنها الشعر وأصبحت مالزمة له،وببيئته دواعيها اخلاصة

توجد نريد توضيحه يف هذا الصدد أن الغربة مل تتحدد فقط يف البعد عن الوطن واحلنني إليه، بل 

 ،داخل وطنهوالتناسي غربة داخلية يف وسط األهل والوطن، عاىن فيها الشاعر البؤس والوحدة 

 حني أصبح الوطن لعبة بني أيدي رجال ،يشه وضاع ضمري اجلماعة واألمةفأقصي املثقف ومت �م

  :  "علي مالحي"الثقافة، إذ يقول  على
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  42 أَنَا َشاِعٌر َضَرِين َوَطِين بِالتَـَناِسي

  :ويضيف فلوس أيضا

َها        فـَْوَق اُجلُسوُر ُتَصَلب اَألوطَانُ " الثـََقاَفةِ "بِاْسِم    43 تَاَجُروا َوَعَلى امسِْ

 التهميشو  باإلقصاءالوطن لالزدهار، لكنه قوبل هنا يعترب املثقف لسان حال األمة يدفع ب      

وأنه آخر وجوده من  ،بالوحدة والتناسي إحساسلديه ولد مما  ،عاده عن السلطة واعتبارا�اوإب

 .هذا الوطن، وحاله من حال عامة الناس يف عدمه سواء

  :)Existential alienation(الوجودي االغتراب -ه

تعلق وما ي ،اليت تؤثر على نفس الشاعر يعد االغرتاب الوجودي أحد أنواع االغرتاب      

 بواحساس االنسان باالستعباد والبحث الدؤو  ،تعلق باحلياة واملوتبالنواحي الوجودية خاصة ما 

الذي  وجوديلب اتأكيد لفكرة االغرتا" المنفى"ويف قصيدة  ،يف هذا العامل ومصريه ،44عن احلرية

 : يعانيه الشاعر ويعايشه، حيث أفصح بذلك يف قوله

   ُحيَاِصُرَك الَرْملُ .. َمْنِفيٌّ أَْنتَ 

    َويـُزَاِحُم َمْضَجُعَك الَنْملُ 

  45 ..ِيف َسْبَخِة َهِذي البَـْلَدةِ 

نعلمه أن  سطر الشعرية عن التيهان الذي يعيشه داخل بلده، ومااألهذه يف الشاعر يعرب       

ن ـــــــيتحول هذا الوطو  املوقف عكسلين ،اءــــــــواالنتم ،والراحة ،واالطمئنان ،وطن هو األمانال

دليل على التهميش الذي يعانيه  ذاوه، وطنه اجلزائر يف اوجودي ااغرتاب الشاعر يعاينفة، ـــلغرب

 كانت أخرى   وغيبت افوزارة الثقافة شجعت وجوه ،الشعراء يف مرحلة الثمانينيات والتسعينيات

ومن بينها عثمان لوصيف الذي مثل ووصف االنكسار  ،من ذهبأمساءها بأحرف حفرت قد 

 داخل ابـــــووجوده املرتبط بفلسفة الغيويتحسر على النحس الذي يزاوله  ،الذي سببه الشعر

ى ما فإمنا يدل علبلده، فهو يطرح استفهامات استنكارية هلذا الواقع املر، وهذا إن دل على شيء 

 : يقوليف وطنه،  اذات الشاعر ومعانا�يف وجود االغرتاب الداخلي  يعكسه

  َخلِِّين َهذا اْغِرتَاِيب .. َخلِِّين 

  46 َهِذِه َشْهَوِيت َوَهَذا َعَذاِيب 
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على املضي يف وحدته واغرتابه وعذابه، والبحث  وأصرالذي يعيشه،  باالغرتابالشاعر ح صر      

 .الواقع املر الذي يكابده ه جراءاحملتمة لوجودعن النهاية 

  : في الشعر الثمانيني االغتراب متنفس- ثالثا

ضياع والقلق اليت يلجأ إليها الشاعر كمتنفس للإبراز الفضاءات هذا العنوان من وراء  الغاية      

وقد ظهر يف عدة صور نذكر  ،روب من الواقع االجتماعي والثقايف والوجودي، واهلوالوحدة واحلزن

 : امنه

الوحدة واالغرتاب الشعوري الروحي حني خانته حبيبته مع  "عثمان لوصيف"الشاعر  عاىن     

 واالنعزال فاغرتب وجلأ للوحدة احملب،س، فكانت هذه الرؤية لفتاته مبثابة صدمة لقلبه و فىت مهو 

ان كودي  الدموع لتاس حيث ،خيفف عنه وجعهالذي غرفة واعتنق البكاء وجعله الرفيق الداخل ب

جارفة ال تفقه معىن اجلفاف، ويئس إثر هذه الواقعة اليت جعلته يبقى وحيدا يف روضة البيت متكئا 

  :يقولإذ ، بال أنيس يف ظالم الليل احلالك على صخرة وحيد

  وََملَ أَْدِر َكيَف نـََزلُت َوِحيًدا    ِإَىل َرْوَضِة البَـْيِت ُمْستَـْيِئَسا

َلي َعَلى َصْخرَ    47 !اسَ َوَال أُْنٍس ِإَال َظَالُم املٍة     فـََقَضْيُت لَيـْ

والغرق يف تيه  ،س من الوحدةيفهي األن ،لدحض االغرتاب للمرأة بعض الشعراء كما يلجأ       

   :األخضر فلوسإذ يقول الذات، 

َها رََأى َخْيَال  نَـيـْ   َوقَاِفَلةً .. ِبَعيـْ

  48 ..ِمَن الُعَشاِق تـَْزرَُع قـَْلبَـَها َمَطرًا

واهلوية  ،�ا أل�ا السند واملأوى "سعيد"وهيام  "حيزية"ستحضر الشاعر هنا قصة ي       

 .واملخرج من غرقه الذي حيسه ويعايشه ،واحلب الدافئ الذي ينسيه انشطاره الداخلي ،تــــــوالبي

للشاعر اآلالم واآلهات علها تكون متنفس  تفريغل ،والكأس من الشعراء للخمرةكما يلجأ الكثري 

املتعفن تنسيه الواقع اليت الروحية  سكينةوال ،والراحة النفسية ،من خالهلا بالسعادة حيس الذي

 .اليت يكابدها يف وطنه املتشتت ووحدته

كي لبحر  يلجؤون إىل ا ،لونوا بطيف الغربةوت السبل مما ضاقت �أن الشعراء كل باملقابلجند       

يف  -الشعر –يعانق البحر واحلروف "فلوس خضر األ"فها هو  ،موحز� مله شجنه واويبث محيتويه

  :قوله



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  321 - 300: ص 

 

318 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

َر َحبْرٍ    َال َشْيَء َيْسُنُدنَا َغيـْ

  تـَُهوُم ُزْرقـَُتُه ِيف األَبَدِ 

َر َهِذِه احلُُروفُ    49 َال ِبَالَد لََنا َغيـْ

مل جيد سوى البحر إذ  ؛يف القاهرة احاد اذاتي اواغرتابا داخلي االشاعر غارق تائه يعاين صراع      

يتقاسم معه شوقه وحنينه ووحدته، وبالتغلغل جيدا يف عمق هذه األسطر نلحظ نسقني ملفردة ل

، والثاين مضمر ةاديامل ةغرافياجل بأبعاده املكانيةاألول ظاهر يتجلى يف البحر احلقيقي  ،البحر

يتمظهر يف البحر الشعري الذي يعرب من خالله عن شجنه بإيقاع منصهر مع انفعاالته، ودليل 

لك أنه أرفق النسق األول بزرقة البحر اجلغرايف، والنسق الثاين باحلروف اليت تشكل الشعر، وهنا ذ

ألن عالقة الشاعر وشعره بالبحر عالقة جدلية  ،جند الشاعر يلجأ للقصيدة والبحر يف اآلن ذاته

  . تكاملية

  : الخاتمة

املتمثلة  أبرز الظواهرتسليط الضوء على واحدة من  هو هذا البحثكان اهلدف الرئيس من   

  : يف �اية البحث جلملة من النتائج أمهها لت الدراسةتوصواالغرتاب، و اهلوية  يف

 نتماءاالالذي تراوح بني  ،انتمائهمهويته و يف نصوصهم الشعرية عن لشعراء اجلزائريون اأبان 

ن خالل توظيف الذي عد هوية عربية أصيلة، واالنتماء للوطن م -اللغة العربية -العريب للحرف

ة من املدن ـــــــم �ا كل مدينـــــــة اليت تتســــــــواخلصائص الثقافي ،دـــــــــــ�موعة العادات والتقالي

فالشعراء أعربوا عن صوفيتهم وحبهم هللا من خالل  ،االنتماء الديين للعقيدة اإلسالميةو ة، ــــــــاجلزائري

الدين، وتارة يف  ،، واالنتماء القومي املتجسد تارة يف العروبةتحضار املعجزات واحلوادث الدينيةاس

  .وتارة أخرى يف املكان الذي حيدوه ثقافة واحدة مشرتكة

املعري واملتنيب وتأبط شرا : قام الشعراء باستحضار الشخصيات األدبية العربية أمثال

كاة الشعراء دليل على والشنفرى لدالالت ثقافية ترتبط باالنتماء وهوية الذات الشاعرة، فمحا 

متردهم عن السلطة اليت مل ولن تعرف قيمتهم يف األواسط الثقافية أين بددت حكمتهم وجتاهلت 

  .وحسهم املرهف حرفهم الذهيب النقي وفكرهم اخلصب

يف  دوبالتحدي ،تراوحت بني اغرتاب خارج الوطن ،جتلت ظاهرة االغرتاب يف وجوه عدة

وتلمس تربته واستنشاق هوائه،  ،وطنهم واشتاقوا ملعانقتهحن الشعراء ل حيث ،مصر بالنيل
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، يف حني ام وروحهم قلقا واضطرابواغرتاب داخل الوطن وسط األهل خلف يف فكرهم ووجدا�

حينما عانوا  ،بعدم االنتماء لفصيلة ا�تمع اوإحساس اشكل االغرتاب االجتماعي للشعراء قلق

االغرتاب الوجودي قلق  أفصحا حتقيق االكتفاء، يف حني مل يستطيعو  إذ ،الفقر والتشرد يف وطنهم

مل جيدوا ذا�م يف ا�تمع، فأحسوا بالغربة وعدم  حيث ،الشعراء وانكسار حريتهم يف هذا البلد

  .االطمئنان

واغرتا�م  نا�م السلبيةمن خالله شح الكثري من األحيان ملتنفس، يفرغون يلجأ الشعراء يف

و�ا ثوب احلب والقدسية لدرجة فيلبس ،تارة يعانقون املرأةتجدهم ة، فم بالقلق والوحدحساسهوإ

ويرمتون مرة هللا عزوجل فيعظمون حبهم له، يتضرعون يف بواطنها الروحية، وتارة أخرى  نصهاراال

 ..شجنهم بني الصحراء والبحر والشعريبثوا له للفضاء كي حيتضنهم ف

  

 :هوامش

                                                           

يف  اجلزائريني و شعرية التجاوز واالختالف، كل هذه التسميات تطلق على جيل من الشعراءألنص املختلف ا *

رمزا وتناصا  ،مضموناة و رؤي ،الفرادة والتميز لغة وفكراب تسمي خمتلف أسسوا لنص شعري الذينفرتة الثمانينيات 

السبعينيات اليت تلونت مرحلة ميايز يف كنهه وتكوينه للكتابة الشعرية اليت كانت سائدة يف هذا النص  ...وإيقاعا

شيوع مضامني التوجه االشرتاكي معجما ( اليساري والغرق يف االشرتاكية ارومواالة التي يأليديولوجابالتوجه 

  .)وفكرا

أمهيتها يف احلظ الوافر من االهتمام والدراسة من طرف الباحثني يف خمتلف ا�االت  مفهوم اهلوية تكمن **

، قدميا وحديثا -يةاهلو  اجينا لوجي -عرب مسارها التارخيي أفضى بالتعددية والتشظي والتبلوروالتخصصات، والذي 

نذكر على سبيل  ،لقرن العشرينالتاسع عشر وبداية ا القرن يف �ايةصطلح اهلوية املفكرين الذين تناولوا مومن 

ألكس ميوشيللي، تشارلز جوليا كريستيفا، جوديث بتلر ، : من بينهم ،املثال ال احلصر عند الفالسفة الغرب

  ..رايدغرتن ه، ماتايلور

  ..عبد اهللا العروي، حممد عبد اجلابري، حسن حنفي: ومن بني الفالسفة العرب نذكر
 ،)عمان(متثالت اهلوية يف السرد الروائي، دار الرضوان للنشر والتوزيع : الغازيحممد فليح اجلبوري وفوزية لعيوس  1

  .23، ص2020، 1ط
، 1، ط)بريوت(الدار العربية للعلوم ناشرون" الدولة واملواطنة" جدل اهلويات يف العراق : عبد احلسني شعبان 2

  .23، ص2010
  .28اهلوية يف السرد الروائي، صمتثالت : حممد فليح اجلبوري وفوزية لعيوس الغازي :ينظر3
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  "اهللا عطا بن أحمد"ـ الشعبي للشاعر" العيد سعيد عليكم:"الشعبية القصيدة جماليات

 .الشفاهية النظرية إطار في مقاربة

Aesthetics of popular poem “ happy eid to you “ of 
popular poet Ahmed Ben Atallah 

An approach in the Oral theory framework 
   البشير غريب. أ      
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 به يكتنز ملا الباحثني، من الكثري لدى الشاغل الشغل الرتاثي النص مفاتيح عن  البحث هاجس مازال

 اهتمامها صّوبت اليت احلديثة النظريات بني ومن) واملضمون الشكل(  عّدة مستوياته يف مجالية قيم من

 النصوص مع واختالفاته الّشفاهي الرتاثي لنصا خصوصيات أفرزت واليت ، الشفاهية النظرية بالرتاث

 لعامل الولوج إمكانات القارئ لتمنح الرتاثي النص أعماق يف النظرية هذه تغوص واحلديثة، القدمية الكتابية

 النظرية هذه نطّبق أن املداخلة هذه يف حناول وتربّره، النصوص بني به متّيز الذي منظورها من األديب النص

 النصوص ـ لنا يبدو كما ـ لكن العشرين، القرن بداية إىل ينتمي كان  وإن الشعيب روثاملو  من نص على

 من الكثري يف الرتاثي النص مع تتقارب وهي سيما الشفاهية شعريتها على حمافظة مازالت الشعبية

 يف ممه عامل وهو يكتب وال يقرأ ال أميّ  املدّونة صاحب أنّ  وأمهها والبناء النشأة وظروف اإلرهاصات

 كقارب الشفاهية النظرية اعتمدنا هلذا بينهما، الشعرية التعالقات الستكناه ومستفزّ  النمطني بني املقاربة

 شعبية قصيدة واخرتنا الشعيب املوروث نص يف الشفاهية اخلصائص ضفاف إىل الوصول يف منا رغبة إحبار

 أبرز من وهو سوف صحراء يمإقل من) 1945 ت عطاهللا بن أمحد(  العطيلي أمحد الشفاهي للشاعر

 . العشرين القرن  مطلع يف الشفاهيني الشعراء

  . الشعرية الصورة ـ اإليقاع ـ شعيب موروث ـ شفاهي نص ـ الشفاهية النظرية: الكلمات المفتاح 

Abstract  
Researchers still try to find out the keys to the traditional text for the treasure 
of esthetic values it contains in several levels (form and content). Among 
modern theories that oriented our interest to this heritage the oral theory 
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which specified the characteristics of traditional oral text and its 
distinguished it from the written -ancient and modern- text .  This theory 
dive down the depth of the traditional text giving the reader  access to the 
world of the literary text putting out and justifying  the difference between 
text from its point of view. 
  In this intervention we will try to apply this theory to a text from the 
popular heritage. This text although belonging to the early twentieth century 
it still preserve an oral poetic akin to the traditional texts especially as they 
converge with the traditional oral text in many stakes as the context, 
evolution, structure and the most important of which is that the poet is 
illiterate and couldn’t read neither write his poems, which is an important 
factor that makes a great difference between the two patterns of poetry and 
moves the researcher to find out the real poetic relationship. Thus, we 
applied the oral theory in order to study the poetic characteristics of the 
popular heritage. We chose a popular poem from one of the most important 
oral poets in the early twentieth century, Ahmed Alattili (Ahmed been 
Atallah,  D.1974) from the Souf Sahara territory. 
Keywords: Oral theory – oral text- popular heritage  rhythm – poetic image 

  
  : توطئة

تسعى الشعرية املعاصرة إىل استثمار كل ما أجادت به املخيلة البشرية من أعمال إبداعية، 

إنه ليس خروجا عن قاعدة أو جتاوز خط . وفكرية، فال غرو أن متعن النظر يف اإلبداع الشعيب

فهم للحركّية  أمحر، ملا حفره األدب الرمسي، مادام الفن حمركه واجلمال غايته، انطالقا مما تدركه من

احتواء احلياة الشعبية يف حساسية فنية، إنّه استفزاز للشعرية  األدبية املستحدثة، إبداع يبحث عن

  !يف حتسسها لرهانا�ا باكتشاف العلل البعيدة وراء هذا االجنذاب وهذا االحتواء

ة  احلضور الشفهي بإحياء الشكل السمعي، على حساب اجلاذبية الشعبي  ثقافةوطوّرت ال

الفرد العامي عالقة رومانسية مع لغته،  اكتساب،باحملدودة للعامل األديب املؤسَّس، أّدت إىل وعي

السمعي  بينه وبني اإلدراك مية مع اآلخر،تولدت عالقة انفتحتمن خالل سعيه يف عالقاته احلمي

شفهي الشعيب واالهتمام بالرتاث ال وتقدمت الشعرية الشفاهية بالدرس ،عن طريق هاته اللغة األم

  :مبا أحرزته من تنامي الوعي على املستوى  النخبوي والشعيب إىل هذه الضرورة

  :على المستوى النخبوي -1
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من قيد التصور الرمسي الرهانات النقدية الكربى الساعية والطاحمة إىل حترير األدبية تتمثل يف  

مثل التفكيكية، النقد . ملسعىمن تنامي وانتشار بعض الفلسفات الداعية إىل هذا ا  املؤسسايت،

  ... : الثقايف

تقدم كاجتاه فلسفي وفكري ما بعد حداثي، يسعى لفهم الوجود من خالل : التفكيكية -أ   

نظرة ترى بتفكيك خمتلف األشياء باحلفر يف املفاهيم والتصورات واملسلمات، رافضة بشكل �ائي  

ؤمن باالختالف واحلوار كأساس لكل وجود، تُ )   املقدس/ املركز/ السلطة (كل مسعى  احتوائي 

  .    الناقد أمهية بالغة يف العملية اإلبداعية/ به معطية للقارئ

ْستَـْهَلك نتاج مؤلف نسقي مضمر   1"نقد املستهلك الثقايف"نظرية يف : النقد الثقافي -ب
ُ
ترى امل

افته، مصبوغ �ا، خطابه فاملؤلف الظاهر هو ابن ثق. كوَّنـَْته الثقافة، إىل جانب املؤلف املعلن

خطابان، خطاب الذات الوجودية، وخطاب الذات الثقافية، من حيث هي حاضنة للذات 

  .األوىل

يعّد  2وفق هذه النظرة جيعل النقد الثقايف اخلطاب األدّيب من بني اهتماماته كحادثة ثقافية، فالنسق

ذا النسق، ويُعىن باملتلقي اجلمايل، فالنقد الثقايف إعادة نظر هل.إفرازًا ثقافًيا يستهلكه اجلمهور

واملتعلم، والشعّيب كل خطاب بغض النظر عن كونه شعرًا أو نثرًا، أو حىت كالًما شعبيا، حىت 

  .انفتح على خمتلف جماالت العلوم والتكنولوجيا

  :نوجزها يف بعض النقاط اآلتية:  على المستوى الشعبي -  2

على املستوى الشعيب مما مسحت مبيالد أدب موازي وجود جتارب فنية ناضجة حققت رواجا  - 

ال يقل أمهية عل األدب املعياري، سلطت عليها األضواء على مجيع املستويات االجتماعية 

  .بضرورة إعادة النظر فيها

ما أحدثته ثورة االتصاالت واملواصالت بتقريب األقطار املتباعدة من بعضها البعض، بتفعيل  -

مسحت باكتشاف تقاليد ثقافية غريبة تبعث على .... املنظمة، واملهرجاناتامللتقيات الشعبّية 

الفضول واالستطالع، كون الثقافة احمللية هي وجود طبيعي ال يشعر به الفرد الناشئ يف تلك البيئة 

حيث يعتربها من األشياء التافهة والعادية جًدا، فكل بيئة تنشئ وتطور ثقافتها بعيدا عن رقابة 

  .ألخرى، لكن بدون شعور منهم للمنجز احلافز لفضول الغري باالكتشاف واالستطالعالبيئات ا
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الوعى الشعيب بضرورة اعتماده على نفسه وإعادة الثقة يف إمكاناته وطاقاته بعدما مهش من  -

طرف اجلهات الرمسية اليت بقيت يف منطقة احلدث السكوين عمقت الفجوة عوض تقريب 

يأيت الفرد  جه من أدب خنبوي خاص جًدا يتعصى على الفهم واإلدراك،، مما تنتالتالحم الطبقي

  .العادي خارج دائرته، وهو حباجة ماسة هلذا املنهل

استطاعت تكريس مبدأ املشاركة يف إّن اجناز الشعرية يف احتواء احلياة الشعبية يف حساسيتها الفنية 

النتيجة اليت حتققت وفقا هلذا املبدأ،  تشكيل معىن مشرتك بني اإلنسان، اإلنسان العادي والوجود،

وقد حتول هاجس تقريب األدب من الشعب إىل حركية فاعلة يف تنمية الوعي وترقية منطه، 

وتوسيع هذا النشاط ليصبح بذلك نزعة وجودية حلياة متغرية على الدوام وهي ليست دائما كما 

  .نراها، بل أّ�ا كما يف عيون الشعراء 

  : اهي بمنطقة سوفأوال ـ الشعر الشف

إّن املستطلع اليوم على واقع احلياة الشعبية بوادي سوف، حتققت هذه الظروف واألسباب �يأت 

ويأيت هذا ا�تمع أرضية أدبية شعبية لعب فيها الشعر الدور الرئيس يف متثيل احلضور الثقايف، 

تسبها من طبيعة البيئة، بتموقعه مشال شرق الصحراء اجلزائرية، خبصوصيات ثقافية واجتماعية اك

ومع تفاعلها مع الثقافات ا�اورة على صعيد العديد من األبعاد، عوامل وأخرى تظافرت 

بعناصر  وتشاكلت بني تارخيية واجتماعية وسياسية وبيئية مسح لظهور حركة شعرية راقية، حتتفل

م هلذه املكانة،يتفننون يف فاعلة على الركح الثقايف أبطاهلا شعراء، ميتلكون من املقومات ما ختوهل

رسم مفاصل وحركات وسكنات حياة ا�تمع ويصممون نسيج حضارته مبا جتود به قرائحهم 

املبدعة،مواهب متثلت يف مثل الشاعر  علي عناد، املهدي غمام، عبد ا�يد عناد، حممد بن عطا 

ريهم، حيث ال تتم وغ....اهللا، عبد احلكيم خليقة ، حممد البشري شوشاين، اجليالين شوشاين

املناسبات إال وقصائدهم حاضرة، من وطنية وثقافية ناهيك على مناسبات األفراح واجللسات 

حيث تضرب إليهم أكباد اإلبل، واملسافات الطويلة حلضور ....ملنظمات الغري حكومية، احلفالت

 .  ما يتحفون به األمساع واأللباب

تمع، وسيلتهم يف  ذلك هي اللغة ، اللغة األم، كما فهم املعربون واملتطلعون آلمال أبناء ا�

جاءت ووردت بساكنها و متحركها وبقواعد منطقها اخلاص، ومجاليا�ااملمّيزة، كلغة عريقة تتسع 

إلمكانات وطاقات إحيائية غري حمدودة،  اليت �ا متكن الشعراء املوهوبون من أبناء املنطقةمن اجليل 
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.... ، دومي، عبد الرزاق شوشاينأمحد بن عطا اهللا هيم بن مسينة،السابق، من وزن الشاعر ابرا

اجتياز مسافات التاريخ املكتوب وحدود اجلغرافية، حيث اخرتقت إبداعا�م الشعرية الذائقة 

األدبية حدود املنطقة، فاستحقت قصائدهم أن تغىن يف كلمكان وتسمع يف كل زمان لتسكن من 

  .قة، لوال حمدودية انتشار ونطاق هته اللغةمث يف القلوب ويف األفئدة الرقي

فاللغة أو اللهجة السوفية ليست جمرد وسيلة أو واسطة بالنسبة للشاعر السويف �ا ينشر إبداع 

جواده، وخيطها يراع خمياله، والهي فقط مفتاح انفتاحه على الكثري من التجارب واملعارف الشعبية 

ا�ا، بل  اإلحاطة بثقافة تستمد نسغها إىل جانب ترسبات احمللية املختلفة واالطالع عليها واستيع

الثقافة احمللية، و متاهيا�ا وتأثرها بغريها من ثقافات جماورة إىل ثقافة كلية إسالمية عربية، والتمكن 

من ناصيتها غري املمتنعة، ُسّلم البد منه الرتقاء الشاعر بنفسه ومبجتمعه حنو آفاق الثقافة العربية 

  .قطف عناقيد اإلحساس الثقايف اللذيذالرحبة، و 

من هنا  يأيت الشعر الشعيب أو الشفاهي كجانب هام من حّيز الذاكرة الشعبية فالقصيدة هي ثراء 

  .معريف وثقايف يرصد صورة ولو بسيطة تعكس احلياة االجتماعية والقيم الثقافية يف ا�تمع

مؤسس على الشفاهية، باعتبار أن  يندرج الشعر الشعيب السويف كخاصية أي شعر آخر، كونه

 3"الذاكرة قامت بدور متميز متامًا يف الثقافة الشفهية عن ذلك الذي قامت به الثقافة الكتابة"

ومن مث، صار لدينا " أمحد بن عطا اهللا"لـ" عليكم سعيد العيد"وهو ما تأسست عليه قصيدة 

ربتنا للقصيدة ومنه كان تشكل عنوان اقتناع بضرورة االستعانة بنظرية التأليف الشفاهي، يف مقا

مقاربة يف إطار "  أمحد بن عطا اهللا"لـ" عليكم سعيد العيد:"مجاليات الشعر الشعيب قصيدة:"املقالة

  ". النظرية الشفاهية

يف بعض أجزائها على جهود املفكرين ,ظرية قامتتعّد هذه الن :نظرية التأليف الشفاهي: ثانيا

حىت اكتملت مع ميلمان باري، واسهامات لورد،  اآلداب خاصة،والباحثني يف الفكر عامة و 

، لكو�ا تنظر يف النصوص من حيث هي مبنية على تقليد شفاهي،  تراعي يف ...أونج. ج. والرت

مقاربتها الوضع األصلي للقصيدة يف االستفاضة عن التشكيل املعماري هلا املؤسس على إيقاع 

فباعتبار النظرية الشفاهية نظرية سياقية  بالدرجة شد األمساع، املوسيقي املوكإلليه قوة التأثري و 

األوىل، تنظر يف املعىن نتاج تفاعل داليل بني الكلمات داخل السياق ميكن استغالل منظور 

املعىن نتاج تشكل الداللة على أساس " الفاعلية البديلة للمعىن كما متثلت عند ريتشاردز كون
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اقيا يف ذلك تكتسب الكلمات خاصيات من كلمات أخرى تفاعل الكلمة وما جياورها سي

ومن البعد التنظريي للتداولية الذي يرى يف املعين 4"منطوقة وغري املنطوقة  يتشكل معىن جديد

النظام الشفاهي كونه ينفرد نتاج التعاون الثنائي للمؤلف واملتلقي، ومبا ميكن أن يتجاوب ومنطق

ي الوجودي والتداويل؛ إذ إنه متداخل النظم، وجيسد بؤرة خبصوصيات يستمدها من ا�ال السياق

فيما يتصل بتشكيل اللغة املعددة األصول واحملافظة عليها "اندماج طرق تفكري متعددة، وخباصة 

كانت تؤلف يف لغة شعرية  ..هو العملية الطبيعية لتكوين املعجم الشعري عرب الزمن، فالقصائد

مية وأدخلت أشكاًال جديدة من خالل العون الذي أعطته حيث كان قد احتفظ باألشكال القد

  5"هذه األشكال للشعراء

هكذا ويف أمل تطوير وإعادة النظر يف بعض مفاهيمها، مبا يناسب ويستجيب الستنطاق النص  

) لباري ولورد(الشفوي يف رؤيا حداثية تستثمر املنجز يف الفكر النقدي املعاصر، فإذا كان لروادها

، فاملطالب بالدراسات الالحقة باإلضافة والزيادة، وأن تناقش إمكانية تطور النظرية فضل الريادة

استحضار اجنازات نظريات أخرى ما  وتقدم مفاهيمها وتوسيع أفقها، أمر منفتح التحقق مما  يتيح

بعد احلداثة، أن يدرس  يطمح إليه الدرس التنظريي الشفاهي، يف ظل االجنازات الكربى لفكر ما

، دراسة تركز على دفع تشكل هذا اخلطاب، تنطلق من املواصفات العامة خطاب شفهينية إمكا

مبا هو موجود و حماولة الوصول إىل نظرية عامة أكثر عمقا تطرح طبيعة الشفهي "للوجود السياقي 

  .بعد احلداثة يف فكر ما 6"تتجاوز جدليتها مع الكتايب، بعد تصاحل الثنائيات

قصيدة شفاهية، قد تنشأ يف األدب النخبوي، تتخطى املفهوم   َهمّ ا  حتمل يف طيا�نظرية 

يستفيد  السطحي  للشفهي  يف إطار تطلعها  لبناء مشروع شفهي يتماهى مع األدب املعياري،

من املنجز يف إطاره، يرتقي يف سلم تدرجيي بالذوق العامي، عندها ستكّرس كتقاليد عند الشاعر 

نظرية تبحث عما هو واقعيليس باملعىن احلسيوإمنا تتطلع . ليه القصيدالشعيب ملا جيب أن يكون ع

بالبحث عن شفاهية تستهدف الوجود احلقيقي، ملا ميكن أن تتشكل على رؤيته القصيدة 

 الشفاهية اليت ال يظهرها الواقع احملسوس، وإمنا يوجده عامل وراء هذا الواقع واخلربة احلسية

 

داثي الذي ال يبقى يف منطقة وصف احلدث دون إحداث موازنة هذا يف مشروع بعث التوجه احل

بني القوى األدبية واإلبداعية، نظرية شفاهية تنظر إىل األدب واحد عوض اثنان يستجيب 
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لوجودية سياقية، ميكن أن تشتغل عليها خصوصية حبثها التنظريي واإلجرائي ما من شأ�ا حتطيم 

  .احلواجز الذهنية بني العامي والنخبوي

  ):  عليك سعيد العيد( عتبات النص الّشفاهي :  ثالثا

ويف إطار هذا السعي، حناول التعرف على القصيدة السوفية، وما تدر به من هذا الثراء، وهذا 

الرصد، وصورة االنعكاس من قيم الثقافة للمجتمع السويف، ومنه وإبراز مجاليا�ا وكيف استثمر 

  .ة يف شعرهالشاعر هذا الثراء إىل عناصر مجالي

، اليت يعود تأليفها إىل "*عليكم سعيد العيد:"يف قصيدة" أمحد بن عطا اهللا"من خالل أمنوذج  

، حيث تسمح هاته الفرتة باالطالع والتعرف على كنوز الذاكرة الشعبية السوفية،  1945سنة 

ات األخرى من قبل تالشي الكثري من العادات والتقاليد نتاج ما عرفه ا�تمع على غرار ا�تمع

متازج ا�تمعات يف ظل املواصالت احلديثة والثورة التكنولوجية، لكنها مازال يدر سحرها إىل 

 . اليوم

مأسور خلف قضبا�ا،  تعرض الشاعرحملنة الغربة،فراق األبناء األهل واألحباب، وحيلُّ العيد؛ وهو

تعرض نألحيان من منغصات قد هكذا ال خيلو العيد يف كثري من او  ؛..فتثور يف نفسه الذكريات

أصابته يف نفسه وأهله وقد عرب عن ذلك بكثري من دموع الشعر , هلا، وهذا ما تعرض له الشاعر

يف قصائد خلدها التاريخ، يكاد من ينصت إليها يشارك الشاعر معاناته ويالمس صوره 

الغربة وهو يف ديار , وأحاسيسه، ولعل أفضل ما قال يف ذلك يف وصف حاله صبيحة عيد

حال بينه واألهل عسر احلال وما عليه املآل، من حاجة وفاقة، فلم يشاركهم الفرحة , بتونس

  . ويقامسهم االبتسامة، فما وجد يف نفسه إال رسالة يبعثها عرب األثري

هكذا كتب قصيدته يصّور فيها ما يعانيه هو وأحباؤه من مأساة ، فما أشد ما يالقيه الشاعر وهو 

قة وإن بدت لغريه واسعة، تطوف خباطره وخياله صورة أطفاله وأبنائه وهم ينتظرونه يف زنزانة ضي

يف ليلة العيد، حىت يصور الشاعر نفسه كأنه يبصر أوالده والدمع ينهمر من أعينهم شوقًا إليه، 

  فكيف تكون فرحة األطفال بالعيد واآلباء يرسفون يف سالسل الغربة وقيودها؟

جن فلم يكن حاهلم بأفضل من حال من بداخله، حيث رسم لوحة رائعة أما األهل يف خارج الس 

�ا حلظات األمل احلزينة وأيام االنتظار القاسية وساعات البني اليت يلتقي فيها  احلزن واألسى مع 

  :األهل
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   َعِليُكْم ِسِعيْد اْلعِـيْد عنْ ُمْعَتاَده           تْـَعُدوْه كِــي قـَبَــْل إْسِنيْناْلَعاَده"

  تْـَعــُدوْه  ِدميـــَْه  َدايِـْم                    دوام فرحكم َعاَدْت ُفُطوْر اْلَصاِميْ 

  يدوم مجعكم ِيف اْحلَاْضرَة ِمْتَالِميْ              وُكْل حـْد قَاْمي يف صَالْح ْبَالَده 

  الِبعـِْد يَـا َنشَّاَدة  ُكْم ڤَلبِـي َڤَعـْد اْڤَساْمي           َعِليُكْم ِڤَسانِـيڤْ ِمْن فْـرَا

  ُكْل  َمْن  َسَأْل َعـْن َحـاِيل           يَـا ابـَْريْـتـِي  ِعيِدي َعِليْه ْسَواِيل 

  َوڤُـولِيْلُهْم رَاُه  اْلْعـزِيْز  اْلَغِايل               َسْهــرَاْن َهلَاَجـْع ْمنَـاْم  ْرقَاَدْه 

          َعَلى َما اْجرَاِيل ابـَْفـَڤْدُكْم يَا َساَدة َضاَڤْت اْحَواِيل اْلَبِكْي ِيل اْمواِيل 

  فـََڤـــــــْدُكم َذبَلـِين                   ْسَتَحِشْت طَاْل اْلَوَقْت ُعُدْت نـَْغِين 

  ِحنٍْكي َعلِّي افْـرَاڤْــُهْم  َشاِغْلِين             على ُسرُْبِيت َمحَّة َعِلي  ْو َغـاَدة 

  ة و ِجيْت الَ ڤَاَبْلِـين              َحِبيْب ِنكـِْرَمْه بِاْلِوْد  يَا  ِوَداَدة ُزْرُت اْلَمـِدينَ 

  َحِبيـْب ِنِكْرمــَْه  مـِْن  نَاِسي              إِيل افْـرَاڤْـُهْم َحيـَّْر ْمَناْم  انـَْعاِسي 

  يِِّكْرُمـو اْلُمَڤاَدة نَّا َكاِمْل ُسرُْبِيت اْجبــاْل اْرَواِسي            إِهُدو اْلَقاِسي  وَ 

ُهـْم  ِمِثيْل اْمبَـاِسي           ِمْن ِفُسـْطُهــْم َمْكُتوْب َعِين نَاَدة     اْجَوَلْت  َعنـْ

  َمْكتُــوِيب يَــا  رُفْـَڤـايَـا                   ُهو إِيل َهْزِين ِمْن مثَّْ ُعــُدْت ْهَنايَا  

  ايـَا            وَال َعْن اْسَوايَــا بـَْڤْرَضْت اْلَفَساَدة َال بِِعْتـُكْم بِاْلَمـاْل  لِْلَشرَ 

  ُكوْن َشَهْوِيت طُوْل اْحلََياْة ْمَعايـا             انـُْتْم  أُونَايَا  نِـــْقَمْت  احلََْساَدة 

  اتْـَعــُدوْه فِـي  ِوْنِسْتــُكْم            واتْـَعُدوْه ِيف َجمَْمـْع  َهَناء ِمجِْلْتُكْم 

  وبِاْلَفرَْح  تـَْبَدى  زَاْهَية اْملَـِمْتُكْم            َهاْلَعـــاْم َواْلَڤاِبْل ِمِثيلـَْه زَاَدة 

  ڤَْلبِـي َعَلى  اْلَمَالْل ِمْن فـُْرڤُْتُكْم          َوَمْدَمـــْع  َحَجايَـاَساِيْب بََداَدة 

  طَـاْر نَـْشْح  اْربَاِيْب َمـْدَمـْع َحَجـايــَاَسـاِيْب             يِّرَشْح ڤَـ

  َواْلَڤَلْب َما ِبْني اجلَِْواِجي طَاِيْب            ابـْنَـاَرْه َهلَاِيْب شــــاعـلةوڤَادة 

  ِبْڤباْسها ِفْرڤِـْت  عزَاْز اڤْـرَاِيْب            َصْربِي َرَحْل َواْلَوْحْش َجاْب ْحَشاَدْه 

  َقصــْد ُشوْر ِمْن  ڤَْلِيب َعِليْه َسَوْل       َصبــْرِي   َرَحـْل  َوْحتََوْل        

َزْل اْديَاَرْه َدَوْل             َحاِبْس اْمـَطِوْل َال  َهَىن ِيف  ْرڤَاَدْه    َواْلَوْحْش فِـي َمنـْ

  ِمِثيِلي ِحنِيْز إبِـْل احلِْْق اْخمََوْل            َهاْلرَاْس  َغـــْب َعـطَُلوا  ِمريَاَدْه 
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  ُلوا  تُـورِيــَدْه                   َحمُْكوْم َال يـَْقــَدْر َعلـَى اْلِتْعِنيَدة َعــــطَ 

  وَمْرسوْف تِْبِديَلْة  اْغطَاْه اْتِكيَدْه          ِمْسـِكْني ال يَبـْــلْغ على ُمرَاَدْه 

  َجاْر اْكَساَدْه  َهكَّه ِلْمفاِرْڤ يف  ِلْمالْح  َحبِـيَبْه           ِبال ِوِنْس َفْد اْلَڤَلبْ 

  ِبال ُ ِوِنْس َكـــــاْن  اْلَعاِيل          َوالَّ  القـلم  واْلَمَحبـَْرة  َوْخَياِيل 

  َضاَڤْت اْحَواِيل ِمْن افْـرَاْڤ ْعَياِيل         َعِليُهْم ْســَوالـِي َكانـُْهْم َنشَّاَدة 

  بِْر َخـِايل وِِكْر ِغْري  ْبِالَده نُـْغرِْد ِكغـُْرْد  احلََْماْم  اْجلَاِيل           ِيف 

  7َعِليــُكْم ِسِعيْد اْلِعيْد عن  ُمْعَتاَده            اتْـَعـُدوْه ِكي قـََبْل  إْسِنْني اْلَعاَده

  : جمالية النص الّشفاهي: رابعاً 

  : وحي الخطاب _ 1

يت انطلق منها الشاعر يف يعترب احملور ومبثابة البؤرة الرئيسة ال احلنني: القصيدة وحي بثالثة أطياف  

متصلة فيما بينها يف  هنَّ ثالث طيوف .رسالته، التحية والدعاء، احلالة النفسية والوجودية إنشاء

جو عام، حتكمه شّدةاحلنني والشوق للوطن واألهل، فإذا تردد معىن الشوق واحلنني كثريا عند 

بعيدا عن أهله ووطنه،واليت خرجت الشاعر فإّن مرجع ذلك يعود إىل شعوره بالغربة اليت عايشها 

الشوق الذي يرافقه أمل داخلي " حشتااست"حىت نطق أملا . عن حدود قدرته على التحمل  به 

وحسرة، وهذا ما قصده الشاعر، وسنالحظ ذلك من خالل استكمالنا  لدائرته الداللية، وذلك 

  .برصد فضاء اخلطاب

من خلف قضبان الغربة قصد إىل االستثارة  حّىت لبنية االستهالل، فالشاعرظ ح مل يكن هناك

والرتفع  الشعرية متوخيا وضع السامع يف جو عاطفي مشحون شعريا مع  إهداء التحّية لألهل

تتحدث عن  غلبه البوح حبزنه العميق، باستمطار العاطفة ليرتكها:الواضح عن ترمجة أشواقه، لكن

  .تربيرات وأسباب مبتاله، والتنفيس عن األمل من خالل العودة إىل خلق

االستهالل حيّيي األهل، يدعي هلم بدعاء ينم على وعيه جبوهر الشعر وحقيقته، وبتجربة شعرية 

ناضجة، يتخطى العادي واملألوف، يزفهم بتحّية قوامها روح  وسرِّ كيان مناسبة العيد مبفهومه 

  :ا�رد

  ِكَقَبْل إْسِنيْناْلَعاَدهْ َعِليُكْم ِسِعيْد اْلِعيْد ِكاْلُمْعَتاَدْه     تْـَعُدوْه  
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متمنيا أن تدوم هاته السعادة كسعادة الصائم حلظة إفطاره، وكم لنا أن نتصور ذلك الشعور 

الرهيب، الذي يعج بكل معاين الغبطة، متناسيني معاناة اليوم وحنن على املائدة نتناول ما لّذ 

ا بفائض من احلرارة، يم عليهوطاب بعد طول �ار من العطش واجلوع، خاصة يف بيئة صحراوية خم

األحقاد، املشاكل، املتاعب : وة الطبيعة، يف حلظات ننسى كل ما علق بالذاكرةوزائد من قس

  .الذهنية والنفسية واالجتماعية، وغريها كأننا نعاد من خلق جديد

هنا تكمن مهام الشاعر احلقيقي، التقاط اللحظات اهلاربة وتسجيل نقاط جزئية من احلياة 

يشها ونالحظها وال ختطر على البال، فاألشياء متقاربة لكن بنسب متفاوتة يف سلم االرتقاء، نعا

أن يهتدي إىل مثل " أمحد عطاء اهللا"والشاعر هو الذي يصنفها يف سلمها، كيف ال واستطاع 

  .                    خبلق هته املقاربة .هذا الرتكيب،  ليعربِّ عن قمة ما يتمناه ألهله

  )أ(كـُْم ڤَلِيب َڤَعْد ْڤَساْمي ڤْ فْـرَا ِمنْ 

  )ب(َعِليُكْم ڤِـَساِين الِبِعْد يَا َنشَّاَدة 

مبعىن من جراء فراقكم قليب جلس منقسما، كناية على قمة احلرية بني العقل والذات، بني الواقع 

واحللم، كما توحي إىل حالة الدمار والشتات والضياع الذي سكن القلب واستوطن مكامن 

  )أ.(روحال

لوصالكم سبقين البعد، فالبعد استحال عدو الشاعر، خطف منه عياله، شرّد ): ب(مث يقول

  .العائلة، وحطم املائدة اليت كانت جتمعهم فيما سبق

املسؤولية للبعد يشري إليه كأنه ميتلك قدرة بالتالعب باملصري " أمحد بن عطا اهللا"هنا حيمل الشاعر 

  .والتصرف باألقدار

حتت أسواره واستسالمه له، يأمر رسالته بأن تعيد على " عطاء اهللا"زمه البعد وسقوط بعد أن ه

يتسلل  أهله سؤاله عن أحواهلم ، وال يكتفي �ذا بل حيملها مسؤولية إبالغهم حباله ومآله، أنه ال

  :إىل جفنه نوم، ضاقت به السبل، وما بقي إالّ البكاء أنيسا له 

  َوُقولِيْلــُهْم رَاُه  اْلْعزِيْز اْلَغِايل  َسْهـرَاْن َهلَاَجـْع ْمنَـاْم اْرقَاَدهْ 

  َضاَقْت اْحَواِيل اْلَبِكْي ِيل اْمواِيل   َعَلى َما اْجرَاِيل ابـَْفَقْدُكْم يَا َساَدة

البني  أهله إخوانه وأحبائه إىل كل من مل يطعم الراحة واهلناء حتت ظل يشتاق قلب الشاعر إىل

  :والفراق ليواسيهم، ويواسي جراحات قلبه وآالم نفسه فيقول
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  ِحنٍْكي َعلِّي افْـرَاْڤُهْم َشاِغْلِين  على ُسرُْبِيت َمحَّة َعِلي أُ َغاَدة

عبد القادر، هي أمساء بّلهجة سوف لألمساء سالفة "= َغاَدة"علي، "= َعِلي"حممد، "= َمحَّة:"فـ

لكن عنصر مهم جًدا تفاداه الشاعر أال وهي الزوجة، أم " عطاء اهللاأمحد "الذكر، هم أبناء الشاعر

أوالده، كون أنه عيب أن تذكر أو مبجرد اإلشارة إليها هي ثقافة البدوي عاداته وطبعه، بل صفة 

غريزية يف الرجل  فاملرأة عندهم عورة الرجل، تنقل باهلودج على ظهور اإلبل، حتت جالبيب 

هي الكل بالنسبة إليه يدافع عنها حبياته بغري تردد، هي من خصوصياته  الظالم، وحبراسة مشّددة،

  اخلاّصة جًدا، فإذا كان قد تذّكر الفرع كيف ال واألصل؟ 

  : النزوع المادي لتشكل الصورة الشعرية/  2

وحتضر الصور الشعرية يف النص حضورا . تتشكل الصورة الشعرية من اللغة والعاطفة واخليال     

صور  تؤدي وظائف . فا، ويشهد لذلك أن كل مقطع تقريبا يشكل صورة قائمة بذا�اقويا ومكث

  :نا حتليلللخطاب هذا ما سنقف عليه عند  الكلية تشكل الوظيفة... نفسية ،تأثريية ،ختييلية 

  لنتأمل الصورة    

  ِبْڤباْسها ِفْرڤِـْت  ْعزَاْز اڤْـرَاِيْب         َصْربِي َرَحْل َواْلَوْحْش َجاْب ْحَشاَدْه 

  ي   َرَحـْل  َوتْـــَحَوْل             َقصْد ُشوْر ِمْن  ڤَْلِيب َعِليْه َسَوْل َصْبـرِ 

َزْل اْديَـاَرْه َدَوْل       َحاِبْس اْمَطِوْل َال  َهَىن ِيف  ْرڤَاَدهْ    َواْلَوْحْش فِـي َمنـْ

لقضّية تفوض ا) الشاعر(إّ�ا حبث الشاعر عن صياغة توائم بني فاعلية حركية الزمن وسكونيته 

فهذا الصرب الذي طال حبسه عزم وأرحتل، . هلواجسه، تقتفي رغبا�ا، وأمنيا�ا، بعد عجز الشاعر

تسلمَّ الشوق اجلارف خيالطه األم احلاد، " اْلَوْحشْ "ليرتك مكانه لـقاصدامن سأل عليهم القلب، 

ه مل يتسلل النوم الذي فتك بالشاعر مما صاعد من حّدة أرقه، حىت أنّ  .دوره  يف احلكم والسيطرة

  .، بقي يف حرية واضطرابإىل جفنه

، فتجاوزت التشكيل عامل الوصل، الذي يسعى الشاعر وراءه "نشدان"فقد جسدت الصورة 

يف هذا االرحتال املدهش، على املستوى الشعري تسمو . املادي لرتتقي وتتوارى خلف وعي كتايب

للواقع، تتوخى خلخلة اللغة الصامتة بعد البوح، هته الصورة باللغة إىل الصفة التأثريية، مناقضة 

الكشف، مبا حيقق قّمة التصوير فيإحياء قلق الدالة وسفر متاهات الشاعر اليت  الستفاضة قضايا

 .                                                                                 بلغت منه حّد االرتواء
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جعل الشاعر ينسج صورا  عد والبني وأسباب اجلفاء فيما بني أب وأوالده، ممافالرسالة هنا رمز للب

  :شعرية تعكس آالمه

  "ڤَْلِيب َعَلى اْلَمـَالْل ِمْن فـُْرقـُْتكـُمْ "

أهل سوف ميتلكون طريقة طهي عجيبة، تدس وتغمر األكلة يف الرمضاء اليت كان على سطحها  

عاده، حيث بلورات الرمل تصري يف درجة حرارة وقد الّنار من احلطب الذي صار مجرا بعد إب

عالية، تتحول يف حّد ذا�ا إىل  بلورات مجرية وّهاجة تنفر كل من يدنو إليها، يطلق عليها 

فإذا كانت هذه نتاج " ُخبـْزَُة املـَلَّة"تقدم كوسيلة طهي تقليدية، لتحضري خاصة ما تسمى " املالل"

  !حنن نسائل نتاج الشاعر ؟! الثقافة

القلب، املالل، الفراق، هياكل مبتغاة قصدا : يقيم الكون من  إنصاته لثالثة هياكل أن بدو لهي

أيُّ :سألنا الصورة عند الشاعر لتشيد بدقة هته الصورة،القلب كأنّه رغيف داخل هذه املخبزة، إذا

اليت املأساة : ومضات هذا القلب، وهو يبين على هداه األول هاجس حتمل؟ ينقطع احللم لينصت

ستتكرر يف أثواب بالغية ما مل يستطع حتمُُّلُه النص،يف ديون يسدِّد مثنها السامع، من مقدمات 

: ليس تكرارا عاديا إنّه. ثرية تعود لتصوغ بُِلغة شفافة،ِمْسرى تشخيص احلالة عرب صور متوالية

 . إحلاح على مسك مفاتيح لعامله الفّين والوجودي:تعميق، وإْن شئنا 

حتمل يف مكنونا�ا خلجات الشاعر  بعض الدوال يد رسالة من مثار الغربة مستخدمةهكذا القص

  :الداخلية، فمن خالهلا مت كشف حاله

  "ِمِثيِلي ِحنِيْز إِبْل احلِْْق ْخمََوْل    َهاْلرَاْس َغْب َعطَُلوا ِمريَاَدهْ  "

له بني اإلبل  فهو كاإلبل الضعيف تعيس احلض ِحلَق متأخرا لورود املاء، ألّن ال مكان

. كون الصورة اليت يسعى إىل بنائها تتطلب ذلك" النحس = ِحنِيزْ  "حيثعرب  بالصفة .األقوياء

  .كناية عن ضعف حاله مبا خبلت عنه الدنيا، فيما جادت به على غريه

القريبة منه خالل تتبع الصور الشعرية يف النص، من  ولقد اختذت ذات الشاعر من مكونات البيئة

تؤكد منهله، مما تعلق به بصر الشاعر، حيث  يف خامتة القصيد الصورةو أحاسيسه، أجل رسم

  :ونفسيته عكست النتيجة النهائية ملا تقدم لتشخيص حالته

  "نـُْغرِْد ِكُغْرْد احلََْماْم اْجلَاِيل   ِيف بِْر َخِايل وِِكْر ِغْري اْبِالَده "
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معىن له فال أحد ينصت إليه، أو يلقي إليه  ، أنني اللشاعر خارج السرب كناية عن أنينهيغرد ا 

تافه جمرد  ئاسيسه وما يعتمل يف صدره، فهو شيإنّه تركيب يرمز بعدم مباالة الناس ألح. بال

فمن . من موطنه األصلي إىل مكان خال غريب عنه ال أنيس به وال رفيق أْبِعَد وأْجِليَ " ِ◌غُـْردْ "

  ؟وتـَْغريدهالغُـْرد سيكرتث هلاذا 

ة تطالعنا بصور حمتشدة ولوحات متالحقة جيود �ا خيال الشاعر اخلصب واملتسم ببعد القصيد

التصور، خيال يعانق اإلطار العاطفي املشحون بعبق احلزن واألسى،وبالرغم من مادية بعض 

  .الصور، لكن يبقى فيها مجال و�اء يدالن على جنوح املخيلة وتنامي املقدرة على التصوير 

ع الصور وما حتيل إليه من دالالت ومعان سّجلت القصيدة للبنية النفسية هكذا كشفت جممو 

للشاعر بنية متزنة مؤمنة بقضاء اهللا وقدره، يف تشكيل رؤياه للوجود هّي من طبيعة الشعر 

فالتقاليد الشفاهية تـُْرَبط . الشفاهي الذي ال يقوم على التأمل والتعمق و املساءلة يف غالب حاالته

   .ين و الثقايف و احلضاري الذي يتحكم فيهاباألساس الدي

  : الصيغ النصّية الجاهزة/ 3

 إّن اقرتاح صيغ كبدائل جذرية تتجاوز كنف املتواتر الشفهي اقرتاح تكتنفه ضبابية، يعد ضربا من

 من بني اآلليات املتحكمة املستحيل، فال بّد من تواترات صيغّية حفرت يف الذات؛ لتفرض نفسها

املميز، فباعتبار القصيدة  تتقدم كدور حموري يف كشف البنية، وحصر تشكله. صيف إنشاء الن

لكن الشاعر خيب توقع املتلقي، الذي كان ينتظر " عليكم"رسالة استهلت بتحية متداولة 

 "اتـَْعُدوْه ِكي اْلَعاَده"لريدف التحّية بتمين لفظه صيغة جاهزة " سعيد العيد"بـ" عليكم السالم"

وللتعبري عن معانات الغربة وحرقة " ِقَساِين الِبِعدْ "حيلولة املسافة بينهم استعمل وللّتعبري عن 

َضاَقْت اْحَواِيل، اْسَتَحِشْت، َمْكُتوْب، قـَْلِيب، :  الشوق، يستعني بأدوات معّدة هلذا الغرض مسبقا

ويبقى دور الشاعر ....َصْربِي َرَحلْ  َمْدَمْع َحَجايَا، اجلَِْواِجي، ابـَْنارَْه َهلَاِيْب، شاعلة وڤَادة، اْلَوْحْش،

يف حسن توظيفهذه الصيغ املتحركة واستغالل هذا احملمول اللفظي الذي يكتنفنا، كون الوجود 

  .اللغويعبارة عن أرضية زئبقية حياول األدب تبديدها

تْـَعُدوْه ِيف "يستغل الشاعر من املعجم الشفهي هذه الصيغة للدعاء يف منتصف القصيدة تقريبا 

هكذا  متمنيا أن يقضوا العيد يف أنسهم ويأنس بعضهم البعض،" اتْـَعُدوْه ِيف ِمجِْلْتُكمْ ِوْنِسْتُكْم و 
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حياول الشاعر أن خيرج أهله من حالة احلزن والشوق لألب الغائب، ويكسر حالة احلزن املقيمة يف 

  .جوانح روحه

  :التصاعد القـولي ـ 4

يت يعتمدها الشعر الشفهي كحافز للتذكر وللربط الذهين التصاعد القويل أهم الوسائل الصوتية ال

هي ربط البيت الالحق بالسابق . بني املقاطع املتتابعة للقصيد، تلك الوسيلة اليت حتقق االنسجام

السابقة وتبدأ به البيت الالحق، فإذا  ) أو الفقرة(بتكرار لفظ أو تركيب أو مجلة تنتهي به البيت 

ئل الشفاهية احلافزة على التذكر، كالصيغ والثيمات املتتابعة، فإن كانت كظاهرة صوتية من وسا

التصاعد القويل نوع من التنسيق بني الفقرات يساعد على التماسك بني أجزاء النص وحيقق هذا 

َعِليُكْم ِسِعيْد اْلِعيْد عنْ ُمْعَتاَده     : نالحظ ذلك من البداية حيث يقول. االنسجام الصويت والداليل

  ِكي قـَبَـْل  إْسِنْني اْلَعاَده  ُدوهْ اتْـعَ 

  ِدميَـــــْه َداِميْ     دوام فرحكم َعاَدْت ُفُطوْر اْلَصاِميْ                   اتْـَعُدوهْ                    

  ِنِكْرَمْه بِالْـِوْد يَا ِوَداَدة َحِبيـبْ ُزْرُت اْلَمِديَنة ُأِجيْت َال قَاَبِْلين    :          ويف

  ِنِكْرَمْه مـِْن نـَاِسي    إِيل افْـرَاقْـُهْم َحيَـْر ْمـَناْم انـَْعاِسي َحِبيـبْ               

  :وكذلك يف قوله

  َرَحْل َواْلَوْحْش َجاْب اْحَشاَدهْ  َصْبِري   بقباسها ِفْرِقْت اْعـزَاْز اقْـرَاِيبْ              

  ُشوْر ِمْن قـَْلِيب َعِليـْه َسَولْ  َرَحْل َواْحتَــَوْل   َقَصــدْ  َصبــِْري            

حيث ربطت البيت الالحق بالسابق " َمـْدَمْع َحَجايَا َساِيبْ " وبتكرار  تركيب أو مجلة بكاملها

  :لينتهي به البيت  السابق  ويبدأ به البيت الالحق يف قوله

  بََداَدة اِيبْ َوَمـْدَمْع َحَجايَا سَ           ڤَْلِيب َعَلى اْلَمَالْل ِمْن فـُْرڤُْتُكمْ 

  يِّرَشْح ڤَـطـَاْر َنْشـْح  ْربَاِيبْ        َمـــْدَمـْع َحَجايَا َساِيبْ 

فإذا كان انسياب احلركة السريعة حتدث انقطاعا على مسار الذات يف اجتاه املوضوع يأيت  

التصاعد القويل طوقا للنجاة وحبال للوصل، فيعوض االنقطاع باالستنجاد بتشابه الكلمة أو 

لرتكيب ملواصلة االنسجام اآلخر واألول من جهة وإلشعار املتلقي بالتدفق املستمر للحالة ا

  .االنفعالية وعدم انقطاع السري يف مسار الذات حنو املوضوع من جهة أخرى
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التصاعد القويل أو تشابه األطراف والتجنيس، التصريع، التكرار، وغريها من مظاهر املماثلة 

  .افية، تشكيل فين مجايل لإليقاع  اخلارجي للشعر الشفاهي كالوزن والق: الصوتية

: إن القصيدة ال تكتسب داللتها العميقة إال ضمن عالقة جدلية بني جمموع األشكال الفنية

ألفاظ عبارات اخلاضعة ألنواع من اإليقاع  وضروب من القوايف، وأصناف من املماثلة الصوتية، يف 

الذي يعد البنية التحتية كمستوى مدرك حمسوس، ومن جهة جمموعها تشكل اإليقاع اخلارجي  

أخرى مستوى داخلي مسترت يتصل باجلانب اخليايل و االنفعايل، وما تعرب عنه اللغة الشعرية من 

  أفكار وأحالم وآمال 

فإذا كانت اللغة املعيارية أو الكتابية تنزع إىل الدقة يف التعبري اللفظي، حيث تتيح جمال واسع 

إىل ثراء السياق   بينما تنزع اللغة العامية...ر على حمور االستبدال ببطئ، رؤية، إمعانلالختيا

حيث  ....)تنغيم بالصوت، التعبري بالوجه، اإلشارة واإلمياءات، احلركات اجلسدية( الوجودي 

  :يتناسب مع املقطع السابق

  بََداَدة ايَا َساِيبْ َوَمْدَمْع َحجَ َڤلِيب َعَلى اْلَمَالْل ِمْن فـُْرقـُْتُكْم       

  يِّرَشْح َڤطَاْر َنْشـْح  ْربَاِيبْ       َمْدَمـــْع َحَجايَـا َساِيبْ 

وخاصة بإعادة العجز بكامله تقريبا، وهو ما يؤكد من سيطرة احلالة االنفعالية وما سيسايرها 

االنفعايل ملا جييش الشاعر �ذه الطاقة السياقية اليت يستنجد �ا يف حماولة تقريب الصورة، والتعبري 

يف خاطره، حيث لن تؤدي اللغة ومفردا�ا الغرض، فاستنجد �ته الطاقة كتدعيم داليل، لعّل هذا 

 8"فثّمة عناصر غائبة من النص وهي على قدر كبري من احلضور يف الذاكرة اجلماعية"سر إعاد�ا، 

  .تربطهم أكثر باخلطاب عن طريق هته الطاقة

   :التمـاثل الصوتي /  5

مما ُحيدث فجوًة بني الفكرة أو الداللة , هي حركة متوجية صوتية تشبه تعاقب النقر على الدفّ 

وقد يتجاوز , بعفلذة اإليقاع يسرتسل معها الط, وذلك بالتنازع بني املخيلة والوعي, وبني اإليقاع

 .أل�ا ُحتّرك فيه دالالٍت غا مضة الداللة الظاهرية

  "ابـَْفَقْدُكْم يَا َساَدة اْجَراِليَعَلى َما  اْمواِلياْلَبِكْي ِيل  ْحَواِلياَضاَقْت " :ففي قول الشاعر

, فإن الذي يتبادر للسامع بعد أن يشعر بلذة التجنيس هو التفريق من حيث املعىن بني الصيغ

  ) اْجَراِلي(والمآل ) اْمواِلي(واملناسبة )اْحَواِلي(احلال 
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 جيدا ال قد ث يف النفس استجابة وجدانية شعوريةهكذا استعمل الشاعر التماثل بشكل  حيد

  .هو قبوٌل عفوي من املتلقي تلقـّاه مبشاعره وإمنا,بالغية  مرتبطـًا بقاعدة تفسريًا ملتلقي هلاا

 اجلناس التصريع: ومنها بعض األشكال مثل

 :الجناس-أ 

بان يؤتى يف اجلملة اجلناس كلمة عربية وهي اصطالح بالغي يف البديع يقوم علىاحملسنات اللفظية 

الواحدة بكلمتني تتشا�ان،أو تـكادان أن تتشا�ا يف اللفظ وختتلفان يف املعىن ويستحسن إذا كان 

سهًال ال أثر للكلفة عليه وإذا خرج عن هذا احلد فانه معيب عند أهل النقد ويذهب �جة الشعر 

مرتوك ، نَاِسي : وايل وردت مبعىنينهمر لكن ملا تكرر  يف البيت امل= َساِيْب : ( نالحظ. وحـسنه

 )انـَْعاِسي=  

   : التصريع -ب

وبّني . إذا ُخيْتم الشطر األول مبا ُختم به الشطر الثاين. هو جعل العروض مقفاة تقفية الضرب

ليس  - يف حقيقته -والتصريع: "الدكتور علي اجلندي وظيفته يف إحداث اإليقاع املوسيقى، فقال

والتعادل بني العروض والضرب، يتولد منها جرس موسيقى رخيم، وهو إال ضربًا من املوازنة، 

لذلك من أمس احللى البديعية للشعر وأقر �ا إليه نسبًا وأوثقها به صلة ، وحنن حينما نرهف 

آذاننا لإلرشاد من شاعر معروف ، فأول ما نتشوف إليه ونرتقبه منه هذا التصريع الذي يشبه 

تلهب إحساسنا، ويهيئنا الستماع قصيدته، وتدلنا على القافية  مقدمة موسيقية خفيفة قصرية،

 9ً"اجلمال ترك مكانه شاغرا ناليت اختارها فإن أغفلها أو أتى به رديئًا ركيكًا خيل أن شيئًا م

   :ع يف القصيدة  اليت بني أيدينا جلي واضح، يف كل املقاطع تقريبا ومنهافالتصري

  اْربَاِيبْ َقطَاْر يٍِّرْ◌َشْح َرْشْح      َساِيبْ َمْدَمْع  َحَجايَا            :قوله 

   اقْـَراِيبْ فـِْرِقْت اْعـزَاْز       َلَهاِيبْ َواْلَڤَلْب ابـَْناَرْه                  

به بالبائية املوسيقية اليت تتكرر فيها نغمة حمددة، والنغمةهنـاصادرة عن حرف إ�ا أبيات أش  

الباء، وما يزيد النغـمة وضوحًا وطوًال حرف الياء السابق عليها، لتصبح النغمة مزدوجة، ويصدر 

 .اإليقاع قوياً، فتتعلق به األمساع، وتسري مع النغمة من الشطر األول حىت تلتقي بأختها

  : وكذلك قوله

  ْخَياِليَوالَّ َكاْن اْلَمَحبـْرَة والقلم وَ    اْلَعاِليِبالُ ونس كان                 
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 ْسَواِليَعِليُهْم ْعَيالِي ِمـْن افْـرَاْق   ْحـَواِلي  َضاڤَــتْ                

وإذا كانت هذه النغمة تنتج من تكرار الصوت يف �اييت شطري بيت واحد، فما بـ االَّم  أّ�ا 

تكررت يف مخسة أبيات متتالية، فإّن النغمة تزداد إيقاعًا ومجاًال وتعلقًا باألذن، وكأّ�ا قفلة 

 .موسيقية ينتهي �ا بكل شطر، كقفلة القطعة املوسيقية

الالَّم، امليم، الباء، "واألمثلة على التصريع منتشرة يف القصيدة لعلنا ندرك النغم املوسيقى من تكرار 

 العروض والضرب، وعندما نلفظ باألول منهما نتشوق إىل إكمال النغمة بنطق يف �اييت" الدال

   .الثاين، وكأن البيت ذو قافيتني، إحدامها داخلية واألخرى خارجية

  ج ـ داللة أصوات القصيدة

إن اخلاصية الصوتية األوىل اليت نالحظها من خالل القصيدة اعتمادها خصائص األصوات حيث 

فمن خالل القصيدة اليت �لت من معني , اهي هذه اخلاصية وبشكل أساسيستعمل الشعر الشف

حشد من األصوات املتشا�ة يف الصفة، لتشيع نوعا من الصدى ملا يشريه السياق من اإلحساس 

فال ميكن أن يصدرالصوت دومنا استخدام "فالكلمة قوة وفعل  بالقلق والتوتر احلاد، واإلزعاج،

الشديد واالنفجاري االحتباسي يتقاطع بطريقة الفتة للنظر مع " اءالب: "نرى تكرار 10"للقوة 

تتقاطع يف تناوب وتتابع لتشيع ) g=ڤ( صوت تكراري كالراء، الدال، الضاد، الكاف ا�هورة

، اليت فصلت بني الذات )بعد املسافة( ضجيجا مزعجا كأنه وصف صويت للحواجز املادية 

  ) .األهل(واملوضوع ) الشاعر(

انت هذه احلواجز مذكورة فإن صداها يف نفس املتلقي هذه األصوات العنيفة املتكررة يف فإذا ك

  : املقاطع اآلتية بشكل خاص

  َصْربِي َرَحــــْل َواْحتََوْل    ِبالُ ِوِنْس َكاْن اْلَعاِيل 

َرة َواْخَياِيل   َضاَڤْت اْحَواِيل                 َوَىل َكاْن اْلَمَحبـْ

  افْـرَاْق اْعيَـــــاِيل َعِليُهْم اْسَواِيل  ِمنْ              

اليت تثري إىل األمل الوحيد وهو الوسيلة املادية " الصرب"، يف كلمة "الراء"،"الصاد"نالحظ   

الذي يساعد " الصرب"للجمل األصيل، الذي شخص فيه حاله، الذي يستقي من ظله املعنوي 

  "احلِْْڤ ْخمََولْ إِبلْ ِحنِيْز  ِمِثيِلي: "الذات على قطع املسافة لوصل املوضوع
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وبتضافر املعاين عند الشاعر فقد تضافرت لديه مكونات البنية الصوتية، فالتحمت األصوات      

تلحما دالليا فرغ الشاعر من خالهلا شعوره بالغربة واحلنني يف حياته املقيدة إىل الوطن وأوالده، 

 ةقصيداليت غلبة على ال فنجد بأّن القافية قصيدةفانعكست هذه الغربة على البنية الصوتية يف ال

الساكنة تناسب واملعىن " هـ" هي القافية املقيدة اليت تنبع من نفسية مقيدة اليت جتسدت يف حرف 

                  .الذي يؤديه، كأّن الشاعر يوظف موسيقى األحرف خلدمة معناه

قصيدة تتذبذب باملتلقي صعودا هبوطا كما رْسُم نبضات القلب، يف مشاهد ال ميكن لك اهلروب 

بساطة تلقي بالكلمات يف قلبك، . إحساس صادق عذب، ال تكّلف. أن تنتهي منها قبل

  .                وسوف يزيد وقعها على املتلقي إذ تسىن له مساعها بصوت الشاعر

فالشعر الشعيب يف حاجة إىل السماع أكثر من القراءة، هلذا يسعى الشاعر إىل أن يوفر يف قصيدته 

ألوزان الصوتية وبأنواع القوايف حىت يضمن أكرب قدر من الغىن الصويت ما يربطه جبمهوره، فاهتم با

تأثري نفسي فسيولوجي يسري فيه "الرتباط الشعر بالغناء ولتأثري هذا األخري على املتلقي كـ

الصوت احلسن، وقيل الغناء غذاء األرواح كما أن الطعام غذاء األشباح، وهو يصغي الفهم ويرفق 

فيزيد اإلنشاد والغناء  11"، ويثين األعطاف ويشجع اجلبان ويسخي البخيلالذهن ويلني العريكة

من قيمة الشعر اجلمالية، بل أكثر من ذلك أن الشاعر نفسه كان يطرب إذا يُغّىن شعره، هلذا  

عند هذا "املتلقي السامع ليس منه إىل قراءته، حيث ركز على  كانت احلاجة قوية إىل مساع الشعر

بناء القصيدة العربية بالشكل املعروف جلنب انتباه السامع وجعل سببكل  احلد، بل ُجِعل من

  .يف تشكيل هذا البناء كعنصر فاعل ومتفاعل  12"غرض مرتبطاً به

فضاء مفتوح فيه تتحرك واملتلقي، لتعيد ترتيب نبضات القلب ما " عليكم سعيد العيد"  :ختاما 

ه أكثر من هته الباقة اليت ال يُِذْرها الزمن، ونطلب من" أمحد بن عطا اهللا"عسى أن يضيف الشاعر 

فقد وّىف واستوىف، ليقدم قصيدة استثنائية يف املبىن واملعىن، ويف مجاليا�ا اليت تعرب عن عمق 

تصويري ورهان مجايل لتجربتة شعرية خصبة، تراوحت بني اللغة الرشيقة والصور الشعرية الشفافة، 

عكست الغىن املعجمي والداليل للشعر السويف، . اق ألهلهواملضامني املخلصة لنسيم قلبه التو 

  .وتعدد عوامله ومرجعياته التارخيية واجلمالية، ترتجم شجن الذات الشاعرة يف حنينها لنبع السكينة
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خيضع أدب الرحلة �موعة من القوانني تشكلت من خالل تقاليد مارسها منذ أقدم األزمنة الرحالة      

هذه نريد طرح  يف دراستنا. على اختالف منابعهم ، تقاليد حتولت إىل ما يشبه النظرية لألدب الرحلي

جمموعة من األسئلة القادمة من أفق الدراسات الثقافية الذي نشتغل عليه، أسئلة حتاول أن تستنطق هذا 

النوع من زوايا مل يتم طرحها إال نادرا، وقد اخرتنا عمدا التطرق للرحالت اليت قام �ا صوب الشرق 

م خلقه من أنظمة التمثيل، ومن استثمار بعض الرحالة األوروبيني، �دف إلقاء نظرة فاحصة على ما يت

كما . إن صح التعبري–آخر " آخر"ينظر بالضرورة إىل " آخر"لوجهات النظر اليت خيلقها الرحالة كـ 

تعرصنا إىل منط خاص من الرحالت هي تلك اليت يقوم �ا الكتاب يف خياهلم ويف مقاربا�م النظرية يف 

ستكون هذه الرحالت رحالت )... اخليالية صوب املدن الفاضلةالرحالت (إطار ابتكار يوطوبيات معينة 

اخليايل البالغي اجلمايل الباحث (خاصة أل�ا رحالت ذات طابع يقف يف منتصف الطريق بني الشعري 

النظري التمثيلي االفرتاضي الباحث ( وبني الفلسفي ) عن األثر اجلمايل وعن سبل جمازية لفحص الذات

  ).سبل افرتاضية لفحص العامل ومكتسبات اإلنسان املتحرك داخل هذا العاملعن األثر العقلي وعن 

األنساق الثقافية، : أجل معاجلة هذه األمناط التواصلية استعنا ببعض مقوالت النقد الثقايفومن   

سياسات التمثيل، حتليل اخلطابات، صور اآلخر، ميكانيزمات اخلطاب االستعماري، الوصف الفلسفي 

  .صي للخطاب الرحلي وللخطاب اليوطويبختص-العرب

                                                           
  *Faycal_alahmar@yahoo.fr. فيصل حلمر  *
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حتليل  -اآلخر -اليوطوبيا -األنظمة التواصلية - سياسات التمثيل -دب الرحلةأ: الكلمات املفاتيح

 اخلطاب

Abstract 
Travel literature has got certain rules  formed through traditions and 
practices followed since ancient times by travelers from different origins, 
genre boundaries that turned into something similar to the theory of travel’s 
literature. In our study, we want to question certain works describing trips 
made towards the East by some European travelers. Our choice was to take a 
closer look at what is being created from the acting systems, and from an 
investment of the views that travelers create as an "Other", necessarily 
looking at another "Other". We also dealt with writers describing their 
imaginative travels to certain utopias (imaginary trips towards supposed-to-
be perfect cities), analyzing all the possible implications of representation. 
In order to realise all this I used tools that belong to cultural criticism: 
cultural patterns, representation policies, discourse analysis, imagology, 
postcolonial discourse, an interdisciplinary philosophical approach of 
discourse. 
Keywords: Travel literature - Representation policies – Systems of 
communication - Utopia - The other - Discourse analysis 

 
 

  مقدمة.1

لكل نوع أديب حمددات تفيده يف تشكيل عائلة أدبية واضحة اجلينات، وتفيد القارئ يف 

الشعور بالراحة وهو يسري عموما على اخلطى اليت يعرفها واليت غالبا ما يقرأ وهو يتوقعها، ولكنها 

خيالفها حمددات تتحول مع الوقت إىل تقاليد ثقيلة ومثقلة جيتهد النوع كثريا لكي يتحرك عنها و 

  .الذي هو فعل للخرق واملخالفة والتجاوز" اإلبداع"من منظور متطلبات فعل 

وأدب الرحلة كغريه من األنواع األدبية خيضع جلملة من الضوابط ترسبت من مئات أو آالف 

النصوص، شغلت قرونا مديدة من سرود الرحالة الذين ذرعوا األمكنة وشاهدوا حتوالت املزاج اليت 

لتحوالت الزمان واملكان، رحالة يبدو أ�م أخذوا درسا مل يتمكن منه غريهم يف معرفة تطرأ عقبا 

، فتخلق لنفسها "اللغوي"اليت �يمن دائما على أنظمة التمثيل " اهلوية"ويف ضبط مجوح " اآلخر"

سياسات يتحرك من خالهلا التمثيل الذي هو الصياغة اللغوية للعامل كما يرتضيها منشئ 

ليت هي تشكيالت خطابية علمنا ميشال فوكو ضرورة احلذر منها ألن هلا عمال حتتيا اخلطاب، وا
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لطيفا خفيفا صعب حتسسه، ولكنه اشتغال عميق األثر إىل درجة أنه ينتهي بأن يشكل طريقتنا 

  .يف الوعي بالعامل وطريقتنا يف الفهم ويف التصرف داخل العامل

حلة؟ ما هي األسئلة اليت نتوقع ان تكون مطروحة اليوم ما الثابت وما املتحرك يف نظرية أدب الر  

على هذا النمط بعدما وقف أمام مرآة التنظري مرارا وألزمنة مديدة؟ كيف تعامل الفضاء ما بعد 

الكولونيايل مع هذه النصوص اليت نشأت واشتد عودها يف كنف الزمن الكولونيايل؟ ما هي 

ليت تتحرك يف هذه السرود؛ وخصوصا منها ما كان من ا) ومنه أنظمة التواصل( سياسات التمثيل 

السرود املتعلقة بالرؤية األوروبية للشرق حتديدا أو ما كان يف التصورات املثالية للبالد الفاضلة 

  اليت حتركت عرب اجلزء التخييلي من هذه الرحالت؟) اليوطوبيا(

فق الدراسات الثقافية الذي نود يف هذه الدراسة أن نطرح جمموعة من األسئلة القادمة من أ 

نشتغل عليه، أسئلة حتاول أن تستنطق هذا النوع من زوايا مل يتم طرحها إال نادرا، وقد اخرتنا 

عمدا التطرق للرحالت اليت قام �ا صوب الشرق بعض الرحالة األوروبيني، علما أن الرحالة 

ط الكتايب شديد اخلصوصية، واختيارنا األوروبيني قد ذهبوا بعيدا يف املمارسة ويف التنظري هلذا النم

هذا كان هدفه إلقاء نظرة فاحصة على ما يتم خلقه من أنظمة التمثيل، ومن استثمار لوجهات 

كما تعرضنا . إن صح التعبري–آخر " آخر"ينظر بالضرورة إىل " آخر"النظر اليت خيلقها الرحالة كـ 

اب يف خياهلم ويف مقاربا�م النظرية يف إىل منط خاص من الرحالت هي تلك اليت يقوم �ا الكت

ستكون هذه الرحالت )... الرحالت اخليالية صوب املدن الفاضلة(إطار ابتكار يوطوبيات معينة 

اخليايل البالغي (رحالت خاصة أل�ا رحالت ذات طابع يقف يف منتصف الطريق بني الشعري 

النظري ( وبني الفلسفي ) لذاتاجلمايل الباحث عن األثر اجلمايل وعن سبل جمازية لفحص ا

التمثيلي االفرتاضي الباحث عن األثر العقلي وعن سبل افرتاضية لفحص العامل ومكتسبات 

ستكون رحالت يف الزمان ويف املكان يتم من خالهلا إنتاج ). اإلنسان املتحرك داخل هذا العامل

 ).وبالتايل التواصل والتوصيل(أمناط هامة جدا للتمثيل 

  حد األدب/ حلةحد الر  -2

غلب أينطلق أدب الرحلة دوما من مواضعة غري واضحة رغم أن اختيارات الكتابة تكون يف 

التقاليد اليت متيز هذا النوع بمواضعة مرتبطة حسبما نعتقده . األحيان واضحة ال تشو�ا شائبة

أهم ما حيدث له إنسان . نوع فيه سيطرة كبرية للجغرافيا ولنمط غري قار من اإلنسانفهو الكتايب، 
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؛ إنه أدب ذو موضوع يبدو راغبا يف االستحكام يف الفضاء. أثناء الرحلة هو فقدان الطابع القار

وقد يكون هذا بالضبط . يتحول إىل عالمة تتحدد من خالهلا كل العناصر األخرىفهذا األخري 

ألجل االنبهار يذهب الناس " :سطني حينما حتدث عن مفارقة الرحلة قائالغو أما قصده القديس 

بقمم اجلبال الشاهقة، مبوجات البحر اهلائلة، وباملسارات العظيمة لأل�ار، وكذا بسواحل احمليط، 

  .1"وحتوالت النجوم، ولكنهم يف احلقيقة إمنا يبحثون عن أنفسهم

فلسفة املسافر أو الرحالة هي فلسفة اجلربي أو القدري املستكني للزمان واملكان وما حيل فيهما، 

 طوارئجد من ما ، وهو يف ذلك مستعد لقبول كل يضرَ العَ و ركه الرئيس هو الصدفة وا�هول حم

ولكن هنالك اجلانب املعريف الذي حيرك هذه الرحالت؛ جانب يرتبط كثريا مبوضوعنا . احلياة

تم ييقوله؟ وكيف  أنماذا يريد أدب الرحلة : جانب جييب األسئلة اهلامة. التواصل أنظمة: احلايل

  ؟ةدب الرحلليق املعىن وتوصيله يف السياق اخلاص جدا ألخت

رايه حول الشرق الذي  الفيلسوف الفرنسي اهلام أندري كونت سبونفيل يشرح يف هذا السياق 

كان يستوعبه كخرزان تةاصلي مليء بالكليشيهات الفارغة، قبل أن يكتشف فيه نوعا مما ميكن 

املعىن وتوصيله عن طريق عالمات هي نفسها  إمكانيات خلق. أن نسميه بالطاقة التواصلية

مل أختط يف رحاليت موسكو . مل جيذبين الشرق أبداً : "يقولويف ذلك . معّلمات الرحلة وحمددا�ا

لكنين إن أجربت و ليس فقط من باب االمشئزاز من السفر، . من الشمال و البندقية من اجلنوب

 أضحيمن حيث املبدأ، سوف . ن الشرقم أكثريقينا على السفر فإن نيويورك سوف تغريين 

 أنينوما حيدث هو . بالشرق كله، من اهلند إىل احمليط اهلادئ، لقاء بعض شواطئ إقليم الربيتون

أحب مونتني : أنا رجل غريب بامتياز. أكره النزعة التغريبية اليت صنعت جمد الشرق يف الغرب

ئما مبعزل عن إغراءات الروائح عالوة على ذلك، فقد كنت دا.. .وبوسان وموزارت ورافيل

ما الذي ميكن أن يكون أكثر سخافة من هذا الشرق الرديء؟ الشرق عندي ظل دوما . الشرقية

فقد قادتين التجارب والتأمالت إىل أن هناك أيًضا نصوص، . موضة، واملوضة ليست كل شيء

    .ميكن للمرء أن يقرأها، وهنالك فكر، ميكن للمرء أن حياول فهمه

وقد قادين هذا، على مر السنني، إىل نوع من السحر، الذي أود .  قد تغريت شيئًا فشيئاً ولكنين

أرى أن معظم أصدقائي، وخاصة أن أكثرهم من الفالسفة،  .أن أشرحه، لوجهة التفكري هذه

لكن اخلطر،  ... شخص آخر يستسلم لالجتاه املألوفجمرد وهم يعتقدون أنين . يف أمري مرتددون
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ما صرت أحبه، يف هذا الشرق الذي أود أن أكتب كي أقوله، هو . ، ليس كبريًاكما يبدو يل

  2 ".هدمه الغرباول دائًما ما حي هو بالضبط ما ال ميكن أن تستوعبه املوضة، والذي

الرحالت جتارب عقلية فلسفية إذن، وهذا بعد تواصلي هام جدا سنعود إليه مرارا يف هذه 

وائل من استنهضوا هذا البعد التأويلي للرحالت، فهو الفيلسوف وقد يكون مونتني من أ. الدراسة

ملاما  فنحن نعلم. من خالل الرحالت) ومشاهدات غريه أيضا(املركز يف تأمالته على مشاهداته 

كما نتذكر شغفه ،  اهتمامه بالسفر املعاصر إىل الربازيل -ومن خالل اطالع سريع على مقاالته –

أنا ال : "سفة كمبحث خاص مستقل؛ أليس مونتني هو نفسه القائل باحلركة، اليت دخلت يف الفل

  3" هعبور  صور، بل أالوجود صورأ

رحلتيه إىل سويسرا وإيطاليا، وفيهما مقرتحات مبكرة لطريقة جديدة يف السفر  مونتني لقد دون

من أجزاء هامة  –كما هو معروف –ن و قد كتب سكرتريته، الذي دوّ . بعيًدا عن املسار املطروق

هذه الرحالت، يف وصف نزعة مونتني يف السفر حبثا عما مل جيده غريه من قبل من خالل سلوك 

أو " كراكوفيا"أعتقد أنه لو كان مبفرده مع عائلته، لكان قد ذهب إىل : "يف سفره طرق غري معبدة

قد حدث مرارا ف[...]. إىل إيطاليا؛  املعهودة ولةاجلعن طريق الرب، بدال من القيام ب" اليونان"إىل 

أن يشتكي املرافقون من أنه غالًبا ما كان يقود ا�موعة بطرق متنوعة وخمتلفة عما هو مألوف، 

، فكان جييب [...]ننا قد رجعنا إىل املكان الذي غادرناه من قبل أوغالًبا ما يعود أدراجه فنجد 

أن يفشل أو حيرف بأنه لن يذهب إىل أي مكان عدا املكان الذي كان فيه، وأنه ال يستطيع 

  4."طريقه ألنه يف الواقع ليست لديه أدىن خطة سوى السري يف أماكن جمهولة

البا ما يركب معلوم غهل مونتني حالة معزولة يف هذا االجتاه الذي يشبه االجتاه الشعري الذي 

يا تكون الرحلة مسارا إبداع أن؟ هل ميكن املألوفالتواصل اللغوي حبثا عن الغريب العجيب غري 

  هي يف حد ذا�ا ال أن تكون إبداعا�ا يف صياغات املشاهدات كما يقتضي النوع عادة؟

وأننا لن نكتشف هذا النزوع إال يف العصر احلديث؛ . سوف ندعي أن مونتني كان نادرة يف زمانه

وحتديدا بدءا من القرن الثامن عشر، وخاصة يف القرن  التاسع عشر، حيث سيظهر تقليد يسمى 

  "الرحلة األدبية احملضة"أو " املتعةرحلة "

  المجاز خرائطو  مجازات الخريطة -3
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من أدب الرحلة، أو ما من املفروض أن يكون أدبا جغرافيا؛ حسب  وصواجهنا نصكثريا ما ت 

مرآة هريودوت (اليت جتعل كل شيء يعرب املرآة هريودوت  وصاملصطلح السائد على أيامنا، كنص

مث ال نلبث ... 5.وتبتكر حقيقة شعرية هي اليت تبقى ويكتب هلا اخللودلتفقد حقيقتها ) الشهرية

وحنن نبحث عما تولع به األدبيات اجلغرافية فنجد إدالء هاما لفيلسوف مفكر رحالة ومنظر 

األمد فيها  طويل استثمار خالل من يتم ال أمة ما فهم إن" :"؛ يقولميشال أونفريللرجلة مثل 

 ومبهر سريع بديهي يف خلق التصورات، وغريزي منطقي غري نظام خالل ويف حتليلها، بل من

... 6"العشوائية امللطقة لالحكام واملواجدة يف املغمورة النقية نظام يعتمد على الذاتية ، أحيانًا

عن اإلمكانيات الواسعة للتطابق بني الشعري واجلغرايف، أو بني التعبري فنجد أنفسنا نتساءل جديا 

  .الرحلية الشعري والكتابة

والسؤال املركزي املوروث حول جوهر السرد الرحلي، هو ذلك السؤال حول طبيعة التجربة الرحلية؛ 

  ملاذا نسافر وما فائدة هذه السرود؟: أي السؤال 

لقد كان اجلغرافيون القدامى رحالة، وكان الرحالة القدامى جيوبون األرض لكي يطلعوا على احلياة، 

مر جغرافيا، ومنهم من يقف على حواف الرحلة يف مكان وسط بني ومنهم من ينتهي به األ

  .األديب والديبلوماسي وعامل االجتماع احلذق

فنجده شبيها مبوظف حكومي حيلل املعطيات يف مكتب مغلق ما،  تهحرفو  ننظر اليوم إىل اجلغرايف

لة هي أن واحلصي. عامل منسحب من العامل منقطع عن الناس ومهتم باملعطيات واإلحصاءاتك

  .املهام املنوطة باجلغرافيا قد حتولت اىل مهام استعمارية يف الغالب

ما الذي حدث لنزعة ارتياد اآلفاق وللولع مبعرفة ما يقف خلفها؟ هل : التايلهو السؤال املطروح 

  تشبع اإلنسان من معرفة العامل، أم أن معرفته مل تعد بريئة؟

اإلنسان قد انتقل بسرعة من استكشاف العامل أوال التقاء جابة السريعة تغرينا بالقول بأن اإل  

. وهو يبدو مسارا منطقيا. شروره، وثانيا انبهارا ومعرفة، إىل مرحلة الرغبة يف السيطرة على العامل

فبعد ذهاب دهشة االستكشافات اليت تظهر جيدا يف أدبيات عصر النهضة، وبعد نشأة النواة 

سكندر املقدوين مث النواة الثانية مع أوروبا املسيحية اليت انتقلت األوىل لالستكشاف العنيف مع اإل

بأعداد كبرية إىل اإللدورادو اهلندي يف أمريكا، أصبحت اللعبة ممكنة جدا، فقد ذهب سحر املعرفة 

 7. لتأيت مرارة املعرفة االسرتاتيجية ذات البعد املهيمن
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ما هي اإلمكانيات الواردة : ضوع سيكونالسؤال الذي يطرح نفسه يف اإلطار العام هلذا املو 

وكيف ميكننا تأويلها واحلصول على أبعاد جمازية حتافظ  للتواصل من خالل شفرات اجلغرافيا؟ 

على اجلدوى املستمرة يف الزمن لتلك السرود، يف ظل أن السرود االستعمارية اخلبيثة غالبا ما 

 يذهب سببها فتذبل ومتوت؟

مفهومه لرسم اخلرائط يف  ) قة شريكه الفلسفي فيليكس غواطاريرف( عندما قدم جيل دولوز 

، مل يستهدف مباشرة املمارسة اليت يشار إليها عادًة Rhizome"اجلذمور"الشهري  هماكتيب

بل إنه قد ركز، بدال من ذلك، على تطوير طريقة جديدة للنظر يف ممارساتنا . �ذا املصطلح

رائط جمرد تقنية علمية لتمثيل مساحة موجودة مسبًقا بشكل ال يعترب رسم اخلف. احلياتية والفكرية

نشاط حيوي،  -يف املقام األول-بل هو . ختطيطي عن طريق رموز، وإسقاطات ونسخ رمزي

هو طريقة لتصور نظام معرفة . يتضمن صالت بكل عملية طبيعية أو ثقافية أو فردية أو مجاعية

أيضا إفشاء ألسرار إنسانية كثرية وعميقة حول رسم اخلرائط يتضمن . ضمين يسري هذه العمليات

خمَرجات الوجود احليوي أو التشكيل النفساين أو طبائع اجلماعات، وكذا حول أي خلق فين أو 

  8.التزام سياسي

إ�ا خرائط  مت ختطيطها بقدر : سيقول دولوز تعليقا على املسافة الزمنية بني الطريقتني يف التعبري

يف . اإلنسان يرسم خرائطه الشخصية يف إطار الوعي اجلغرايف الداخلينشاط اإلنسان اخلاص؛ ف

أما النقاط واخلطوط واملسارات اليت . إطار ما تسمح به وظائفه من الوعي اجلغرايف بالتجارب

تتشكل منها اخلرائط فهي مسارات جتارب اإلنسان ونشاطاته وبراجمه وتعرجاته وحتوالته وعواقب 

دية، ومتثيالته اإلبداعية، إذ ال يفلت عمل الفكر والكتابة من هذا التحديد أفعاله وجمازفاته الوجو 

وقد   .تعيد قلب نظام الرؤى كليا أحياناالعام للممارسة اليت جتعل املشاهدة الربيئة للمسافر 

تعرب اخلريطة عن هوية املسلك وهوية " : "صارت مجلته الشهرية حول فلسفة اخلريطة معروفة

  9 ."ا تنصهر مع موضوعهاإ�. السالك أيضا

إن تأرخيا سريعا للخرائط جيعلنا نقف عند عسر متثيل سرعة احلياة مثال، فهل تصلح خرائط  

، علما أن األول 19كخطط املقريزي لتصوير العامل الذي رآه شارل  جوزف مينارد يف القرن 

يف إشارة واضحة إىل فعلي التأمل " واآلثار املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط" مؤرخ يعنون كتابه 

والتعلم، يف حني أن مينارد هو  املهندس الذي كان يؤلف يف اجلغرافيا وعلم اخلرائط ألهداف 
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الواقع هو أنه حىت القرن التاسع عشر وظهور السكك احلديدية، واليت . صناعية وجتارية وهندسية

ذلك املسافات، مل يكن ممكنا ان نرى مثل هذه اخلرائط احلديثة  ستغري سرعات التنقل،فتغري ب

ففيها متثيل اخلسائر البشرية خالل . خرائط مينارد حتف حقيقية يف هذا ا�ال. تظهر إىل الوجود

جيلب هذا الرجل رسم اخلرائط . محالت  نابليون، ونرى فيها حركة اجليوش كتدفق متغري األحوال

إنه ميثل مشكلة متثيل التدفقات البشرية، واليت . ز جمرد استنساخ األسطحالغربية إىل نطاق يتجاو 

هناك . فاخلرائط أبنية ثابتة متثل وقائع حية متحركة...يصعب عادة  التعامل معها بطريقة جمدية

صعوبة بصرية يف رؤية األسطح بتفاصيلها، مث إن هناك العادة الغربية املخاتلة اليت جتعلنا نعترب أن 

عادة تنّبه هلا الرحالة أكثر من اجلغرافيني، ويف ...موضوعة على األسطح بشكل ثابت اخلطوط

إننا نسافر حول العامل لنعثر على اجلمال، لكننا إن : "ذلك يقول الفيلسوف رالف والدو إمرسون

  10".مل حنمله بداخلنا فإننا لن جنده 

اجلندي  يأخذهاكي ال حيرتمها بقدرما   لنرتك فيما يلي اخلرائط الواقعية اليت جيتهد الرحالة عموما

ولنعد فيما يلي إىل اجلانب التأويلي من اخلرائط؛ أي اخلرائط املتصورة للعامل . على حممل اجلد

  .خرائط اليوطوبيات: األمثل الذي ال يسكن عموما إال أذهاننا

  سياسات التمثيلاليوطوبيا و  -4

يوطوبيا طوماس مور هي . لة منذ ميالدها األولمن الغرب أن جند ترسيمة اليوطوبيا مرتبطة بالرح

وكذا يوطوبيا الفيلسوف النهضوي طوماسو  . جزيرة او أرض بعيدة يعثر عليها الفيلسوف مسافرا

اليت هي مدينة يكتشفها رحالة من مدينة جينوفا مث يروي حكايتها يف " مدينة الشمس"كامبانيال 

، "أطلنطس"ته قصة جزيرة غرقت يف البحر هي قالب حواري يذكر بافالطون الذي روى يف حمارا

واألمثلة تفوق إمكانيات احلصر، وخصوصا إذا دخلنا ميدان اخليال ...الدوس هكسلي" جزيرة"و

نوع من املسارات اليت . والظاهر أن الرحالت هي نوع من التطور الذايت. العلمي املولع بالرحالت

  11.جتاربه عرب ارض الزمن الذي نقطعه يف احلياةيقوم �ا اإلنسان على خريطة األيام وعلى أدمي 

ملاذا نسعى منذ أفالطون خلف اليوطوبيات؟ ونتصور دوما صورها املشوهة على املرايا يف ما 

  ؟"اليوطوبيات املضادة"أو " الديسطوبيات"يسمى 

ست ولي 12"ظاهرة ثقافية وعقلية متعددة األوجه"ان اليوطوبيات وفًقا لتعريف الربتو تيننيت هي  

يف الواقع، ال حترك . جمرد خياالت �دف كما هو معهود إىل املتعة والرتفيه بالدرجة األوىل
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يديولوجيات عموما، بل روح املالحظة وروح النقد اليت تعمل على درجة واسعة وبيات اإلطاليو 

ت يديولوجيات عاملية، تنتهي إىل ان تشكل خزانة من املوضوعاإتشبه ان تكون عقائد كونية، أو 

  13(...).املتكررة 

و اليوطوبيات املضادة عينا فصيحة للنظر صوب العامل الذي أمن هذا املوضوع تصبح اليوطوبيات 

إضافة إىل جعلها نفسها مؤشرا عقليا يقبع بني  الرؤيتني الفلسفية . حييط �ذه اليوطوبيا

ذات يوم  نفسه   والسياسية، دون أن تظهر براعة كبرية يف موضوع التنبؤ والتوقع الذي أعطى

أي "... إ�ا مسألة تأليف:"وكما يقول ريكور"...أدب التنبؤات: "كاسم هلذا النوع األديب اخلاص

يقول ريكور ... مزاوجة بني التفكري بعيدا عن اخليال، والتخييل لكشف خبايا التفكري

حلساسية اخلاصة وبيا هي مثرة التفكري واخليال واطو يليست تيارًا للفكر، فكل " وبياطاليو :"دائما

فتتنوع . اليت تؤخذ يف موقف اجتماعي معني وحلظة تارخيية خاصة، تتعامل �ا بطريقة خاصة

إ�ا تتعلق . "املواضيع اليت تتناوهلا املدينة الفاضلة، ولكن ميكن للمرء أن يستخلص مسات مشرتكة

ككل هو الذي ومع ذلك، فإن تنظيم ا�تمع  . (...) جبميع جماالت الفكر والنشاط البشري

  14".يتعرض للخطر يف املدينة الفاضلة

وهنا ميكن طرح السؤال حول وعي . الرحلة األفضل يف عامل اليوطوبيات هي رحالت يف الزمن

سواء ما صح منها  –وعي رمبا تكون أحاديث اإلسراء واملعراج . الرحالة القدمي بالتحرك يف الزمن

ونكاد نراه وعيا قابال للتحول إىل أحد . تراثنا قد صنعت له أرضية جيدة يف -وما هو دون ذلك

كذلك ستصبح رحلة خيالية علمية كاليت قام �ا ألدوس . األنظمة التواصلية اليت حنن بصددها

هي رحلة . رحلة يف الزمن حبثا عن يوطوبيا سيتضح زيفها سريعا" عامل جديد فاضل" هكسلي يف 

  .ف كما فعل طوماس مور ذات يومعلى منت عبَّارة اللغة، ال عرب مشرط الفيلسو 

تطرح اليوطوبيات مسألة هامة جدا هي طريقتنا يف وصفها على اعتبار اننا نصف شيئا ال قبل لنا 

ما هو النظام التواصلي الذي سيستعمله أي كاتب لكي يتواصل معنا يف إطار شيء يفرتض . به

 .كل اجلغرافيات املتاحةاف ويفيض فيما وراء  صأنه يشذ فيما وراء أي نوع من أنواع األو 

 "بتعاداال"وحنن حناول توضيح ما ميكن توقعه من املدينة الفاضلة يواجهنا املعىن األقرب الذي هو 

عن صعوبات اللحظة املشبعة بالشعور الرتاجيدي املصاحب ملسرية اإلنسان على األرض من 

بيا، الذي جيعل مبدأ السعادة و طهذا املفهوم القاعدي لليو . خالل استثارة متثيل أفضل يف املستقبل
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املختصرة يف صورة املتعة الطفولية يسود على مبدأ الواقع يف صورة تعمل دائما ضد اليوطوبيا؛ أل�ا 

  . يف الواقعية أمل أيتفرغ هذه األخرية من 

وهنا، ومن وجهة نظر أدب اخليال العلمي الذي يهتم كثريا بالرحلتني يف املكان والزمان، وجب 

الذين  ، و )وهم فئة هامة من الرحالة ال ننتبه هلا كثريا( ول صورة غزاة الفضاء القدامى السؤال ح

كان الغرباء عندهم هم غريبو األطوار من السكان األصليني لألراضي البعيدة اليت علمهم رائد 

أن ينتقلوا إليها ) كريستوف كولومبس؛ وليس نيل ارمسرتونغ وال يوري غاغارين( الفضاء األول 

هل "...السكان األصليون" -بشكل خال من الرباءة -د وصف أهلها بوصف بريء بع

جمرد وصف ذي طابع تارخيي، مبعىن أ�م وجدوا �ذه األرض قبل غريهم، مما ال " األصلي"

على اعتبار أن الفكرة الدينية اليت حركت غزو الفضاء القدمي تقتضي –يعطيهم أية أولوية دينية 

للسكان األصليني، ولنتذكر بأن أول واشهر من مّول رحلة كريستوف  بأن األرض هللا وليست 

  ؟"...الكاثوليكية"كولومبس هي إيزابيال 

من قبل الرجل األبيض " تصنيعا"خام ما حتتاج " مادة"أم أن األصليني هي تسمية تدل على 

رين الذي سيطرح مع مطلع القرن العش" محل الرجل األبيض"الذي محل نفسه مسؤولية معينة ؛

إشكالية جديدة حينما يدعي اجلرمان بأ�م أكثر بياضا من البيض اآلخرين الذين ال يتضح 

  15.بياضهم جليا

حرب "يف روايته  20و 19غزاة الفضاء الذين تصورهم هربرت جورج ويلز عند مفرتق القرنني 

تسي معاين كثرية لون مثري لالنتباه، فاألخضر يف الثقافة البشرية يك. هم رجال خضر اللون" العوامل

هي يد كثرية اخلري  أوروبااليد اخلضراء يف : يغلب عليها ان تكون متنافرة مناقض بعضها لبعض

والربكة وصاحبها ينبت ويتكاثر كل ما يزرعه، واليد اخلضراء يف الثقافة املغاربية هي يد الرجل 

زان احلق، ولكن الذي يعلم كل شيء ويقيم مي" اخلضر"الصادق، معىن قد ينسحب على النيب 

فالذهن األخضر ذهن الشباب الذي : األخضر يدل على الطبيعة والطبيعة كتاب متداخل املعاين

يعوزه العلم وتنقصه التجربة على عكس النيب اخلضر، واجلنة خضراء، والشباب أخضر، ولكن 

ليس يف األخضر دال على الوسخ يف الشرق األقصى، وهو لون يضعه دانيت أليغيريي يف املطهر و 

  ...اجلنة كما نتوقعه حنن
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يف رحلة  هلربرت جورج ويلز" حرب العوامل"احلاصل هو أن رجل الفضاء فيما نراه يأيت يف رواية 

 الكوكب األخضر ألجل إحالل لون آخر لن نكتشفه ألن رجال الفضاء يف ريدمطويلة �دف ت

نع البشر بأ�م ميتون الرواية، بعدما يسحقون البشر بشكل صاعق سريع مرعب، وبعدما يقت

بائدون ال حمالة، ينتهي �م األمر إىل أن ميوتوا تلقائيا حتت أثر اجلراثيم األرضية اليت مل يكونوا 

  .فاللون األخضر هو الذي يقتل اللون األخضر يف �ايه األمر. حمصنني ضدها

فهو اللون نفسه . قد جرهم ايضا هذا اللون 19الة يف القرن حللمالحظة فقط، فكثري من الر 

الذي استعمله مصممو البطاقات الربيدية ذات البعد الدعائي بدءا من منتصف القرن التاسع 

عشر لتقدمي صور للجزائر مغرية للشباب غري الراغب يف االنضمام اىل اجليش الفرنسي لغزو 

الواحات  بطاقات أهم ما فيها صور نساء عاريات مغريات يتجولن حبرية يف...الفضاء اجلزائري

اخلضراء، يوطوبيا جنسية نصفها الوصف اجلنساين للسكان األصليني على ا�م يوفرون للغزاة 

ممارسة جنسية متحررة يرفضها اخلطاب الرمسي فيربر االستعمار يف البداية لكي حيول هذه املمارسة 

حتدده  إىل عنصر جذاب للجنود املرتددين أو الذين يشتكون اجلفاف اجلنسي االورويب الذي

  16...املمارسة الكاثوليكية

ميكروميغاس رجل الفضاء األول الذي "إذا كان زائرنا املرخيي سيكتب تقريرا حول زيارته كما فعل 

، فإنه سيطيل )يف قصة فولتري الفلسفية احلاملة للعنوان نفسه(زار أرض الفلسفة واألدب معا 

يسكنه سكان أصليون رغم أنه مكان احلديث عن مفهوم اليوطوبيا، ذلك املكان الغريب الذي 

ولكنه )...حاصل يف األذهان كما عرب عنه أبو نصر الفارايب(غري أصلي ألنه نتاج العقل والتخييل 

تفسريا بديعا لطريقة بناء اليوطوبيا يف العرف البشري، فهو يتحدث يف " جيل دولوز"سيجد لدى 

، وهي  Erewhon" إرهون"موئيل بتلر عن  الرواية الطوباوية لص" االختالف والتكرار"كتابه 

الذي هو املعىن احلريف للفظة الالتينية "  ال مكان"مبعىن no-whereكلمة إجنليزية عكست 

utopiaخارج املكان"، مما يرتجم كأنه "ليس هناك"، أي "ال مكان: "، تعبري يقرأ بطريقتني "

-now : العنوان بالشكل التايلكتابة ) رفقة رفيقه غواطاري( ، ويعيد دولوز "يف أي مكان " أو

here بدال من no-where ... لتصبح اليوطوبيا احلقيقية هي تنويعات أبدية بآلة اخليال على

  17"هنا...و...اآلن"ما حيدث يف اللحظة البشرية بامتياز 

  التواصل الرحلي والتواصل الشعري -5
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من االحندار، واهللهلة، واالقرتاب نفسه الذي يث يالرحالت املعاصرة  تنتمي إىل هذا التقليد السرد

  . من التجربة احلميمية

يستوقفنا هنا املعىن اهلام الذي جيمع بني الكتابة واحلركة يف املكان؛ ففي الكالم كما يف الكتابة 

التوسع االفقي هو االستطراد، واملعىن اللغوي من الطرد أي اإلبعاد والتحريك يف املكان أو النفي 

ويف اللغات الغربية ذات األصل الالتيين أيضا جند . كلها معان مرتبطة بالتنقلأو السري بعيدا، و 

وهي كلمة يشري أصلها الالتيين نفسه إىل معىن املشي ... Digression املقابل هو كلمة 

  Digredi(18(والتنقل 

ورغم أنه مل . يف القرن الثامن عشر، سكنت الفيلسوف جون جاك روسو روح الرتحال هذه

لة، لكننا نعلم أنه قطع مئات الكيلومرتات عرب أوروبا، يف سويسرا، يف إيطاليا، يف يكتب رح

، وهو شرط ضروري 19"هوسه الغامض بالرتحال"ويتحدث أيًضا، يف االعرتافات، عن . فرنسا

حلياته العقلية، وقد الحظ أمهية ما حيدث يف السفر من التأمل يف األحياء، وكذا ما يف عرض 

  . ر، ومهي أو حقيقي من فائدةنفسه يف مكان آخ

. هو رحلة امشاج. وهو مفهوم على قرابة كبرية بالرحلة. روسو هو الذي اقرتح فكرة التجوال احلر

حتمل كل مواصفات الرتحال من ال استقرار جغرايف، وكل ما يستتبع . أو رحلة يف مرحلة جنينية

. 20"تقليد املتسكعني" قرتح تسميته ذلك من التأمل ومن طريقة التفكري الذي حيرتم ما ميكن ان ن

لذلك جيب . ميكننا بالطبع أن نوسع قائمة املسافرين والكاتب يف القرنني التاسع عشر والعشرين

أن نذكر شيخ الرحالة األوروبيني جريار دي نريفال، اليت تستند رحالته إىل أوروبا والشرق غالًبا 

ضلها عليها الطرق اجلانبية، شيء مما ميكن ان على رفض الطرق اليت مت حتديدها جيًدا، واليت يف

متاشًيا مع املسافرين . ، كما يقول صديقه غوتييه"طرق وطرائق النزوات والتعرجات"نسميه 

، أنه جيب، مع La Chambre rougeالسويسريني، بليز سيندرارز، الذي يدعي بوفييه، يف 

ؤالء املؤلفني املختلفني بالطبع ليس ما يوحد ه". أعمال كاملة تقريًبا"عدد قليل من اآلخرين، 

  21. فقط نوع من الرافعة مشبوهة قليالً دائًما

دعوة من مكان آخر بالنسبة هلم هو خيار وجودي، والذي يرتجم إىل ما يسميه كينيث وايت 

  22" أدب حدود"

 ....  
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يي، يف  يف هذا السياق التواصلي الشعري، يروي أحد أعالم أدب الرحلة املعاصر لنا نيكوال بوف

لكن  -، رحلة إىل الشرق L'Usage du monde" االشتغال على العامل"كتابه اهلام جدا 

الكثرية لرحالت لشرق املعهودة منذ ماركو بولو، إذ غالبا ما   صقصته ختتلف متاًما عن القص

كانت األهداف التجارية والدبلوماسية تنطوي على ضرورة اإلقامة يف عواصم مثل القسطنطينية و 

خيتلف األمر مع الرحلة املعاصرة اين يغلب تفضيل اهلوامش، ويف هذا حياد ايضا عن . فهانأص

منط من الرحالت ذات الطابع االستعماري اليت حيركها اهلاجس اجلنسي املتلذذ كما هي حال 

وكل هذا ال مينع ظهور العناصر املفاجئة اليت وصفناها . فلوبري مثال كأشهر أمنوذج على ذلك

ة؛ فهناك دوما أحداث غري متوقعة وحلظات من االنزعاج وحىت من الكوارث احلقيقية جترب بالشعري

فعندما علم "كما هي احلال يف رحلة المارتني إىل الشرق؛ . املسافر على تعديل مشروعاته

المارتني بتدهور صحة ابنته اليت بقيت يف بريوت، ختلى عن الذهاب إىل مصر وعاد مباشرة من 

وهكذا . 1832ابنته قد توفيت بالسل، يف ديسمرب " جوليا"قدسة إىل لبنان، لكن األراضي امل

يكمل المارتني رحلته، فبعد اليونان، وزيارات الساحل السوري وفلسطني، جند الشاعر 

الواقع انه يرفض مجيع . الدبلوماسي ألفونس دي المارتني  يزور دمشق، تدمر، والقسطنطينية

اليت تثري يف نفس الوقت رحلة حج ورحلة ثقافية، لصاحل املتوسط مراحل رحلة البحر األبيض 

)" 1835(رحلة خاصة به ال ختلو من طموح سياسي مت تأكيده عدة مرات يف رحلته يف الشرق 
23 .  

ليد التواصل يف أدب الرحلة وال حيسب على العنصر الذي اوالواقع هو أن كل هذا يبقى من تق

عالمة ال تنتمي ال إىل الوصف . سرودها إىل عالمة مستقلةنقرتحه هنا من حتول الرحلة و 

بل إن التواصل . اجلغرايف احملض وال على الوصف األديب لألمكنة باملفهوم الذي درجنا عليه

الرحلي يف احلاالت اليت تستوقفنا ونستنطقها يصبح عالمات خاصة جدا، عالمات حتقق منطا 

السبيل التأويلي والبعد : خللق املعىن مرتبطني بالشعرمن باب حبثه عن سبيلني " شعريا"تواصليا 

   .اجلمايل

دب الرحلي هي تشبع هذا األدب بروح لأل ةمدخل آخر هام جدا لتطور األنظمة التواصلي

يف سياق حديثها عن ) ساأاألوربية ر (دبية الغربية معاصرة جتدد اخللفيات املعهودة يف الكتابة األ

الرجل الفائق الذي . عهودة قلما تضحي مبوقع السيد الغريب املهيمنمة التمثيل املظإن أن. اآلخر
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كمة ا احملحبث يصبح نظام التوصيف كله نوعا من  رتبة وأقل مستوى،أدىن منه م أهلهيزور مكانا 

خالقية التارخيية احلضارية للبلدان اليت يتم وصفها؛ واليت غالبا ما يتم تقزميها إىل نظام خمتصر األ

نظام متثيلي ميثل حقيقة نصية ال . ل على نفسها فقطيها بطريقة حتبطسهل ر ييت من األوصاف ال

  . نصية-ىل حقيقة خارجإتعاين كي تتحول 

مررت مبقهى يف : " (ع خطواته يصف بعض مدارج رحلته بذا صديقنا بوفيي الذي فضلنا تت هاهو

 فيما هو اءساملشاهدت ذلك . كن مستعجال، نبيذ أبيض يقبع أماميأضواحي زغرب، مل 

كانوا حافيي القدمني، بأردية سود   –جنازة متر وشاهدت مصنًعا يفرغ من أهله، و تالشى، ي

قضمت نصف فلفل . تشاجر اثنان من طائر ابو زريق بني أوراق شجرة زيزفون. وصلبان حناسية

آخر  حار مليء بالغبار كان بيدي اليمىن، استمعت إىل أعماقي اليوم إىل اال�مار السعيد ليوم 

لة على اإ�ا وضعية رائعة، ميكن التعليق على كل كلمة قاهلا الرح). نه كان واقفا على جرفأك

، ولكن يف )عاصمة كرواتيا(نالحظ أوًال أن املسافر ليس يف وسط مدينة كبرية . حدة

يف نوع من احلامل الغريب، ال يصف . ، وهو يف وضٍع غريب األطوار يستمتع به متاًما"الضواحي"

ي فقط املشهد الذي حييط به، سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية، فهو يقدم نفسه كعنصر بوفي

". غرور"بالنسبة لبوفيي، كل شيء ليس جمرد . مادي للواقع نفسه، كمادة هشة مقصودة لتختفي

أو بشكل أكثر دقة، فإن الطابع الزائل للوجود البشري مقبول، أفضل، فهو يوفر �دئة عميقة، يف 

، وعامل )استعارة املنحدر(ع من التعايش بني موضوع ما، منذ البداية، يقدم نفسه على ا�ار نو 

الشجار على (والصراع ) الفلفل احلار(، التفكك واهللهلة )الدفن(تتقاطع مع عالمات املوت 

هل نتعامل مع شكل من الرواقية اجلديدة؟ أكثر من جمرد قبول مصري، من الضروري )... الشجرة

من ذلك أن نتحدث، يف حالة بوفيي هذه، عن فلسفة اخلسارة، ليس مبعىن الدافع املرضي،  بدالً 

هل كان من الضروري قضاء سنوات يف . ولكن مبعىن البحث عن الذات يف انسجام مع العامل

تآكل ومتزق، واحتكاك فكري وجسدي  -الرحلة احلقيقية  -السفر؟ نعم، بال شك، ألن الرحلة 

 24".ضي على االتصال بواقع غريبعلى حد سواء يف

السياسي احمليط؛ /ياق التارخييسثر بالأالغالب يف تأويل هذا احلدث التواصلي هو أن الرحلة تت

سياقات . شباعإرطة و�مة بال نخيوية ومحالسياق العام أوال، مث السياقات اجلانبية اليت تظل 

لة أو ذلك الذي تنتجه الرحلة رحنتج الأ الواقعة الرحلية واخلطاب املالزم هلا؛ سواء اخلطاب الذي
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 يه. ومتوت ويتم تعويضها بسياقات أخرى ىتبل. بصفة بعدية، هي سياقات متحولة ومتكاثرة

ختضع  إ�ا: فكثري منها حيدث له ما حيدث لإلرساليات اللغوية. أيضا سياقات مسافرة رفقتنا

ان مسافر كوإذا  . الت تغري مسارا�احن الر أاخلطابات تغري مسارا�ا مثلما . للتحريف فالتحوير

إنه يتأثر بسفره . املس يسري حسب مسار حمدد سلفا فإن املسافر اليوم خيضع لرتتيبات خمتلفة متاما

 ةو معاينأو تربير أألنه مسافر صوب جتربته وال يسافر حممال بتجربة مسبقة يبحث هلا عن تطوير 

  .ليطمئن قلبه

مشهورتان ينطلق مسافر اليوم من إحدامها؛ واليت هي مقوله رالف  رمبا ختتزل هذه املسافة مقولتان

ن مل نكن منتلك مجاال إ احنن نسافر حبثا عن اجلمال الذي يف العامل، ولكنن"والدو  إمرسون 

لكي يصل ... داخلنا قبل البدء يف الرحلة أصال فإننا لن نعثر على اجلمال الذي يف العامل ابدا

ىل أي حد كنا إكسلي الشهري اليت مفادها إننا إمنا نسافر لكي نكتشف هذا املسافر إىل مقوله ه

  .على خطإ

ال يستغرق . الرحلة ال حتتاج مربرا وال هدفا: " "يعرب بوفيي عن هذا املعىن بشكل خاص، فيقول

حنن نعتقد أننا ذاهبون يف رحلة، ولكن سرعان ما . األمر وقًتا طويًال لتثبت لنا بأ�ا مكتفية ذاتًيا

  25"كون الرحلة هي اليت تذهب فينا، ورمبا تذهب بنا إىل غري رجعةت

املريح للرحالة؛ " املوقع"الظاهر هو أن الرحلة تنطلق من إمكانيات وجود مركزيات معينة تنشأ من 

وما ... موقع يعززه فعل إلقاء النظرة، علما أن الرؤية والرأي يصدران عن املنطقة الثقافية نفسها

األدبية هو أنه حيدث نوع من التخلي عن املركزية الغربية املعهودة لفائدة نوع من حيدث مع الرحلة 

فليس ذهاب الرحلة فينا مث ذها�ا بنا على غري رجعة جمرد تدويرة . باجلغرافيا" اإلنساين"الوعي 

  . بل هي جتربة يف الوعي عميقة. بالغية، أو لعبة كالمية

هي اسرتاحة ال . نعلم عواقبها الأو جماهيل ىن صوب جماهل الرحلة �ذا املعىن تصبح هجرة يف املع

  . املفارق" الشعري"اسرتاحة من اليومي حترك سيل االستثنائي . ختلو من أبعاد درامية

ويعتقدون أ�م قادرون على التحكم يف الزمان واملكان مث . يؤمن األوروبيون املعاصرون بقوة العقل 

  .العقل على كل شيءسالح م النهضوية املهيمنة بخضاع مجيع عناصر الطبيعة إلراد�إ
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ماذا حيدث حينما يصبح العقل نفسه مرحتال من مداراته؟  حينما يتغري احمليط العقلي حيث تسود 

. فلسفات أخرى عدا السبق احملموم، التنافس ا�نون على الريادة، مث تقديس الفردي على اجلماعة

  ؟أي عدا مبدأ تقدمي الشعري على الثقايف

حينها حتدث للعقل غربة تنقل السرد الذي هو استعادة أحداث إىل األداء الشعري الذي هو 

تفجري لطاقات الدهشة الكامنة يف التجارب ويف عمليات الوعي؛ مما ال مينع اهلدف التقليدي 

النظر صوب السفر باعتباره حتسًنا يف الذات وزيادة : للرحلة الذي تدور حوله رحى جل الرحالت

لقد عشت :" املعىن الذي ذكره صاحبنا الرحالة يف بعض سياقاته الرحلية قائال ووه. املعرفة يف

  .26"غزو العقل بالال معقول"

فنحن من . يعيدنا هذا التأمل الفلسفي إذن إىل فكرة ارتباط الرحلي باحلميمي اليت ذكرناها سابقا

جتارب ذاتية  يف تغري: شخصية مغامرة رخالل جتربة السفر نطل على ذواتنا، و الرحلة يف �اية األم

الرحلة . عودة على احلميمي من خالل منظار املختلف والغريب. حيركها مهماز األمكنة األجنبية

والزمان اليت قد تبدو منطلقة من حرية  واملكان العامل مع تصلح أن تكون إعادة رسم للعالقات

وكذا  معروفة؛ غري االتصال املريب مبدينة وضياع كما رأينا أعاله مع بوفيي، القلق الذي حيدثه

االستعداد الذي وصفناه بالشعري للفرح، شعور االبتهاج، التفاؤل الصميمي للرحالة، وذلك 

الفائق  الوعي الشعور اهلش السريع واجلدير بالتدوين بالسيطرة الال�ائية على املكان والزمان، حلظة

يعمل  مثينة اللحظات هذه أن يف السبب هو هذا. وحدود األشياء بتجديد صالت احلدود

  . الكتاب املدونون لرحال�م على نقلها حبرص كبري من جيل إىل جيل

وليس بعيدا عن هذا الدور للخيال الذايت املتعايل على احليثيات االيديولوجية واإلحداثيات 

أعاله، ما أورده شارل  الفلسفية واالعتبارات الثقافية والتارخيية وحىت اخلطابية اليت استغرقنا فيها

  :اليت نرتمجها فيما يلي" سفر"بودلري يف قصيدته 

 والصور، عاشق البطاقات ، للطفل بالنسبة

 .الشاسعة شهيته يساوي الكون

 !املصابيح حتت ضوء العامل أعظم ما! اه

 !صغريا دائما الذاكرة عامل تراه
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 ، ملتهيب الذهان سنخرج صباح ما، يف

 ، وباملرارة ياءباالست مثقلة والقلوب

 ، السهام الطائشة إيقاع نتبع وسوف

  :املدى احملدود البحار على مدانا الال�ائي هي حتاكي

 .السمعة سيئ وطن من بالفرار سعيد بعضنا

 يفرون من قرف املهد املتطاول، آخرون

 ، امرأة عيون وقلة منا؛ املصابني بفتنة الغرق يف

 .حتمل اهلاوية اليت العطور سعداء بالفرار من استبداد

(...) 

 يغادرون الذين الوحيدون هم احلقيقيني املسافرين لكن

 ، البالونات مثل ، خفيفة قلوب ، فتغادر

 ، ال يهربون ابدا خوفا من املوت ال املكاتيب

 !حي على الرحيل: ال يقولون إال السبب، معرفة ومن دون حىت

 

 ، كالغيوم رغبا�م الذين أولئك

   ال اجلندي الويفكح ، حيلمون والذين

 ، معروفة غري ، متغرية ، كبرية مدافع ملذات     

  27!ال وصف وال اسم يكفيهم أبدا والذين

  

  الخاتمة

يف ختام هذا العرض حناول مجع اخلالصات اليت تراكمت عرب السطور والفقرات، واليت أوردنا 

  .بعضها لتجلي ضرورة النطق به يف حينه، بدال من انتظار �اية البحث

إحدى اخلالصات اهلامة ستكون أن أدب الرحلة قد انتهى به املطاف عرب العصور إىل خلق 

فهوم شبكة من الرموز والعالمات ذات البعد العاملي، فكأن منطوق أدب الرحلة حيظى مبا يشبه امل

. وهي حالة كتابية خاصة. لنمط من الكتابات تغري أقاليمها دون أن تتالعب كثريا بالسنن عامليال
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وليس سبب األمر انطواء للنوع حول قوانينه فيما يشبه النزعة املاضوية والتكلس وفتح باب اهليمنة 

للتقاليد الكتابية، بل إن هنالك فلسفة متكاملة حتدد إىل درجة بعيدة مكونات النظام التواصلي 

االستعداد  احلركة يف املكان، الضياع الزمين، متثيل اآلخر وتعقيدا�ا،: يف هذا النوع حتديدا

لالنبهار، هيمنة االنطباعات األولية، وظهور ما ميكن ان نسميه بالعقل الوجداين، مث مسائل اهلوية 

) املسافر(من خالل لعبة املرايا ومرآة هريودوت رأسا؛ تلك اليت حترف الصور لكي متنح الرائي 

  إمكانية مراجعة مكتسباته

اليت هي روح " روح العصر"حلي قد ذاب يف على يد ثانية سوف نالحظ أن نظام التمثيل الر 

 نفسه ملفهوم، تسويق يبدو أنه قد طال حىت اعصر االتصال والتسويقمشبعة بقيم وباراديغمات 

دميقراطية الادثة احمل"نوع من أو ) هابرماسحسب مصطلح يورغن " (العقالنية التواصلية"ة رايحتت 

ارك شتن الفاعلني يف الدائرة الرحلية ينتهون إىل المبعىن أ...) روريتحسب تصور ريتشارد " (عامليةال

ورمبا جيوز لنا . العمومي الشامل الكلي ألجل التواصلتسعى  حركة، ويندرجون ضمن يف الفضاء

أن نعد هذا امللمح نوعا من التصحيح الذي قام به الرحالة الذين ازدهر عصرهم يف ظل األنظمة 

نوع من التشاركية التواصلية القابلة للمحادثة؛ أي إلدراج  الرأمسالية االستعمارية، لكي يتحول إىل

حسب  –" لوحات ميتة"صوت خمتلف،صوت املقهور الذي كان حظه من قبل ال يتجاوز تكوين 

والذي يؤهله أدب الرحلة اليوم إلدراج صوته يف املنظومة املنتجة للحوادث  -تعبري الرسامني

  .التمثيلية ألدب الرحلة اخلطابية اليت ستنتهي إىل تشكيل اخللفية

أثناء تركيزنا على اجلانب املادي لفعل الرتحال، واجلانب اإلجرائي ملرتادي اآلفاق املعول عليهم، 

أ�م ينتهون إىل خلق باراديغمات جغرافية، أو  أيوالذين ينتهون إىل رسم خرائط لغريهم؛ 

ط تعاين مما يعاين منه الشعر يف اخلرائهذا الرتكيز بأن  أثناءعالمات على أدمي األرض، الحظنا 

النهاية األمر، وميكن هلايديغري يف �اية املطاف ان يفسر اإلشكالية اليت رصدها ميشال أونفري 

، والذي ينتهي يف مراحل بعدية كثرية إىل "اجلغرايف"و" الشعري"اجلوار الغريب بني بفيما يتعلق 

الشعر يهب األمساء اليت ختلق الكينونة و  أنما مفاده  هايديغري ؛ إذ يقولالتماهي بني االثنني

كذلك السرديات اجلغرافية  تعمل على ... جوهر األشياء، وال تكتفي بتسميتها فحسبُ تشكل 

رصد وقائع عقلية من خالل رصدها للمواقع الفعلية، هنالك فكرة نقرتحها هنا قد تكون طريقا 

هذه النصوص على الرتبية الدميقراطية  جيدا للباحثني يف فلسفة السرد اجلغرايف، تلك هي عمل
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للعامل من خالل تسليط عني غري انتقائية وغري طبقية على األرض وأهلها، فنحن جنوب رحلة مثل 

رحلة ابن بطوطة أو ابن فضالن أو رحالت هكسلي او جان كلود كاريري، فنجد الواحد قد صّور 

ويف خمتلف املناطق اليت مّر �ا أو أقام فيها،  الرحلة والعادات والتقاليد واحلياة واألخالق يف عصره،

فلم يغفل شيئا ممّا يراه ضروريا، استقصاء بصري وثقايف يسّوي بني خمتلف أطياف الناس، من 

  .احلكام واألعيان وأبناء الشعب البسطاء

الرتبية اجلغرافية قد تكون عالجا ناجعا لكثري من أمراض احلضارة، من خالل رفض االنغالق 

ي، وجتاوز عقدة تصفية احلسابات التارخيية، وتوسيع اجلدل حول مسائل اهلوية �دف النفس

  .التقليل من حدة االختالفات

. من وجهة نظر رابعة سوف جند أن هنالك دورا تأويليا لفعلي النظر والتمثيل يف األدب اجلغرايف

سواء خرائط ( رسم اخلرائط فما ميكننا أن نستخلصه كدرس من دولوز وغواطاري هو أن 

اجلغرافيني احملرتفني أو اخلرائط الذهنية للمسافرين الذين يتبعون سبال مرسومة معدة سلفا، أو 

: يبتكرون على هامش الرحلة خرائط يصفون خطوطها عرب سرودهم اليت هي ذات أداء مزدوج

مسبًقا  ال يعترب جمرد تقنية علمية لتمثيل مساحة موجودةرسم اخلرائط إذن ... أيقوين وكتايب

نشاط  -يف املقام األول -بل هو . بشكل ختطيطي عن طريق رموز، وإسقاطات ونسخ رمزي

هو طريقة لتصور نظام . حيوي، يتضمن صالت بكل عملية طبيعية أو ثقافية أو فردية أو مجاعية

رسم اخلرائط يتضمن أيضا إفشاء ألسرار إنسانية كثرية وعميقة . معرفة ضمين يسري هذه العمليات

ول خمَرجات الوجود احليوي أو التشكيل النفساين أو طبائع اجلماعات، وكذا حول أي خلق فين ح

  .أو التزام سياسي

وإذا كنا يف عرضنا قد اخرتنا االنتهاء بقصيدة بودلري اليت ترسم برباعة مالمح املسافرين رمسا متعدد 

وخالصة . أدب الرحلة األبعاد، فإننا سنقف هنا أيضا عند حدود التواصل الشعري يف إطار

واخلرائط . اخلالصة هي أن الواقع مهما اتسعت رقعته وانتفخت به اخلطابات الواصفة يظل حمدودا

ال تقول كل شيء من مضمرات أمر هذا الواقع الذي يتحول يف أدب الرحلة إىل حركة أفقية تنتج 

ى امللجأ التأويلي هلذا يبق. نوعا من الوجدان اجلذموري كما يقول دولوز وشريكه غواطاري

فالبعد الشعري مينح املعاين اليت تتولد يف كنف . للمشاهدة نبعا ال ينضب ملدوين هذه الرحالت 

  .اجلغرافيا إمكانيات غري متناهية تبدأ بعد متام رسم اخلريطة، وتستمر حىت بعد �اية الرحلة
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حتاول هذه الورقة البحثية الوقوف على صعوبات القراءة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية ألن القراءة متثل جانبا        

األوىل؛  التعليمية راحلامليشكل انشغاال كبريا يف هذا النشاط، مهما من جوانب املواقف التعليمية حيث أصبح 

يشتكون من صعوبات القراءة ميثلون نسبة كبرية من احلاالت الشائعة، ومبا أن القدرة على ألن التالميذ الذين 

القراءة قد تتحول صعوبة إدراكها إىل ترك آثار بليغة يف صياغة مهارات املتعلم ملا للقراءة من دور يف تنمية تفاعل 

متثل عائقا لدى األساتذة يف  ات أصبحتيعيش حتدي اللغوية، فهذا النشاط املتعلمني مع حميطهم وإثراء مهارا�م

األطوار الرتبوية األوىل، و هو ما جيعلنا نبحث يف صعوبات تعلم القراءة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية وآليات 

مواجهتها، وذلك من خالل رصد تصور هذه الصعوبة، وجتليا�ا والرؤى اليت ميكن من خالهلا حماصرة تداعيا�ا 

ترسيخها كمهارة يف إثراء رصيد التلميذ وصياغة شخصيته هذا ما سنقف عليه يف ورقة  ، مثا�اواخلروج من صعوب

  "صعوبات تعلم القراءة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية وآليات مواجهتها :" علمية موسومة ب 

  صعوبات، التعلم، املنظومة، الرتبوية، القراءة: الكلمات المفتاحية

Summary: 

This paper tries to identify the difficulties of reading in the Algerian 

educational system; because reading is an important aspect of educational 

attitudes becoming a major concern in its early stages; because pupils who 

complain about reading difficulties represent a large proportion of common 

                                                           
  benani.ahmed@cu-tamanrasset.dzبناين أمحد    *
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cases, and since the ability to read may turn difficulty to realize it to leave 

serious effects in formulating the skills of the learner; because of the role of 

reading in developing the interaction of learners from their surroundings and 

enriching their skills, which is one of the stations that are a concern for 

teachers In the first educational phases, which is what makes us look at the 

difficulties of learning to read in the Algerian educational system and the 

mechanisms to confront it by monitoring the perception of the teachers of 

this difficulty and its manifestations and visions through which it can be 

trapped its repercussions and get out of its difficulties to establish it as a skill 

in enriching the balance of the student and formulating his personality, this is 

what we will stand on in a scientific paper marked with: Difficulties in 

learning to read in the Algerian educational system and the mechanisms to 

address them. 

Keywords: Difficulties, Learning, System, Pedagogical, Reading  

  
 

  :مقدمة

إن نشاط القراءة من أهم النشاطات اليت توليها املنظومة الرتبوية والتعليمية أمهية كبرية أل�ا       

املنطلق لتعلم خمتلف املهارات، واختبار مدى اكتسا�ا، والتحكم فيها، بل هي املدخل ملتابعة 

، ودرجة ذلك ويةختلف املهارات اللغاملتعلمني متابعة مستمرة تقف على مدى اكتسا�م مل

أي خلل يطاله فإنه سيؤثر على ف ،االكتساب، كما أن معظم التعلم يقوم على هذا النشاط املهم

تعلم الطفل ويؤخر اكتسابه للمهارات واملعارف، باإلضافة إىل أنه من النشاطات اليت تقف على 

  .حقيقة منو شخصية املتعلم وتطور جماال�ا املتعددة

يرسم معامل شخصية املتعلم أل�ا تتطلب تفعيل املتعلم للمفردات اليت القراءة مفتاح        

اكتسبها، وهو ما يستلزم اكتسابه لقدرة التمييز بني صوت وشكل املفردات، والتمييز بني احلروف 

واحلركات ناهيك عن متكنه من القدرة على الفهم، فبذلك تبدو القراءة مهمة للغاية مرتبطة بأهم 

ة املتعلقة بتفكري املتعلم وعقله وهي االنتباه والذاكرة واإلدراك، فعدم االهتمام �ذا العمليات الذهني

  .النشاط والتساهل معه، قد يعود بالضرر الكبري على شخصية املتعلم
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فذلك مؤشر كبري على أن هناك خلال يف العملية  ،نشاط القراءة إذا رافقته صعوبات      

على تشخيصه نظرا الرتباط هذا النشاط بعمليات ذهنية  التعليمية وجب استدراكه والوقوف

معقدة، وأبعاد شخصية عميقة يسهم فيها البعد النفسي واالجتماعي، فما أمهية نشاط القراءة؟ 

نشاط القراءة؟  مع بعض املتعلمني ا يعيشهيتال التحدياتوما الصعوبات اليت ترتبط به؟ وما هي 

؟ وما احللول الكفيلة بتجاوز صعوبات تعلم القراءة يف وما هي النظريات املفسرة هلذا الضعف

صعوبات تعلم  :"يف مقال موسوم نقف عليهااملنظومة الرتبوية اجلزائرية؟ هذه أسئلة وأخرى س

  "  القراءة في المنظومة التربوية الجزائرية وآليات مواجهتها

 مفهوم صعوبات التعلم في العملية التعليمية  -1

التعلم يشري إىل االضطراب والتأخر يف إحدى العمليات املتعلقة  إن مفهوم صعوبات      

بالكالم، كالقراءة، والكتابة، أو اللغة، وكذلك احلساب، بل هو تأخر يعرتي بعض املواد 

الدراسية، لوجود خلل معني، سلوكي أو انفعايل، وقد يعود إىل عوامل خمتلفة منها العقلي، ومنها 

هي صعوبات تشري إىل عجز معني يسجل على مستوى عمليات ، ف)1(االجتماعي والتعليمي 

تعلمية خمتلفة ترتبط بالنشاطات الصفية واملقررات الدراسية تتصل بأبعاد نفسية وأخرى اجتماعية، 

وهي ليست مرضا ففي كثري من األحيان نكتشف بأن طرق تلقي املتعلم تؤثر بشكل كبري يف 

وهو ما يؤثر على تقدير املتعلم  ، التأخر على أنه ختلفذلك، باإلضافة إىل احمليط الذي ينظر إىل

  .لذاته 

صعوبات التعلم يعتربها بعض علماء النفس ختلفا أو تأخر تطور عملية أو جمموعة       

عمليات، وهي تنشأ عن اإلعاقة النفسية اليت يسببها االختالل الوظيفي لنصفي املخ أو 

هو مفهوم يربط بالتأخر النمائي املتعلق خبلل عصيب معني ، ف) 2(االضطرابات السلوكية والوجدانية

، وهو ما جيعلهم يغفلون هلذه الصعوبة مرتبط باملرض تفسري علماء النفس والرتبية وهو ما جيعل

  .اجلوانب االجتماعية  والثقافية والتعليمية اليت تلقي بظالهلا على هذه الصعوبة

ذوي صعوبات التعلم أطفال  ذهب إىل أنني ح )Batman(هذا املفهوم يعمقه بيتمان      

يظهرون اضطرابا، تعليميا جليا، بني مستوى األداء العقلي املتوقع، وبني املستوى الفعلي املتعلق 

باالضطرابات األساسية يف العملية التعليمية، وقد تنشأ حسبه عن االختالل الوظيفي للعصب 

عام، أو االضطراب الوجداين والثقايف، وغياب املركزي، يف حني أ�ا ترتبط بالتخلف العقلي ال
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، وهو مفهوم يشري إىل الفرق الشاسع بني األداء املفرتض لقدرات املتعلم واملستوى ) 3(احلواس

الفعلي الذي ميارسه املتعلم نتيجة خلل يف العصب املركزي، وهي نظرة لصعوبات التعلم جتعل 

ساسية ليدخل يف حيز التخلف العام، فمثل هذه املتعلم مضطربا اضطرابا شديدا يف العمليات األ

  .الرؤية جتعل التعامل مع املتعلم صعب املراس، وهو ما حيول دون التفاعل االجيايب مع صعواباته

فصعوبات التعلم جينح �ا علماء النفس حنو االضطراب العصيب وقد ترمجت ذلك دائرة       

إىل أن األطفال ذوي صعوبات التعلم هم الذين الرتبية االمريكية لصعوبات التعلم حني ذهبت 

ينبئون عن اضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية املهمة والالزمة لفهم اللغة 

صغاء والتفكري أو الكالم واستعماهلا حمكية أو كتابية، ويتجلى ذلك يف شكل خلل يف اإل

فهي خلل يتجلى من خالل مؤشر  ،) 4(والتهجئة والكتابة، أو يف إجراء العمليات احلسابية

  .اضطراب العمليات النفسية املرتبطة بعملية الكالم وكذا القراءة والكتابة واحلساب

( )مايكل بست(التزال الرؤية العصبية تسيطر على مفهوم صعوبات التعلم يلخصها      

Mackel Best (أي سن،  بذهابه إىل أ�ا اضطرابات نفسية عصبية يف التعلم واليت حتدث يف

وتنتج عن احنرافات يف اجلهاز العصيب املركزي، وقد تعود إىل اإلصابة باألمراض أو التعرض 

، وهو استبعاد لعوامل مهمة والرتكيز على األبعاد العصبية املرتبطة باخللل الناتج عن ) 5(للحوادث

  .احلوادث واألمراض

باجلوانب  اإىل ربطه املشتغلني عليهالزوايا لكن جينح معظم ا ةصعوبات التعلم متعدد          

العصبية، وباألمراض وهو ما ما يغفل دور املعلم والوسائل التعليمية يف هذه الصعوبات، وكذلك 

بناء املناهج التعليمية ومراعا�ا للفروقات الفردية بني املتعلمني، فصعوبات التعلم تتداخل يف 

  .يئة والوسط االجتماعي والتعليميمؤشرا�ا عوامل كثرية ترتبط مبجاالت الصحة والب

 القراءة وأهميتها في العملية التعليمية -2

من أهم األنشطة اليت تعتمد عليها العملية التعليمية يف تشخيص مدى اكتساب إن القراءة       

  :املتعلم للمعرفة ومدى تفاعله معها وكذلك مدى منو قدراته

  مفهوم القراءة-2-1

 تلك العملية املتعلقة بقدرة االنسان على تلقي وفهم الرسالة احملولة عن القراءة تشري إىل        

، فهي عملية فك شفرات الرسالة اليت يستقبلها املتعلم من خالل الفهم )6(طريق النص 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021السنة  1: عدد 10: مجلد                                    
 E ISSN: 2600-6634 /ISSN:2335-1586 377- 362: ص 

 

366 

 University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

والتفاعل، فمفهوم القراءة يشمل التعرف على احلروف والكلمات والنطق الصحيح، باإلضافة إىل 

التفاعل مع املقروء ونقده واملبادرة إىل البحث عن احللول و اج، االستنتةالتحليل و الفهم 

، فالقراءة قدرة املتعلم على فك الرموز والتعرف عليها، وحتويلها )7(لإلشكاالت، وكذلك الربط 

إىل منطوق صحيح، والتفاعل من املعاين اليت حتملها، وفهمها، وهي عملية تقتضي تفعيل 

  .عمليات كثرية تفكيك، فهم حتليل

فالقراءة تعرب عن تلك العملية النفسية اللغوية اليت يقوم املتعلم من خالهلا بإعادة تشكيل       

، وهي إشارة إىل أن القراءة تعرب  )8(معىن عرب عنه صاحب النص برموز مكتوبة وألفاظ مرسومة

  .عن عملية بناء املعىن الذي بثه الكاتب يف حروفه وكلماته املخطوطة

  راءة في العملية التعليميةأهمية الق-2-2

بل تتجاوز تكمن أمهية القراءة يف أ�ا ال ختص مادة اللغة العربية من حيث هي لغة فقط         

ختلف جماالت اللغة ومواد التعلم مهما كانت بعيدة عن مب فلها صلةكل أنشطة التعلم،   ذلك إىل

و تقصري يف كل جماالت املعرفة، فالذي احلقل اللغوي، ألن التقصري يف العناية بالقراءة وباللغة ه

يعترب القراءة مفتاح املعرفة مل جيانب الصواب؛ ألن املتحكم يف القراءة واكتسا�ا يوفق الكتساب 

، فالقراءة بالفعل مفتاح التعلم فالطفل يقرأ ليتعلم وكذلك  )9(املناعة ضد اجلهل واألمية والتخلف 

يع جماالت املعرفة، فاكتسا�ا هو اكتساب مللكة التعلم كل متعلم، بل إن أمهية القراءة خترتق مج

  .واالنفتاح على العامل وعلى حمتلف املعارف، وهي حتصني للمتعلم من غياهب اجلهل واألمية

القراءة هلا أمهية كبرية يف خمتلف املراحل التعليمية وخباصة يف املرحلة االبتدائية، فهي احملور        

ي الذي تبىن عليه املناهج، وستبقى كذلك، فهي تسهم يف التكوين الفعال والعمود الفقر  ،األساس

 املتعلم من امتالك القدرة على ممارسة القراءة الصامتة  من خالل متكنياملبين على التعلم الذايت، 

وفهم معناها دون  ،كعملية فكرية جمردة من األصوات، وهي عملية يتم فيها فك الرموز املكتوبة

، فالقراءة نشاط حيتاج إليه املتعلم يف )10(ظهر قدرات املتعلم واستعداداته الفردية نطق، ففيها ت

خمتلف ا�االت فهو طريق املتعلم إىل املعرفة وإىل االعتماد على النفس يف بناء تعلماته، وهي 

تابعا راته وملكاته، ومن خالهلا ميكن تقومي املتعلم تقوميا مستمرا متدفضاء رحب لتفعيل املتعلم لق

يقف على مدى اكتساب املتعلم للمهارات املختلفة ومدى منو شخصيته وتطور مكتسباته اللغوية 

  .واملعرفية
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النفسية فتمكنه من التواصل مع اآلخرين، والتفاعل معهم،  املتعلم تشبع حاجات القراءة      

، كما تشبع ومشاركتهم أحاسيسهم، كما متكنه من االعتماد على النفس يف اكتساب املعارف

لديه حب التطلع واالكتشاف، ليقف على معلومات كانت بالنسبة إليه جمهولة لتغدو معلومة 

حاجا�م النفسية واالجتماعية، فبفضلها حيقق ، وتليب يول املتعلمنيتراعي م، فالقراءة )11(

، يهلد ب اكتشاف ا�هولح شبعاملتعلم التواصل مع اآلخرين وكذلك التفاعل مع أفكارهم، وت

ها ونقد مضامينها، ومناقشة أبعادها لفبدو�ا يقف املتعلم عاجزا عن تبادل األفكار وحتلي

  .واالستفادة من خمرجا�ا

مقتصرة على املدرسة بل جتاوز�ا إىل جماالت بعيدة عن املدرسة ألن القراءة القراءة مل تعد      

طا مبشكلة املردود واالنتاج، فلم أصبحت عنصرا فعاال من عناصر التقدم العلمي وارتبطت ارتبا

بل ال بد من أن يستفيد مما يقرأ ويطالع، وأن يضع يف  ،يعد لزاما على املتعلم أن يقرأ وفقط

 ةشخصي علىحسبانه بأن اجلهود املصروفة يف القراءة ينبغي أن يقابلها مردود معني ينعكس 

غرف  بذلك القراءة ، فتجاوزت)12(املتعلم وابتكاراته وأبداعه وثقته يف نفسه وتعلمه الذايت 

الصف لتصبح مفتاح �ضة األمم ورفعتها من خالل استثمار منجزها يف بناء الفرد وصقل 

شخصيته، وحتقيق تطلعاته للمستقبل املتشبث بالفرد كثروة تقود إىل �ضة، فأصبحت حمط اهتمام 

  .خمتلف العلوم واحلقول

وطريق حتقيق التكيف النفسي يف مواجهة الصراع  القراءة مفتاح التوازن لدى املتعلم       

وحاالت االعاقة والقصور، فهي سبيل تنمية ميول املتعلم وتعزيز اهتماماته، واالستفادة من أوقات 

، فالقراءة مفتاح حفظ املتعلم لتوازن شخصيته أما الصراعات )13(فراغه واالستمتاع �ا 

  .يف جتاوز العوائق، فتنمي ميوله وحتقق رغباتهاملختلفة، فهي حتقق الثقة يف النفس والثقة 

  أهداف نشاط القراءة في المنظومة التربوية الجزائرية-3

ختتلف أهداف نشاط القراءة من مرحلة تعليمية إىل أخرى إال أ�ا تبقى متكاملة ختدم أهداف 

ة اللغة بعضها البعض، فإذا كانت القراءة صامتة، فمن بني أهدافها كما وردت يف مناهج اللغ

   )14(العربية

 أن يقرأ املتعلم النص قراءة صامتة واعية - 

 أن يكتشف فكرة النص العامة ويصوغها - 
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 أن حيلل النص إىل وحداته الفكرية ويصوغ األفكار األساسية - 

 أن يصنف أفكار النص ويصوغ الفكرة األساسية - 

 أن يلخص النص بصوغ جديد من إنشائه مشافهة وكتابة - 

 النص ويصوغه أن يستخلص املغزى من - 

 أن يصدر أحكاما حول النص مبديا رأيه يف املضمون - 

فأهداف القراءة الصامتة أهداف حتاول جعل املتعلم يكتسب القراءة الواعية اليت يتجلى فيها 

قدراته، ومتكنه من تفكيك النص إىل األفكار اليت تكونه، وكذلك حصر فيها استعداده وتبدو 

ىل أفكار أساسية وأخرى رئيسية، فغايتها متكني املتعلم من الفهم املعاين اليت حيملها ويقسمها إ

  .والتفكيك والربط والتحليل للمكتوب والتفاعل مع معانيه

  )15(يف أما إذا كانت القراءة جهرية فيلخص املنهاج أهدافها 

 فنيات الوقف وميارسهااملتعلم أن يكتسب  - 

 مات الوقف وكيفياتهيف القراءة اجلهرية حمرتما عال املتعلم أن يسرتسل - 

وهو ما ميكنه من  ،فمن أهداف القراءة اجلهرية حتكم املتعلم يف الوقف وعالماته، فتغدو ممارسة

لقاء، كما متكنه من اكتساب السالسة يف الكالم باحرتام املعاين اكتساب فنيات التواصل واإل

  .واألفكار اليت تبينها عالمات الوقف ناهيك عن النرب والتنغيم

  :كما حيدد املنهاج أهدافا لنشاط القراءة على مستوى األداء املعنوي واألديب وهي       

أن يقرأ املتعلم قراءة معربة حبيث ميثل املعاين يف اجلمل حسب األساليب  - 

 البالغية الواردة

 أن يقرأ قراءة مؤثرة حسب الشكل التعبريي للنص املقروء - 

 التعبريي كالقصة واحلوار والسرد أن يكتسب املهارات القرائية املناسبة للشكل - 

يبدو أن أهداف نشاط القراءة تستهدف متثيل املتعلم للقراءة واستحضار تراكم املعاين يف النص 

  .وتشكلها، فيقرأ قراءة تستجيب للموقف التعليمي وخلصوصية النص املقروء

  )16(يف املراحل األوىل  ومن األهداف املهمة لنشاط القراءة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية وخباصة

 تنمية القدرة على جودة اإللقاء وحسن األداء ومتثيل املعىن - 
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 حصول ملكة اللسان العربية والقدرة على ممارسة تقنيات التعبري - 

 إثراء لغة املتعلم بثروة األلفاظ والعبارات والرتاكيب واألساليب  - 

 تنمية ذوق املتعلم األديب واجلمايل - 

 النصوص الشعرية وفقرات من النصوص النثرية  تنمية القدرة على حفظ - 

لقاء، نشاط القراءة مهم يف املراحل التعليمية األوىل ألن من أهدافه اكساب املتعلم مهارة اإل      

وبلوغه ملكة اللسان والطالقة يف الكالم، ومتكينه من ثروة لغوية تفتح ا�ال أمامه للتعبري 

والرتاكيب ومبفردات متنوعة وتراكيب متعددة، إضافة إىل والتواصل مع اآلخرين مبختلف الصيغ 

متكني املتعلم من الذوق األديب الذي مييز به بني خمتلف أصناف النصوص، ومتكينه من تثبيت 

أفضل النصوص وأبدعها وأمجلها يف ذهنه فيمتلك ملكة حفظ النصوص البديعة فيصقل لغته 

  .وأساليبه

    ي المنظومة التربوية الجزائريةصعوبات تعلم القراءة وأعراضها ف-4

  مفهوم صعوبة تعلم القراءة-4-1

يقصد بصعوبة تعلم القراءة عدم القدرة على االستيعاب القرائي وعدم القدرة على القراءة          

كليا أو جزئيا، فهي صعوبة دائمة متعلقة بتعلم اللغة املكتوبة، متس املتعلمني الذين ميلكون 

غوفني بالتعلم ومر على ممارستهم الدراسة مدة سنة، واملصاب بصعوبة قدرات ذهنية عادية ش

القراءة شخص لديه عجز يف اكتساب اللغة املكتوبة بدون تسجيل أي خلل حسي أو اضطراب 

، فصعوبة القراءة متعلقة بعسر القراءة كما يسميه علماء النفس وهو )17(عقلي أو سلوكي لديه

يف التعرف على الكلمات واجلمل جزئيا أو كليا، وهو عجز ال العجز الذي يسجل عند املتعلمني 

يسجل فقط عند املتعلمني الذين يعتقد بأ�م مصابون بتأخر دراسي وإمنا يصيب املتعلمني الذين 

جيدة ومستوى عادي، والذين مل متض مدة على انطالق تعلمهم، فليس يتمتعون بصحة 

  .بالضرورة أن يكون املتعلم مصاب خبلل عصيب ومرض معني

كما أنه اكتشاف طيب حيث لوحظ بأن املصابني بصعوبة تعلم القراءة ال يعانون من          

وف، وهو ما يؤكد حسب صعوبة يف احلساب بالرغم من أ�م يعانون صعوبة يف التعرف على احلر 

أطباء علم النفس واضطرابات الكالم بأن هناك مركزين منفصلني يف الدماغ أحدمها خيتص 

باحلروف واآلخر باألرقام، لذلك خيلط املصاب بصعوبة تعلم القراءة بني احلروف املتشا�ة وهو ما 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021السنة  1: عدد 10: مجلد                                    
 E ISSN: 2600-6634 /ISSN:2335-1586 377- 362: ص 

 

370 

 University of Tamanghasset- Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست ةجامع

يث جند بأن معظمهم جيعل مفهوم صعوبة تعلم القراءة مفهوم مل حيسم املختصون التوافق حوله ح

، ) 18(يركز على مجلة املؤشرات السلبية واإلجيابية اليت تظهر على املصاب بصعوبات تعلم القراءة

علماء اضطرابات الكالم ببعض عالمات صعوبات تعلم القراءة، مع  رتبطة عندفصعوبات التعلم م

وبة تعلم احلساب، فالطب أ�م أكدوا بأن املصاب بصعوبة تعلم القراءة ليس مصابا بالضرورة بصع

يرجح وجود منطقتني منفصلتني واحدة للقراءة وأخرى للحساب، ليبقى املفهوم متصال بأعراض 

واليت تعين صعوبات تعلم الكلمات، وعدم القدرة ) Dyslexia(عسر القراءة أو الديسليكسيا 

  .على استيعاب اجلملة جزئيا أو كليا

علم القراءة بصفة عامة اضطرابات خمزنة ألن عرضها إىل أن صعوبة ت )كالفي(ويشري        

األساسي هو الفشل، والضحية ال تكون قادرة على أن تقرأ أو تكتب، دون أن تعكس احلروف، 

والطفل الذي لديه هذا االضطراب ال يستطيع أحيانا أن يتتبع التعليمات البسيطة، فبعض 

) 19(يتمكنوا من معرفة اليمني من اليسار األطفال ينبغي أن ينظروا إىل عالمات يف أيديهم حىت

، وهو تأكيد على أن مفهوم صعوبات تعلم القراءة ارتبط بأعراضه وعرف �ا عند كثري من علماء 

 .النفس والرتبية

  أعراض صعوبات تعلم القراءة في المنظومة التربوية الجزائرية -4-2

  )20(:هناك أعراض عديدة لصعوبات تعلم القراءة من بينها

 بطء القراءة-

 أخطاء يف القراءة-

 ضعف اهلجاء-

 أخطاء الرتكيب النحوي يف اللغة املكتوبة-

 االعتماد على السياق للتعرف على الكلمات -

هذه أعرض وصفت بالثابتة تنتشر بني التالميذ يف املراحل الدراسية األوىل، وهي تظهر         

بة التمييز بينها، واالستناد يف الغالب إىل صعوبة تعرف املتعلم على الكلمات والرتاكيب، وصعو 

احلفظ الصوري للكلمات دون �جية وكذلك االستنجاد بالسياق لتحديد الكلمة ومعناها، ويف  

كثري من األحيان ال مييز أصحاب صعوبات تعلم القراءة بني احلروف املتشا�ة واملتقاربة يف 

  .الصوت
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  )21(:كما أن هناك أعراضا أخرى منها      

 صعوبة التمييز  بني الكلمات، -

 صعوبة التعرف على ترتيب األصوات وتتابعها -

 صعوبة فهم التوجيهات اليت يقصد �ا -

 عدم إدراك األبعاد املكانية -

 صعوبة حتكمه يف متابعة السطر يف القراءة-

  وكذلك الرتدد يف القراءة وتكرار الرجوع  إىل الوراء أثناء القراءة -

هي أعراض تشري إىل التشتت الكبري ، بل ؤشر لوجود صعوبات تعلم القراءةوهي جوانب ت   

الذي يطبع املصاب بصعوبة تعلم القراءة فيميل إىل القلب، وحذف احلروف واألخطاء يف النحو، 

وجيد صعوبة يف التعبري عن ما جيول بذهنه، ويصعب عليه التنسيق بني املسموع من أصوات 

ذهين وهو ما خيلف عدم ثقة كبري يف النفس واضطراب سلوكي ينعكس الكالم ومتثيلها اللفظي ال

  .على مستقبل الطفل التعليمي إن مل حيظ مبتابعة وعناية خاصة

  )22(:وهناك أعراض وصفت باملتغرية وهي       

 قلب احلروف أثناء الكتابة-

 دالئل عصبية خفيفة-

تبار وهو مغمض عدم القدرة على تسمية األصبع الذي يلمسه القائم باالخ-

 العينني

عدم القدرة على حتريك اليد اليمىن مثال أو أحد أصابعها إال مع القيام -

 بنفس احلركة يف اجلانب األيسر

 عدم القدرة على القيام باحلركات املتصلة السهلة باستخدام ذراع واحدة-

كتابة احلرف، وكذلك   هذه األعراض تبني ارتباط صعوبة تعلم القراءة بعدم التحكم يف اجتاه       

عدم القدرة على التمييز بني احلركات حال إغماض العينني، والعجز عن القيام حبركات متتابعة 

باليد نفسها، وهي إشارة إىل التشتت الذي يعيشه الطفل املصاب بصعوبة تعلم القراءة أو عسر 

  .القراءة
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م القراءة حيث يذهبان إىل بعض املؤشرات على صعوبات تعل)تومسون ومارسلندر (يذكر      

  )23(:أ�ا تتجلى يف

حتصيل املتعلم يف القراءة أقل بصورة كبرية عما هو متوقع بالنسبة لعمره -

 العقلي وسنوات دراستة

ال يظهر أي دليل على وجود عجز بالنسبة حلاسيت السمع واإلبصار، أو -

 تلف أو حنراف أساسي

علمون بسهولة بالطريقة البصرية يظهر صعوبة يف تذكر مناذج الكلمة فال يت-

 للقراءة

 يظهر ضعفا فبالنسبة للقراءة اجلهرية-

 يظهر اضطرابا كبريا يف تذكر توجه احلرف-

فالطفل املصاب بصعوبة تعلم القراءة يظهر ضعفا كبريا يف التحكم يف القراءة مقارنة بسنه        

هو ما جيعل املتعلم يعيش اضطرابا  وبالسنوات اليت قضاها يف الدراسة، وكذلك عمره العقلي، و 

  .كبريا على مستوى توازنه الشخصي ألنه اضطرابات تفقده الثقة يف النفس و�ز تكيفه 

  )24:(الطفل املصاب بصعوبات التعلم بكونه) مونرت (يصف     

 نسبة ذكاء هذا الطفل عند املتوسط أو أعلى -

 يقوم بعكس احلروف يف القراءة أو اهلجاء -

 كلمات الصغرية أثناء الكتابةحيذف ال-

 القراءة الصامتة عنده بطيئة إذا ما قورنت بالذكاء-

 اسرتجاعه للكلمة ضعيفا وكذلك مهارات فك رموز الكلمة-

وهي إشارة إىل عدم ارتباط صعوبات تعلم القراءة بذكاء املتعلم ففي الغالب ذكاؤه يكون        

وكذلك األمر بالنسبة للحساب حيث جتده متفوقا  وبة يف القراءة،عفوق املتوسط ولكنه يعيش ص

ق الكلمات وحيذف و يف احلساب لكنه جد ضعيف يف فك رموز الكلمات، وهو ما جيعله يقفز ف

  .بعضها، ويسرع دون مراعاة التتابع، و هي مظاهر مسجلة يف مدارسنا وابتدائياتنا

   )25:(ضاض حبيث جند أعر اكما وقف العلماء على تقسيم لألعر       
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وهي اخللل يف الربط بني صورة احلرف  :الديسوفونيسيا-

 .والقدرة على تطوير مهارات التهجئة) Graphemephoneme(وصوته

 وهي الضعف يف الذاكرة احلركية خالل الكتابة مثل األرقام واألحرف:الديسنمكسيا-

 املةوهي خلل يف رؤية الكلمة كوحدة كاملة وربط الوحدة بصور�ا الك :الديسيداسيا-

وهي أعرض ترتبط بعجز املتعلم عن التمييز بني صورة احلرف ومتثيله، وكذلك التنسيق بني        

  .الذهن واحلركة ، وصعوبة إدراك وحدة الكلمة وكليتها

وهو ما جعل بعض العلماء يذهب إىل أن املتعلم املصاب بصعوبة تعلم القراءة تكون           

ور الكلمات وأصوهلا، وحتديد حروف الكلمات املتوالية، وعجز لديه صعوبة كبرية يف حتديد جذ

، فالعجز الذي يعيشه املتعلم يف حتديد الكلمات )26(عن إجياد األصوات والرموز املتجاورة 

  .وإدراك تواليها، حيول بينه وبني اكتساب مهارة القراءة، فال يستطيع تصور بنية الكلمة وتفكيكها

   مواجهتها وآليات  التربوية مةفي المنظو ة تعلم القراءة النظريات المفسرة لصعوب -5

  اختلفت النظريات املفسرة لصعوبة تعلم القراءة وتعددت حبسب زاوية النظر اليت تناولت         

هذه الصعوبات فمنهم من فسرها تفسريا جينيا ومنهم من ذهب إىل التفسري العصيب، وبعضهم 

  :مذهبا بيداغوجيا وهي كما يليتبىن البعد التفسي، وآخرين ذهبوا 

  :  وتفسير صعوبة تعلم القراءة النظرية الوراثية-5-1

تفسر هذه النظرية صعوبة تعلم القراءة بعوامل ورثها املتعلم فصعوبات تعلم القراءة املشتهرة         

ة تعلم يف العائلة ينقلها االبن ابا عن جد، وكذلك اهليمنة الذكورية على اإلناث يف حاالت صعوب

، فهي نظرية تثبت بأن الوراثة هي املؤثر الكبري ) 27(القراءة، وكذلك صوب  تعلم القراءة والتوأم

  يف صعوبات تعلم القراءة اليت يعيشها الكثري من املتعلمني

الذي عد   )Dobs Hankky(هذه النظرية تبناها الباحث االمريكي دوبزهانكي        

 Davois()هالقرين دافوا(ووافقه يف الرأي  اض اجلينية،تعلم القراءة من األمر ت صعوبا

Hallgren(   مائة وستة عشرة طفال، وتوصل إىل أن تسعني باملائة 1950حيث درس سنة ،

منهم ينحدرون من عائالت تعاين من صعوبات تعلم القراءة، وهناك من قدرها بعشرين  )90%(

عند رواد هذه النظرية هو ما جعلهم  ، فصعوبات التعلم جينية وراثية)28) (% 20(باملائة

  .يربطو�ا بالعائلة وتناقل أجياهلا ألعراض صعوبات تعلم القراءة
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  :وتفسير صعوبة تعلم القراءة النظرية العصبية العضوية-5-2

تفسر هذه النظرية صعوبات تعلم القراءة بإصابة دماغ املتعلم وهي نظرية اشتهرت بكندا      

اء بتجربة وقفوا من خالهلا  على أن ثالث وستني من مخس وتسعني حالة وأمريكا حيث قام العلم

تعاين من صعوبات تعلم القراءة، كانت غري عادية، فهي نظرية من أقدم النظريات اليت فسرت 

، فهذه النظرية تنحو منحى )29(صعوبات تعلم القراءة خبلل تطوري أصاب تالفيف الدماغ 

ا حيتاج إىل وصف أدوية مبقاربة عضوية تشرحيية لعالجه، مع اعتبار صعوبات التعلم مرضا عضوي

  .أن العلماء مل يستطيعوا إثبات صلة صعوبات تعلم القراءة خبلل يف الدماغ وتالفيفه

  وتفسير صعوبة تعلم القراءة النظرية النفسية العاطفية -5-3

طوا الصعوبات جنحت هذه النظرية إىل تفسري صعوبات تعلم القراءة تفسريا عاطفيا حيث رب

بالصراع النفسي الذي يعيشه املتعلم، وكذلك طبيعة نفسيته واملرحلة اليت مير �ا، وهي نظرية مثلها 

جماالن ا�ال األول يؤكد وجود اضطراب يف عالقة األنا بالوسط، واليت تؤدي إىل غموض املعامل 

تبىن هذا ا�ال كل من هذا الغموض مينعه من الوصول إىل الذكاء التحليلي والرتميزي، وقد 

وا�ال الثاين يؤكد على معطيات ) Mucchielli et Bourcier)(ميكائيلي وبورسيي(

التحليل النفسي ، حيث اعتربوا صعوبات تعلم القراءة مظهرا من مظاهر االتصال نتيجة 

( اضطرابات عاطفية كانت موجودة لدى الطفل وهي جد عميقة، وقد تبىن هذه ا�ال 

، فهي رؤية ربطت صعوبات تعلم القراءة بالبعد العاطفي ) Chassagny) (30()شاسانيي

وتأثريها الكبري على شخصيته، وهو ما يفقده الذكاء التحليلي الرتميزي،  ،واضطرابات العاطفة

  .فيعجز عن فك رموز الكلمات واحلروف

  :وتفسير صعوبة تعلم القراءة  النظرية األداتية -5-4

فاستندوا يف ذلك إىل  ،االضطرابات الوظيفيةبذه النظرية صعوبات تعلم القراءة رواد ه يربط       

األخطاء اليت يرتكبها املتعلم املصاب بصعوبة تعلم القراءة أثناء قراءته واليت ترتبط يف الغالب باجتاه 

احلرف، فمنه من عدها خلال يف التنظيم املكاين، وهناك من عدها عدم نضج وتأخر وظيفي، 

من ربطها بالغموض يف اهليئة اجلانبية، وكذلك اهليكلة املكانية،وإدراك احلواس  وهناك

ومتثلها،واهليكلة الزمانية  حيث تتابع األصوات يف الزمن والتذكر السمعي، والتمايز بني معاين 

األصوات، والرتميز، والربط بني عدة عمليات يف اللحظة الواحدة كالتنسيق بني حركة العينني و 
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س يف حال القراءة بصوت مرتفع، ألن كل ذلك يتطلب وجود قدرة على مستوى اإلدراك التنف

، إ�ا نظرية تثبت أن صعوبات تعلم القراءة صعوبات تعود يف جمملها إىل العجز عن ) 31(الزمين

االدراك املكاين والزماين وهو ما جيعل املتعلم يعاين من اضطراب يف ضبط اجتاه حروف اللغة واجتاه 

  .ء�اقرا

  : وتفسير صعوبة تعلم القراءة النظرية البيداغوجية -5-5

وهي نظرية ترجع صعوبات تعلم القراءة إىل البداية السيئة يف تعلم القراءة، فهي تؤكد على        

عدم وجود اضطراب معني وإمنا هو صعوبة تظهر عندما يدخل الطفل الوسط املدرسي وتكون 

در احلالة العامة لعجز القراءة عند أطفال املدرسة االبتدائية ما طرق التدريس غي موفقة، حيث تق

، فهي رؤية حتاول التأكيد على دور بناء املناهج ) 32)(% 20و 10(بني عشرة وعشرين باملائة

والوسائل املستعملة يف التدريس يف ترسيخ بعض صعوبات التعلم وخباصة صعوبات تعلم القراءة، 

نا جيدا ومل يراعي الفروقات الفردية فال ننتظر أن يوفق يف اختيار فإذا مل يكون األستاذ تكوي

  .الطريقة، والتعامل احلسن مع أصحاب صعوبات التعلم

  :خاتمة

إن نشاط القراءة نشاط مهم يستدعي أن �تم بالصعوبات اليت تواجه املتعلمني يف اكتساب       

لمني والوقوف على كل اضطراب مهما كان مهارة القراءة، وهو ما يتطلب املتابعة املستمرة للمتع

الستدراك الصعوبات قبل تفاقمها، فمن الصعوبات ما يعود إىل الربامج واملناهج وعدم مراعاة 

مايعود إىل الصراع النفسي وعدم التكيف االجتماعي  هذه األخرية للفروقات الفردية، ومنها

  .إىل اخللل الوظيفي  والنفسي، ومنها ما يكون عصبيا وهو نادر، وكذلك ما يعود

إن صعوبات التعلم ختتلف من متعلم إىل آخر ودوافعها وأسبا�ا ختتلف تبعا لذلك ينبغي      

التعامل مع كل حالة بشكل منفرد يف ظل خصوصيتها، فللذاكرة دور كبري، وللبعد النفسي والثقة 

واحدا على حاالت يف النفس وتقدير الذات جانب فاعل يف ذلك، فال ميكن أن نسقط تفسريا 

خمتلفة ومتنافرة، فمراعاة الفروقات الفردية يف التشخيص أمر ضروري،كما تفرض صعوبات تعلم 

 والرتبوية تخصص يف اضطرابات الكالم باملؤسسات االبتدائيةموجود أخصائي أرطفوين اءة القر 

ير املتعلم لذاته لتشخيص االضطرابات يف حينها وعدم فسح ا�ال أمامها لتتفاقم، فتؤثر على تقد

  : وثقته يف نفسه وعليه
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 ينبغي أن تشخص صعوبات التعلم تشخيصا متكامال طيب نفسي تربوي لغوي -

 القراءة دوريا ومقارنته بقدرته احلالية لصيو حتديد مستوى املتعلم يف حت-

 حتديد جوانب القوة والضعف النوعي يف القراءة لدى الطفل بشكل مستمر-

 الطفل للقراءة تعلمؤثر بشكل كبري يف ي أي العوامل دحتدي-

 اختيار أفضل الطرق فاعلية وتأثريا وتشويقا لتدريس مهارة القراءة -

إن صعوبات تعلم القراءة تستدعي تكامل جهود املعلم واألسرة واملدرسة واملتخصصني ووضع     

 .حل املقبلةبرامج عالجية حمكمة ملتابعة أصحا�ا واستدراك عجزهم قبل تفاقمه يف املرا
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رواية من قتل أسعد المروري  للحبيب السايح ، صورة  المثقف بين اإلثبات واالستالب 

 أنموذجا

The Image of the Intellectual Between Evidence and 
Alienation-the Novel of  “Who murdered  Asaad El-

Morrori” by El habib Al-Sayeh as a Model 
   لبنى بوعنان *    

Loubna Bouanane                                             
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التنقيب يف شخصية املثقف الرافضة واملعارضة للسلطة، هذه الشخصية اليت  يروم هذا املقال        

محلت على عاتقها مسؤولية مواجهة األيديولوجيات الزائفة وكشف ممارسات اهليمنة وفضحها أمام ا�تمع 

ايح كمنت إجرائي باعتبارها تنحو وتتطور للحبيب الس" من قتل أسعد املروري" وقد اعتمدنا على رواية 

يف األبنية األركيولوجية للوعي االجتماعي ولتمثالت خمتلفة لواقع واحد، السيما أن املثقف قد تقمص 

  .أدوارا متعددة يف عالقاته ويف حروبه مع السلطة من أجل تكريس ذاته وإثبات هويته الثقافية

 ، السلطة، اإلثبات واالستالب، من قتل أسعد املروريصورة املثقف، اهلوية : الكلمات المفتاحية

Abstract:    
This article aims to explore the personality of the intellectual who rejects and 
opposes the authority, this figure who has taken upon itself the responsibility 
of confronting false ideologies and exposing the practices of domination and 
exposing them to society. We have relied on the novel  “ who murdered 
Asaad  El-Morrori” by Habib al-Sayeh as a procedural body, as it tends and 
develops in the archaeological structures of social consciousness and 
different representations of one reality , especially since the intellectual has 
assumed multiple roles in his relationships and in his struggles in order to 
consecrate himself and prove his cultural identity.      
      

                                                           
  z setif2.d-l.bouanane@univ : لبىن بوعنان*  
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Keyword: intellectual image, identity, authority, evidence and alienation, 
Who Murdered Assad El-morrori. 
    

 

  : تمهيد

واجهت األعمال الثقافية حتديات كربى أثناء مسري�ا يف اإلبداع والتجريب وعالقتها      

نه، مما بالسياقات  الثقافية واملعرفية والبنيات الداخلية للمجتمع الذي تكتب عنه وتستمد ماد�ا م

جعلها رهينة معايري اجتماعية سياسية معينة متارس عليها نوعا من الرقابة، وهذا ما ال يتوافق مع 

غايات اإلبداع وخصوصيات الكتابة يف حد ذا�ا، فالكتابة تنزع للحرية ولكسر القيود النفسية 

ية واجتاها�ا واالجتماعية، وتعرب عن ما عجز عن قوله هذا ا�تمع اخلاضع للمؤسسات السلطو 

األيديولوجية اليت تعمل على التضليل الفكري للجماعات واألفراد حىت تضمن سري ممارسا�ا  

وسيطر�ا على التفكري العام، ما جعل املهمة أمام املثقف أصعب فهو املعرب عن صوت الشعب 

ن غري عادي املتبين هلمومه االجتماعية، املنور لعقوهلم والباحث عن حلول ملشاكلهم فهو إنسا

   .ألن رسالته تنويرية �مه قضية احلقوق والواجبات والتطور العام �تمعه 

  : مفهوم المثقف: 1

  من هو املثقف؟ هل كل شخص يفكر ويقرأ نعده مثقفا؟     

هذا أحد األسئلة اليت حاول الكثري من الباحثني واملفكرين اإلجابة عنها باعتبارها مفتاح          

مكامن هذه الظاهرة، ولعل أول من بادر يف البحث عن هذا املفهوم جند أنطيونيو الولوج إىل 

، وإذا ما توقفنا …غرامشي وجوليان بندا وبالنسبة لألمساء العربية جند إدوارد سعيد وعلي حرب

عند مفهوم املثقف عند كل  واحد منهم جنده مقرتن بالسلطة ألن دوره ال ينشط إال يف إطارها، 

هذه العالقة بني املثقف والسلطة منذ عصور متقدمة يف الثقافة العربية فعرفنا جمموعة وقد تأصلت 

من األدباء واملفكرين الذين كانوا عبارة عن وسائط بني السلطان والعامة كأيب حيان التوحيدي 

يف الدفاع عن قضايا ا�تمع، الذي كان ضحية آراءه اجلريئة .. ومسكويه واجلاحظ وابن املقفع

السلطة منذ ذلك التاريخ املوغل يف القدم كانت تنظر إىل املثقف كخادم لإلرادة السياسية  ألن

طة، ومل يكن ميلك رفاهية اختيار موقف آخر، يشارك نظريا يف مشروع السل" حبيث كان املثقف

ن أية ثقافة إنسانية حمرتمة، كان عدوين مباشري�ا الواعي اللذان ال تكتمل دو فاحلرية واالختيار 
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وأفهمت املثقفني منذ  تدرك أية هوامش للخالف واالختالفللحكومات االستبدادية اليت مل 

البداية أ�ا ال تريد غري طبقة من املوظفني املخلصني، وهكذا كانت تزداد مكانة الكاتب مبقدار 

أن  ذلك 1" قدرته على ترمجة مشروع احلاكم، وتقدميه للناس يف حالة قشيبة من اخلطابة والكتابة

وإذا ما انتقلنا إىل التنقيب عن مفهوم   ،جعلتها مراقبة للسلطة يد يف تسيري املؤسسة الثقافية ما

مسينات املثقف يف العصر احلديث وجدنا أن أول ظهور له كان مع الثورة االشرتاكية يف بداية اخل

  .نيم كل من العلماء واألدباء والفالسفة يف خانة املثقفمن القرن املاضي، حبيث ض

مصطلح ال يزال مفهومها ضبابيا،  فهي مل تكن تأيت �ذه الصياغة  المثقفأما كلمة          

، أما يف "والفيلسوف" " األديب"السيما يف الثقافة العربية، ومت التعبري عنها مبسميات خمتلفة مثل 

الربج " مثل  وقد ترتبط بعبارات" املفكر"املثقف باإلجنليزية قد تعين "السياق الغريب فكلمة 

أو االستهزاء وقد أكد هذا االجتاه يف التفكري ما ذكره املرحوم راميوند " إثارة السخرية"و" العاجي

ويليامز يف كتابه كلمات أساسية قائال إن الكلمات اإلجنليزية اليت تعين املفكرين والصبغة الفكرية 

الدالالت سائدة حىت  وطبقة املفكرين، كانت ذات دالالت حتط من قدرها، وقد ظلت هذه

  2"منتصف القرن العشرين

ولرمبا ال تعنينا امللفوظات والصياغات البالغية لكلمة املثقف بقدر ما �منا معانيها        

ووظائفها، غري أننا جند أنفسنا ملزمني بتوضيح تعريفا�ا ومفاهيمها ومن بني أهم التعريفات 

طايل، والصحفي والفيلسوف يل املاركسي اإلاملناض" غرامشي أنطونيووأشهرها جند تعريف 

أن مجيع الناس مفكرون، ومن : يكتب فيما كتب يف مذكرات السجن قائال(...) السياسي النابه 

هذا التعريف الذي  3"مث نستطيع أن نقول، ولكن وظيفة املثقف أو املفكر ال يقوم �ا كل الناس

فكري فجميع الناس هلم القدرة على ذلك، على املثقف جاء شامال يف عملية التأطلقه غرامشي 

غري أنه جاء خاصا ومميزا يف الوظيفة فمهمة املثقف  ال تقتصر على التفكري فحسب، ألن أفكاره 

البد أن تكون مبتكرة ومبدعة وتؤدي رسالة توعوية تنويرية ختدم ا�تمع كل حسب ختصصه، 

  .فكان املثقف عنده أقرب إىل املثقف التقليدي العضوي

مجاعة صغرية " فقد  كان خمتلفا فهو يرى أن املثقفني عبارة عن" جوليان بندا" أما تعريف       

من ملوك حكماء يتحلون باملوهبة االستثنائية واحلس األخالقي العايل، وقفوا أنفسهم لبناء ضمري 
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دام ما يرفعونه املثقفون احلقيقيون يشكلون خنبة كائنات نادرة جدا يف احلقيقة، ما(...) اإلنسانية، 

  4"هو القيم اخلالدة للحقيقة والعدالة اليت هي بدقة ليست من هذا العامل

سامية جتاوزت الواقع إىل ما للمثقف أنه صنفه يف مراتب " بندا " واملالحظ يف تعريف        

راء يح وتأثر بآوذهبت به حنو عوامل ميتافيزيقية، فلطاملا احتفى بشخصيات دينية مثل املس ئه  ورا

ر له ويؤكد ذلك صراحة يف تعريف آخ... يف الفن أمثال سقراط وفولتري نيالفالسفة واملوغل

هم هؤالء الذين نشاطهم بالدرجة األوىل ليس مالحقة األهداف "  حيث يقولنياحلقيقيني للمثقف

ر يف العملية، والذين يسعون إىل مسر�م يف ممارسة فن ما أو علم ما أو تأمل ميتافيزيقي، باختصا

وقد  5"مملكيت ليست من هذا العامل: امتالك مزايا غري مادية، وهلذا السبب يقولون بطريقة حمددة 

به هذا املثقف من  لؤها اجلاذبية، نظرا ملا يتحلىجاء مثقف بندا فريدا من نوعه يف صورة المعة مت

العدالة وتقديس نظرة ثاقبة فاحصة لألمور وصور باهرة تنادي بتخليد املبادئ األخالقية مثل 

  .احلقيقة

فقد حاول أن يلم مبفهوم املثقف من كل جوانبه ما جعله يستعرض  ديإدوارد سعأما       

استخدمت كلمات مرادفة للمثقف  :" جمموعة من التعريفات املختلفة لبعض الباحثني يف قوله

ؤهله للنفاذ إىل كاملتعلم، فماكس فيرب يعتقد أن املثقف حيمل صفات ثقافية وعقالنية مميزة، ت

ا�تمع والتأثري فيه بفضل املنجزات القيمية الكربى، أما إدوارد شيلز فيعرف املثقف على أنه 

صنع القرار السياسي، أو من  للوصول إىل مراكزالشخص املتعلم الذي ميتلك طموحا سياسيا 

السياسية اهلامة اليت خالل دوره احملوري احلاسم يف توجيه ا�تمع عن طريق التأثري على القرارات 

وقد استفاد إدوارد سعيد من هذه التعريفات الكالسيكية ومتاهى   6..."تؤثر على ا�تمع ككل

معها من دون أن يتخلى عن رؤيته اخلاصة فاملثقف عنده ال ميثل الفئة املتعلمة فقط وال صاحب 

ة اجتماعية �به شرعية النيابة الكفاءة السياسية، وإمنا كان يريد من املثقف أن يكون ذو هوية ثقافي

وتوجهه هذا نابع من جتربة شخصية عايشها كمثقف  ،والدفاع  عن حقوق الطبقة االجتماعية

مغرتب حمافظ على أصول الثقافة الوطنية، فكان مفهومه للمثقف أقرب العتقاد هشام شرايب 

مبقدوره رؤية ا�تمع  ، حبيث يكونالشخص امللتزم والواعي اجتماعيا هو" الذي يرى بأن املثقف

والوقوف على مشاكله وخصائصه ومالحمه وما يتبع ذلك من دور اجتماعي فاعل من املفروض أن 

   7"يقوم به لتصحيح مسارات جمتمعية خاطئة



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  392 - 378: ص 

 

382 

  University of Tamanghasset- Algeria                                   اجلزائر  -تامنغست ةجامع

غري أن حماوالت املثقف يف التصحيح واإلصالح والتغيري، قد أثار قلق بعض اجلهات          

ل للتفاوض معه، يري ا�تمع، ما جعلها تبحث عن طرائق وحلو السلطوية العليا اليت تتوىل تس

ال معارضا إلراد�ا، فأخذت تبحث عن مثقفني  يدافعون عن مصاحلها ويكنون  وجتعله تابعا هلا

جيب دائما على املرء أن " فقال إىل ذلك يف كتابه خيانة املثقفنيالوالء هلا وقد أشار إدوارد سعيد 

السلطة كمواطن ميكنه التأثري، لكن يا لألسف، فقد سيطرت القومية  يبدأ مقاومته من وطنه ضد

املتدفقة املتقنعة بالوطنية واملصلحة القومية على الشعور النقدي، الذي يضع الوالء لألمة فوق كل 

نفهم من   8"اعتبار يف تلك النقطة ليس هناك سوى خيانة املثقفني واإلفالس األخالقي الكامل

ات مركزية كربى تعمل على تربئة سياقات اهليمنة حتت قناع الوطنية، وتربر هذا أن هناك مرجعي

  .هيمنة السلطة على املؤسسة الثقافية وإنتاجها ما جعل املعرفة تئن يف قبضة السياسة

ما ذهب بالبعض إىل االعتقاد بأن مكافأة املثقف على مهامه هي أن جيد له منصبا يف         

سيا وقد فند إدوارد سعيد هذا االعتقاد ألن مهمة املثقف وهدفه األساسي السلطة بتأديته دورا سيا

أن يرتقي بالوعي، وأن يصبح أكثر إدراكا للتوترات والتعقيدات، وأن يتحمل مسؤولية " هو

جمتمعه، هذا دور ال عالقة له بالتخصص، فهو متعلق بقضايا تتخطى حدود ا�االت املهنية 

يف ميدان ما أو علم ما يضيق دائرة اإلدراك واملعرفة يف ا�االت ألن االختصاص   9" احملرتفة

  .األخرى

ويؤكد ما ذهب إليه إدوارد سعيد فهو اآلخر ال يعرتف باالختصاص يف  علي حربليأيت         

من تشغله قضية احلقوق " فرع من فروع املعرفة ما جعله يقدم تعريفا شامال للمثقف فهو يرى بأنه

بفكره  مه سياسة احلقيقة، أو يلتزم الدفاع عن القيم األخالقية ا�تمعية الكونيةواحلريات، أو �

وسجاالته، أو بكتاباته ومواقفه، وقد يكون املثقف طوباويا أو عضويا، ثوريا أو إصالحيا، قوميا 

وفا أو أمميا، اختصاصيا أو مشوليا، متفرغا ملهمته أو غري متفرغ، وقد يكون شاعرا أو كاتبا أو فيلس

  10" أو عاملا أو فقيها أو مهندسا، أو أي صاحب مهنة أو حرفة أو صناعة

فاإلنسان لكي يصنف يف فئة املثقفني البد له أن يكون على قدر من الثقافة اليت  بالتايل         

فا�تمع يتطور ... ت السياسية واالجتماعية واألدبيةمتكنه من متثيل جمتمعه يف خمتلف ا�اال

اعلية أفراده الذين يلقون على عاتقهم مهمة تقدم وتطور هذا ا�تمع، باعتبار أن املثقف بنشاط وف

حامل لواء العلم واملعرفة واملتبين للمواقف احلضارية، إنه الذات الواعية بالظروف املعاشة اليت تقود 
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د أشار علي األمة إىل الرقي واالزدهار انطالقا من رقي مبادئه وإعمال فكره وإدراكه ووعيه، وق

خلق واقع فكري جديد بإنتاج أفكار " دور املثقف فقال بأن رهانه هوحرب هو اآلخر إىل

جديدة، أو بتغيري مناذج التفكري، أو بابتكار ممارسات فكرية جديدة، أو بإعادة ابتكار األفكار 

  11"القدمية على أرض املمارسة ويف أتون التجربة

هذه األهداف وتناسيه لدوره احلقيقي هو ما كان سببا يف مث إن ابتعاد املثقف عن حتقيق      

فشله، ألن ارتقاء الواقع االجتماعي ينم عن خلق جديد لألفكار وإتباع سيل اإلبداع وال يتم 

أعجز من أن يغري ما أراد تغيريه، وجهله املركب مبهمته " بالتكرار واالستهالك، حبيث يبدو املثقف

تعسف واالستبداد، وال غرابة ففي غياب األفكار اخلالقة واألجواء وبالواقع، أفضى إىل ممارسة ال

الفكرية اخلصبة تتخذ حماوالت التغيري طابع االستبداد من قبل السياسي، حيث يطغى األمر على 

هذا ما أدى  12"العقل وحتل املصادرة حمل الفكر، أو تتخذ طابع التعسف من قبل املثقف نفسه

ثقفني تستحق التهجني أل�ا احنرفت عن املبادئ األخالقية العامة إىل ظهور جمموعة أخرى من امل

هذه العادات الفكرية هي مصدر " من أجل احملاباة واحلفاظ على مصاحلها ومسعتها ومنصبها

الفساد لدى املثقف دون منازع، وإذا مثة شيء قادر على تشويه احلياة الفكرية املشبوبة 

   13."فهو استيعاب املثقف هلذه العاداتمث قتلها يف النهاية، " حتييدها"و

لذا جاء هذا املقال للبحث عن صورة املثقف داخل جمتمعه ويف عالقاته مع السلطة      

  .أمنوذجا" للحبيب السائح" "من قتل أسعد املروري" معتمدين يف ذلك على رواية 

  :"من قتل أسعد المروري "صورة المثقف بين اإلثبات واالستالب في رواية : 2

أكثر  الفنون "  باعتبارها من متثل الرواية شكال من أشكال التعبري عن الوعي االجتماعي     

بتصوير حياة اإلنسان  أل�ا اهتمت ومنذ نشأ�ا األوىل التصاقا باحلياة والواقع االجتماعي، ذلك

منطها الروائي  جبوانبها املختلفة واصفة ما يطرأ عليها من تغريات فكل مرحلة يعيشها ا�تمع تفرز

فالرواية اجلزائرية باعتبارها نص    14."اخلاص �ا، وهو ما أدى إىل انفتاحها ورفضها جلميع القيود

حياكي الواقع وميثله استطاعت التعبري عن القضايا العامة اليت تشغل ا�تمع اجلزائري وتؤرقه فقد 

ثقافية على اختالف روافدها التارخيية جاءت على غرار الروايات العربية والغربية تعج باملرجعيات ال

برواياته اليت تعرب عن " احلبيب السايح"واالجتماعية والسياسية ومن بني هذه األعمال جند جتربة 

  .أوجاع ا�تمع اجلزائري وتارخيه وثقافته
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مسرحا لدراسة املثقف على اختالف صوره " من قتل أسعد املروري"وقد ارتأيت أن تكون رواية    

قاته با�تمع والسلطة، إذ ال خيفى علينا مسامهة املثقف اجلزائري يف التفكري والفحص النقدي وعال

  .  وحتليل املواقف واقرتاح احللول من أجل النهوض بالفكر التوعوي يف اجلزائر

  :موقف اإلثبات ونظرة المثقف للسلطة -أ 

تعداد دائم ألن يعذب علنا أو بندا يفرتض أن يكون على اس يف نظرإن املثقف احلقيقي        

ينبذ من ا�تمع متاما يف سبيل إثبات وجهة نظره وفضح ما يتسرت حتت عباءة السلطة من فساد 

واضطهاد حلريات األفراد يف ا�تمع الذي يسكنه ويف الوطن الذي يسعى إىل تنويره برؤياه وأفكاره 

ارض أو املضاد ألن حياته دائما يف وإنقاذه من وحل الظلمة والفساد، لذلك مسي باملثقف املع

خطر ومصريه سائر إىل زوال بسبب القوة اليت ترتصده وحتد من تقدمه ونشر مبادئه، وجند يف 

من قتل " الرواية مناذج متعددة حملاوالت املثقف املعارض يف سعيه إلثبات موقفه، وقد عرفت رواية 

األستاذ اجلامعي املتخصص يف املسرح " أسعد"شخصيات مثقفة خمتلفة متثلت يف" أسعد املروري

الصحفي من " رستم معاود"والتابع حلزب احلركة الدميوقراطية وحوله تدور أحداث الرواية، ليأيت 

واستجالء " املروري"جريدة القوس، وهو البطل الذي يسعى إىل تتبع قضية مقتل األستاذ 

جال أمن وشهود من حميطي مالبسا�ا معتمدا يف ذلك على وثائق وتسريبات ولقاءات مع ر 

الطبيبة الشرعية يف املستشفى اجلامعي كمثقفة أخرى " لطيفة منذور"الضحية واملتهم، مث تأيت 

إضافة إىل شخصيات مثقفة أخرى تضج �ا . يف حبثه عن احلقيقة" رستم"تساند الصحفي 

  .   الرواية

مابقات فيه " بوحزب (...) " يا أتشوق لرؤية أستاذ جامعي ميثل مايقدمه لطلبته نظر "...        

  رجلة ؟ 

فضائح ونوائب  !زعامة رجولة وال حزب وال ال" وسكن متظرا، فقام بوحزب ومشط بعينني زائغتني

أنا الذي به طردت فرانسوا من (...) أخرج مسدسا من حتت جالبته ولوح به يف اهلواء (...) 

      15."كفاك كذبا على تاريخ األجماد  !أخرس(...)هذه األرض،

تارخيية ماضية يذكر فيها بدور األحزاب  قف يف هذا املقطع يشري إىل مرحلةاملثجند أن      

السياسية اليت بفضلها استطاعت اجلزائر أن خترج من حمنتها وتطرد املستعمر على غري ما هو حال 

  .اليت تنشد مصاحلها اخلاصة فأصبحت رمزا للفضائح والفساد" بوحزب"األحزاب اليوم 
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من معلمني األول ويضم املثقفني التقليدين  النوع: وجند بأن وظيفة املثقف تتمثل يف نوعني     

باملثقفني " رامشيغ"اء مهامهم، أما الثاين فيسميهم وإداريني الذين يلتزمون بنفس الوترية يف أد

ياسية اليت املنسقني أو الفاعلني ويرى بأن هلم صلة مباشرة بالطبقات االجتماعية واملشاريع الس

    16.تعتمد على املثقفني يف تنظيم مصاحلها واكتساب املزيد من السلطة واملزيد من الرقابة

جيب على املثقف احلقيقي أن يعمل وفق املبادئ اإلنسانية العامة ويسعى بفكره إىل نشر       

إ�ا من اطمئن "مبادئ الصدق والعدل يف املعامالت وفضح الفساد الذي متارسه بعض السلطات 

فعال، سيدي (...) ال أرى مانعا(...) تسريبات موثوقة، هل تسمح بأن ندرجها كهامش؟ 

يف هذا جتدون تفاصيل عن أنواع الغش اليت شابت إجناز الطريق السيار، ومبالغ الرشاوي ! الرئيس

والعموالت الصورية، قاطعه املهرج يف العتمة يسأله عن بقية التقرير، فاستغرب له عن أي بقية 

يتحدث، فذكره بتلك اليت تتضمن أمساء الشركات األجنبية املتورطة، فرد عليه أ�ا قضية عالقات 

يف أداءه هلذا الدور املسرحي يسعى إىل فضح الصفقات " أسعد املروري"جند املثقف     17."وليةد

اليت قامت �ا شركة احملروقات الوطنية مع شركة أجنبية، وتأسيس بنك خاص من أجل ذلك، فهو  

واجلميع يعلم أن ذلك كله كان " كمثقف يدعوا إىل فضح هذه املعامالت وإيقافها عند حّدها

على مسمع ومرأى كما على هذا الركح فلم مل يتم توقيفه يف حينه، كما نستطيع أنا وأنت  جيري

    18."توقيف مشهد هذه املهزلة

كان مثقفا فاعال حيشد كل   ،"أسعد املروري"يتضح من خالل سطور الرواية أن املثقف      

والوقوف يف وجه السلطة وحل السياسات الفاشلة  من أجل التغيري وإخراج البالد منطاقاته احلية 

كان يرى أن الوضع مل يعد حيتمل، وأن إنقاذ البلد من اال�يار القادم صار " بكل شجاعة حيث

  19 ."مسؤولية تارخيية للبدء، كان جيدها ضرورة إنشاء هيئة وطنية لتنسيق اجلهد والفعل

عالقة  سات اليت تركتهاأما بالنسبة لنظرة املثقف للسلطة متثلت يف صورة سلبية جراء املمار       

إين أراهم على موائدهم  !أسيادكم" حيث يقول يف أحد مقاطع الرواية "أسعد املروري"يف ذهنية 

يأكلون كضباع، يتعاشرون كخنازير، يسرقون كجياع، يقتلون كمجرمني مث يرتهلون ككالب 

ن قبل السلطة وهذا الوصف مؤشر دال على النهب وانتهاك حقوق األفراد م 20"ويتعفنون كتفاحة

يواصل تأدية دوره كمثقف فاعل يف متون هذه الرواية عندما قام " املروري"واألسياد إذ نلمح 

إنا حنن جئنا يف :" بتنظيم إضراب لألساتذة وكان هو من توىل املفاوضات مع اإلدارة فنجده يقول
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صوتا بأصوات  هذا الزمن فألن الوطن حباجة إىل وجودنا، معا سنبين معا سنغري، ومعا سنلحق

الذين يغنون للحرية والعدالة، واآلن امسحوا يل أن أعرض عليكم وجهة نظري إىل التغيري السلمي 

   21."يف البلد

تشري املقاطع السابقة إىل أن املثقف قبل أن يسلك طرائق الرفض والتمرد حاول بكل          

فللمثقف  ح والتعاون السلمي،األساليب والصيغ أن جيد حلوال ألزمة الوطن يف نطاق من اإلصال

السياسية املقرتحة  ودوره يف ا�تمع  يؤهله  لتبين  حق يف التعبري عن وجهة نظره يف األنظمة

هذه  ) أسعد املروري( غري أن شجاعته  صوت الشعب  وتوجيهه وتوعيته  واقرتاح احللول ألزمته،

املثقفني يعملون على نشر  كلفته الكثري؛ حبيث أصبح مهددا من قبل جهات خاصة، وليس كل

التحقوا بالسلطات وعملوا يف خدمتها كأجهزة إيديولوجية، يزينون "نفس الرسالة فهناك فئة ممن 

   22."أفعاهلا، ويدافعون عن فشلها وهزائمها ويربرون ما أحدثته من تبديد

مؤيدا هلا هي والنتيجة اليت سيحصدها املثقف يف كلتا احلالتني سواء كان معارضا للسلطة أو      

سيظل خصما مراقبا حتسبا ألي احليوي واملعارض ألنظمة السلطة  ألن املثقف ،العجز والتهميش

حماولة للتغري، وبالنسبة للمثقف التابع يظل أسري األيديولوجيات املهيمنة ألنه ال يعرب إال عنها وال 

  .   يكتب إال من أجلها

  :فموقف االستالب ونظرة السلطة للمثق - ب      

هم كبريا يف النص الروائي باعتبارها أحد األنساق املشكلة للنص وأ  ىاختذت السياسة منح      

رائها، حيث  آإثر حماولة التصدي هلا وخمالفة  الذي عاىن الويالت التيمات احملفزة لنشاط املثقف

والضغط هو الشخص الذي يثري القضايا اليت تقطع كل أنواع الروتني االجتماعي " كان املثقف 

إال أن عالقة املثقف بالسلطة حتتمل وجهني متضادين، وجود مثقف معارض يعلن  23"السياسي

الصدام والقطيعة مع السلطة ويرفض الرضوخ إلراد�ا، ومثقف خاضع مستلب اهلوية كل نشاط 

أولئك الذين يغطون " يقوم به هو خلدمة هذه اجلهة السلطوية املتصرفة يف الشؤون العامة، 

 زيون العمومي وجلرائد حكومية كنت أراهم جديرين بالرثاء، ذلك أنه ال هامش هلم غري ما هوللتلف

إىل ضابط (...) سيخضع لرقابة تبدأ من مدير التحرير وهم يعرفون أن ما حرروه (...) رمسي 

   24."األمن
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�ذا رفع يكشف املقطع عن نسق ثقايف مضمر وهو حتكم السلطة يف إنتاج الثقافة واملثقفني و      

الستار عما يعانيه الفكر اجلزائري من رقابة حتد من  اإلبداع الفكري واألديب، وهذا ما جعل من 

ألنه ال يكتب إال لصاحل السلطة خوفا على مصاحله الشخصية هو  ،هوية املثقف مستلبة وخاضعة

تالب الطالئعي الذي يناقض السلطة صراحة وبشدة وهو خيشى االس" أيضا على خالف املثقف

فيها، باختياره موقعا خارجها فهو ال يطمئن هلا، لذلك يؤثر االنفصال والوحدة والعمل السري أو 

الفردي أو املمكن أو اجلماعي لكن بعيدا عن املؤسسة الرمسية ومصريه التهميش واملعاناة أو 

   25."املقاومة والتحدي على الضفاف اليت ال يلتقي فيها جبمهور واسع من الشعب

التايل فاملثقف يف كل مواقفه إزاء السلطة ستكون أفكاره ومبادئه مقيدة وحبيسة حريتها ب    

اعة صنف ضمن وإبداعها، فإذا أراد املثقف أن يلتزم مببادئه ويعرب عن أفكاره بصراحة وشج

ما السياسة غري " مثة تومهته هلوس يل" ، ترتصده العنصرية ويد السلطةاخلارجني عن القانون

وال ميكن قبوهلا، حسب املعلومات اليت استلمتها فإن السيد املروري  ياديجاغتياله ترا...) " (التعهر

، األمر الذي حيملين على االعتقاد بأن هذا الفعل لقى جروحا كثرية على مستوى الرأسيكون ت

لقد اغتيل املروري يف ظروف غامضة إذ اختفى قبل مخسة أيام من العثور    26."عمل تعسفي

، وعند بداية التحقيق وإحالة ملف كة الدميقراطية اليت ينتمي إليهاة هامدة مبقر حزب احلر عليه جث

أسعد املروري؟ وبدأت الشكوك والتساؤالت من قتل القضية إىل حمكمة اجلنايات بدأت التحريات 

دالة على التساؤل، ) ؟(ملاذا قتل؟ هذا السؤال الذي جاء من قبل الكاتب دون إحالة استفهام 

أسعد "العنوان �ذه الصيغة أراد منا حتري يقينية خرب قتل األستاذ  ح عندما حدديااحلبيب الس هل

يف متون الرواية اليت انتهت ومل تفصح عن القاتل احلقيقي هلذا املثقف، إال أن مجيع " املروري

عيشه ، فهل نفهم من هذا أن الصراع الذي يجلرميةاملؤشرات تدل على تدخل يد السلطة يف هذه ا

ضحية أخرى لشبح الظالم وسط هذه " املثقف مع السلطة انتهى بغلبة السلطة وسقوط املثقف

   27."فهل من جدوى بعد للموت من أجل مبادئنا !احلال من الفشل والضياع املعمّمني 

إن املتتبع لسطور الرواية سيجد تكرار قرينة شبح الظالم بصيغ خمتلفة أكثر من مرة السيما      

أيادي الغدر تطال أستاذ " كانت إل�اء حياة جمموعة من املثقفني  ،اجلرائم اليت تدخل فيهاأن كل 

أسعد "جرمية قتل املثقف (هذا ما محلنا للنظر إىل هذه اجلرمية   28"الفلسفة علي زيطور أمام ثانويته

بدأ " ملروري�م �ا اأاليت  ،ين يف ذلك األسباب اجلنسيةعلى أ�ا اغتيال سياسي مبعد" ) املروري
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نفته كل من أطراف  هذا ما  29"يشاع عن القاتل أنه منحرف وعن األستاذ أنه من املثليني

 هلا يد يف اجلرمية لن تفصحالضحية واملتهم ومنظمات حقوقية ومدنية ألن السلطة حىت وإن كانت 

ملف التحقيق سيسكت عن أسباب االغتيال احلقيقية !ثق" عن ذلك وستغلفها بدوافع أخرى

ألن السلطة ستنتصر دائما وذنب املثقف أنه  30 "وإجراءات احملاكمة ستشو�ا لطخات ظل وشك

زمن عنيف صنع " أراد إقحام أفكاره ومقوالته ضمن ا�تمع واألنظمة السياسية وذنبه أنه وجد يف 

   31."أزمة جعلت هذا املثقف يعاين مسألة الوجود يف واقع فقد االستقرار واألمن

الضطهاد واخلوف والضياع تلك هي احلال اليت سيؤول إليها املثقف الذي يرى أنه العنف وا    

لتنقلب " بواسطة امتالكه لألفكار والنظريات اليت توجه التاريخ  ،بإمكانه أن يرتك ملسة التغيري

عليه الوقائع واألحداث من حيث ال يفكر، فينظر بعني أمل للصيغ اليت حتل املشكالت اليت 

البشرية فتفاجئه الثغرات واالختالالت واالستبداد من طرف السلطات العليا، وهذا تعاين منها 

شأن من يعتقد أنه بوسعه تشكيل جمتمع على مقاس أفكاره وأحالمه ليكتشف يف األخري بأن 

   32.أفكاره مل تكن سوى خياالت وأوهام مل تنقذه من اهلالك، ولكن بعد خراب البصرية

باره قطبا معرتفا بأمهيته وقيمته يف ا�تمع سيكون ال ريب يف دائرة الصراع بالتايل فاملثقف باعت    

بني ا�تمع وبني السلطة يف آن واحد، وستزداد مهمته صعوبة كلما أراد االرتقاء بفكره وحماولة 

قد يكون التحقيق نزيها، برغم أننا منذ اآلن " تطويعه خلدمة ا�تمع وتصحيح األنظمة السياسية، 

هل ترون أن هناك . لن يذهب إىل مداه(...) أنه ستعرتضه موانع سياسية، لذلك فإن ملفه نعرف 

  جدوى من التحقيق يف ظل إجراءات تكبح الرأي؟ 

   33."موافق لطبيعتها(...) لن نطمئن إىل إجراءات تكييف هذه القضية والبث فيها حبكم 

، ومن دون شك ركز واآلخر هامش لهطبني أحدمها ماملقطع إىل صراع بني ق هذا حييل إلينا     

أن املركزية ستلحق بالسلطة؛ باعتبارها صاحبة القرارات على خالف املثقف الذي تطبق عليه هذه 

 .القرارات

  فشل المثقف و أوهام الذات : 3 

بصور متنوعة للمثقف، من مثقف فاعل معارض "قتل أسعد املروري "حفلت رواية من          

ا يؤرق الواقع االجتماعي ويفضح فساد السلطة، وهذا هو املثقف احلقيقي إال استطاع أن يبوح مب

الفكر، ألنه وية و أن املثقف الذي ظل رهني األنظمة السياسية والتبعية للسلطة فهو مسلوب اهل
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، وهناك مثقف ال ا تتحكم يف إنتاجه السلطة العلياختلى عن دوره كمثقف وأصبح عميال سياسي

أيضا وهو املثقف الذي ينشد أفكارا يصعب ممارستها وتطبيقها على جمتمعه، جيب علينا إغفاله 

فيكون مهه مالحقة هذه الطموحات وحماولة تطبيقها على أرض الواقع لينصدم يف األخري بتبخر 

أفكاره وأحالمه وطموحاته، وهذا ما يشعره باخلسران وبالفشل الذي استمده من جمتمعه املهزوم 

  .  فكريا  ومعنويا

حضنت وجهي بني يدي أحبث يف ظلمة عيّين عن لغة أخرى غري اليت �ا أحرر و�ا " (...)     

كذلك صرت أتوهم الصحافة والصحافيني مجيعا يف (...) أوصل إىل قارئ ينتظر غري الذي يعرفه 

يعيش حالة صراع مع نفسه " رستم معاود"فهنا املثقف   34".غربال السلطة الورقي واإللكرتوين

جمتمعه ومع السلطة فغايته تنوير الرأي العام حبقيقة مالبسات قتل األستاذ أسعد املروري إال ومع 

التسريبات اليت متس السلطة،  ينشر بسبب كتبه من أجل ذلك قوبل بالرفض وملأن مقاله الذي  

فأخذ يلوم نفسه ويبحث عن أخطائه ونواقصه اليت حالت دون نشر املقال، ليكتشف أن لغته 

وأسلوبه خملص وإمنا الندراج املقال ضمن القضايا احلساسة اليت يتخوف الرأي العام من بريئة 

  .تعيق ممارسته لوظيفته املعرفيةجما�تها، لذا فاملثقف اجلزائري يواجه حتديات عديدة 

رة وحريات التعبري وحقوق ففي غري مكان ترتاجع القيم العامة املتعلقة بالعقل واالستنا"     

وكأ�م ال   35"حيث املثقفون هم دوما مصدومون وحمبطون ،خصوصا يف العامل العريب اإلنسان،

يزالون حتت سطوة املستعمر منعدمون بوجوده فا�تمع رهني السلطة واملثقف رهني كل من ا�تمع 

الطاعون واالستعمار شيئان متالزمان وعبقرية كاتبك تكمن يف أنه استطاع أن يفصل " والسلطة 

يغطي باألول على الثاين، وكان ال ميكنه أن يدرج يف روايته حال اجلزائريني البائسة يف بينهما ل

   36"وهران وقتها

أل�ا  ختدم قضية اغتيال املثقف أسعد  "كامو"جند الكاتب يف هذا املقطع يدرج فكرة       

فهو يرى  ،زائرياملروري باعتبار أن االستعمار صورة رمزية للسلطة والطاعون رمز حلالة املثقف اجل

ن تدخل املثقف يف عمل أالتالزم سيلغي أحد الطرفني، أي  ضرورة الفصل بينهما ألن ذلك

وامتداد لصورة السلطة سيؤدي إىل إلغائه بالتايل فقاتل األستاذ املروري مسخر من طرف السلطة 

عزع منذ زمن، فالدور التنويري والتحريري للمثقف الطليعي والنخبوي قد تز  ،أيا يكن"املستعمر 

   37"بعد أن فقد املثقف مصداقيته وبات على هامش الفعل التارخيي
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وظيفته احلقيقية وهي إنتاج  إىل ختليه عن ممارسة ،يعزي علي حرب عزل املثقف واستبداده     

، �ض رستم يومه األربعاء"األنظمة السياسية األفكار واهتمامه بإقحام مقوالته يف ا�تمع ويف 

 ومشيت يف اجتاه جادة األمري عبد القادر عرب شارع مخيسي (...) يري، من رمادي آخر من سر 

   38"هن والروح من أي توقيت، من أي صورة من أي هم، إال من فشلي الالذعذفارغ ال

يف هذا املقطع نلحظ استسالم املثقف واعرتافه بفشله الذريع يف حتقيق أهدافه وطموحاته،        

لنبيه الذي أرقته قضية اغتيال األستاذ املروري مل تفلح كل حماوالته وتقاريره رستم معاود الصحفي ا

ألن هذا الرأي يف حد ذاته مهزوم وراض بالفشل واالستسالم،  ،يف تبيان احلقيقة للرأي العام

فانتقل هذا الشعور املرير إىل نفسية املثقف الذي أصبح يشعر بضعفه وعجزه وهشاشة فكره 

  .ومنطلقاته

    :تمةخا   

من خالل ما سبق التطرق إليه خنلص إىل مفاد القول من هذا املقال الذي عين بصورة         

املثقف بني اإلثبات واالستالب يف رواية من قتل أسعد املروري للحبيب السايح، وقد عرفنا نوعني 

ا املثقف إىل ، وأخرى سلبية امتثل فيهتهامن الصور إجيابية تعمل على تقومي ا�تمع وتصحيح مسار 

السلطة والتمس هلا األعذار من أجل املنفعة، وقد حاولنا تلخيص أهم النتائج اليت وقف عليها 

  :بحث فكانت كاآليتال

هناك من عده وجه من وجوه النظام املؤسسايت اختلفت مفاهيم املثقف من باحث إىل آخر، -

، وجمموعة أخرى صنفته يف مراتب التقليدي ومنهم من رأى أن املثقف هو املتمرد على هذا النظام

   .خارجة عن الواقع االجتماعي إىل عوامل ما ورائية كما هو احلال عند بندا

  .ة على األفراد الذين ينتمون إليها، وليس من اليسر املساس �ايمنللثقافة سلطة وه أن ــــ 

  .وكها فهو أول ممثل هلاـــ يعد املثقف حامل لواء الثقافة املتبين ألفكارها واملعرب عن أمناط سل

لتثري لنا قضية املثقف اجلزائري وما يعانيه من التهميش من " من قتل أسعد املروري"ــــ جاءت رواية 

  .قبل السلطة، باعتباره منوذجا للوعي االجتماعي والثقايف والسياسي

صدق والعدل وحماربة ــ املثقف احلقيقي البد له من االلتزام باملبادئ اإلنسانية العامة اليت تنشد ال

  .الفساد
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، مفادها أن األفكار رشادي انطالقا من بديهيات راسخةـــ املثقف ميارس دوره الرسويل واإل

   .جمتمع عظيم العظيمة هي اليت تصنع

ــــ املثقف الذي يستحق االستهجان هو من يزيغ عن مبادئه رضوخا عند إرادة الدولة وإرضاء هلا 

  .ضمن التيار الرئيسي من أجل احلفاظ على منصبه

  

  :هوامش
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 لـ عز الدين ميهوبي أنموذجا" حيزية": فـن األوبـريـت فـي األدب الجـزائـري

The operetta in Algerian literature"Hizaya" by 
Ezzedine Mihoubi as a model  
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  30/03/2021: تاریخ النشر  20/07/2020:تاریخ القبول  20/04/2020 :تاریخ اإلرسال

  

  

احلديث عامة  حتاول هذه الورقة البحثية الوقوف عند فن جديد مستحدث يف األدب اجلزائري  

واملسرح على وجه اخلصوص، وذلك عرب الكشف عن أسباب حضور هذا الفن يف اخلارطة األدبية 

  .اجلزائرية وواقعه ومنجزاته وإخفاقاته، وأهم الصعوبات اليت اعرتضت طريقه

للشاعر اجلزائري عز الدين ميهويب ميدانا وحقال خصبا للتطبيق ) حيزية(وقد كانت أوبريت   

فما . وإبراز الرؤية والتجربة، من خالل الوقوف عند مضامينها ومجاليا�ا وإرشادا�ا املسرحيةوالتحليل 

  مدى حضور هذا الفن يف املسرح اجلزائري؟ وفيم متثلت مضامينه ومجالياته؟

  أوبريت؛ األدب اجلزائري؛ عز الدين ميهويب؛ حيزية؛: الكلمات المفاتيح
Abstract 
 This research paper attempts to stand at a new art developed in 
modern Algerian literature in general and theater in particular, by revealing 
the reasons for the presence of this art in the Algerian literary map, its 
reality, achievements and failures, and the most important difficulties that 
encountered its way. 
         The Algerian poet Ezzedine Mihoubi's operetta “Hizia” was a fertile  
field of application, analysis and visibility, by standing up on its contents, 
aesthetics and theatrical instructions.To what extent is this art present in the 
Algerian theater? What are its contents and aesthetics  
Key words: Operetta  ;  Algerian literature; Ezzedine Mihoubi ; Heizia; 
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  :مقدمة

إنَّ الناظر لنشأة املسرح اجلزائري يلحظ أن بدايته كانت مع األشكال الشعبية الرتاثية   

لقة املسرحية، وروايات املداحني، وخيال الظل، والكراكوز، وغريها واليت من مناظر الفرجة واحل

تكاد تشرتك مجيعها يف احتواء عروضها على الغناء، والتسلية والرتفيه وأداة ملناهضـة االستعمار، 

رغم املنع التام الذي عرفته هذه العروض فإن هذا النوع من الرتفيه الشعيب ظل يقـدم ببعض املدن 

  .  غفلة من عيون الرقابة االستعماريةبعيدا يف

باإلضافة إىل العروض التمثيلية الشعبية اليت جتمع بني األداء احلركي والغنـاء واملوسيقى    

كانت تقدم يف األعياد واملناسبات الدينية مثل املولد النبوي واحلج ومـا ارتـبط بزيارة القبور 

  .واألضرحة

عربية، خاصة اليت قامت �ا فرقة عز الدين املصري دون أن ننسى الزيارات املسرحية ال  

واليت عرضت جتربتها يف اجلزائر فحازت على رضا اجلمهور ففاق جناحها جناح  م،1922سـنة 

فرقـة جـورج األبيض حسب رأي نصر الدين صبيان، والذي يعلل النجاح الذي حققته هذه الفرقة 

تضمنت  ) فرقة عز الدين(سرحيات اليت عرضتها إلـى أسـباب تتعلـق بنوعيـة العروض نفسها فامل

كما يقول الدكتور عبد املالـك مرتاض أغاين ومواالت شرقية مجيلة، أطربت اجلمهور اجلزائري وقد 

  1يكون إعجابه �ا أكثر مـن إعجابه باملسرحيات

فأقدم بعض , وإثر ذلك بدأ احلراك املسرحي بالظهور كانت بدايته يف املدارس والنوادي  

واة الشباب علـى تقـدمي متثيليات قصرية ممزوجة باألغاين واملوسيقى أما طلبة املدارس اإلسالمية اهل

  .، واليت ال ختلو من الغناء أيضا2فقدموا متثيليـات باللغـة العربية الفصحى

إذن كانت العروض املسرحية األوىل مرفقة بالغناء واملوسيقى، وهذا ما ميز االنطالقة   

ح يف اجلزائر، ويف ذلك يتحدث أمحد بيوض عن اإلرهاصات األوىل للمسرح اجلزائري األوىل للمسر 

كان اجلو يف هذه الفرتة يتميز بصفة خاصة بإحياء السهرات الفنية الغنائيـة التـي كانـت :" يقول

واجلاد والرامي لبعث  3"تعرض خالل اسرتاحا�ا بعض السكتشات، ذات الطابع الفكاهي اهلادف

  .رة ومضمرةرسائل ظاه
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كذلك ارتبط وجود الغناء باالنطالقة الفعلية للمسرح اجلزائري الناطق بالغة الدارجـة   

لعاللو حيث اعتمدت هذه املسرحية يف حل  1926والتـي مثلها عرض مسرحية جحا سنة 

ارتبط بالغناء وبلغة شعبية "عقد�ا على الغناء والطرب، من هنا فاملسرح يف إرهاصاته وبداياته 

  4"فيفة قادرة علـى توصـيل الفكرة وأداء الدور، بل وإطراب املتفرجخ

انطالقا مما سبق هل ميكن لنا أن نقول بأن ارتباط املسرح بالغناء واملوسيقى سّهل وفتح   

ا�ال النتشار أنواع مسرحية غنائية كاألوبريت،؟ أم أنه كان عامال سلبيا وقف يف وجـه تطـور 

  .له عن فن الغناء واملوسيقى؟العـرض املسـرحي واستقال

سنحاول اإلجابة عن هذه الفرضيات من خالل احلديث عن مفهوم األوبريت ودالالته،   

وخصائصه، وحضوره ونشأته يف األدب اجلزائري عامة ومن خالل جتربة عز الدين ميهويب يف 

 ).حيزية(أوبريته 

  :المفهوم والداللة: األوبريت  -1

ة معرَّبة لنوع فين خاص وجنس أديب حمدد السمات، األوبريت اصطالح غريب للفظ  

  .اشتهر يف الثقافات الغربية، وانتقل إىل الثقافة العربية بعد اكتمال أطره الفنية يف الثقافة الغربية

تعددت املفاهيم اليت حاولت اإلحاطة مبصطلح األوبريت تبعا لنشأ�ا وتطورها، فقد   

بريت عبارة عن مسرحية إال لته األوىل عرب التاريخ، فاألو أخذ املصطلح يف التطور والتجدد منذ رح

فهي مؤلف مسرحي "باملوسيقى اخلفيفة  أ�ا تتميز عنها بوجود بعض األجزاء الغنائيـة املرفوقـة

  5"يرتكب من موضوع مرح حيتوي على موسيقى خفيفة ترافق األجزاء املغناة 

اللغة العربية وإمنا هي معربة اللفظة ونتفق يف البداية أن هذه التسمية ليست أصيلة يف   

باإليطالية  Operatta)(فكلمة أوبريت . واليت تدل على نوع من األنواع العروض الفنية اخلاصة

األوبرا الصغرية، وهي عمل مسرحي يصاحبه االوركسرتا ، وحيتوي علي جزءُ مغين واجلزء " تعين 

املوسيقي املسرحي، ميثل الرتكيب  و نوع خاص من أنواع الفنهاألخر حوار كالمي عادي، ف

حوار  "العضوي لألوبرا الكوميدية ولفن املنوعات الذي جيمع بني املوسيقي والرقص والديالوج 

  6"يف سياق الدراما املرتبطة به" كالمي

هذا عن التعريف الغريب وجذوره األجنبية، أما التعريفات العربية لألوبريت فال تكاد   

يطلق اصطالح األوبريت على املسرحية :" ية؛ فنبيل راغب يعرفها بقولهختتلف عن نظري�ا الغرب
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اخلفيفة اليت جتمع بني احلوار العادي بـني الشخصـيات واملقاطع املوسيقية والغنائية اليت تعاجل 

وحتضر فيه املتعة  7" مييل إيل الروح اخلفيفة يف املعاجلة موضوع احلوار بأسلوب موسيقي مسرحي

  .سالة اهلادفةوالتسلية والر 

مسرحية غنائية روائية فكاهية مرحة يتخللها التمثيل "بينما يعترب حممد التوجني أ�ا   

، فهي التقاء جمموعة 8"واحلوار املسرحي والرقص، وال يلتزم احلوار فيها على التلحني جبملة كاملة

  . من الفنون واألجناس األدبية وغري األدبية، مشكلة كوكتاال ممتعا ومجيال

يف حـني يربـطـها حمـمود كامـل بالشـــعر واجلــزل وهـــي الصــورة األولـى التـي ظهرت بـها فـي   

تصــغري كلمــة أوبــرا وهي مسرحيـة غنـائية، تتناول موضـوعا هــزليا فــي :" الوطـن العــريب فيــعرفها بقــوله

وعة مـن األحلــان اخلفيفــة املـتنوعــة والثنـائية أغــلب األحيــان وتكتـب بالشـعر أو الزجـل وتتضـمن جممـ

   9"واجلـماعية، والرقصـات التـي ترتبـط بفـكرة الرواية ويتخـلل األوبــريت حـوار بيـن املمثـلني

أوبريت هو تصغري لكلمة أوبرا، وهي مسرحيه غنائية تتناول موضوعًا فكاهياً يف " فـ   

جل وتشمل عددًا من األحلان اخلفيفة املتنوعة والثنائيات أغلب األحيان، وتكتب بالشعر أو الز 

 ، فهو10" واألحلان اجلماعية، والرقصات اليت ترتبط بفكرة الرواية، ويتخللها حوار بني املمثلني

،  11"مسرحية أين جند املرح والسهولة يطبعان املوضوع واألسلوب اللذين تستعريمها من الكوميديا"

  .مثيل واالستعراض والغناء والرقصكما تستعري بعض تقنيات الت

واملـالحظ على مجيـع هذه التعاريف أنـها أمجعت على أن األوبريت مســرحية تتسـم   

باخلـفة واملرح، والبساطة والنهاية السعيدة، وحضور مجلة من األركان والعناصر اليت تشكل هذا 

  .الفن املستحدث

شاكل االجتماعية بـل إّ�ا تتجاوز جرأ�ـا إنَّ أهم دور تضطلع به األوبريت هو معاجلة امل  

  .12"إلــى انتقـاد السلطـة وغـالبا مــا حتتـوي على عناصر هـزل اجتمـاعي أو سياسـي

وقد تطورت مالمح األوبريت يف القرن العشرين فنيا ومضمونيا فأضحت موضوعات   

يف شكله  –نية؛ ُبين األبريت احلياة اليومية أبرز قضاياه؛ يف قالب مرح، ومن الناحية الشكلية الف

وعلى املشاهد التمثيلية يف قالب مسرحي، وعلى . على احلوارات املؤداة واملغناة معا -احلديث

  .. الرقص واملوسيقى الرشيقة املرحة املصاحبة للمقاطع املغنّاة

  :خصائص األوبريت -2
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    :13ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستخلص أهم خصائص األوبريت  

شعيب ال خيضع للقواعد الصارمة، أحلا�ا بسيطة يسهل ترديدها من قبل نـوع غنائي  - 

  .اجلمهور

  . ويستند على املوسيقى يف أحلـان سهلة وسريعة احلفظ - 

تأيت على شكل حوار كالمي يطرح موقفا دراميا فيه فكاهة وتتخلله مقـاطع غنائية  - 

  .خفيفة

  . �دف للنقد االجتماعي والسياسي - 

  .عيدة عن الواقعية اليت تعرب عن االنفعاالت�ايتها تكون سعيدة ب - 

من كل ما سبق يتضح أن األوبريت هي مسرحية نثرية يتخللهـا بعـض الغنـاء والـرقص  

موضوعها قد يكون الغرض منه النقد لسلوكات اجتماعية أو سياسية أو حىت ثقافية عرب التقدمي 

ديب وفين يعتمد على اللغة وجيمع فنونا فاألوبريت إذن أسلوب تعبريي أ، الساخر الساخروالتقومي 

وبشيء من التفصيل ميكن    .تعبريية متنوعة وخمتلفة تتساوق وتتناسق فيما بينها لتشكل فنا جديدا

اليت متيز فن األوبريت حسب أهم األركان  14لنا من خالل هذا اجلدول أن نستنتج أهم اخلصائص

  :بشدة اليت متثله وحتضر فيه

  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة  1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  218 - 393: ص 

 

398 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        اجلزائر  -نغستاملركز اجلامعي لتام

    :في األدب الجزائري تجربة فن األوبريت -3

يف هذا امليدان تظهر حماولة الباحثة سامية بوعالق يف دراستها النقدية املوسومة بفن   

البحث عن البوادر األوىل لظهور فن ت الباحثة األوبريت يف املسرح اجلزائري، حيث حاول

راء ممن كتب األوبريت مبفهومه اجلديد الذي ارتبط به غداة االستقالل؟ فقامت باالتصال بالشع

يف هذا ا�ال وطرحت عليهم مجلة من التسـاؤالت اليت تدخل ضمن حبثها حول األبرييت يف 

ما هو أول عمل أوبرييت مبفهومه اجلديد عرفته اجلزائر غداة االستقالل؟  :املسرح اجلزائري من قبيل

نطلقا ينري ويوجه ومن هو مؤلفـه؟، ولكنها مل تتوصل حىت إىل أدنـى إجابات من شأ�ا أن تكون م

  . حبثها

وقد أشار حممد األخضر عبد القادر السائحي إىل الباحثة إىل وجود نص قد يكون هو   

تأليف حممد األخضر ) الفتاة البدوية(اآلخر له سبق الريادة يف هذا ا�ال حيمل عنوان 

  .لكنه لألسف نص ضائع مل يتم العثور عليه 15السائحي

وهكذا وجدنا أنه من الصعب علينا : "الصعوبة فتقولوتعرتف سامية بوعالق �ذه   

إجياد أول نص أوبرييت مبفهومه اجلديد يف اجلزائر، أمام عجز أهل االختصاص عن حتديد بداية 

هلذا الفن، فما كان علينا سوى االجتاه إىل مؤلفـات الشـعراء الذين كتبوا يف هذا اجلنس، وحبثنا 

ن أن عثرنا يف نتاج حممد األخضر السائحي على فيها عن أقدم عمل مسرحي غنائي، فكا

وهـي حتتوي على الكثري من ) الراعـي(مسرحية شعرية قد يكون هلا فضل األسبقية حتمل عنوان 

، 1988والذي تـم نشره سنة ) الراعي وحكاية ثورة(الغناء وذلك يف كتابه الذي حيمل عنوان 

كننا مل نصل إىل نتيجة حمـددة باعتبار أن ولقد حاولنا جاهدين التقصي عن تاريخ كتابتها و ل

  16".الشاعر حممد األخضر السائحي مل يكن يعمد يف معظم األحيان إىل تأريخ كتاباته األدبية

هي أول مسرحية ) الراعي(أن مسرحية " إذن ومن خالل ما تقدم فان الباحثة تعترب   

   17."عرفها الـمسرح الـجزائري -أوبريت مبفهومها اجلديد -غـنائية 

حممـد األخضـر السـائحي، عبد : ومن بـني املـؤلفني الذيـن كتبوا يف هـذا املــجال نذكــر  

القادر بن حممد أحـمد الطـيب معاش، عـبد الـله بن حلي، حممد بلقاسم خـمار مـحمد األخـضر 

  اخل.. ميهويبعبد القـادر السـائحـي، عمــر البـرنــاوي أحــمد محـــدي، سليمان جوادي، عز الدين 
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بدأ بانطالقة ضعيفة إال أنه عرف تطـورا "وما نالحظه على النتاج األوبرييت يف اجلزائر أنه   

  18 ..فيما بعد من عشرية إىل أخرى

حبكم  )النصـر واالستشهاد) ( أنـا الجزائـر(سنوات الستينات ظهور عملـني " عرفت و   

عي أن تتسم االنطالقـة بالضعف، أمام أن اجلزائر خرجت للتو من حرب ضارية فكان من الطبي

  . مجهور أغلبه أُِمي

   :هي(بينما ارتفع العدد إىل أربعة أعمال سنوات السبعينيات و.. 

  )حكاية ثورة(

  )عزيز عزيزة( 

  )السخاب األخضر( 

   )مسيرة الجزائر( 

ة مواكبة ملا شـهدته اجلزائـر مـن تغريات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثورات ثقافي  

   .زراعيـة صـناعية فجـاء أغلبهـا يشـيد باالجنازات احملققة

  :وارتفع العدد يف الثمانينات إىل سبعة أعمال هي.. 

  )نداء التـراب(

  )الجزائـر ملحمة البطولة والحب( 

  )علجية وحكاية نصر( 

  )وسام الخلـود( 

قالل وذكرى اندالع وهي أعمال أغلبها كان ختليدا ملناسبيت عيد االست 19 )صـوت األحـرار( 

  الثورة، 

إىل مثانية أعمال  1998إىل غاية 1990يف حني قفز العدد إىل من الفرتة املمتدة من   

  )جزائر الحب( 20وهي

  )سيتيفيس(  )حيزية( 

  )الشمس والجالد( 

  )1945ماي  08( 

  )مصطفى بن بولعيد( 
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  .)خيمة األفراح( )المعقد( 

رتاث لطبيعـة املرحلـة التـي تسـتدعي النهوض باهلمم وهي أغلبها أعمال ترتبط بالتاريخ وال  

وقد أحصت الباحثة سامية بوعالق جممل األوبريتات من سنة ، 21 ..وإحياء بطوالت األجداد

  :22اآليتفـي اجلدول ، نذكر بعضها  1998إىل غاية سـنة  1964
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  :حيزية نموذجا: تجربة عز الدين ميهوبي في فن األوبريت  -4

واحدة من أشهر قصص احلب املمنوع يف الرتاث الشعيب اجلزائري، واليت  تعد قصة حيزية  

عملت املخيلة الشعبية على حتويرها بالزيادة تارة، والنقصان تارة أخرى، فحاكت روايات كثرية 

  .عن �ايتها، ومصري عاشقها بعد وفا�ا

" اجلزائر غنائية امرأة من"وبريت لعز الدين ميهويب كتب على غالفها هي أ) حيزية(  

وهي قصة وأغنية تداولتها  1997وطبعت ألول مرة بتاريخ ديسمرب 1995كتبت بتاريخ يناير 

األلسن وجسدت يف أعمال سينمائية ومسرحية، وغناها املغنون أمثال خليفي أمحد، عبد احلميد 

فحيزية هي بطلة قصة حب واقعية جرت أحداثها يف أواسط القرن " عبابسة، رابح درياسة، 

) كلم شرقا  500تبعد عن اجلزائر بـ (اضي بني منطقة سيدي خالد الصحراوية جنوب بسكرة امل

  23كلم شرقا  300ومنطقة بازر سكرة القريبة من سطيف تبعد عن اجلزائر بـ 

أعاد الشاعـر عـز الديـن ميـهويب إحـياء وصياغة قصـيدة حـيزية فــي شـكل عـمل فـين   

غنائي وحـىت الرقـص، جـاءت فـي سـبع لوحات حـملت العـناوين يـجمع بـني األداء املـسرحي وال

دمـعة فـي العـني، البئر واخلـيمة، زينـة الـبنات، الــرحلة إىل التـل، قـال احلادي، رؤيـا وختـاطر، غضـبة (

مركزة مطابقة للمنت، إذ صّورت قصة حيزية من بدايتها إىل نقطة "وقد جاءت ) أب، مـوت حـيزية

وأدت وظيفة تناصية بامتياز حني شرحت مضمون املنت وبيّنت حمتواه، فرتاوحت بني النهاية، 

الواقعي واخليايل، وسعت إىل اإلحالة إىل األماكن واألحداث، واحلالة النفسية للشخصية الرئيسية 

وهـي مــواقف جـاءت فـي صـراع درامـي  24.. "حيزية، وما عانته من جراّء حّبها البن عّمها سعيد

ويعود سبب أو مغزى الشاعر عز الدين ميهويب يف كتابة قصة حيزيه يف إميـانه بضرورة  .25يطبـس

الوفاء للرتاث الشعىب العريق، ولقد حافظ الشاعر على الكثري من احلقائق التارخيية هلذه القصة إال 

لرغبـة تولدت من ا" أ�ا مل تسلم من ملسات خياله، يقول عز الدين ميهـويب عن أوبرييت حيزية 

الواعية وامللحة يف إعادة بعث الرتاث الوطين اجلزائري يف أشكال حداثيـة أصـيلة تسـتمد قو�ـا 

كما أن .. وإبداعها من عبقرية الشعب اجلزائري وذاكرته الزاخرة باملواقف والبطوالت والتضحيات

الرتاثية اخلالـدة عملية اجنازي أوبريت حيزيه تدخل ضمن مشروع اجناز سلسلة من األعمال الفنية 

على حد قول الكاتب عز الدين . 26"وكفى".. حيزيه"فان لنا " روميو وجوليت"وإذا كان للغرب 

  .ميهويب
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  :مضمون األوبريت ولوحاتها . أ

سـنوات مـن بـعـد مـوت حـيزيـة، حـينما يـطلب سـعيد مـن الشاعر ابن  27تبدأ األوبـريت  

اتب يبني من خالل ذلـك املقـام الـذي استدعي كتابة قيطون ختليد حيزية، يف قصيدة رثائية، والك

  :هذه القصيدة اليت تعد من املوروث الشعيب اجلزائري

  وحيزية؟: ..... سعيـــد

  .دمعة في العين جرح في القلب: ابن قيطون

  ..ما أقدرت ننساها: سعيـــد

   28يا مجدد في األحزان..يا معزي بعد أعوام: ابن قيطون

ينظم هذه القصيدة ثالث أيام فقط من موت حيزيه، رغم بعض  مما جعل ابن قيطون  

الشك يف هذا الزعم، فكيف مبحب يطلب من شاعر رثاء حبيبته بعد ثالثة أيام فقط من موت 

  :حبيبته؟

بجاهك اسيدي خالد تطفي ناري .. في أدموعي .. ال ما زالها حية بين أضلوعي : سعيـــــد

  .وإجماري

  .. واللـي يحـمل نـار فـي قلـبو يبـان للنـاس دخـانها.. ـ أنت عاشـق: ابن قيطـون

   ـ أنت عـاشق هـادف في حـبك.. و يـا ويـح مـن حـب نجمة و في اللـيل خـانها

  .وأنا رايـح انظم ـ ـأقصيدة ـفي حيزيــة اللي حبيتها

  29اهبالي زاد آسيدي.. قول .. قول .. آسيدي .. عمري ليك ومالي ليك : سعيــــد

للوحة الثانية يصور لنا عـز الدين ميهويب عالقة احلب الطاهرة اجلميـلة اليت سادها يف ا  

ويـرسم . احلـب والتـي تـربط بني سـعيد وحـيزية حيـنما كـان يعـد أحـدمها اآلخـر بالـوفاء واإلخـالص

مـرمها، فـي بيـئة لـنا بنبـرة ميـألها الكثـري مـن احلـزن حـال حـبيبان خيـشيان املسـتقبل، واكتشـاف أ

  :حمـافظة جـدا تأنف مثل هذه القصص مما ينبئ بنـهاية مأسـاوية هلـذه القصة

  ..عارف إيجي يوم ويقولوا الناس اثنين حبوا بعض وماتوا: سعيــد

  !من الحب: .. حيزيـة

وعـارف .. عارف بالـلي أنـا يتـيم وجـدي خـاللي مـال كثـير وعـمي هـو اللـي رباني: سعيـدـ 

  .وعـارف باللـي مـا نخونكش طـول عمري.. باللـي أنـت زينة بنـات العـرش 
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وعـارفة باللـي النـاس رايـحة تـعرف اليـوم .. وأنا عـارفة باللـي والـدي هـو كـبير العـرش : حيزيـة

  .وعـارفة باللـي مـا نخـونكش طـول عمري.. واال غــدوة رانـا نحبـو بعـض 

  .زية موشوم في دمياسـمك يـا حـي: سعيــد

  .وأنا ما نبدلش بيك رجال الصحراء والتل: حيزيـة

  .30إذا أفسد الملح ما كان شي يملحوا"وناس بكري قالوا : سعيـد

أما يف اللوحة الثالثة فيصف لنا الشاعر حلظات درامية عاشها البطالن حيزية وسعيد،   

  ): حدس حمب(ث أمر للمحبني بدأها بتصوير احلزن واحلرية والشك الذي راود حيزية يف حدو 

  :البنات تتغنـى

  يا خــيـــة.. حيرانَه  حيزِيـــة        مالـــك.. زِينَـــة البنَــــاْت 

ْلبـــك مهـــموم يا خـــيـة         والّ مسُكـــون    31بِبلـــيـة.. قـَ

بني، ويصدق ذلك احلدس وتزول تلك احلرية ألن أباها يصله خرب ووشاية عن عالقة احمل  

فيصف لنا الشاعر وقع كالم الناس على والد حيزية، وألن التقاليد ال تسمح، والشرف ال يقبل 

املساومة، يقرر والد حيزية  الرحلة إىل التل يف الغد دون اصطحاب سعيد، رغم حماولة أم حيزية 

 كل ذلك كي ال يالحقه الناس باهلمز واللمز وحفاظا على  .ردعه عن قراره لكن دون جدوى

  .. شرفه

  .ما يمشيش مع المرحول.. سعيد يبقى في الصحراء : الباي

  ..هذي أول مرة ما يروحش فيها معانا: األم

  .. وآخر مرة: الباي

   واش اعمل حتى يبقى هنا: األم

  .ويجيب لي في العار.. هذا عام وأنا نسمع في كالم يدور بين الناس : الباي

  .رجعت لكالمك اللوالني: األم

  "علة الفولة من جنبها : " الباي

  األب واش تقصد؟

 32.. نقصد توجد عالقة بين سعيد وحيزية: األم
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وألن وقع الفراق ال يطيقه احملبون يروي لنا الشاعر حيزية تتسلل ليال ملقابلة سعيد،   

  .وختربه بأن الركب مرحتل إىل التل غدا، مودعًة إياه، جمددًة لعهد الوفاء القائم بينهما

  :حيزية تغين

  غَـدا نَعود.. َفالَ تـَْقلَــْق            لإَلى التّ .. َغدا نَرحــْل 

  َشــدا الراحــلين َفطَير      اَألمــِل         مـــوكب وودع

  في ترحــالَِنا أبـــدا و     فــي حلـي          أنَا أهــواك

  :سعيد يقول

  ـــاءتْ َتجمعـنَـا             وتُبعدنَا إَذا شَ  األْقــدار هي

  عَلى َكَفيــِن َتجمعـَنا              فـََتسحُقَنا إَذا جـــاءتْ 

َليــَت الطَّير  33َتسمعـَنا             فـََتحمُلَنا إَذا جـــاءتْ  فـَ

أما يف اللوحة الرابعة فيصف لنا الكاتب على لسان الراوي ركب حيزية الـذي هـمَّ   

 تلك اللحظة، وهي ترتقب رؤية سعيد، مث كيف أصبح بالرحيـل واحلالة اليت بدت عليها حيزية يف

  .سـعيد بعـد رحيل حيزية

 :الــــراوي

  التـَّلْ  اُقو البْل َنحــو رِْكبوا الجحاْف في األبَكار         و

  الّنهار َشاو ْت حد ما َشـاف    اتطُــْل          .. حيزِية حيـرانَة 

ـــْل               ِوين   فـي المحَفلْ  ِوين الَفاِرسسعيد زِيـن الكُّ

..............................         ....................  

  يوم ما رحَلْت َقمـرة من    سعيد وحدو فـي حيـــرة          

  حيزِية في قْلبو جمــرة لَيُلوا وْنهاروا مـهمـــوم                

  درو موُشومواللي في ص     احســره       .. يْشكيـي ِلمن

  34الُقــدرة هذا الَخطْــرة              وأْلُطْف يا رب قَاُلوا جن

أمـا فـي اللوحة اخلامسـة فيصور لنا حالة والد حيزية النفسية، فقد آمله شيوع خرب حبهما   

لدى الناس مجيعا، فصار يغضب من مساع أي كالم فيه تغين باحلب واهليام، يروي لنا الكاتب 

لشيــخ أمحــد بـن البـاي هلـذا األمـر مع أحد احلداة وهو يتغنـي بكـالم عــن احلــب ووهلـه عـدم حتمـل ا
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ويصـور لنـا تلك املـشادة الكـالمية التـي دارت بينهـما وانتـهت بصــفع امحــد بــن البـاي هلذا 

  :احلـادي

  و إذا قلت لرياح واش فيها؟: الحادي

  .هاقلت كلمة زايدة تندم علي: البـاي

  وإذا قلت العاشق واش فيها: الحادي

   35ويصفعه.. قلت لك: الحادي

يشتد العشق بسعيد من فرط غياب وفراق حمبوبته، فقد مّرت شهور وفصول وال أثر   

حليزية ولطيفها ولركبها، ويسوق لنا الشاعر رؤيا لسعيد جاء فيها أن حيزيه متوت، ويدور بينهما 

  :مه فيقولحوار تراجيدي، فيتمثل حيزيه أمـا

  دمعك على خدك جراي حيرانة: سعيــد

  دمعي من حبك جراي في ليلتك: حيزيـة

  وقدك َذاِبل كي لرماش حيرانة: سعيــد

  ما يطير طير بال لرياش ويجيلك: حيزيـة

  في منامي شفتك في موت قربانه: سعيــد

  عمر العاشق كي يفوت خسرانه

  عمر العاشق ورقة توت ذبالنه: حيزيـة 

  36تها لقدار يا حليلكواذا خطف

يف اللوحة أيضا يصف لنا الشاعر سوء حالة حيزية النفسية واجلسدية، باإلضافة إىل قلق   

  :األم على ابنتها وطلبها منها أن ترحم نفسها وترمحها

  .ما يفرحش حالك يا مضنونتي.. يا حيزيـه شهرين مروا يا بنتي وأنت تذبالـي : األم

  .سعيد هو سباب ضريراكي عارفة واش بي، : حيزيـة

واحد منا يموت بوك من غمو وإال أنت من .. إذا دام الحال على حالوا .. يا بنتي : األم 

   ..هنيني يا بنتي وهني قلبك. وإال أنا من حزني عليكم ..عشقك

  .. أنا اللي نموت: حيزية

  فال الشر وال فالك: األم 
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  .37هذا مكتوبي: حيزيـه

ويف اللوحة الثامنة واألخرية يزداد شوق حيزيه إىل سعيد ومل يبق هلا إال أن تناجيه رغم   

، فيشّتد مرضها وتسوء حالتها، فيقرر والدها العودة �ا إلـى سـيدي خالـد إال أ�ا ...بعد املسافة

ليت تلفظ أنفاسها وهي يف طريق العودة بعد أن تطلب من أمها أن تساحمها على جرمية احلب ا

ارتكبتها، وأي جرمية هذه اليت ارتكبتها؟ أهي احلب؟ مث تستسمح أمها يف أن تغين لسعيد آخر 

  . أغنية

  :حيزية تغني

  يا ولفي لفراق مراره

  غداره.. والدنيا ديما

  اخساره.. إذا مت ايقولوا

  حيزية زينة لبنات

  حبيتك يا ولد العم

  واللي حبك ما يندم

  ما خنتك واهللا يعلم

  المماتحبيتك حتى 

  هذي وصية مني ليك

  خليها وشم بيديك

  حيزية تسنى فيك

  38في قبرها بعد الممات

تسقط حيزية ميتة في أحضان أمها وفي يدها قارورة سم تناولته "ويف املشهد اخلتامي   

ورغم غرابة طريقة مو�ا فإن االتفاق أن مو�ا كان بسبب تفاقم وسوء حالتها  .39لتنتحر وتموت

، وقد خّلف مو�ا ندما عظيما من والدها حيث متـىن لو أنه استطـاع أن يعـيدها النفسية واجلسمية

أمـا سـعيد فلم يعد يسعه احلزن، وغرق فـي بـحر من األحزان . إلـى احلياة ليـزوجها مـن سـعيد

  .واآلهات، يقول يف وصف وصول خرب موت حيزية

   :سعيد يأتيه الخبر فال يصدق ويغني
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  كونيخذوني إليها وال تتر 

  فروحي إليها ونور عيوني

  خذوني إليها خذوني

  أنام وأصحو بغير جفوني

  خذوني أليها وال تتركوني

  40تمزق قلبي وزاد جنوني

واحلقيقة التارخيية تؤكد أنَّ وقع خرب موت حيزية على سعيد كان كالصاعقة، فقد أصبح   

  .هائما بني الوديان و الصحاري

على عادة الشعراء القدامى يف  –قرب حبيبته ويف �اية األوبريت يقف سعيد عند   

قرب حيزية، يف شكل ) القرب(فيقف ويستوقف ويسائل الطلل  -وقوفهم على الطلل يف قصائدهم

  .مناجاة داخلية تراديدية عميقة، لكن دون جميب وال جواب

  :سعيــــد

  يا قبرها حيزيه أين

  إني أنا غض اليدين

  يا قبرها أحببتها

  وأموت عشقا مرتين

  يا قبرها

  ما عدت ألمح ظلها

  أو صرت أسمع صوتها

  حيزيه غابت أينها؟

  .يا قبرها

  .41هالّ ترد فأسمعك

يف األخري يستسلم سعيد للحقيقة ولقدر اهللا، ويدرك أن كل شيء بيد اهللا ولكل أجل    

كتاب، ويف هذا داللة بّينة أن اإلنسان املسلم بصفة عامة مهمـا تفاقمـت أحزانه فسيعود يف 

  :ري إىل خالقه طلبا لرمحته وعفوهاألخ
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  :سعيد بإيقاع آخر

  ويا اْنواو َال ْتصِبي    َال اتهِبي       يا رِيــاح

  َال اطُُلوا       ويا برور ما اْنَخِبي ويا انْـجوم

  ُغْلبي زاد ويا ارمـاْل الَ اتِهلُّو        ويا احباب

  َال ْتِجبِ  َال ْتعلُـوا        ويا اعمار ويا أْطيار

  .42رِبي ُكّل شي ْف يد لُّوا          ـــــــوأيــام ال تغـ

  :الحدث الدرامي والصراع في األوبريت . ب

يعد احلدث الدرامي من العناصر األساسية يف فن األوبريت الذي يُكتب بأسلوب   

بداية األحداث، تشكل الصراع، بلوغ (مسرحي، حيث برزت ركائز البناء الدرامي اخلادمة للقصة 

، باإلضافة إىل البناء الفين الذي مجع يف طياته مجلة من الفنون واألجناس من )وة، االنفراجالذر 

سرد، ومتثيل وغناء، وموسيقى، مما جعل احلدث الدرامي فيها يأيت يف مشاهد منفصلة تنقل مجلة 

ة من املواقف واألحداث اليت عاشها حيزية وسعيد، مع ما شكله الغناء من زيادة التأثري وإثار 

  .العاطفة وجعل املواقف الدرامية أكثر عمقا وقوة

يتسم فيها احلدث بالتقطع عاقته كثرة املواقف اليت تعرب عن املشاعر ) " حيزية(فأوبريت   

الذاتية باستخدام الغناء بأداء تعبريي يرتجم العواطف واألحاسيس واالنطباعات، وبإلقاء متفاوت 

ائية على شكل لوحات تقطع تسلسل اخلطاب جمسدة بني املشاهد التمثيلية احلوارية والغن

، واألوبريت جاءت يف شكل صور جاهزة وليست يف شكل )حيزية(باقتضاب مواقف من قصة 

) حيزية(تسلسل وترابط لألحداث، ولقد ركز الشاعر فيها على أهم املنعرجات اليت شكلت قصة 

  .43"وصنعت هلا الشهرة 

اللوحاتية أن خيلق عنصر الصراع فكل لوحة هي  من خالل قفزاته"وقد استطاع الشاعر   

إن اهتمام عز الدين ميهويب مل يكن منصبا باجتاه عامل الفن  .تصعيد نفسي باجتاه ذروة معينة

فتقسيمه لألوبريت إىل لوحات يدخل يف إطار رغبته يف كسر اإليهام ورسم إيقاع داخلي متميز 

على تعددية الفنون الداخلة يف تركيبه من  للنصوص سعيا منه لتحقيق شكل فين ومجايل منفتح

  .44.."شأنه أن خيلق عالقة خمتلفة عند اجلمهور
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  :اللغة واألسلوب . ت

إنَّ الدارس ألوبريت حيزية يلحظ بشدة هيمنة اللهجة العامية على النص، ويرجع ذلك   

شاهدا  ليكون راويا) بن قيطون(االختيار ألن ميهويب استدعى شخصية تراثية واقعية هي شخصية 

  . فكانت اللغة تراثية مشحونة باإلحياءات والرموز.. هلذه القصة

يعود إىل املزيد من حماولة حتري ) "حيزية(ولعل االجتاه إىل الكتابة بالغة العامية يف   

الواقعية خصوصا وأن شخصيات األوبريت وبيئتها هي بيئة بدوية شعبية إذ ال ميكن أن يكلف 

ربية الفصحى وذلك لواقعية املوضوع والتصاقه بالبيئة البدوية، مث إنَّ الشخصيات النطق بالغة الع

الغرض منهما كان الكشف عن بعض السلوكيات اليت تلتصق يف هذه البيئات التقليدية من أجل 

  .45.."نقدها مما جعلهم يلتمسون الصدق لتبليغ الرسالة إىل كافة فئات ا�تمع

ميهويب بأسلوب لغوي يعتمد على العامية حيث لعز الدين ) حيزية(فقد جاءت أوبريت   

حيث رصد لنا عز الدين  .عزز نصه بالشعر امللحون احململ بشحنات من احلكم و األمثال

اللي حتبوا : (من مثل) حيزية(ميهويب مجلة من األمثال واحلكم الشعبية املبثوثة على طول أوبريت 

.. الفرح ماعندو عايلة(، )معة يبكي ا�ار احلداللي ارقص يوم اجل(، )واللي تكرهوا جانبه.. قابله

يا معزي (واللي كرهين ما حفريل قرب، .. اللي حبين ما بىن يل قصر( ، )واحلزن عندو عايلة ووالد 

قطرة قطرة وتتمال (، )وزينة اإلنسان فمه.. زينة الثوب كمه(، )يا اجمدد يف األحزان.. بعد أعوام

إذا شفت الطري بشارة، (، )علة الفولة من جنبها(، )شي ميلحو اذا افسد امللح ما كان(، )الساقية

  ..)واذا ريشو طار خسارة

وقد أضفت هذه األمثال واحلكم على النص جوا ثقافيا تراثيا شعبيا ممتعا، حيث جيد   

  .القارئ املتعة واالستمتاع وحيمل معاين وعرب من شأ�ا التأثري على الفرد وا�تمع

كسر رتابة النص الشعري، ودفع " لفصيحة فعمل توظيفها على أما اللغة العربية ا  

القارئ للرتكيز عليها باعتبارها تنويعا لغويا يستقل بأبنيته وتراكيبه عن باقي املقاطع، ولكنه ينسجم 

  .46.."معها يف الوقت ذاته خادما موضوع املسرحية ومغزاها العام

    :47ذكر منهاوقد حقق توظيف اللغة العربية يف األوبريت غايات ن

 إبراز مقدرة الشاعر عز الدين ميهويب الشعرية.  
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  إبراز صوت الشاعر املعاصر الذي ميتزج بصوت الشاعر الشعيب لريويا قصة جتاوزت

  .احلدود اجلغرافية والزمانية، ووحدت املاضي واحلاضر

 تناسب النفس الطويل يف اللغة العربية مع السرد والوصف..  

  معرض البوح واملناجاة، فعّرب عن معاناة سعيد يف حب حيزية جاء التعبري بالفصحى يف

وحزنه عليها بعد وفا�ا، لينقل القارئ من مستوى احلكاية الواقعي االجتماعي إىل 

 . مستوى داخلي نفسي هو وجدان العاشق

  :الشخصيات في األوبريت . ث

 )حيزية(ه أما رسم الشخصيات يف األوبريت الواقعية عند عز الدين ميهويب يف أوبريت  

وقد تعددت وسائل . فيها فنجد أن الشاعر قد وفق إىل حد ما يف رسم األبعاد الفنية لشخصياته

  :وطرق التشخيص يف األوبريت، نذكر منها

  :الّتشخيص بالمظهر - 

والذي بواسطته نتعرف على الشخصية من خالل مظهرها وبشكلها وقوامها، ومكانتها   

ره قول الشاعر، حيث ركز على املكانة االجتماعية اليت حتضى االجتماعية وطبيعتها، وهذا ما يظه

  : �ا حيزية فهي ذات عز وجاه

  :الفتيات يغنين

  يا قمرة ضوت الخيام      حيزيه يا بنت الباي     

  ومهرك ما عندوش اسوام قلبك يخفق للي جاي      

  يا بنت العزة والجاه   حيزية يا غالية علينا       

  .48فينا       من ولهو في حبك تاهقلب سعيد يسمع 

ويذهب الشاعر يف تشخيصه لسعيد هو اآلخر إىل بيان حالته االجتماعية فهو يتيم   

األب وعمه هو صاحب الفضل عليه فهو من قام برتبيته وهو باإلضافة إىل ذلك صاحب مال 

  :وجاه وحمب خملص وويف البنة عمه حيزية

  ..ثنين حبوا بعض و ماتواعارف إيجي يوم ويقولوا الناس ا: سعيد

  من الحب: .. حيزية
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وعارف بللي .. عارف اللى أنا يتيم وجدي خاللي مال كثير وعمي هو اللي رباني: سعيد

  .وعارف باللي ما انخونكش طول عمري.. أنت زينة بنات العرش 

و إال  وعارفة باللي الناس رايحة تعرف اليوم.. وأنا عارفة باللي والدي هو كبير العرش: حيزية

  .عارفة باللي ما نخونكش طول عمري.. غدوة رانا انحبو بعض و

  ..اسمك يا حيزية موشوم في دمي: سعيد

  49و أنا ما نبدلكش بيك رجال الصحرا والتل: حيزية

  :التشخيص بالفكر - 

ويظهر ذلك يف شخصية األم من خالل تصـرفها حبـكمة عنـدما يكتـشف األب أمـر   

  .ة وسعيد وحتـاول األم �دئة زوجـها وإقنـاعه بـأن احلـب ليس أمـرا مشـينااحلـب القـائم بيـن حيـزي

  ..نقصد توجد عالقة بين سعيد وحيزية: األب

  هذا كالم ما يزيد ما ينقص: األم

  ..معنى هذا انك عارفة: األب

  50ما فيهاش عيب اذا حبو بعضهم وتزوجوا.. هما اوالد عم و: األم

  :إيقاع األوبريت  . ج

يت عز الدين ميهويب يف شكلها بني احلوار النثري والغناء، وهي بذلك تنتمي متزج أوبر   

لألوبريت الواقعية حيث يتغري وزن األغاين املوظفة أيضا من موقف إىل آخر حسب مقتضى 

احلال، فاختالف الوزن يرتبط باختالف املوقف فاملوقف الرومانسي الفياض يناسبه الرمل مما جيعله 

ء والتلحني يف حني أن املتقارب أليق باملوقف الثاين الذي يناجي فيه سعيد أكثر مالئمة للغنا

  51.املخاطب ا�هول أنتم بأن يقوم بأخذه إىل حيزية لرؤيتها

فاملالحظ على جرسها املوسيقي اإليقاعي أ�ا أوبريت ذات حس مأساوي وموسيقى   

ن أجل رسم الشخصيات ولذلك عمد الشاعر إىل تنويع البحور م. حزينة خبامتة تراجيدية

وتطويرها ومحل آراء وأفكار الشخصيات وختري مواقع تكثيف العاطفة وإضفاء جرس وموسيقى 

 .الوزن املناسب على كلمات احلوار واألغاين املناسبة

  :الغناء  . ح
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أما عن اخلطاب الغنائي فقد كان حضوره مكثفا يف األوبريت، وجتلى ذلك يف مجلة من   

يغين، يغنني، تغين، يرد الغناء، ينتهي من الغناء، إيقاع اللحن املميز " ل اإلرشادات املسرحية مث

الطابع الرتاثي الذي وسم النص، وانسجم " ، حيث عكس هذا اخلطاب الغنائي 52..."لألغنية

مع بيئة حيزية البدوية اليت تعتد باملوروث الشعيب، وتلهج ألسنة أهلها مبختلف األغاين واملواويل يف 

باعتبار الغناء ركن من أركان  53.."اغ والعمل، كما تناسب مع صيغة األوبريتأوقات الفر 

  .األوبريت املعاصر

حيث امتزج يف األوبريت احلوار بالغناء والرقص واملوسيقى، وتوزع ذلك على لسان   

واملالحظة اليت نوردها حول  .شخصيات عديدة مثل حيزية وسعيد، والفتيات، واحلادي وغريها

  .نائية يف األوبريت أ�ا جاءت يف معظمها بالعامية مناسبًة لطبيعة الشخصيات وبيئتهماملقاطع الغ

أما من حيث الوظائف اليت أد�ا املقاطع الغنائية، فنجد أ�ا سامهت بشكل أو بآخر   

وعّربت عما خيتلج يف أعماقهما من مشاعر الشوق، " يف كشف احلالة النفسية للعاشقني 

  :على حنو ما جنده يف املقطع األيت 54.."اقواملناجاة ولوعة الفر 

  :حيزية تغني

  إلى التلّ .. غدا نرحل

  نعود غدا.. فال تقلق

  وودع موكب األهل

  فطير الراحلين شدا

  أنا أهواك في حّلي

  55"وفي ترحالنا أبدا 

اليت عملت فيها األغنيات على ربط اواصر النص عن " باإلضافة إىل الوظيفة البنائية   

  .56.."على األحداث، وتلخيص املواقف، ووصف األماكن والشخصيات وغريها طريق التعليق

إنَّ اشتمال أوبريت حيزية على احلوارات املغناة كجزء رئيس، وحضور املوسيقى مع   

وعدم اكتفاءها بالتمثيل باحلوار امللفوظ ليدل داللة واضحة على أ�ا تنتمي . األحلان وسهولتها

 .شروطه وخصائصههلذا الفن حمققة الكثري من 
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الشخصيات، اللغة واألسلوب، املوسيقى : ومن خالل تتبعنا لبعض عناصر األوبريت    

مل تتخذ بعدا " الغناء يف أوبرييت حيزية، ميكننا القول حول فن األوبريت يف اجلزائر أن جتربة 

ليسا "ببني ، إال أن الباحثة بوعالق ترى أن هذين الس57"عميقا فالنتاج يرتاوح بني القوة والضعف

أصل العلة اليت تعاين منها األوبريت يف اجلزائر فالسبب أدهى بكثري فما فائدة وجود ملحنني 

وخمرجني إذا مل يتوفر لدينا نص يرقى إىل مسرحية غنائية تتوفر فيها جل اخلصائص الفنية، ويعترب 

عن دراسة وختصص هذا املطلب من املستحيل حتقيقه إذا مل جند كتاب أكفاء ينهضون �ذا الفن 

عميقني، وخصوصا أمام فرض الشعراء دون املتخصصني يف جمال املسرح سيطر�م على هذا ا�ال 

  . 58.."مع جهلهم ألدىن خلفيات الكتابة يف هذا اجلنس املسرحي

وميكن تلخيص سبب التضارب القائم يف األوبريت اجلزائرية من ناحية بنائها الفين     

  :59النقاط التالية واملشاكل اليت تعيقها يف

  إنَّ أغلب كتاب األوبريت يف اجلزائر هم شعراء يفتقرون لألدوات الفنية الالزمة لإلبداع يف

هذا ا�ال مما أضفى على نصوصهم مسحة من الفتور والضعف الفين فهم مل يأخذوا هذا 

  .الفن ال عن دراسة وال عن تكوين، وإمنا دافعهم التجربة والتحدي

  األوبريتية ليست ناضجة لعدم وجود مؤلفني خمتصني يف هذا ا�ال مث إن من جتربة الكتابة

أتيحت هلم فرصة الكتابة يف هذا ا�ال مل يصلوا إىل درجة التمرس واإلجادة ألن إنتاجهم  

 .كان يف أغلبه مناسباتيا وحمصورا يف عدد يرتاوح بني النص الواحد والثالث

  ائر إال غداة االستقالل فهي حديثة العهد به فالنماذج إن هذا اجلنس املسرحي مل تعرفه اجلز

اليت بني أيدينا ال تعكس جنسا يف حد ذاته وإمنا تعكس جمهودات فردية وقد تراوحت بني 

 .القوة و الضعف

 الشعر، النثر : صعوبة الكتابة يف هذا الفن والذي يتسم بالتعقيد جلمعه بني مجلة من الفنون

  .املسرح

 ئريني بفن األوبريت كو�م ميثلون اجتاه اللغة العربية املثقفون ثقافة كالسيكية جهل الشعراء اجلزا

فال أحد منهم خترج من جامعة عصرية، فخوضهم لتجربة الكتابة األوبريتية مل يكن نتيجة 

 .دراسة و دراية خلصائص هذا الفن
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 ،وكثريا ما   إن أغلب ما كتب من أوبريتات كان مناسباتيا مما جعل اإلنتاج يتسم بالضعف

 . كانت الغاية من وراء الكتابة يف هذا اجلنس هي الكسب املادي وحتقيق الشهرة

 عدم وجود دراسات نقدية أخذت على عاتقها تقومي هذا الفن يف اجلزائر. 

 ميش هذا الفن على مستوى البث التلفزيوين�.  

  :خاتمة

اجلزائر مع التطبيق على من خالل هذه الوقفة النقدية اليت خصصناها لفن األوبريت يف     

، توصلنا إىل عدد من النتائج ميكن اإلشارة إىل )حيزية(جتربة عز الدين ميهويب من خالل أوبريته 

  :أمهها فيما يأيت

إنَّ األوبريت جنس غريب النشأة والتطور واالصطالح، وهو فن وأدب غنائي  .1

صوصيات املوضوع يشرتك مع األوبرا يف الكثري من األدوات إال أ�ا حتتفظ هلا خب

  .وشخصياته والزمن القصري وبساطة وسائل العرض و�اية العرض واملوضوع

الشعر والغناء والرقص والتمثيل عرب  يتضايف معهاإّن األوبريت هي مسرحية نثرية  .2

احلوار والسرد، واالستعراض، �تم بنقد السلوكيات واملشاكل االجتماعية والقضايا 

 .، باإلضافة للمضامني العاطفية املليئة باملغامرات والتسليةالوطنية والتارخيية اجلادة

قصة ذات بناء درامي يف قالب مسرحي، : تتمثل مسات وخصائص األوبريت يف .3

وتعتمد على األداء التمثيلي املسرحي حبوارات سردية، وأن تكتب هلا حوارات 

األبعاد  شعرية ونثرية قابلة للتلحني والغناء، وااللتفات إىل املوضوعات ذات

 .العاطفية واالجتماعية

إن موضوعات األوبريت هزلية تتسم باخلفة واملرح ولكن هدفها ليس الضحك   .4

كغاية يف حد ذاته وإّمنا هو الضحك البَـَناء الرامي إىل تقومي السلوكيات 

وإصالحها، فالدعابة يف األوبريت بقدر ما تكون مسلية بقدر ما تعكس واقعا مرا 

تزخر بروح الكاريكاتري الساخر واملتهكم بعيدة عن العمق  ومأساويا، أغانيها

 .العاطفي
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حملمد األخضر السائحي أول  -حسب بوعالق  –) مسرحية الراعي(ميكن اعتبار  .5

مسرحية شعرية غنائية ذات بناء فين ناضج، بشرت بعودة فن األوبريت يف اجلزائر 

 .مبفهومه اجلديد الذي عرفته اجلزائر غداة االستقالل

كن القول بأّن ارتباط املسرح بالغناء واملوسيقى سّهل وفتح ا�ال النتشار أنواع مي .6

مسرحية غنائية كاألوبريت، ومل يكن عامال سلبيا وقف يف وجـه تطـور العـرض 

والدليل أّن املسرح اجلزائري واصل . املسـرحي واستقالله عن فن الغناء واملوسيقى

دهار ومل تعقه هذه العقبات، بل نؤكد أ�ا  مسريته وشق طريقه حنو التطور واالز 

 .كانت خطوات تقدم �ا لألمام يف سبيل الرقي واإلبداع

استغل عز الدين ميهويب األوبريت يف الرتويج لقضايا وطنية وتارخيية واجتماعية   .7

 .والدفاع عن أخرى، حبيث استطاع أن يقدم رسالته وفق الوسيلة اليت يراها مناسبة

. ريت حيزية تنتمي لألوبريت الواقعيةالتطبيقي نرى بأن أوبمن خالل العرض   .8

وذلك اعتبارا للموضوع االجتماعي العاطفي الذي أثارته، واللغة واألسلوب الذي 

 . صيغت به

حازت أوبريت حيزية مجلة من السمات واخلصائص اليت وهبتها الصفة االوبريتية   .9

 .من خالل العناصر الشكلية واألسلوبية والغنائية

فقد اعتمدت على الشكل النثري والشعري، وعرض املضمون ضمن فصول   .10

ولوحات ومشاهد، واالعتماد على املوسيقى واألحلان، واألداء الغنائي، والبناء 

 الدرامي

على عكس ما ترومه من ضحك ومرح وسخرية  –مضمون األوبريت حيزية جاُد  .11

 .ت بصلة للسخريةبالتسلية والرتفيه إال أنه ال مي -رمبا–رغم ارتباطه  -

 

 :هوامش
                                                           

نصر الدين صبيان، ظهور احلركة املسرحية يف اجلزائر بني التأثري األجنيب الفرنسي والتأثري العريب الشرقي، جملة  1

   99.ص 1985.سوريا  13الكاتب العريب، العدد
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خملوف بوكروح،  :هة املشتاق وغصة العشاق يف مدينة طرياق يف العراق، حتقيق و تقدميأبراهام دانينوس، نز  2
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   .16ص   ،1998
خملوف بوكروح، املسرح اجلزائري يف رحلة البحث عن مؤلف، جملة األقالم، وزارة الثقافة واإلعالم، دار اجلاحظ،  4

   .167، ص 1980آذار، السنة اخلامسة عشرة، ، 06 بغداد، العراق، العدد 
5 Dictionnaire de la langue Français Encyclopédie et noms propres, 

Alpha, Italie, 2ème éd, 1994.  P: 908  
، ص  1999املسرح املوسيقي، ت، سامية توفيق القاهرة ، اهليئة املصرية العامة لكتاب  تيمور أبا شدزي، 6

123  

  27ص 2000.دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط، . نبيل راغب، دليل الناقد الفين7 
   .143، ص 2،ج 2،1999يف األدب، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان طحممد التوجني، املعجم املفصل  8
   .3ص  1977حممود كامل، املسرح الغنائي العريب، دار املعارف، مصر، د ط،  9

 .، ص 2000إبراهيم ذكي خور شيد، األغنية الشعبية واملسرح الغنائي، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب 10

52  
11 José BRUYR; l'opérette, PUF, paris, 2ème éd, 1974. P: 06. 07.  

طارق مجال الدين عطية، حممد السيد حالوة، مدخل إىل مسرح الطفل، مؤسسة حورس الدولية، مصر، د ط،  12

  140.، ص  2002
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   83. ص
مذكرة (، دراسة يف موضوعاته وبنائه الفين، 1998-1964مية بوعالق، فن األوبريت يف املسرح اجلزائري، سا 14
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حممد األخضر عبد : ينظر... عدة مشايخ أشهرهم الشيخ حممد بن الزاوي والشيخ بلقاسم شتوحة القرآن على 

تراجم و خمتارات من الشعر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، د  .روحي لكم: القادر السائحي

   -138. 137، ص1986ط، 
  7 0صسامية بوعالق، فن األوبريت يف املسرح اجلزائري،  16
   .71املرجع نفسه، ص  17
   .72، ص املرجع نفسه 18
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ينولوجيا القراءة عند آيزرنومفي  

Phenomenology of Reading at Iser 
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يعرف اليوم املنضوية حتت ما ، يف الدراسات النقدية املعاصرةاألساس ركيزة اليعد القارئ 

ال ميكن فصله عنها، حيث  ،عل يف العملية اإلبداعيةافالبعد البنيوية، باعتباره العنصر  باجتاهات ما

املعاين الكامنة داخل  تكشفالنص األديب، فمن خالل تفاعله مع النصوص تلتعالقه مع  وذلك راجع

ومل يعد النص هو الذي ميارس  ، فمن دون القارئ يصبح النص شكال جامدا ال حياة فيه،املساحة النصية

إىل يلج السلطة على القارئ وإمنا يقوم القارئ هو اآلخر مبمارسة سلطة على النص حىت يستطيع أن 

 .ما هو غائب يف النصتكملة عامله ويشارك يف 

 .غانغ آيزر لفو مينولوجيا، و نو قراءة، في، قارئ :يةالكلمات المفتاح

Abstract: The reader is an essential pillar in critical studies, which fall 
under what is today known as post structuralism, as it is the active 
component in the creative process process from which which it cannot be 
separated from it due to its relationship with the literary text. Through its 
interaction with texts, the meanings underlying the textual space are 
revealed. Without the reader, the text becomes a static form that has no life 
in it. In addition, the text is no longer the one that exercises authority over 
the reader, but the reader also exercises authority over the text so that he can 
enter its world and participate in completing what is absent in the text. 
Key Words: The reader - Reading - Phenomenology - Wolf Gang Iser 
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  توطئة

ص تنوع املناهج النقدية شهدت الساحة النقدية املعاصرة زمخا غري مسبوق فيما خي 

  .اختالف إجراءا�ا وآليا�ا التحليليةبوتعدد النظريات الرامية إىل مقاربة النصوص، 

السياقية، (راحل متظهرت يف عدة اجتاهاتمبه قد مر د أنّ جيواملتتبع حلركة الفكر النقدي،    

نقدية وركزت على املتلقي، ، هذه األخرية اليت قلبت موازين املعادلة ال)النسقية، ما بعد النسقية

خاصة منذ سبعينيات هذا القرن، و  ،التلقي األديب من أهم انشغاالت الدراسات األدبية يعدّ حيث 

قضية  الرغم من أنّ ب، اا من حماور الدراسة النقدية حاليأصبح موضوع التلقي حمورا أساسيفقد 

 تارخيية إال مؤخرا نتيجة عوامليبد مل  التنظري هلا اإلبداع منذ القدمي، إال أنّ  يةحركالتلقي رافقت 

بعدما  مجالية التلقي األملانيةللقارئ ظهرت  االعتباروعلى أساس إعادة  ،سياسيةو  واجتماعيةو 

الفت يف املناهج ما بعد  ة حيث أصبح املتلقي يشكل بؤرةالنسقيو  السياقية تناسته املناهج

هذا القارئ يشكل البؤرة النقدية الالفتة  حيث أصبح الذي تناسته املناهج ، هذا األخريالنسقية

، وفتح ا�ال اموازين العملية النقدية بُرمَّتها بعد نسقية، وهذا التغري قلب امللالنتباه يف املناهج 

واسعا إلرساء دعائم تأريخ جديد للعمل األديب مع هانز روبرت ياوس، والتأسيس آلليات قراءة 

اليت استلهمتها نظرية التلقي ماهي املقوالت اإلجرائية  .ريز غانغ آ ولفو جديدة للعمل األديب مع 

هل تبلورت الفلسفة التأويلية مع كل من غادامري وهيدغر؟  و و  من الفلسفة الظاهراتية مع هوسرل

لك القيمة املرجوة للقارئ، أم ال تعدو كو�ا جمرد اسرتاجتية جاءت تنتائج هذه املسامهة يف إضفاء 

   وجية يف مضمار النقد؟لتمارس قفزة إبستيمول

  مينولوجيا القراءة عند آيزرنو في 

تعد مدرسة كونستانس األملانية  رؤية نقدية جديدة يف الرتكيز على أمهية القارئ ودوره البارز      

مقاربة من املقاربات النقدية احلديثة   ةأي ضدتكن نظرية التلقي مل فيف التفاعل مع النصوص، 

  ...لتفكيكية كالشكالنية والبنيوية وا

ولقد نشأت نظريات القراءة والتلقي والتأويل استكماال للجوانب اليت أمهلتها البنيوية "     

وجتاهلها للظروف االجتماعية والتارخيية عن حدود النص  فهدفها  ،باعتمادها على احملايدة النصية

بيعتها  وبنقل مركز الثقل األمسى وضع العملية اإلبداعية يف دائرة التواصل اإلنساين بالنظر إىل ط

 أي أنّ . 1"القارئ  - النص، إىل جانب النص -من اسرتاتيجية التحليل من جانب املؤلف
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مؤلف            نص، إىل املعادلة البنيوية اليت :  املناهج النقدية املعاصرة قلبت موازين املعادلة

بعد البنيوية انبثقت عدة مناهج وخالل مرحلة ما  .نص            قارئ :تعطي أمهية بالغة للنص

مسامها يف يف دراسا�ا األدبية باعتباره الركن األساسي الضوء عليه وجعلته  ةسَلطمأشارت للقارئ 

  .ص األديبدينامية الن

وذلك يف مشروعه  ،أول من اهتم بالقارئ يف املدرسة األملانية Jaussياوس يعّد كما      

كمفهوم ؛  الل مجلة من املفاهيم واإلجراءاتمن خ -مجالية للتلقية للتلقي أو حنو مجالي -اجلمايل 

  .كل املفاهيم اليت جاء �ا ياوس بالقارئإذ تتعلق  ، )أفق التوقع واملسافة اجلمالية واندماج اآلفاق(

منحى مغايرا نوعا ما من فلسفة ياوس اليت أعادت االعتبار  Iserتحى آيزر كما ان       

فآيزر حاول شرح أبعاد القراءة وآليات الفهم عند   ،مفهوم أفق التوقعللتاريخ األديب عن طريق 

نظرية التلقي مرتبطة أن يالحظ واملتتبع يف هذا ا�ال ، ذلك القارئ أو املتلقي للنص األديب

عن طريق أعالمها هوسرل  -أغلب املفاهيم اليت جاءت �ا هذه الفلسفة الذاتية  ، ألنّ بالظاهراتية

ولقد تأثر آيزر أشد التأثر  ، قد حتولت إىل أسس نظرية ومفاهيم وحماور إجرائية  -ورومان انغاردن

، وهذا ما سنركز عليه يف هذه  الورقة البحثية، من خالل املفاهيم واألسس يمينولوجينو بالتيار الفي

  .النظرية اليت جاء �ا آيزر

  :مينولوجيا والمفاهيم المؤثرة في نظرية التلقينو الفي/ 1   

  Phénoménologie:مينولوجيانو الفي -  1-1

 Husserlنولوجية بالفيلسوف األملاين إدموند هوسرل ينومييرتبط اسم الفلسفة الف    

Edmund  هوسرل بلور كون ،  ذاع صيتها يف بقية الدول الغربيةالذي بشر �ا يف أملانيا، مث

وإمنا بتحليل الذات ج الذات، أيت بتحليل األشياء خار معرفة العامل ال ت نظريته على افرتاض أنّ 

ميكن أي العلم الذي يدرس خربة الوعي  ،م بالتعرف على العامل، بتحليل الوعينفسها وهي تقو 

حدى أاملوضوع، كان / القول إّن املشروع الفينومينولوجي، الذي يبحث يف ثنائية الذات 

بعد وظهرت ضمنه أطروحة ما يالفلسفية اليت تأسست عليها نظرية القراءة فو  املرتكزات النظرية

إىل طرح الصعوبات ... ولعل هذا ما دفع جورج بوليه " :بو حسنأيقول أمحد ) ظواهرية القراءة (

فهم هذه النظرية مرتبط أساسا باملقاربة  الفلسفية اليت تثريها نظرية التلقي، ويرى بأنّ و  النظرية
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صاغ هوسرل وقد  2"النصو  القارئاملوضوع، أو بثنائية و  الظواهرية اليت اهتمت بتداخل الذات

  :مفهومني مؤسسني للنظرية اجلمالية وطورمها من بعده الناقد انغاردن ومها

املعىن املوضوعي  ويقصد به هوسرل أنّ "  Transendance: مفهوم التعالي- 1-1-1

 الظاهرة قائم على الفهم ونهكإدراك   حمضا يف الشعور، أي أنّ  ىنينشأ بعد أن تكون الظاهرة مع

اخلايل من املعطيات و  املعىن املوضوعي أنّ  حيث ونابع من الطاقة الذاتية والتفسري الفردي اخلالص،

 عند هوسرل مرتبط بعمليات املعىنفالسابقة ينشأ بعد أن تكون الظاهرة معىن حمضا يف الشعور، 

املوضوعي املعىن  مفهوم التعايل هو أنّ  أي أنّ  ، 3" هو خالصة الفهم الفردي اخلالصو ، الفهم

إذا كان هوسرل حيدثنا عن و  اخلايل من املعطى املسبق ينشأ بعد أن تكون الظاهرة معىن خالصا

أما انغاردن فقد  .خالصة الفهم الفردي اخلالصو  ذات متعالية فاملعىن عنده مرتبط خبربة الوعي

تقوم على  ظاهرة عّدهب ،ل مفهوم أستاذه للتعايل ومنحه بعدا إجرائيا بتطبيقه على األدبعدّ 

وأخرى متغرية مادية وهي بنية  Compréhensionبنية ثابتة منطية وهي بنية الفهم : بنيتني

، و�ذا الشكل يتحدد املعىن بنتيجة التفاعل ما واألساس األسلويب للعمل األديب  Texteالنص

 أنّ  يرىكونه  ،تعايل على األدبانغاردن مفهوم الطبق لذلك . 4"بني بنية النص وفعل الفهم 

  .املعىن حيصل كنتيجة للتفاعل بني النص وفعل الفهم الذي ميتلكه القارئ 

هي قدرة العقل على توجيه ذاته : l'Intentionnalitée :مفهوم القصدية:1-1-2

التمثل، فنحن ال نعتقد فحسب أو نرغب فحسب و  متثيلها إلنه ميتلك خاصييت التوجهو  حنو أشياء

كما . ء ما ولو كان اعتقادنا غري واقعي أو نرغب فيما ال يوجدبل نعتقد بشيء ما أو نرغب بشي

ل عالقة مع موضوع ما، ما دام الوعي دخِ الوعي يقصد أن يُ  تعين االجتاه حنو موضوع، أي إنّ 

القصدية هي اليت تتيح إمكانية  ما دام الوعي هو دائما وعي بشيء ما، إنّ و  ليس وعيا خالصا،

ملعطيات الل الفهم الذايت والشعور القصدي مستبعدا اينشأ مفهوم القصدية من خ وصول 

املعىن حسب هذا  إنّ "، هوسرل العودة إىل األشياء ذا�ا ، وهذا هو شعاروالتجارب والقيم السابقة

ل من التجربة واملعطيات السابقة، وال من معايري التفكري احلتمي بل يتشكل من شكّ املفهوم ال يُ 

، ويف هذا إلغاء لالفرتاضات املولدة لعملية الفهم وبناء اآلينقصدي خالل الفهم الذايت والشعور ال

، ويقتصر دور القارئ إضافة إىل �يئته الذاتية اآلنية عريف إلدراك الظواهر قوامه الذاتلنظام م
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أو خلق سياق به سلسلة من  ،مل األديب على جلب قناعات مسبوقةلكشف عناصر الع

  .5"خالهلا تقييم خمتلف مسات العمل  املعتقدات والتوقعات اليت يتم من

  لقد حول انغاردن كذلك مفهوم القصدية من طابعه املثايل ا�رد إىل حقيقة مادية         

، كما جعل عملية الفهم تتأسس اصر اليت يتشكل منها النص األديبتتحدد إجرائيا من خالل العن

ئم على عامل يوجد يف ذاته وآخر وإدراك النص بقصدية إنغاردن قا ، ضمن بنية النص األديب

  .يوجد خارجه وهو املتلقي

، والنقد سان يف بناء املعىن بفعل اإلدراكركزت على الدور املركزي لإلنالظاهراتية الفلسفة     

مينولوجي ال يركز على العمل األديب نفسه بل على خربة القارئ وعلى هذا األساس كانت نو الفي

  .لقراءةلنظرية ا متهيدااألخرية هذه 

 Lecture: القراءة -  1-2

، سواء يف مجيع احلروف أو يف الكلمة الواحدة أو تعين اجلمع والضم: معناها اللغويالقراءة يف    

  .جبمع األلفاظ يف اجلملة أو العبارة

وقبل أن تكون حتليال ملضمون هي إدراك حسي لرموز اخلط "  يف معناها يف االصطالحيأما    

، يف االصطالح النقدي املعاصر، نالحظ هناك كثرة مفاهيمية ملصطلح 6"هلا وتعرف هلا وتذكر 

 ات، وذلك لتعدد النظريات املهتمة بالقراءهلاالقراءة فليس من السهل حتديد مفهوم شامل 

ومن .التواصلية والتفكيكيةو  السوسيونقدية والسيميائيةو  الشعريةو  التأويليةو  النفسيةو  مينولوجيةنو الفي

في فيها عادة ليست هي أيضا بالقراءة التقبلية اليت نكت" القراءة النقدية املعاصرة  نّ البديهي أ

معىن النص قد صيغ �ائيا وحدد فلم يبق إال العثور عليه   ، اعتقادا منا أنّ بتلقي اخلطاب سلبيا

ة ت بالسطحية والبسيطالقراءة املعاصرة ليس أي أنّ . 7"كما هو أو كما كان نية يف ذهن الكاتب 

ل والتحليل والتفكيك ألجزاء النص، وهي القراءة اليت تستوجب التأم" ، بل هي للنص األديب

أنّنا يف "  -التلقي يف األدب  -يف كتابه  Joseph Jart، ويرى جوزيف يورت الفهم والتفسري

به القراءة نصب ذاتنا على األثر وأّن األثر يصب علينا ذواتا كثرية فريتد إلينا كل شيء فيما يش

، فـَُتلزم القارئ على حتليل وتفكيك لقراءة هي تفاعل بني قارئ ومقروءأي أّن ا. 8"احلدس والفهم 

  .وتفسريه اهأجزاء النص حىت يتمكن من فهم معن

  :هيميز تودوروف بني ثالثة أنواع من القراءة  :مستويات القراءة -1-2-1
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ت قضية شخصية أو إجتماعية أو هي معاملة النص كوثيقة إلثبا :القراءة اإلسقاطية -1-2-2

يتوجب على املتلقي أي حياول إثبات ما جاء يف الوثيقة فيصبح النص هو الشاهد على و  تارخيية،

تنطلق من مفهوم يرى أّن " هذا اإلثبات مبمارسة ضاغطة من طرف القارئ كما أن هاته القراءة 

خر، ولذا فإّن مهمة الناقد آل لتحوله ترمجة تبدأ من شيء أصلي أوالنص األديب هو عملية نقل 

أي أّن القراءة . 9"تتمثل يف توجيهنا حنو الطريق املعكوس الستكمال الدورة والعودة إىل األصل

   .غري أصلي، فهي ال تركز عليه وتنطلق من خارجه ياثانو  ئاالنص شيترى اإلسقاطية 

لق من الصعوبات اليت ، فهي تنطوتسمى أيضا بالقراءة الشارحة" :القراءة التعليقية -1-2-3

يا من النص موضوع يثريها الفهم املباشر لنصوص معينة، وميكن تعريفها بكو�ا جزءا داخل

نص تكون كلماته ومجله صعبة، ال يتيسر للقارئ العادي فهمها، فالقراءة : مثال. 10"املناقشة

  .الشارحة حتاول أن تبسط وتشرح الكلمات املعقدة بكلمات بديلة للمعاين نفسها

وهي قراءة النص من خالل شفرته يف ضوء سياقه الفين  والنص  :القراءة الشعرية -1-2-4

هنا خلية حية تتحرك من داخلها مندفعة بقوة حتطم كل احلواجز بني النصوص  ولذلك فإّن 

  11القراءة الشعرية تسعى إىل كشف ما هو يف باطن النص، وتقرأ فيه أبعد مما هو يف لفظه احلاضر

لقراءة الشعرية هي قراءة مجالية، تنظر إىل األدب على أنّه شكل مجايل هدفه إحداث أي أّن ا

  .املتعة يف ذات القارئ

  Lecture Phénoménologique: مينولوجيةنو القراءة الفي -  1-3

مينولوجية مع هوسرل وهايدغر نو القراءة الفي: القراءة يف احلقل الثقايف الغريبمن أهم نظريات     

، مبعىن أن ارة عن ذات واعية تتفاعل مع النص، ومتنحه وجودهاليت ترى بأن القارئ عب " ريدماوغ

، فال ذات بال موضوع وال موضوع كيا وتفاعليا بني الذات واملوضوعالظاهراتية تعقد اتصاال إدرا 

  .12"بال ذات 

ط مفاهيم تعتمد على الفهم الذي يقوم بإسقا" القراءة   ، يرى بأنّ ريدماأما هانز جورج غ    

سياقية تارخيية وأحكام مسبقة على النص لتأيت مرحلة التأويل اليت تواجه تلك األحكام املسبقة 

هو من بلور أفق التوقعات الذي استفاد منه ياوس  Gadamer ريوغادم.  13"مبعطيات النص 

جند التصور ، و )أفق االنتظار(ولكن بصيغة مفهوم آخر  ،يفا إجيابيا يف قراءته  اجلماليةووظفه توظ

حني ) ما األدب ( ذلك يف كتابه و  الظاهرايت كذلك عند الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر
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إّن األدب يف نظر سارتر ليس شيئا يف ذاته وإمنا هو كيان معطى "  .يقدم إجابة عن القراءة

خطوط العمل األديب يبقى جسدا بال روح وجمرد  وهذا يعين أنّ . 14"يتحقق وجوده بفعل القراءة 

  .سوداء على الورق يف غياب القراءة والقارئ هو الذي مينحه الروح ليبعث من جديد

 :العالقة الديالكتيكية بين القارئ والنص -  2

  :التفاعل بين القارئ والنص -2-1

 Roland Barthesاالهتمام بالقارئ كانت بوادره منذ أن نادى روالن بارت  إنّ       

يوية ركزت على النص وأغلقته، ولكن يف مرحلة املا بعد جتاوزت البن مبوت املؤلف، صحيح أنّ 

العناية واالهتمام بالدراسة من طرف تودوروف  ىأفكارها وفتحت النص ما جعل القارئ يلق

Todorov وأمربطو إيكوUmberto Eco ومنه فقد جاءت نظريات القراءة يف مرحلة ما ،

يد املؤلف زمنا طويال مع علماء النفس ومؤرخي بعد احلداثة لتعيد االعتبار للمتلقي بعد أن تس

  .األدب

كائنا   ووالقارئ يف جممل النظريات الكالسيكية مل يكن إال مستهلكا  وهو �ذه الصفة يغد  

، يستقبل معناه الواحد ويف ذات اآلن يستعيض عن قراءته، مبا فقطخارجيا يستقبل العمل كوديعة 

  اءة النص يف معظم احلاالت معوضا إياها بقراءة غريه هليوجه إليه لتفسريه كما يستغين عن قرا

ته ما هو دوره ؟ وما عالقو من هو القارئ الذي تريده نظرية التلقي األملانية ؟ : وهنا يطرح التساؤل

  النص ؟ب

قبل أن نتطرق إىل مفهوم القارئ ودوره يف املدرسة األملانية جيب أن نشري إىل حقيقة ال 

هو أول من اهتم بالقارئ يف نظرية  Hans Robert Jaussت ياوس بد منها أن هانز روبر 

، وذلك من خالل مجلة من املفاهيم بينه وبني النص التلقي األملانية وبالعالقة التفاعلية اليت حتدث

  .املسافة اجلمالية واندماج اآلفاق، كأفق التوقعات و اإلجرائية اليت تقدم احلديث عنها

 غري أنّ  ،بالقراءة والتلقي إىل جانب ياوس ن الباحثني املهتمنيكذلك م  Iserويعد آيزر      

منحى مغايرا يف دراسته للعملية اإلبداعية وذلك برتكيزه على شرح أبعاد القراءة وآليات  اختطآيزر 

،  أبرز القضايا يف نظريته النقدية الفهم وركز كثريا على العالقة بني النص والقارئ اليت تعترب من

غانغ آيزر اجلمالية هي تلك العالقة الديالكتيكية اليت جتمع بني  ولفو يف نظرية  فنقطة البدء

، ويرد آيزر هذا ل بينهما يف ضوء اسرتاتيجيات عدةوتقوم على جدلية التفاع" النص والقارئ  
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مينولوجيا وجهت اهتماما شديدا حنو نو مينولوجي، حيث يرى أن الفينو التفاعل إىل االجتاه الفي

ه ال جيب أن ينصب اهتمامنا على النص األديب فقط، ، وأكدت على أنّ ل األديب الفينمدراسة الع

ومن هنا .  15"بل أيضا ومبعيار مساو باألفعال املتضمنة داخل االستجابة اجلمالية هلذا النص 

فة آيزر يف تركيزه على العالقة الديالكتيكية بني النص والقارئ كان نتيجة تأثره بالفلس يتبني لنا أنّ 

حيث تركز يف تعاملها مع األدب على التقارب بني النص  ،وتعاملها مع األدبالظاهراتية 

  .والقارئ

ويرى آيزر أن الشيء األساسي  يف قراءة كل عمل أديب هو التفاعل بني بنيته ومتلقيه        

بالنص دراسة العمل األديب جيب أن �تم ليس فقط  نظرية بإحلاح إىل أنّ هذه هلذا السبب نبهت 

والتفاعل عند آيزر . ملرتبطة بالتجاوب مع ذلك النصالفعلي، بل كذلك وبنفس الدرجة باألفعال ا

قائم على أساس التأويل عند القارئ مبا يتجاوز ظاهر النص إىل ما وراء النص من معان، و�ذا 

ه، غوص يف أعماقالتجاوز يقوم القارئ بعملية ردم الفراغات اليت يرتكها النص، وتدفع القارئ إىل ال

حتصل عملية التبادل والتأثري بني النص والقارئ، فاملعىن يف حيث حبث تثري لديه عملية التخيل 

ه ليس ذايت هذه احلالة ينتج من خالل التفاعل بينهما، فالعمل األديب ليس نصا بالكامل كما أنّ 

ل مهمة يقوم �ا القارئ من أو  االثنني، ومن هذا يتبني لنا أنّ بني القراءة ولكنه تركيب والتحام 

خالل اتصاله بالنص هي التأويل، وذلك بتجاوز ظاهر النص  إىل باطنه بإعمال خياله يف سد 

  .النص يف األخري يبقى بنية ناقصة ال يعرف الكمال  ثغرات النص، ألنّ 

عن هذا التفاعل  Iserيتحدث آيزر  Lacte de Lectureومن خالل كتابه فعل القراءة     

النص ذاته ال يقدم إال مظاهر خطاطية ميكن من : " حيدث بني النص والقارئ فيقول الذي

خالهلا أن ينتج املوضوع اجلمايل للنص، بينما حيدث اإلنتاج الفعلي من خالل فعل التحقق ومن 

، القطب الفين والقطب اجلمايل: ما للعمل األديب قطبني قد نسميه هنا ميكن أن نستخلص أنّ 

القطب الفين يكمن  أي أنّ . 16"املؤلف والثاين هو التحقق الذي ينجزه القارئ األول هو نص 

يف النص املتحقق عرب النسيج اللغوي وما يضمنه املؤلف يف نصه  أما القطب اجلمايل فهو التحقق 

، ومنه فالعمل األديب ال يتحقق إال من خالل التفاعل ينجزه القارئ عرب عملية القراءة الذي

  .نص املؤلف والقارئ املتبادل بني
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هو أّن الالمتاثل "،  فريى م النفس االجتماعي لتوضيح أفكارهولقد استفاد آيزر من أحباث عل   

، فالتفاعل بني شخصني يف احلقل االجتماعي مثال ال حيدث شرط التفاعل بني النص والقارئ

نان على بعضهما بشكل أقوى إال عندما جيهل كل واحد منهما هوية اآلخر، أل�ما حينئذ يكو 

البعض تصورا غري مطابق للحقيقة ويتصرفان على أساس هذه الصورة املفرتضة عن بعضهما 

بايا مدركا خلفالالمتاثل هو شرط الديالكتيك بني النص والقارئ  فإذا كان القارئ .  17"البعض 

 Iser، هلذا يشدد آيزر استيطيقيجدل هناك ، فمن املنطقي أن ال يكون النص ويعرف مؤلفه

  .على ضرورة الالمتاثل بني النص والقارئ 

 -واالهتمام بطبيعة العالقة بني النص والقارئ ليست اكتشافا جديدا حسب رأي      

وهذا ما تكشف عنه الكتابات "  ، رغم أ�ا تبدو جديدة يف مظهرها وأسلوب طرحها -آيزر 

يف رواية ترتسرتام  Laurence Sternاليت أرخت لنشأة الرواية حيث يالحظ لورانس سترين 

إال أن يقسم عملية اإلبداع إىل قسمني  ( ... ) شانداي أنه لن جيرؤ مؤلف ما حيرتم دور القارئ 

فال بد أن يعطي املؤلف شيئا يقوم املتلقي بدوره بتخيله وهذا من أجل إبقاء خياله نشطا ومشغوال  

ومنه فالعالقة بني النص .  18"كذلك نشاطا ومشغوال   -كمبدع   -مثلما يكون خيايل  أنا 

والقارئ عالقة قدمية وهلا إرهاصات عديدة فيما كتب بعض املنظرين والفالسفة يف عصور سابقة، 

رتكز أساسا ي ذينولوجي الينوميولكن ما تتميز به مداخالت آيزر أ�ا تنطلق من طريق التعامل الف

نولوجيون ينوميمايل، والنقاد الفعلى التساؤل حول القراءة، وبشكل أكثر عموما حول اإلدراك اجل

 .اليت تتناسب مع العمل األديب) املستمعون أو املشاهدون ( يهتمون خبربة القراء األفراد 

  : أنواع القراء -  2-2

 يف االعرتاض على املقاربات البنيوية اليت تشدد على أنّ   Jaussمع ياوس Iserيشرتك آيزر    

 التفاعل بني النص والقارئ، فإّن هذا األخري يسهم أو يشارك ألنه إذا مت" ، املعىن كامن يف النص

يف صنع املعىن، واملعىن الذي يصنعه القارئ خمتلف عن املعىن الذي صنعه املؤلف قليال أو كثريا، إذ 

   .19"ال  ميكن ألي ناقد أن يزعم أنّه قد أمل إملاما تاما باملعىن الذي أراده املؤلف

اهلرم يف عملية التلقي وبناء املعىن،  فقال آيزر بالقارئ الضمين، وقال  قمة عتليالقارئ ي ألنو     

ثايل وولف بالقارئ املرتقب الذي يضعه الكاتب يف اعتباره أثناء الكتابة، وقال ريفاتري بالقارئ امل
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املتشرد  القارئ غري الربيءببارت  قالو  –حبسب هولب  - هتذوقالذي فهم النص فهما تاما و 

  .السابقةوص واإلشارات النص بعدد من

هو بناء خالص ينطوي على استحالة  :Lecteur idéalالقارئ المثالي  -2-2-1

ة لالتصال حبيث ميتلك دليل املؤلف نفسه،  وفضال عن أنّه يفك الشفرات املتحكمة يف نَ يَـ نْـ بَـ مُ 

استفاء  أن يفصح عن النوايا أيضا، وعليه كذلك أّن يكون قادرا علىمطالب بنظام النص، فإنّه 

  . ، وهو الذي يوجد يف اللحظة اليت تسبق اإلبداعأن ميتلك دليل املؤلف يهوعل. معىن التخيل

ميثل القارئ األعلى " Lecteur super) : الجامع ( القارئ األعلى  -2-2-2

جمموعة من املخربين الذي يلتقون دائما عند النقطة احملورية يف  ، Michel riffaterلريفاتري

، والقارئ األعلى مثل  من خالل ردود أفعاهلم املشرتكةتايل يؤسسون وجود واقع أسلويبالنص وبال

يبني ميشال ريفاتري من .  20"أداة استطالع تستعمل الكتشاف كثافة املعىن املسنن يف النص 

، فالقارئ له فقط بواسطة أدوات لسانية اخلصائص األسلوبية مل تعد حتدد خالل قارئه األعلى أنّ 

  .الكبري يف حتديد اخلصائص األسلوبية الدور 

وهو مفهوم طرحه الناقد   Lecteur Expert :)الخبير ( القارئ المخبر -2-2-3

وملفهوم القارئ ) أسلوبيات العاطفة ( ستانلي فيش من خالل منظور نقدي يتوجه للقارئ أمساه 

  :روطاملخرب جمموعة من الش

  .القة اللغة اليت كتب �ا النصبط أن يكون هذا القارئ قادرا على التحدث* 

، ا املستمع الناضج عند مهمة الفهمأن يكون متمكنا من املعرفة الداللية كتلك اليت يستعرضه* 

ي اخلربة بوصفها شيئا منتجا ومفهما ألوضاع معجمية واحتماالت أ(وهذا يشتمل على املعرفة 

  . )وهلجات أخرى ، تنظيمية وهلجات خاصة ومهنية

  .كفاءة أدبية  أن تكون له* 

ما يف يعمل بكل ) أنا ( نه قارئ حقيقي مضمر إ، ارئ اخلبري ليس قارئا حقيقيا حياوالق    

  .استطاعته ليجعل نفسه خمربا

وهذا القارئ  ، جاء به الناقد وولف" Lecteure visé: القارئ المقصود  -2-2-4

رة اليت يكو�ا أو الصو  ، لفأيضا متخيل القارئ أو فكرة القارئ كما هي مشكلة يف تفكري املؤ 

، إذ تظهر بأشكال خمتلفة داخل النص وهي اليت حتدد نوع القارئ فباستطاعتها املؤلف من القارئ
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وميكنها أن ترتسم يف ضوابطها وقيم القارئ املعاصر يف املواقف والنوايا  ، إعادة توليد القارئ املثايل

أي أن القارئ املقصود هو الذي يضعه . 21"الرتبوية واالستعدادات املتطلبة من أجل التلقي 

   .املؤلف يف ذهنه قبل تدوين العمل األديب

  :المفاهيم اإلجرائية عندآيزر -  3

   Lecteur implicite:القارئ الضمني  -3-1

وظائف جزئية يؤدون مجيع القراء  آيزر أنّ يرى ، ل عرضنا ألنواع القراء السابقنيمن خال    

العمل األديب ينطوي  فقد وجد أنّ  .بني النص والقارئ) التماهي ( وهي عاجزة عن وصف عالقة 

متضمن يف النص، يف ، بصورة ال شعورية وهو ساسية على متلق قد افرتضه املؤلفيف بنياته األ

، فهو به متاما مفهوم اللغة عند دوسوسريمفهوم القارئ الضمين يش إنّ . شكله وتوجيهاته وأسلوبه

 ، غري أنّ ةيقصودة وجهة حتقق وظيفة تواصلبصورة مقصودة أو غري م حتديد يوجه العمل األديب

ريفاتري (يف النظرية األدبية املعاصرة عند املعروفة يتجاوز أصناف القراء  أنّ القارئ آيزر بإحداثه هلذا 

بأن له جذوره املغروسة " ، وهو بذلك يؤسس لقارئه الضمين ويرى )وستانلي فيش وأروين وولف

وليس القارئ الضمين سوى دور القارئ املسجل أو املكتوب داخل النص (...) يف بنية النص 

القارئ الضمين ليس له وجود حقيقي،   أي أنّ . 22"إن القارئ الضمين بنية نصية خالصة (...) 

ه دور مكتوب يف كل نص ويستطيع كل قارئ نَ كِ وهو ليس شخصا خياليا مدرجا داخل النص ولَ 

فإّن دور القارئ الضمين جيب أن يكون نقطة االرتكاز لبنيات النص اليت  منهأن يتحمله، و 

  .ستجابةاالدعي تست

نشبهه أو نطابقه قارئ ال وجود له ولكن له جذور متأصلة يف بنية النص  وال ميكننا أن ه إنّ      

 ومصطلح القارئ الضمين استعاره آيزر من مفهوم واين بوث حول املؤلف. " بالقارئ احلقيقي

وقد جاء آيزر مبفهوم القارئ الضمين ردا على انغاردن .  Lauteur implicite "23الضمين 

، يف حني يرى د ينبع من النص ويتجه إىل القارئالفاعلية القرائية ذات اجتاه واح الذي يرى أنّ 

 فهومأن هذا امل آيزر أّن القراءة عملية جدلية تبادلية مستمرة بني النص والقارئ، وهلذا وجد آيزر

  .ة لوصف التفاعل بني النص والقارئاألداة اإلجرائية املناسبهو 

  :يف قصيدته الرجل ذو الظل األخضر يقول حممود درويش   

  نعيُش َمعكَ 
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  نسُري َمعكَ 

  جنوُع معكَ 

  وحَني متوتُ 

  24"حناوُل أالَ منوَت معَك 

التشرب و  من التماهي يف عملية التحليل إلستنباط القارئ الضمين يف األبيات درويش نلحظ نوعا

( فقد انكتبت يف النص فصارت جتسد هي عينها هذا القارئ ) ذات الشاعر( للذات املبدعة

 فحني تتالشى الذات املبدعة يتالشى معها اإلبداع) معك يف كل شيء إال يف املوت لسنا معك

  ).املتلقي( املبدع لهو 

عىن املخبوء بداخل النص حيث ويلمس القارئ الضمين بصيصا من األمل يف اإلمساك بامل   

  :لةئحني يسائل الرجل عدة أسالقارئ ، ولكن الشاعر يزيد يف حرية بني الرجلحيدث اللقاء بينه و 

  ولكنْ 

 ملاذا متوُت بعيداً عن املاء

  والنيُل ملُء يديكَ 

  ملاذا متوُت بعيداً عن الربق

  25"والربُق يف شفتيَك ؟ 

) الظل األخضر الرجل ذو ( ابعنوا�غرم لقصيدة حتما سيوالقارئ الضمين أثناء تفاعله مع ا    

لوان ، فإذا كانت األصف به الطبيعةتو األخضر غالبا ما  ، ملاذا وصفه باألخضر ألنّ ويطرح تساؤال

، وهذه املرة يصف هذا هلا دالالت خاصة عند حممود درويش، فإن حتمل دالالت عامة يف العادة

فال  ،خاصة فاتالرجولة هلا دالالت ومواص ، ألنّ لرجلان الذي خياطبه يف قصيدته بااإلنس

، وهذا اإلنسان الذي خياطبه درويش حتققت مواصفات الرجولةفرت فيه إال إذا تو  ايوصف املرء �

، والظل كما نعلم دائما يبدو أسودا وال ميكن أن األخضرفوصفه بذي الظل  تلك املواصفاتفيه 

، التساؤل ما عالقة األسود باألخضرالقارئ الضمين  وهنا يطرحتلون الضوء،  يتلون حىت ولو

إثر حماوال كشف احلجب وحتقيق املعىن الذي يقصده الشاعر، ومن األسئلة اليت يبنيها القارئ 

 ميكن أن يفسر وصف الشاعر، للقصيدةمثايل خري إىل بناء معىن تفاعله مع القصيدة يصل يف األ

إنه حياة بكل ، كما هو يف نفسه ال كما يف الواقع درويش وصفه ، بأنّ ضرللرجل بذي الظل األخ
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، وهذه املعاين جيدها ل معانيه وخلود يف كل زمان ومكانجتلياته وفداء بكعطاء بكل و  إجابيا�ا

  . النص كله وليس يف العنوان وحدهالقارئ يف

    Lieux d'indétermination: أماكن الالتحديد -  3-2

، متيز األدب احلديث عن األدب الكالسيكي الذي اليةمواقع الالحتديد خاصية مجتعّد     

األفكار الغامضة الرموز  :شمل هذه املواقع العناصر التاليةوت، يتسم بالتماسك واالنسجام والوحدة

، مث البياضات مثل احلذف واالنقطاع املبهمة، األلغاز، اإلحياءات الضمنية، املفارقات، التناقضات

  .والتوقف

شحنها دور املتلقي يكمن يف العمل على  ، فإنّ هذه العناصر وال حتديدها ىل غموضوبالنظر إ

، قد قلل من أمهيتها كما الحظ آيزركان إنغاردن  اوإذ" ، وسوعيةحسب قدراته املعرفية وامل

 االعرتاف مبدى ، وهذا ما دفع ياوس إىلها شرطا أساسيا يف أي فعل تواصليفإن آيزر اعترب 

درجة الالحتديد هي مقياس الفعالية اجلمالية للعمل األديب  ب إىل أنّ إذ ذه ،رأمهيتها عند آيز 

أماكن  انغاردن يرى أنّ  ذلك أنّ . 26"ومقياس انفتاح بنيته اليت تسمح بإجناز تأويالت متعددة 

 لءمب التحقيق  والقارئ يكتفي فقط إال دورا ثانويا يف عملية -يف نظره  - الالحتديد ال تؤدي 

ه ال فائدة للقارئ أن ميأل يرى أنّ  حيث ،كن الالحتديد جاء به انغاردنومنه فإن مفهوم أما 

وينزل به إىل مصاف بذلك َيسُلب مجالية العمل األديب  ألنّ  ، أماكن الالحتديد يف النص كلها

يف نظريته وذلك ألمهيته  اأساسيمفهوما ، يف حني يستفيد آيزر من هذا املفهوم وجيعله االبتذال

إىل معنيني  ، وطوره فيما بعد فأصبح يشريني النص والقارئ ويف حتقيق النصبيف خلق التفاعل 

مسامهة املتلقي يف ملء هذه املواقع  ، ففي الوقت الذي كان يف انغاردن يعتقد أنّ متعارضني

آيزر يستبعد تلك  ، فإنّ إذ يتوهم القارئ حتديدا للعمل.. .وحتديدها جيب أن تتم بكل تلقائية 

آيزر  ألن.تلك العملية جتعل املعىن يسري بصورة أفقية من النص إىل املتلقي  النمطية ويرى أنّ 

ىل املتلقي ومن املعىن حيصل نتيجة العالقة اجلدلية من النص إ أنّ  -كما رأينا من قبل   - يرى 

  .على انغاردن Iser، وهذا أحد اعرتاضات آيزر املتلقي إىل النص

  :كر السيابالالحتديد يقول بدر شا  وكمثال عن أماكن

  رحَل النَّهار" 

 ها إنُه انطفأْت ذبالُتُه على أفٍق توهَج دوَن نار
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 و جلسِت تنتظرين عودَة سندباد من الّسفار

 الرعودو  بالعواصفِ  ، و البحُر يصرُخ من وراِئك

 !هو لن يعود 

  أو ما علمِت بأنَه َأسرته آهلة البحار

  احملارو  يف قلعٍة سوداء يف جزٍر من الدمِ 

 ..يعود  هو لن

  .27"رحَل النهارُ 

السندباد  كاسرا بذلك أفق الشاعر وظف رمز  يف هذا املقطع من قصيدة رحل النهار نرى أنّ    

، وهذا املقطع حيتوي على كثري من الغموض لتفاعل بني النص والقارئمن الق جوا خ، ما التوقع

كمعظم   بداعية لدى السياب اإلتربز الطاقة  ومنه  ،النصمبحاورة الدخول املتلقي مرغما بذلك 

النص الشعري على عوامل ال �ائية من الدالالت اإلحيائية ما جيعل فقد انفتح  ،الشعراء املعاصرين

  .نص والقارئ ال يعرف التوقفالتفاعل بني ال

ما عالقة : ع هذا املقطع من قصيدة السياب هوأول ما يتبادر إىل ذهن القارئ عند اتصاله م   

، أسطورية مشهورة بالسفر والرتحال السندباد شخصية ، والقارئ يعرف أنّ يابالسندباد بالس

 ذهنه أنّ إىل ومبعرفة السندباد ميسك القارئ ولو بالقليل باملعىن الذي يقصده الشاعر  فيتبادر 

بدر شاكر السياب يف آخر عمره  ه يقال أنّ ، ألنّ ظف رمز السندباد للتعبري عن حالهالشاعر و 

القارئ  ، ألنّ ولكن الشاعر يزيد يف حرية القارئ، فى إىل مشفىه التنقل من مشأصيب مبرض ألزم

 ، أما سندباد السياب فال رجاء بعودته وري يعود ظافرا بالكنوز واألمواليعرف عن السندباد األسط

حىت  - 1962( ، ويأخذ املوت يف أعمال السياب األخرية إذ تضيق فسحة أمله مع مرضه

، حوَّلت حياة السياب إىل ث يصبح املوت ظاهرة متجذرة، حيواسعاحيزا )  1964وفاته 

  .واجس وهذيان وكوابيس ومهوم يوميةه

 Les blans textuels): الفراغ ( البياض  -  3-3

يؤكد آيزر وجود نوع آخر من الفراغات ختتلف عن أماكن الالحتديد اليت حتدث عنها      

رات النصية املتداخلة فيما اخلطاطات وأجزاء املنظو  انغاردن  وإذا كانت هذه األخرية تتوزع على

، وتشري إىل مسات أو جوانب املوضوع القصدي اليت مل حيددها النص  وتثري لدى القارئ بينها
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فإن هذه الفراغات اليت يسميها " ، الضرورية لتحقيق املوضوع اجلمايلعمليات اإلكمال أو امللء 

تتمثل بالضبط يف جمموع التفككات اليت  Les blans textuelsآيزر البياضات النصية 

ووجودها داخل النص يشري إىل سكوت النص عن ارتباطات  ، تفصل بني أجزاء املنظورات النصية

أو عالقات داللية معينة ميكن أن تقوم بني خمتلف أجزائه وخطاطاته وجيب على القارئ أن 

الكامنة  مل النص يف سد وملئ الفراغاتالقارئ تكمن وظيفته أثناء دخوله عا أي أنّ  28"يتمثلها 

ب والتوليف بني ، وكلما زادت البياضات النصية كلما تعقدت عملية الرتكيفيه وذلك إلنتاج املعىن

  . نشاط التخيل والتمثيل لدى القارئ، وزادت حيوية وإنتاجية خمتلف أجزاء النص

  :ليت قد يرد فيها البياض يف الشعرومن األشكال ا

مت أو احلذف يف القصائد يكثر هذا النوع من الص"  :ء البيت الصوتي بنقاطانتها -3-3-1

، حيث تتوزع على األسطر الشعرية نقاط اسرتسال تدل على حذف جزء من الكالم املدروسة

 أي أنّ . 29"أحاله الشاعر للقارئ، �دف تشويقه وإدهاشه من خالل إدخاله يف جو ضبايب

بداع ، بغية تشويق القارئ وإشراكه يف عملية اإليف قصائده تاالشاعر املعاصر يعمد إىل ترك فراغ

  : ، يقول نزار قباين يف قصيدة أحبكوذلك بإعمال القارئ خلياله

 ..شكُل الكرة األرضيَّْه  –حَني أُِحبُِّك  –يتغيـَُّر 

 وفوَق يََديَّهْ .. تتالقى طُرق العامل فوق يدْيِك 

 يتغيـَُّر ترتيُب األفالكْ 

  بحر األمساكْ تتكاثُر يف ال

 ويسافُر َقَمٌر يف دوريت الَدَموِيَّهْ 

 :يتغيـَُّر َشْكلي

 ..ُأصبُح َمطَراً .. ُأصبُح َشَجراً 

  . 30.."ُأصِبُح أسوداً، داخَل عٍني إسبانيَّْه 

وتركه ملساحات بيضاء مسكوت  ، نلمس ذكاء الشاعر نزار يف بناء قصيدتهيف هذا املقطع   

ها ويف هلفة وشوق للتفاعل مع النص وإكمال املناطق املسكوت عن ، جاعال القارئ يف حريةعنها

وأول . ته ، فيتصور القارئ مشاعر الشاعر وحسه املرهف اجتاه حبيببإعمال خياله ومتثله للبياضات

من هذه اليت تتغري من أجلها الكرة األرضية ويتغري ترتيب األفالك : ما يشغل بال القارئ هو
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الدموية للشاعر نزار ؟ هل هذه املرأة امرأة عادية كنساء الدنيا ؟ أم أن ويسافر القمر يف الدورة 

رئ فرصة لإلمساك باملعىن الشاعر يتصور وحيلم بامرأة مثالية ؟ ومنه فنزار قباين مل يرتك للقا

، ما تعبري عن مشاعره اجلياشة اجتاهها، ومل يكشف له عن امسها وصفا�ا بل اكتفى بالاحلقيقي

، قد تكون قد تكون احلور العني: وقة نزار مفرتضا عدة تصورات عنهاتخيل معشجيعل القارئ ي

  .هناك امرأة أبدا يف حياة الشاعر وقد ال تكون ، جمرد حلم لنزار

  :يقول عبد اهللا العشي ، تقطيع للكلمة -3-3-2

  ُمثَ غاَبت

  َكأْن َقَمرْ 

  ...ُمَد ِمْن ساِبع السَّماواِت الَيديِن وَمسَح َعْن َجبهيت 

  واْسـ

تـََرت 
31  

...  

يف هذا املقطع نلمس مدى تبطيء الشاعر لإليقاع من خالل تقطيعه لكلمة استرت لينقل لنا     

و�ذا التقطيع نرى أن الشاعر جسد حالته  ، كيفية اختفاء املرأة بعد ما انتظر لقاءها زمنا طويال

  .النفسية 

   Répertoire textuel:السجل النصي -  3-4

دون أن تكون  ، ، ال ميكن للقارئ أن يلج عامل النص بشكل مباشرء القارئ بالنصأثناء التقا   

ذلك ميكن للنص توصيل معناه للقارئ ولكي  ، ألنّ قاتالديه أية خربة عنه أو مواضعات واتف

ه يلجأ إىل جمموعة من املعايري ، فإنّ معناه أو موقفه من حميطه اخلارجييستطيع النص توصيل 

فاقات اليت تكون سابقة عليه ومعروفة لدى مجهور املتلقني واليت يستطيع بفضلها واملواضعات واالت

، وحبيث يتمكن هذا األخري من استيعاب سياقية مشرتكة بينه وبني القارئ أن خيلق وضعية

ووصف ما مل يصرح به النص وينوي الوصول إليه وهذه املواضعات واالتفاقات الضرورية إلقامة 

ا املنطقة املألوفة اليت يلتقي فيها ، إ�ّ ة، هي ما يسميه آيزر بالسجل النصيتواصلية معين وضعية

  .لقارئ من أجل الشروع يف التواصلالنص وا
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ال ترجع فقط إىل النصوص  "، ن السجل النصيوهذه االتفاقات والعناصر املألوفة اليت تكوّ    

والتارخيية وإىل السياق التارخيي بل وكذلك ورمبا بدرجة أكرب إىل املعايري االجتماعية  السابقة،

السجل هو اجلزء التكويين النصي  إنّ (...) الثقايف مبفهومه الواسع الذي يكون النص قد جنم عنه 

لسجل مفتاح الدخول إىل فضاء وهكذا يعترب ا.  32" الذي حييل بالضبط ما يقع خارج النص 

ي للنص أو سياقه الذي يظهر منه  ، وعناصر السجل هي اليت تعطينا صورة عن الواقع اخلارجالنص

، بل جندها يعايري والتقاليد إىل داخله كما هالنص األديب ال ينقل هذه املواضعات وامل غري أنّ 

ولكي ُحترِّر " دائما يف حالة اختزال  وتتلقى تشويها يشكل الشرط األساسي لعملية التواصل 

يريد أن تشري إىل احلل الذي  ا�ا أنّ ويكون بإمك Négativitéإمكانا�ا االفرتاضية واملنفية 

وجودها داخل السجل النصي مينح معلومات هامة بشأن  ، وبالتايل فإنّ يقرتحه النص بشأن الواقع

وبفضل السجل النص إذن يتجلى األفق .  33"الكيفية اليت يبىن �ا املعىن الذي يقصده النص 

ن للقارئ أن يعيد بناء الوضعية التارخيية ، وبفضله ميكلقارئالذي حيدد إطار التحاور بني النص وا

  .يل إليها النص ويرد عليها الفعلاليت حي

 ه، ويعترب وسيلة مساعدة للقارئ لفهمميثل نقطة التقاء القارئ مع النصسجل النص  إنّ      

، يعترب كرد فعل خاص عن واقع خارجي، ألن النص لسياق اخلارجي للنصعلى اوذلك بإحالته 

  .ا خيلق التفاعل بني النص والقارئ، وهذا متلفةولكن بكيفية خم

  Stratégies textuelles:االستراتيجيات النصية  -  3-5

السجل النصي عبارة عن نصوص سابقة ومعايري اجتماعية وحىت  ، أنّ كما رأينا من قبل     

، ولكن عناصر السجل هذه جيب أن ثقايف الذي يكون النص قد جنم عنهالسياق التارخيي ال

،  عله مع العمل األديب ويبين معناهتكون منظمة وفق اسرتاتيجيات لكي يهتدي �ا القارئ يف تفا

املعلقة أو كي يتحكم النص يف أفعال الفهم لدى القارئ أو يف عمليات حتقيق التوافقات النصية 

صية هذه ، فإن النص ينظم اسرتاتيجية معينة  ولكي حتقق االسرتاتيجيات الناملعطاة افرتاضيا فقط

االسرتاتيجيات  وهذا يعين أنّ . املهمة فعليها أن تربط عناصر السجل النصي ببعضها البعض

، وبالتايل فعلى ضوئها وترتيب وتنظيم عناصر السجل النصيالنصية هي املسؤولة عن كيفية توزيع 

رجعي وعليها أيضا أن تقيم العالقة بني السياق امل" ، دد النص يف بنائه ويف شكله اخلاصيتح

من وظائف  أي أنّ . 34"للسجل النصي وبني القارئ املدعو لتحقيق نسق التوافقات النصية 
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قارئ املدعو تنظيم عناصر السجل بالربط بني السياق املرجعي للسجل وال: االسرتاتيجيات

 .ة إىل دمج الذات القارئة يف النص، باإلضافلتحقيق نظام التوازن

إذن بني وظيفيت تنظيم عناصر السجل النصي بكل ما تثريه من  جتمع االسرتاتيجيات النصية     

،  ولكن ما دامت مهمة التوليف أو التنسيق وتنظيم شروط التلقي أو التواصل ، إحاالت مرجعية

االسرتاتيجيات ال ميكنها أن تنظم السياق املرجعي  ، فإنّ  العناصر النصية قد تركت للقارئبني

، لتكتفي بتقدمي بعض اإلمكانات التوليفية فية كلية وكاملةوط تلقي النص بكيللسجل وال شر 

، ا ستشل خيال القارئد كل شيء فإ�ّ للقارئ ألنه لو كانت  االسرتاتيجيات النصية هي اليت حتد

  .ذه احلالة أي دور تنظيمي يقوم بهولن يكون له يف ه

إشراك عملية تنظيم السجل و وملعرفة إىل أي مدى تسهم االسرتاتيجيات يف ترتيب و      

تلك احملاولة تنتهي إىل  ، فإنّ يف سرد رواية أو مسرحية أو قصيدة، يكفي إعادة التصرف التلقي

على ، واختذت هلا بنية اسرتاتيجية تقوم ا ألغت اسرتاتيجيتها األصليةأل�ّ  ، تدمري تلك النصوص

دث حينئذ هو فقدان ما حي ، أي أ�ا اختذت هلا بنية مغايرة  إنّ التلخيص أو التطويل أو الشرح

  .التنظيم االسرتاتيجي للخطاب التخيلي وهو اجلهاز املوصل الذي يربط بني عناصر السجل

ات النصية هي عالقة ، واالسرتاتيجيلنصي يعرب عن عالقة النص بالواقعالسجل ا إنّ       

ال ميكن  ، والنصنص دون أن يستعني بالسجل، فالقارئ ال ميكنه أن يفهم معىن الالنص بالقارئ

، وهلذا يتيح النص جمموع من ان ذلك ممكنا ملا كان للقارئ دور، ولو كأيقدم معناه دفعة واحدة

  .ل هذا يستطيع أن يفهم معىن النصاالسرتاتيجيات تربط بني السجل والقارئ ومن خال

ن التايل من دو ، نفرتض أن نقدم لقارئ ما املقطع عن السجل واالسرتاتيجيات النصية وكمثال    

  :ذكر عنوانه ومؤلفه

  ُعيوُنك َشوكٌة يف القلِب 

  وأعبُدها.. ُتوجعين 

  وأمحيها من الريحِ 

  أُغمدها.. وأُغِمدها وراء الليل واألوجاع 

  فيشعل ُجرُحها ضوَء املصابيح

  وجيعل حاضري غُدها
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  أعزَّ عليَّ من روحي

  ، يف لقاء العني بالعِني وأنسى بعد حنيٍ 

   !، إثنِني اببأنَّا مرة كنّا، وراء الب

  كأغنيةْ .. .كالُمك 

  وكنت أحاول اِإلنشاد

  ولكن الشقاء أحاط بالشفة الربيعيَّة

  ، طار من بييتكالمك، كالسنونو

  ، وعتبتنا اخلريفيةفهاجر باب منزلنا

  35..."وراءك حيث شاء الشوُق 

أن ه يتبادر يف ذهن ، ما من شك أنويشرع يف قراءته صعند ما يلج قارئ ما  فضاء هذا الن 

، سيتكون له سجل عن هذا إذا كتبنا له عنوانه واسم مؤلفه ، ولكنالشاعر يتغزل حببيبته كإنسانة

ذي ، متأثر بالنكبة الفلسطينية والعجز واخلوف الالشاعر حممود درويش شاعر فلسطيينف ، النص

تارخيية ، والقصيدة غزيرة بعناصر السجل من معايري اجتماعية و متلك العرب يف الدفاع عن احلق

ة قراءة وأحداث حتيل مبا يقع يف فلسطني اجلرحية  وعناصر السجل هذه ترغم القارئ على إعاد

، ويستهل )فلسطني ( عكس عشق الشاعر للوطن ، فهذه القصيدة تالقصيدة وبناء معىن جديد

، ألملا كالشوكة يف قلبه تسبب له افعيو�ا أي ذكراه" الوطن " الشاعر قصيدته يف تغزله مبحبوبته 

  ، من ممارسات وحشية ضد أبناء وطنه خاصة عندما يتذكر أحداث النكبة وما قام به االحتالل

عر حمبوبته ، وشبه الشاالريح أي حيمي فلسطني من احملتل وأراد الشاعر أن حيمي حبيبته من

ه ، وهو كما نعلم طائر مهاجر وهنا يرمز الشاعر إىل فقدان الوطن وغيابفلسطني بطائر السنونو

  .االحتالل للفلسطينيني رغما عنهم بسبب نفيه من طرف االحتالل و�جري

  :خاتمة

نسقية جاءت كتجاوز للمناهج النسقية، وحاولت تصحيح أفكارها، البعد ما إّن 

ففتحت النص ونادت بتعدد املعىن وال �ائية التأويل، معيدة بذلك االعتبار للقارئ الذي كان 

وجعلته أساسا يف دراسا�ا األدبية باعتباره العنصر الفعال يف  مهمال يف الدراسات السابقة،

   .العملية اإلبداعية الذي
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مجالية التلقي بوصفها نظرية مل تكن بالِضدِّ اجتاه أي مقاربة من املقاربات النقدية احلديثة   -

اليت  ناهجانب اليت أمهلتها املكالشكالنية والبنيوية والتفكيكية وغريها، إمنا نشأت إلكمال اجلو 

  .سبقتها

تعد مدرسة كونستانس رؤية نقدية جديدة يف الرتكيز على أمهية القارئ ودوره البارز يف التفاعل  -

  .مع النصوص

 غانغ آيزر القرائي، ألنّ ف ولو مينولوجي من أهم التيارات املؤثرة يف مشروع نو يعد التيار الفي -

املركزي لإلنسان يف بناء املعىن بفعل اإلدراك، مينولوجية ركزت على الدور احليوي و نو الفلسفة الفي

  .مينولوجيا متهيدا لنظرية التلقينو وعلى هذا األساس كانت الفي

كانت جهود آيزر يف حتليل عملية إنتاج املعىن، وذلك من خالل تركيزه على العالقة بني النص   -

  .البياضات والقارئ يف ضوء مقوالته اإلجرائية كالقارئ الضمين، أماكن الالحتديد،

من النص إىل  -كما يرى آيزر   - )جدلية( إن العالقة بني النص والقارئ عالقة ديالكتيكية -

القارئ ومن القارئ إىل النص، معرتضا بذلك على انغاردن الذي يرى أّن الفاعلية القرائية ذات 

  . اجتاه واحد من النص إىل القارئ

  .القارئ/ زت على حتليل العالقة النص نظرية التلقي مل �مل املؤلف والنص، بل رك -

فإذا كان األول ركز على دراسة األدب دراسة  ، جيب التمييز بني عمل كل من ياوس وآيزر -

آيزر قد ركز على  خارجية، حيث انصب جهده على تتبع تاريخ تلقي النصوص األدبية، فإنّ 

عن اآلليات النقدية اليت من شأ�ا دراسة النص األديب دراسة داخلية يف حلظة زمنية بعينها، كاشفا 

  .وعكس جعل النص األديب ميارس تأثريه على قارئه

  .أي بني النص والقارئ ، واملوضوع ا خلقت احلوار بني الذاتأهم ما يف نظرية التلقي، أ�ّ  -

ربز التجاوز اجللي يف تعمليا يف متحيص األعمال األدبية و و  تشهد الساحة النقدية تسارعا بيننا -

هذه العملية التجاوزية ال �مل القدمي يف حني تستمر يف البحث . متايز املناهج النقديةو  باقتع

ا أفرزت غري أ�ّ  يف ثالوث اإلبداعالقارئ يشكل قطب الراحى جعلت  نظرية التلقي فعن اجلديد، 

ك مفاهيم غامضة جعلت الباحث جيد صعوبة يف فهمها فهي ال تعدو أن تكون جمرد مجالية ال متل

  .آليات اإلجرائية جتعلها تشكل منهجا مستقتال بذاته
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قد نشهد جتاوزا ملا بعد النسقية أو مبا يسمى ما بعد بعد النسقية توظف من خالله آليات  -

نوعه، القارئ وأنساقه الثقافية، و  بني القارئإجرائية تطور أكثر يف فعل التشاركي وفق جدلية 

     .نصنصته  يف فعل اإلبداعيو  فالقارئ

الغامضة يف نظرية التلقي أن تسهم يف إضاءة كثري من مناطق ميكن لإلجراءات اليت اجرتحتها  -

استكناه خمبوءا�ا نظرا ملرونة، خصوصا مع آيزر سهلة التطبيق وهذا ما اتضح يف و  النصوص العربية
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ذه الّدراسة إىل مقاربة نّص شعرّي عرّيب قدمي من منظور نظرّي حديث، ويتعلّق األمر تسعى ه          

بنظرية التلفظ بوصفها مقاربة يف حتليل اخلطاب انبثقت من املباحث اللسانية اليت تُعىن بدراسة اللغة 

ما جتّلت يف  دراسة علمّية، على أن اهتمامنا يف هذا املقام سينصب على تقدمي صورة حول هذه النظرية ك

كتابات منظرها األول إميل بنفنيست، مث االنتقال إىل استعراض بعض االجتاهات اليت طّورت نظرية 

التلفظ وعمقتها بشكل جممل، وذلك بالرتكيز على املقوالت اليت تنبين عليها، واألسس اللغوية اإلجرائية 

ي، تقدمي منوذج تطبيقي يتجّلى يف اليت تتيحها يف مقاربة اخلطابات، وسنحاول تعضيدا للتصور النظر 

  .حتليل قصيدة مالك بن الّريب الذي نظمها يف رثاء ذاته

  .لسانيات التلفظ؛ المشيرات المقامية؛ قصيدة؛ الرثاء:  كلمات مفتاحية

Abstract: 
The present study consists of approaching an ancient Arabic poetic text from 
a modern theoretical perspective. It is the theory of the enunciation as an 
approach of the analysis of discourse, and which results from the linguistic 
works studying the language according to a scientific approach. In this 
regard, our interest is oriented towards the proposal of a reading in 
accordance with the postulates of the theoretician Émile Benveniste. Then 
we will review the different trends that have developed and deepened the 
theory of utterance in general, while basing ourselves on its fundamental 
words and the operational linguistic bases offered by the theory in question. 
Likewise, we will try to support this theoretical conception, by the 

                                                           
  Karimtaibi1988@gmail.comكرمي الطييب *  
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presentation of an applied model, namely the analysis of the elegiac poem of 
Malek Ibnu Ar-rayb. 
Keywords: Linguistics of enunciation; Deictics; Poem; Elegy. 

  
  مقّدمة

تتوّقف هذه الّدراسة عند نظرية التلّفظ بوصفها مقاربة إجرائية انبثقت من البحث الّلساين، غري 

أ�ا جتاوزت ما اعرتى لسانيات العبارة من قصور ومآخذ، وانشغلت بربط اخلطاب اللغوي بسياقه 

هذا االنشغال وخماطبيه ومكانه وزمانه، انطالقا من مشريات ومعّينات تطبع اللغة، ومن بوتقة 

املعريف انبجس إشكال الّذاتية يف اللغة، وظهر مبحث لساّين يُعىن بدراسة األمارات الّذاتية، بناًء 

ممّا يعين أن للذات املتكلمة كينونة لغوية . على فرضية مؤّداها أن الذاتية متجّذرة يف الّنظام اللغوي

ئ تتداعى إليه صورة تلّفظية عن تطفو يف ملفوظا�ا بشكل من األشكال، ومن ّمث فإن القار 

املتكلم يشّكلها بناء على بعض امللفوظات والّضمائر وصيغ األحكام وألفاظ القرابة، مثلما حيتفظ 

وتتنزل هذه الورقة البحثية يف . النّص األديب مبشريات سياقّية حتيل إىل مقام التلّفظ ومكانه وزمانه

لرّيب من منظور لسانيات التلّفظ، وذلك من خالل هذا املنحى، إذ تروم دراسة قصيدة مالك بن ا

  .رصد املشريات املقامّية واألمارات الّذاتية اليت حتفل �ا

ما أسس نظرية الّتلّفظ؟ وما جتليات : ومن مثّ، حتاول الّدراسة اإلجابة عن اإلشكال الّتايل

  املشريات املقامّية يف مرثّية ابن الرّيب؟

  :الوقوف عند مجاع من املباحث هيولبلوغ هذا املرام، ارتأينا 

  :لسانيات التلّفظ واملشريات املقامّية-أوال 

  :من لسانيات اجلملة إىل لسانيات التلّفظ -1

  :التلفظ والذاتية يف اللغة -2

  :املشريات املقامّية يف مرثّية مالك بن الرّيب -ثانيّا   

  :التعريف بالشاعر وبناء القصيدة -1

 :املشريات املقامّية يف القصيدة -2

وتعتمد الّدراسة مقاربة حتليلّية تتوّسل باألدوات اليت أتاحتها نظريّة التلّفظ، من خالل رصد 

  .األمارات اللغوية واملشريات املقامية
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  :لسانيات التلّفظ والمشيرات المقامّية-أوال

  :من لسانيات الجملة إلى لسانيات التلّفظ -1

ه مع العامل فرديناند دوسوسري        من املعلوم أن اللسانيات علم استوى على عود       

Ferdinand de Saussure)(  الذي يُنعت بأنه مؤسس اللسانيات احلديثة حيث أعاد

اخلصوصية البنيوية للغة بعد أن كانت موضوًعا معّمًما على علوم إنسانية شّىت، وقد اجرتح سوسري 

مؤكدا أن موضوع هذا العلم هو دراسة منهًجا علمي�ا موضوعي�ا صارما يف التعامل مع ظاهرة اللغة، 

ومن أجل هذا انكب البحث اللساين على دراسة اللغة  ،1"مجيع مظاهر الكالم عند اإلنسان" 

. البشرية الطبيعية بغية جرد املشرتك اللساين بني الناس، ومن مث وضع قواعد ثابتة خاصة باللغة

يرى أن الّلغَة نظاٌم من الرموز املختلفة  واجلدير بالذّكر أن سوسري فصل بني اللغة والكالم؛ فهو

الَّيت حتيل إىل الصُّور الذِّهنية واألفكار، كما أ�ا نتاج اجتماعي، إذ تنضبط �موعة من التقاليد 

والقوانني اليت تواضع عليها جمتمع ما الستخدام هذه امللكة، وإضافة إىل هذا فاللغة ختضع 

متعّدد األشكال متباين املقّومات، متوزّع يف اآلن "كالم فهو أما ال. للّتصنيف والّدراسة والتحليل

نفسه بني ميادين متعددة مبا فيها الفيزيائي والفيزيولوجي والنفسي، منتمي يف اآلن نفسه إىل ما 

وال يتسىن لنا ترتيبه ضمن أي قسم من أقسام الظواهر البشرية . هو فردي وإىل ما هو اجتماعي

  .2"رج وحدتهألننا ال نستطيع أن نستخ

يعكس هذا الفصل املائز بني اللغة والكالم التصنيَف الدقيق الذي سّكه االجتاه السوسريي، وقد 

اجتهت جهود البحث، َوْفَق هذا التصور، صوب اللغة من خالل معاجلة النسق املَشكِّل لنظامها، 

م حتت ذريعة أنه وحتليل عناصره، وتفسري عالقاته الرتاتبية، ويف مقابل ذلك تغاضت عن الكال

ظاهرة فردية عارضة ال تتعالق مع املستوى اللساين الذي يشكل بؤرة االشتغال بناًء على هذا 

  . التصور

ال أحد ينكر احملصول املعريف الذي جنته تصورات دي سوسري، حبيث أخرجت اللسانيات من 

كما أن . مّية واملوضوعّيةطابعها الشمويل والالعلمي وأطّر�ا ضمن سريورة حتليلّية تقوم على العل

إال . أحباَث دي سوسري شّكلْت األساَس االبستمولوجي الذي انبثقت منه اّجتاهات لسانّية خمتلفة

َ املعايب اليت تعتور  أن تطوَر مباحِث الّلسانيات وانفتاَحها على العلوم اإلنسانّية األخرى بـَنيَّ

 مقاربة البنية اللغويّة مقاربًة وصفّيًة علمّية، إال أ�ا الّلسانيّات البنيويّة، إذ على الّرغم من جّد�ا يف
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أفرام تبقى لسانياٍت اختزاليًة تـَْقِصُر اهتماَمها على النَّسق الّلغوّي وحده، وقد أومأ العامل األمريكّي 

إىل هذه املسألة موّضحا أّن   (Avram Noam Chomsky)نعوم ُتُشوِمْسِكي 

تتمّتع بطابع العلمية إال أن آفاقها ضيقة وحمدودة، فال يكفي أبدا اللسانيات البنيوية وإن كانت "

أن نصف الظاهرة اللغوية، بل علينا أن نعلل القدرة اإلبداعية واإلنتاجية اليت ختّول لنا إنتاج وتوليد 

وقد انعكس هذا الّتصّور االختزايل على دراسة اخلطاب . 3"اجلمل الالمتناهية يف لغة بعينها

: رّكزت الّلسانيات البنيوية على البناء الّداخلي للعمل األديب من خالله مستوياتهاألديب، إذ 

الصوتية والرتكيبية واملعجمية والداللية، مع إغفال املشريات خارج اللسانية، اليت تسهم يف تكوين 

اإلنتاج األديب خصوصا املتكّلم صاحب احلدث اللغوي، ومرّد هذا يعود إىل األسِس املنهجية 

سانيات؛ إذ إ�ا تعتمد املنهَج الّتجرييب يف دراسة اللغة، واملتمّثل يف مجع املدّونات الّلغوية مث للّ 

، وإىل جانب 4"احلدث وليس صاحب احلدث"تصنيفها وترتيبها، ومن ّمث فإن ما يهم الّلساين هو

كربى، هذا، ظل طموح اللسانيات البنيوية مقصورا على دراسة اجلملة، بوصفها بنية لغويّة  

فعكفت على دراستها وحتليل مكونا�ا، ووصف أجزائها، وقد تقامست الّلسانيات اليت جاءت 

البنيوية والتوزيعية والتحويلية (بعد دي سوسري هذا املنحى، األمر الذي جعل لسانيات اجلملة 

ة، وعاجزًة قاصرة عن بلوغ التأثريات اخلارجية اليت ُتسهم يف تكوين اخلطابات اإلنسانيّ ) والوظيفية

وقد برزت نظرية الّتلّفظ لرتاجع هذا الّتصور . عن مالمسة مكونات التواصل خارج لسانية

االختزايل، وتُعيد االعتباَر للعناصر اخلارجية املكونة لفعل التواصل، وتقدم رؤيًة جديدًة لعملّية 

هذا  طفرًة نوعّيًة يف Emille Benveniste)(وشّكلت جهود إميل بنفنيست . التلّفظ

  .املضمار

ينطلق بنفنيست، يف بناء تصّوره، من جتاوز اجلملة بوصفها وحدة كربى، واالستعاضة عنها مبفهوم 

فمع اجلملة نرتك جمال الّلسان بوصفه نظاما للعالمات، وندخل يف :" جديد هو اخلطاب، يقول

شك أن هذه  وال. 5"عامل آخر، هو الّلسان بوصفه أداًة للتواصل، حيث التعبُري هو اخلطاب

الطّفرة االنتقالية من مستوى اجلملة إىل مستوى اخلطاب ستفتح آفاقا جديدة للبحث اللساين، 

وَسيُـَؤسِّس منظورا مغايرا يف الّتصدي للظّاهرة اللغوية تنظريا وتطبيقا، وذلك باالعتماد على عناصر 

ّتصور اجلديد من خالل وميكن اكتشاف املالمح األوىل لل. خارج لسانية تتحكم يف إنتاج اخلطاب

هو كل تلفظ يفرتض متحدثا ومستمعا، :"تعريف اخلطاب من منظور بنفنيست، إذ يعرفه بقوله
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تتبّدى لنا من خالل . 6"تكون للطرف األول نية التأثري يف الطرف الثاين بشكل من األشكال

إلرساء معايري اخلطاب  التعريف املقّدِم الشَّبكة املفهومية اجلديدة اليت وظفها رائد نظرية التلفظ

وأسسه، وهي تنبين على مكونني بارزين مها املخاِطب واملخاطب بوصفهما طرفْني مشاركني يف 

عملية التلفظ، كما أسبغ بنفنيست البعد التواصلي الذي يضطلع به املتكلم بفعل التلفظ، إذ إن 

  . يت يصطفيها املتلفظامللفوظ يروم، التأثري يف املخاطب من خالل االختيارات امللفوظية ال

يرتبط باالستعمال الفردي الذي يقوم به املتكلم أثناء التحدث، إنه  Enonciationإن التلفظ 

عملية الكالم اليت يضطلع �ا املتلّفظ يف حلظة معينة أمام اآلخر، ومن مث مّيز بنفنيست بني 

يقوم به املتكلم،  بوصفه عملية إنتاج الكالم؛ أي فعل القول الذي  Enonciationالتلفظ 

باعتباره نتيجة لعملية التلفظ أي القول أو اخلطاب الذي ينتجه املتكلم يف  Enoncéوامللفوظ 

ممارسة "لذلك ّخلص بنفنيست مفهوم عملية التلفظ يف كو�ا . سياق معني أمام خماَطب معني

:" يعرفانه بقوهلما، ومن هذا التعريف استمد اسكومرب وديكرو مفهومهما للتلفظ إذ 7"الفرد للغة

التلفظ بالنسبة إلينا هو ذلك النشاط اللساين املمارس من قبل املتحدث يف حلظة احلديث، وأيضا 

امللفوظية :" أما جان سريفوين فيقدم تعريفا دقيقا يقول فيه. 8"من قبل املستمع يف حلظة االستماع

ة، أما عامال امللفوظية تفرتض وجود متحدث وخماَطب، وهي تتموضع يف الزمن عند حلظة حمدد

واملالحظ . 9"فيقعان يف الفضاء أي يف مكان معني حلظة حصول امللفوظية) املتحدث واملخاطب(

من هذه التحديدات أن نظرية التلفظ قد ختلصت من النزعة املعيارية اليت الزمت البحث اللساين، 

إنتاج املعىن داخل امللفوظ، والتفتت إىل عناصر تواصلية خارج لسانية، إذ تشكل آلية من آليات 

حبيث يغدو الوقوف عندها أمرا ال غىن عنه يف استجالء اإلطار املرجعي املتحكم يف سريورة 

املخاِطب واملخاَطب، وسياق التلفظ : اخلطاب، وتتلخَّص هذه العناصر يف طريف العملية التلفظية

مكانة مهمًة يف اللسانيات التلفظية؛ حيث م حاز وحقيٌق بالذِّكر أّن املتكلّ . املتعلق بالزمان واملكان

يقتضي وجود متكلم منتج يشارك يف :"تنّبهت إىل قاعدة أساس مفادها أن كّل إنتاج خطايب

وجعُل املتكلِّم قطب الرَّحى مرّده إىل ما يضطلع به من أدوار يف  10"عملية التلفظ بصورة مباشرة

عالقة مع خماطَبه "ونة هلذه العملّية، إذ يقيم عمليَّة التلفُّظ، فهو يتشابك مع كل العناصر املك

وكذلك مع ملفوظه لتتجسد يف األحداث الكالمية، والشيء الغالب يف هذه األحداث أ�ا 

تسمح للمتكلم بأن خيّص نفسه باحلديث، وينظم حوله املعطيات املكانية والزمانية �موع احليز 
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ية التلفظ من توصيف اخلطاب بناء على وعلى أساس هذه االعتبارات تنطلق نظر  11"التخاطيب

  :استشفاف اآلثار اللسانية احملتضنة لعناصر عملية التلفظ، أي استخالص

 .امللفوظ املسند إىل املتكلم - 

 .امللفوظ املسند إىل املخاَطب - 

 .امللفوظ املسند إىل احلالة التلّفظية - 

تلفظ يف اخلطاب، من خالل جرد  إّن التصور املنهجي لنظرية التلفظ يرتكز على تتّبع آثار طريف ال

املشريات اللسانية اليت حتيل على املتكلم واملخاَطب من جهة، وتشخيص اإلحاالت املقامية اليت 

  . تؤطر سياق التلفظ وذلك بالوقوف عند عنصري الزمان واملكان

مائر وجتدر اإلشارة إىل أن دراسات بنفنيست اْستَـَقْت أُسَسها من التقسيم النحوي العريب للض

من خالل هذه التسميات :"املتمثلة يف املتكلم واملخاطب والغائب، تقول الباحثة مرمي فرنسيس

العلمية اليت نقلها بنفنيست إىل اللسانيات املعاصرة أدرك أن عملية القول والتصاقها احلميم 

  . 12"بصاحبها حيددان كل إحالة كالمية

على عناصر التلفظ فيها، أّدى إىل صياغة  إن توصيف امللفوظات والبحث عن املشريات الدالة

مبحث جديد يف نظرية التلفظ، وهو مبحث الذاتية يف اللغة، ويشكل هذا املبحث العمود الفقري 

 .الذي تنبين عليه نظرية التلفظ

  :التلفظ والذاتية في اللغة -2

طابات ضمن اخل/إن انشغاَل الّتصور املنهجّي الذي اقرتحه بنفنيست بدراسة امللفوظات        

إطارها املرجعي، ويف عالقا�ا باملتكلم واملخاَطب واملقام التلّفظّي الذي قيلت فيه، أفضى إىل طرح 

إشكال الذاتّية يف اللغة؛ فمكّون الّذاتية حاضر داخَل امللفوظات بشكل من األشكال، يقول 

س مفهوم إن اإلنسان ينشأ ذاتا داخل اللغة وعربها، ألن اللغة وحدها تؤس:"بنفنيست

ومن هنا أصبح البحث . 13"يف الواقع وذلك يف واقع اللغة، وهو ذاته واقع الوجود" ego"/"أنا"

اخلطابات عن املشريات اليت تُبّنيُ آثاَر املتخاِطبَـْني وزماَن التلفظ ومكانَه من صميم / يف امللفوظات

ليت نعاجلها يف هذا السياق إن الذاتية ا:"يوّضح بنفنيست أكثر هذه املسألة بقوله. نظرية التلّفظ

إ�ا تتحدد، ال عرب اإلحساس الذي ينتاب كل شخص ". ذاتا"هي قدرة املتكلم على فرض نفسه 

بنفسه، بل الذاتية تتحدد وحدة نفسية تتعاىل على جمموع التجارب املعيشة اليت تؤلف بينها واليت 
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أساس الذاتية اليت تتحدد  مثة نقف على" أنا"هو " أنا"فالذي يقول ... تضمن حمايثة الوعي

؛ "األنت"يف الّنظرية التلفظية يفرتض وجود " األنا"واحلديث عن . 14"بوضعية الشخصية اللسانية

فالّذاتية ال تتحّدد إال بوجود طرٍف ثاٍن يقابل ذات املتكّلم وهو املخاَطب الذي نتوجه إليه 

يف " أنت"شخص ما، يكون  إال عندما أتوّجه إىل" أنا"فأنا ال أستعمل ضمري "باخلطاب، 

إن شرط اخلطاب هذا أساسي للشخص، ألنه شرط يستلزم التبادل إذ ُأصبح أنا أنت يف . خطايب

وعلى هذا األساس يصري املتكّلُم كائنا اجتماعيا ال بّد . 15"خطاب َمن ُيصبح بدوره أنا يف خطابه

غياب خماَطٍب واقعيٍّ ميكن افرتاض له من الّتفاعِل مع اآلخر يف إطار العملية الّتواصلية، وحىت يف 

ينشأ التلّفظ بني شخصني منتميني عضويّا إىل ا�تمع، :"خماطب ضمّين، يقول ميخائيل باختني

وإذا مل يكن هناك حماور ِفْعلي فسوف نفرتض مقّدما هذا احملاور يف شخص، لنقل، إنه ممثل 

ّسد طرفا اخلطاب يف امللفوظات اليت ويتج. 16"طبيعي للفئة االجتماعية اليت ينتسب إليها املتكلم

تؤكد حضور املتكلم من خالل األمارات اللسانية والقرائن اإلشاريّة اليت حتيل إليه، واليت 

، وميكن حصرها فيما 17"فئة من الكلمات، يتغري معناها حسب املقام"وهي " املبهمات"ُتدعى

  :يلي

 الضمائر: 

للغوية اليت حتيل على ذاتّية املتلفظ يف ملفوظاته، وقد حّدد بنفنيست توصيًفا يـَْبُسط فيه القرائن ا

مبتدئا بالّضمري بوصفه أبرَز وحدٍة لغويٍة حتمل داللة مرجعّية " أنا، اآلن، هنا:"ّخلصها يف الثالوث

إن الّضمائر هي نقاط االرتكاز األوىل لوضع الذاتّية :" تدّل على املتكّلم داخل مقام التلفظ، يقول

تشاطرها ) كاسم اإلشارة واالسم املوصول(ها أنواع أخرى من األمساء املعّوضة وتتبع. يف اللغة

وقد أّسَس بنفنيست نظريته يف الّضمري على فكرة أن الضمائر خارج إطارها . 18"املنزلة ذا�ا

التلّفظّي فارغة الداللة؛ فهي ال حتيُل على معىن مرجعّي يف ذا�ا، بل إن مرجعيَتها مرتبطة باملقام 

إن خارج اخلطاب الفعلي، الضمري ليس إال شكال :"فظّي الذي استعملت فيه، يقول بنفنيستالتل

ومن هنا قّسم بنفنيست القرائن اإلحالية إىل نوعني . 19"فارغا ال يربط مبوضوع وال مبفهوم

ربط العالمات الفارغة بذاتية املتكلم، واملليئة مبوضوعية التعبري عن "، و"مليئة"و" فارغة:"مها

، وقد صّنف الضمائر ضمن الكلمات الفارغة اليت ال تصري مليئة إال بإرجاعها إىل 20"ائبالغ

اليت تتلّفظ �ا " األنوات"يسع كل " أنا"ال يوجد هنا :" سياق القول، ويوضح هذه املسألة قائال
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ع الذي تلتقي حوله مجي" شجرة"األفواه كل حني من ِقبل املتكلمني، باملعىن الذي جنده يف مفهوم 

ويذهُب بول ريكور . 21"ال يعّني أّي ِكيان معجميّ " أنا"ف. االستعماالت الفرديّة لكلمة شجرة

ليس هلا داللة يف " أنا"الضمائر هي بالضبط ال دالة، الكلمة :" إىل تأكيد التصّور نفسه، يقول

م، إذن على أنه هو الذي يتكل" أنا"هو الذي، يف مجلة، ميكن أن ينطبق على نفسه " أنا"ذا�ا، 

الضمري هو أساسا اشتغال اخلطاب، وال حيمل معىن إال حينما يتكلم شخص ويعني نفسه بقوله 

وعليه نستنتج أن الّضمري خارج سياق التلفظ  يبقى كلمة مّيتة ال معىن هلا، ومدلوله . 22""أنا"

  .مرتبط مبن حييل عليه يف مقام تلفظي معني

 الزمن: 

صفه قرينًة من قرائِن اإلحالِة على سياقات التلفظ، وحاول أن رّكز بنفنيست على دراسة الّزمن بو 

يبلور تصورا ملفهوم الزمن ضمن نظرية التلفظ، ينطلق فيه بإرساء معامل إحالية الزمن من خالل 

اجلامع املشرتك "تقسيم أزمنة اللغات إىل املاضي واحلاضر واملستقبل واخللوص إىل نتيجة مؤداها أن 

واحلال أن هذا احلاضر بدوره ليس له من إحالة زمنية إال معطى ". احلاضر"ى بينها هو اإلحالة عل

وقد درس بنفنيست  .23"إن املعيار الزمين للحاضر ال ميكن أن يكون إال داخل اخلطاب... لسانيا

  :24عالقة الّزمن  باملتكّلم ليصل إىل تقسيم الزمن إىل ثالثة أقسام

ه يف حياته، خيتلف انقضاؤه من بيئة ألخرى، ومن حيس به اإلنسان ويدرك :الزمن الطبيعي -

  .ميتاز هذا الزمن من غريه من األزمنة بالال�ائية واخلطية مبعىن االستمرارية. جمتمع آلخر

ميثل اإلنسان جزءا ال يتجزأ من البيئة اليت ينتمي إليها، ومادام كائنا حيّا  :الزمن التاريخي -

يؤرخ حلياته من بدايتها إىل �ايتها أو العكس، وذلك عن تنتابه جمموعة من األحداث ميكنه أن 

  .طريق الذاكرة لتأليف ما يدعى بالسرية الذاتية

بزمن احلديث أو زمن اخلطاب حسب " بنفنيست"الزمن اللغوي، أو ما يدعوه  :زمن الحدث -

يث يف يتجلى زمن احلد. ، وهو البحث عن متثيلية الزمن يف ارتباطه مع حلظة احلديث"تودوروف"

احلاضر الذي يشكل مرجعيته، أما املاضي واملستقبل متعّلقان به، فكلما استعمل املتكلم الصيغة 

  .النحوية الدالة على احلاضر جعل احلديث متزامنا حلال اخلطاب

وحتضر آثار الّزمن يف امللفوظات من خالل قرائن لسانّية كاألفعال وظروف الزمان، وقد اقرتحت 

  :هّما للمبهمات الزمانية، حيث قسمتها إىل أربعة أقسامأوركيوين تصنيفا م
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 ...اآلن، يف هذا الوقت: وتدل على الزمن احلاضر مثل :المبهمات التزامنية

 ...األمس، منذ قليل، قبل ساعات: وتدل على الزمن املنقضي مثل :المبهمات القبلية

يف األيام املقبلة، السنة  غدا،: وتدل على الزمن الذي مل ينقض بعد مثل :المبهمات البعدية

 ...القادمة

زمنها غري حمدد، ودعيت �ذا االسم أل�ا خترج عن املبهمات احملددة  :المبهمات الحيادية

 .25 بسبب اختالفها عنها

وجتدر اإلشارة إىل أن دراسة بنفنيست للزمن وعالقته بالفعل يف اللغة الفرنسية أفضت إىل متييز 

، وهذا التصنيف تفتقت منه الثنائية "التعبري املوضوعي"و" بري الذايتالتع"امللفوظات إىل قسمني 

متييز بنفنيست بني القّصة واخلطاب قائم على "، و"القصة/التاريخ"يف مقابل " اخلطاب"الشهرية 

  .26"اإلحالة اإلشارية يف اخلطاب والالإشارية يف القصة: منحيني خمتلفني يف اإلحالة الكالمية

ر بنفنيست، قائم على الذاتّية، من خالل القرائن اإلحالية اليت حيتويها، إن اخلطاب، يف تصوّ 

والدالة على ُمنِتج الكالم ومستقِبله ومقاِم التلفظ، بينما تغيُب هذه القرائن يف القّصة التارخيّية، 

واملالحظ أن هذا التصّور َعَرَف . موضوعّية ال حتيل على الذاتية -يف نظر بنفنيست–أل�ا 

دات ُتظهر الّنقص الذي يعتوره، فجان سريفوين أقّر بأّن قضية الالإشارية ليست مقصورًة على انتقا

وهناك مالحظة بسيطة تتعلق باإلشاريات وهي أن غيا�ا ليس وقفا على التاريخ، :" الّتاريخ، يقول

. 27)"أي املؤشرات(ففي اخلطاب العلمي الذي يشري بنفنيست إليه ليس هناك مربر لظهورها 

:" تذهب الباحثة مرمي فرنسيس إىل تأكيد اخللل املنهجّي الذي مشل تصّور بنفنيست بقوهلاو 

بالرغم من أمهّية ما أتى به بنفنيست يف مضمار دراسة آلّية التخاطب ودوره الرائد يف لسانيات 

ي النص، فإننا نرى بعض الّنقص واإلشكالية يف متييزه الثنائي بني القصة واخلطاب، التمييز الذ

يعترب عصارة ما قّدمه يف هذا الشأن، أو باألحرى ما احتفظت به لنفسها املناهج التطبيقية 

 .28"الفرنسية يف حتليل النصوص ودراسة األسلوب، وروجت له تروًجيا آليا إىل حد ما

 المكان: 

ال ينفصل املكان عن الزمان، حبيث يشّكالن معا تواشجا وثيقا يف اإلحالة املقامية على سياق 

كثريا :" التلّفظ، لذلك ربط الباحثون يف نظرية التلفظ بينهما يف التحليل، تقول ذهبية محو احلاج

ما رُبطت مقولتا الزمان واملكان ببعضهما البعض، يتأسس الزمان ابتداًء من الّلحظة اليت يتحّدث 
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 يتواجد فيها فيها املتكّلم إىل شخص معّني، كما يتأّسس املكان يف تلك الّنقطة من الفضاء اليت

خدجية هنا يف اجلامعة يتعّني أن خدجية على مقربة "، فإن قلنا مثال )حلظة التلفظ(أثناء احلديث 

يّتضح أن امللفوظاِت حتتفظ باآلثار املرجعّية اليت . 29"من املتحّدث املوجود أثناء قوله يف اجلامعة

ذه اللحظة الزمنية عن الفضاء املكاين تربز الّلحظة الّزمنية اليت حتّدث فيها املتكلم، وال تنفصل ه

الذي أطََّر احلدث الكالمي، ومن هنا تنبع أمهّية القرائن الدالة على املكان يف حتديد مقام التلفظ، 

ختتص بتحديد املواقع باالنتساب إىل نقاط مرجعية يف احلدث الكالمي، وتُقاس أمهية التحديد "إذ 

القائلة، إن هناك طريقتني رئيستني لإلشارة إىل األشياء،  املكاين بشكل عاّم انطالقا من احلقيقة

  . 30"مها إما بالتسيمة أو الوصف من جهة أوىل، وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى

أمام، قرب، خلف، وراء، :(وميكن استشفاف متظهرات مقام التلّفظ من خالل ظروف املكان مثل

والشيء نفسه بالنسبة ألمساء . سياق التلفظ وهي كّلها مشريات ميكن من خالهلا رصد...) مشال

  .فهي أيضا ُتشّكل اآلثار املرجعّية اِحمليلة على املكان...) هنا، هناك، ذاك، هذا:(اإلشارة مثل

يتبّدى لنا، من خالل ما سبق، أن نظريّة التلّفظ تنظر إىل اخلطاب بوصفه حاويّا للذاتية، وميكن 

لة من القرائن اللغويّة الّدالة على عناصر التلفظ، إدراك مكامن تذويت اخلطاب من خالل مج

فالّضمائر حتيل بشكل مباشر على املتكّلم اّلذي يضطلع بأثر التلّفظ، وكذلك املتلّقي الذي يوجه 

  . له الكالم، واإلشاريات الزمنية واملكانية حتيل على مقام التلفظ

ليت تشّكل فضاًء بارزا حلضور بعض القرائن اإلشارية ا Orecchioniوقد أضافت أوريكيوين 

  :الذاتية وهي

ترى أوريكيوين أّن ألفاظ القرابة هي ألفاظ عالئقّية، تضطلع بوظيفة الداللة على  :ألفاظ القرابة* 

  .من له صلة قرابة باملتكلم

وهي ألفاظ تربز حكم القيمة، ويعكس هذا احلكم أبعادا ذاتّية ال عالقة هلا : األحكام* 

�ا مرتبطة بتوّجهات املتكلم وآرائه، وختتلف هذه األحكام بني ما يدل على باملوضوعّية، أل

  .اإلجيابية وبني ما يدّل على السلبية

تتجلى إذا، قضّية األحكام، من خالل نزوع املتكلم إىل اإلفصاح عن انفعاالته ومشاعره وانتماءاته 

  .وهذه املشريات جتّسد جبالء حضور الذاتية يف اخلطابات. وأفكاره
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نستنتج مما سبق أن نظريّة التلّفظ، انطالقا من تصور بنفنيست، قامت بطفرٍة مهّمة متثّلت يف 

مبدأ جتاوز حدود "توسيع جمال الّلسانيّات الضّيق، من خالل تأسيس منظور جديد ينبين على 

خطابية لسانيات امللفوظ اليت متتد عرب مساحة الوقائع اللغويّة اليت يقوم �ا املتكلم يف مواقف 

حمّددة، َوفق تشكيلٍة من اجلمل احملّققة، إىل إمكانية توسيع نطاق موضوع البحث اللساين ليشمل  

كل الظواهر املتعلقة بشروط إنتاج اخلطاب، بوصفها اسرتاتيجية مناسبة لوقف توظيف اللغة عن 

التلفظ  طريق فعل استعمال فردي يف إنتاج امللفوظات، ضمن الشروط املقامية اخلاصة بعملية

  .31"ذا�ا

  :ومرتكزات نظرية التلّفظ يف حتليل اخلطاب تتلّخص فيما يلي

 ).املتكلم واملستمع(العناصر املشاركة يف عملية التلفظ  - 

 .مقام التلفظ - 

 .الظروف الزمنية واملكانية - 

 .32...)السياق التارخيي للتلفظ، موضوع التلفظ(الظروف العاّمة لعملّية التلفظ  - 

ية التلفظ أدوات وآليات إجرائية تسمح باالستفادة منها واستثمارها يف ختليل لقد قّدمت نظر     

اخلطابات عموما واخلطاب الشعري على وجه اخلصوص، وسنحاول تتّبع قصيدة مالك بن الرّيب 

  . يف الرّثاء من منظور تلّفظّي، من خالل رصد املشريات املقامّية

  

  :ك بن الّريبالمشيرات المقامّية في مرثّية مال - ثانّيا

 :التعريف بالشاعر وبناء القصيدة -1

  :عـــــــــن مالك بـــن الريب  -  أ

مالك بن :" يـَُعدُّ مالك بن الريب التميمي من أشهر الشعراء الصعاليك املسلمني، ونسبه هو

 33"الريب بن حوط بن قوط بن حسل بن ربيعة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن عمرو بن متيم

و�ا ترعرع، وُيَكىنَّ بأيب عقبة، ألن له ابن يسمى عقبة، وبنت  34متيم بالبصرةوقد ولد يف بادية 

وقد أشار الدكتور . وال تقّدم لنا الكتب اليت وثقت ترمجته أية معلومات  عن حياته. امسها شهلة

حسني عطوان إىل هذه املسألة، وليتجاوز هذا الفراغ املعريف، قدم تقسيما مهما حلياة الشاعر بناًء 
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مرحلة التصعلك والتلصص، ومرحلة التوبة :"لى ما وسجَّله يف شعره، حيث قسمها إىل مرحلتنيع

والصالح واجلهاد يف سبيل اهللا، أما يف املرحلة األوىل فيبدو أنه عاش معيشة كلها كفاف وشظف،  

ل كما كان يرى أن احلكام األمويني هم مصدر شقائه وافتقاره، وأ�م كانوا يريدون له أن يذ

إن ُوُغوَل ابن الريب  35."ويستسيغ اهلوان، مما أوغر صدره عليهم، وأغراه بالعصيان والثورة ضدهم

يف صحاري الصعلكة وجباهلا مرده مجلة أسباب، منها ما هو سياسي، إذ إنَّ العصر األموي الذي 

لظلم واالقتتال، وعمت َجايـََلُه الشاعُر هو عصر تشتٍُّت طَائِِفيٍّ وانقساٍم حزِيبٍّ بامتياز، فانتشر ا

الفتنة والفساد، األمر الذي هّيج مشاعر الصعاليك وجعلهم يتحولون إىل كائنات بشرية ميلؤها 

وال شك أن العامل السياسي له تأثري مزدوج على احلياة . احلقد والعنف والكره واالنتقام

نعكس عنه ترديٌّ يف االجتماعية وكذا االقتصادية، فرتدي الوضع السياسي يف الدولة األموية ا

احلياة املادية، حيث حصلت اختالالٌت َفجٌَّة يف بيت املال، بفعل استنزاف أموال املسلمني يف ما 

ال ينفع، َفَساَد البؤُس وعمَّ الفقر، فكان، واحلال هذه، من الصعاليك أن اختاروا منهَج اللُُّصوصية 

جيه ابن مالك حياته إىل الصعلكة، غري لقد كانت هذه الدوافع وراء تو . واإلغارة لضمان عيشهم

أن شاعرنا كان ميتاز خبصائص فريدة ميزته عن باقي الصعاليك، فقد كان صعلوكا قويا وفارسا 

شجاعا وقد سّجل هذه الصفات يف يائيته اليت حنن بصدد االشتغال عليها واليت يوثق فيها حدث 

  .اقرتاب وفاته األمر الذي جعله يرثي حلاله ويندب حياته

  :في تعريف الرثاء -  ب

تعين البكاء على امليت والنواح عليه؛ حيث جند " رثى"تكاد املعاجم القدمية جتمع على أن كلمة 

رثى فالن يرثيه رثيا ومرثية، إذا أبكاه بعد موته، فإن مدحه بعد موته :" يف لسان العرب -مثال –

مدحته بعد املوت وبكيته ورثوت : ورثية رثاه يرثيه ترثية، ورثيت امليت ريا ورثاًء ومرثاة ومرثية: قيل

" وكذلك إذا نظمت فيه شعرًا ورثأت رثاًء إذا نظمت شعرًا. امليت أيًضا إذا بكيته وعددت حماسنه
رثيت امليت رثيا ورثاًء ورثاية، بكسرمها، ومرثاة ومرثية، :" واملعىن نفسه جنده يف القاموس احمليط 36

  37."نظمت فيه شعرًا: ترثية، وترثيتهبكيته، وعددت حماسنه كرثيته : ورثوته

أما فيما خيص املفهوم االصطالحي، فالرثاء يعترب فنا من فنون القول الشعري، إنه غرض من 

األغراض الشعرية العربية اليت برزت يف الشعر اجلاهلي وُعرف منذ ذلك الوقت إىل اآلن على أنه 

ولعل حينما نتحدث عن الرثاء يف . انهذكر حملاسن امليت وإظهار احلزن والولولة والتفجع لفقد
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الشعر العريب فإننا نستحضر الشاعرة اخلنساء اليت اشتهرت مبراثيها العظيمة ألخيها صخر اليت 

استفحلت يف رثاء أخيها صخر، وكان أخاها ألبيها ولكنه كان أحب إليها من معاوية وهو "

الوفاء، فيقضي الشاعر قوله بقوله حقوقا إمنا يُقال على "وكان الشعر يف املراثي  38."ألبيها وأمها

سلفت، أو على السجية إذا كان الشاعر قد فجع ببعض أهله، أما أن يقال على الرغبة فال، ألن 

العرب التزموا يف ذلك مذهبا واحًدا، وهو ذكر ما يدل على أن امليت قد مات، فيجمعون بني 

ن صفات املدح مبللة بالدموع حىت قال التفجع واحلسرة واألسف والتلهف واالستعظام، مث يذكرو 

إنه ليس بني املرثية واملدحة فصل إال أن يُذكر يف اللفظ ما يدل على أنه هلالك، ومن أجل : قدامة

ذلك مل يتبسطوا يف معاين الرثاء والفجيعة من املوجودات وما يتبع ذلك من درس العواطف احملزنة 

الغرض من هذا الرثاء هو كما أّكد ابن و . 39"والبحث عن أماكن األمل يف نفس اإلنسان

  .40"أن يكون ظاهر التفجع بّني احلسرة خملوطًا بالتلهف واألسف واالستعظام:"رشيق

الندب والتأبني :" وإذا تأملنا مفهوم الرثاء عند شوقي ضيف، جند أنه يتخذ ثالثة أشكال

األقارب والتفجع هو بكاء األهل و : وقد فّرق ضيف بني هذه األشكال، فالندب. 41"والعزاء

عليهم وبيان مدى احلزن الذي يعتصرهم والنازلة اليت حلَّت �م وميتّد ند�م إىل من حيلون مبنزلة 

فتجاوز النواح واللطم إىل الثناء على امليت وتعداد فضائله : النفس ممن حيبون ويواليهم؛ أما التأبني

مرثية عقلية فوق : ه ويهوى شبابه؛ والعزاءومزاياه وبيان الفراغ الذي تركه املتوىف عندما خيّر جنم

التأبني إذ ينفذ الشاعر فيه من حادثة املوت الفردية إىل املوت نفسه فيتأمله مليَّا مما يؤدي به إىل 

  .معاٍن فلسفية عميقة

وقد انبثق من فن الرثاء اجتاه آخر هو فن رثاء الذات، وهي اليت يرثي فيها الشاعر نفسه قـُبَـْيل 

وعاء ألحاسيس "حبيث تعدو القصيدة . ر فيها مغامراته وأمنياته وتأمالته للحياة واملوتموته، فيذك

وهكذا فإن رثاء الذات يعتمد على . 42"مرهفة وصادقة وقوية ليس وراءها غري الشاعر نفسه

معايشة الشاعر للموت احلقيقي ويبين جتربة فردية شعرية يصور فيها آماله وآالمه وفلسفته للحياة 

وتندرج يائية مالك بن الريب ضمن هذا اإلطار، إذ إن . إحياء ماضيه وبطوالته ومغامراته ويعيد

الشاعر يرثي نفسه قُبْيَل موته، وجتدر اإلشارة إىل أن مسألة موته اختلف فيها الباحثون، وأذيعت 

ا رأت ُغربت"حوهلا ثالث روايات أما األوىل فهي قوهلم أنه 
ّ
ه ووحدته، مات وهو خبان فرتثته اجلن مل

وهي رواية ال نشك يف بطال�ا، فقد . 43"ووضعت الصحيفة اليت فيها القصيدة اليائية حتت رأسه
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، أما الرواية الثانية فهي زعمهم بأنه 44"أسطورة من األساطري"أكد الدكتور حسني عطوان أ�ا 

وهي األقرب إىل  أما الرواية الثالثة. قُتل وهو يف غمرة احلرب، إذ طُعن بطعنة فسقط يصارع املوت

جادة الصواب فهي أن مالكا بعد انتهائه من الغزو واجلهاد يف سبيل اهللا وعودته إىل أهله وعشريته 

  .اشتد عليه املرض فأنشد تلك القصيدة يرثي �ا نفسه، فمات قبل أن يبلغ موطنه

  :القصيدة ورثاء الذات -  ت

  :تمني قبل الموت -

ائية يف حقِّ نفسه، بتمٍن ممزوج مبعاين األسى واحلرقة يقول َبْسَمَل الشاعر قصيدته الرثائية والبك

  :فيه

  جبنب الغَضى أُزجي اِلقالَص النواجيا* أال ليَت ِشعري هل أبينتَّ ليلــــــــــــًة 

إن مالكا وهو يدنو من املوت شيئا فشيئا، مل جيد سوى فتح باب التمين عسى أن جيود القدر 

، ذلك الشجر الذي ينبت يف رمل صحاري القصيم، بيد أن بليلة يبيت فيها قرب شجر الغضا

الغضا ههنا رمز داليل توّسل به الشاعر ليدل على موطنه األصلي وأهله وأبنائه، ففي القصيدة ما 

حييل إىل أن مالكا متعلق بعشريته وأبنائه، األمر الذي جيعله يتمىن أن ميوت وسطهم وخيتم حلظاته 

  : من خالل هذا البيتويتأكد املعىن. األخرية معهم

  مزاٌر ولكـــــــــــــــــــــــــــنَّ الغضا ليس دانيا* لقد كان يف أهل الغضا لو دنا الغضا 

  .فالشاعر وّد يف حلظات موته لو يزورهم، لكن طول املسافة حالت دون ذلك

  :من رحلة الضاللة إىل رحلة اهلدى -

فاتًكا لًصا "لثانية من حياته، حيث انتقل من كونه صعلوًكا توثُّق بكائيُة مالِك بِن الريب املرحلة ا  

، إىل حياة اإلميان والذب عن دين اهللا واجلهاد يف سبيله، وذلك بعد أن صاحبه 45"يقطع الطريق

سعيُد بُن عثماَن بِن عّفان وجعله يف جيشه، وقد كان له أثٌر كبٌري يف نشر الدين اإلسالمي يف 

وحيضر هذا املنعرج الذي طبع حياة ابن . ارك يف فتح خبارى ومسرقندبالد ما وراء النهر، حيث ش

  :الريب يف مرثيته، األمر الذي جعلها وثيقًة تارخييًة حتكي ذات الشاعر، يقول

  وأصبحُت يف جيش ابن عّفاَن غازيا* أمل تَرين بِعُت الضاللَة باهلــــــــــــدى 

  فالتفتُّ ورائــيا) الطِّبََّسْنيِ (ــــــــــــــذي بـــــــ* دعاين اهلوى من أهل أُوَد وُصحبيت 
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إن الشاعر يستحضر، يف هذه اللحظة العسرية من فرتات ما قبل املوت، َحَدَث انتقاله من حياة 

الضاللة ودخوله إىل نور اهلدى لعله يقّوي عزميته يف مواجهة املوت الذي أوشك على خطف 

  . تية اليت تؤرخ حلدث توبته لعلها تكون عربة ملن يعتربروحه، مث يشارك اآلخر حبكي جتربته الذا

  :الرثاء وأجماد الذات -

وفاء الشاعر ملن رحل عن الدنيا، فهو �ذا يعّلم مكارم "إن الرثاء يدل، فيما يدل عليه، على 

 46"األخالق، إضافة إىل ما يذكر من حماسن الراحل، و�ذا يكون أبعد أثر بسبب صدق العاطفة

ثاء النفس خيتلف عن الرثاء يف أن الشاعر يرثي نفسه بنفسه، فإن الغايات واملطامح ال وإذا كان ر 

ختتلف، فرثاء الذات يعتمد كذلك على ذكر حماسن الذات وأجمادها، واسرتجاع مغامرا�ا 

والنظر يف القصيدة يؤكد رسوَخ هذا املنحى يف رثاء الذات، فمالك نـَثـََر . وبطوال�ا قيد حيا�ا

  :احلميدَة، وخالَله املثلى، واسرتجع ذكريات بطوالته، يقولصفاتِه 

ا دعانــــــي بزفرٍة 
ّ
  تقنَّعُت منـــــــــــــــــــــــها أن أُالَم ردائيا* أجبُت اهلوى مل

جييب الشاعر نداء سعيد بن عثمان بن عفان حينما دعاه إىل اجلهاد يف سبيل اهللا، ونشر الدعوة 

، ويف هذا تأكيد على شجاعة الشاعر وقوة شكيمته، "ذي الطبسني"قعة اإلسالمية، وذلك يف وا

وقد أكدت كتب األخبار، فيما تناقلته عن مناقبه، أنه كان شابا مجيال وقويا وشجاعا وكانت أيام 

صعلكته ميضيها مع أشد الناس لصوصية وفتكا و�با، وكان من رفقائه شظاظ الضيب الذي 

لقد استثمر ابن عثمان بن عّفان ما ميتاز به . ألصُّ من شظاظ: قالُيضرب فيه املثل يف النهب في

مالك بن الريب من بأس وقوة وحنكة ودهاء يف احلروب ضد أعداء الدين، ذلك أن مالكا وجد 

نفسه يف مقارعة األعداء راحة له، ووجد يف اإلميان واجلهاد غايته وكأنه قبل هذا كان هائما يف 

حريتنا حينما نعرف أن شاعرنا هو الذي كان حيرض سعيدا على خوض الدنيا دون وجهة، وتزداد 

لقد . احلروب لنشر الدعوة، فكان حينما يرى تراجعا من سعيد يف احلرب يهجوه وحيقد عليه

ارتبطت حياة مالك، يف مرحلته الثانية، مبقارعة األعداء ليصبح مشروعه األساس هو الدفاع عن 

  :قولهراية اإلسالم، ونقف عند هذا يف 

  أراَين عـــــــن أرض اآلعادّي قاِصيا* وأصبحُت يف أرض األعاديَّ بعد ما 

  :الُكْنِتّية وبطولة الذات -
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حتضر يف قصيدة مالك بن الريب ظاهرة الفتة للنظر وهي ظاهرة الُكْنِتيَّة، إذ إن الشاعر كان يردد، 

الذي حييل على ذاتية ) تُ (كلم مقرتنا بضمري املت) كنت(يف أكثر من بيت، الفعل املاض الناقص 

الشاعر، وتدل الكنتية إىل اسرتجاع اإلنسان ماضيه حنينا وشوقا، أو تعاليا من خالل إبراز أجماد 

و�ا  47"إنتاج الذات عرب قيم البطولة"يعيد "الذات يف ما مضى، والتوّسل بالكنتية حقيق بأن 

يها من األفعال ما يكون به الذات يف حلظات الفعل والزهو والفخر، وينسب إل"تقّدم 

  :وميكن الوقوف عند هذه الظاهرة يف األبيات التالية. 48"االفتخار

  فقد كنُت قبـــــــــــــــــل اليوم َصْعباً ِقياديا* خذاين فجرّانــــــــي بثوبــــــــــــــــــــــــــي إليكـــــــــــما 

  سريعاً لدى اهليجا إلــــــــــى َمْن دعانيا* ل أدبَـــــــــرْت وقد كنُت عطَّافاً إذا اخليـــــــــــــــــ

  وعـــــــــــــــن َشْتمَي ابَن الَعمِّ َواجلاِر وانيا* وقد كنُت صّباراً على الِقْرِن يف الوغى 

لقد قّدَم ابن الريب، من خالل الُكْنِتّية، صورة عن نفسه، وال خترج هذه الصورة عن جانبها 

فقد أسبغ على ذاته صفات حممودة مثل الشجاعة والقيادة والقوة، وإىل جانب أنه البطويل، 

يعطف على العدو الذي يتقهقر يف احلروب، وينربي إىل ساحة الوغى إذا ُدعي دون خوف أو 

يتبدى لنا أن الشاعر أعاد . إضافة إىل صفة الصرب اليت فاق �ا أقرانه يف معرتك احلرب. متاطل

افل باألجماد اليت تبعث على االعتزاز والفخر، وحاول �ا أن ميأل شعوره صياغة ماضيه احل

  . بالضعف واألمل مع اقرتاب وقت الرحيل إىل احلياة األخرى

 :المشيرات المقامّية في القصيدة -2

إن قراءة النص الشعري الذي يرثي فيه الشاعر نفَسه،  تؤكد حضور مشريات متمثلة يف قرائن 

لى ذات املتكلم وسياقْي التلفظ املكاين والزماين، وهذا يربز لنا فرضية عدم لغوية متنوعة حتيل ع

استقالل النص عن ذات قائله، إذ إن املشريات اللغوية الذاتية اليت احتشدها الشاعر يف أبيات 

وميكن . القصيدة ال تُعّني مكامن انبجاس التذويت فقط، بل تؤكد أن املتكلم هو بؤرة النص

  :إىل ثالثة أقسام تقسيم املشريات

  :المشيرات الشخصية -4-1

  :ضمائر الحضور -  أ

تتجلى املشريات الشخصية يف القرائن اللغوية اليت حتيل على املخاِطب واملخاطب يف النص، 

وتشمل ضمائر املتكلم واملخاطب، وهي قرائن إشارية فارغة الداللة ال تتحدد مرجعيتها إال بالنظر 
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وتضطلع الضمائر بوظيفة تعيني طريف التواصل يف مقام . القصيدة/ إىل سياق التلفظ يف امللفوظ

  :وميكن الوقوف على ضمائر متنوعة. تلفظي حمدد

  :ضمائر تحيل على المتكلم* 

استعمل الشاعر ملفوظات كثرية تتضمن ضمائر مرتبطة باالسم وهو ما يدل على امللكية، وهذا 

: وما يتصلها �ا ومن األمثلة املوضحة اإلجراء األسلويب يضطلع بوظيفة التعبري عن الذات

 -انتهائيا -جلاجيت -صحابيت -وثاقيا -ثاويا -َرْحلي -أمري -بينّ  -هاميت - رحليت -شعري

 -خليليَّ  -عهدي - قياديا -ردائيا -مضجعي -فنائيا -وفاتيا -جسمي -منييت - قضائيا

  ...ماليا -نفسي -عظاميا -أوصايل

 -ِبعتُ  -أُزجي -أبينتَّ : مع الفعل واليت تدل على الفاعلية مثل كذلك جند ضمائَر املتكلم املرتبطة

 - أقول -أرى -أقّلبُ -ُمتُّ  -أبصرتُ  -تذكرتُ  -التفتُّ  -أجبتُ  -تقنعت -أراين -أصبحتُ 

وتدل هذه األفعال على الذات املتكلمة اليت اضطلعت بفعل التلفظ، ... أِجدْ  -أتركُ  -أعدْ 

م �ا املتلفظ نفسه، وقام بسردها يف القصيدة جتسيدا وتشتمل هذه امللفوظات على أفعال قا

للتحول الذي طبع حياته واملتمثل يف االنتقال من عامل التلصص واإلغارة والصعلة إىل عامل اهلدى 

وإذا كانت ضمائر الفاعلية تدل على سلطة املتكلم يف . والصالح اجلهاد والدعوة يف سبيل اهللا

تربز خضوع ذات مالك بن الريب حتت سلطة أخرى تقوم  التلفظ، فإن الضمائر املفعولية 

ال  -ارفعوين -�انيا -منيتموين -يرجعين - دعاين -ترين:  بالفعل، ومن األمثلة الدالة على هذا

وتعرب ضمائر املفعولية على حلظة الضعف ... خلفتموين - تراين - ارفعوين -دعانيا -تعجالين

ت به
ّ
  .والعجز اليت أمل

منة الضمائر احمليلة على الذات املتكلمة، وهي ذات الشاعر مالك بن الريب، إن املالحظ هو هي

فالنص قصيدة سردية تؤكد انغراس الذات املرجعية من خالل مركزية ابن الريب يف حكي جتربته 

بوصفه فنا " رثاء الذات"الشخصية حلظة املوت؛ وجتدر اإلشارة إىل أن القصيدة تندرج ضمن 

ء نفسه، فيذكر يف شعره مغامراته وأمنياته وتأمالته وفلسفته للحياة واملوت، يقوم فيه الشاعر برثا

وعاء ألحاسيس مرهفة وصادقة وقوية ليس وراءها غُري الشاعر "وعلى هذا األساس تغدو القصيدة 

وحتضر باملقابل الضمائر الدالة على املخاَطب، لتأكيد فاعلية املمارسة اللغوية بوصفها . 49"نفسه

  .دل الكالم بني طرفني أو أكثرعملية تبا
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  :ضمائر تحيل على المخاَطب* 

حيضر املخاطب يف يائية مالك بن الريب بوصفه مشاركا يف العملية التواصلية، وحميال على سياق 

  :التلفظ، ونقف عند جتليات ضمائر املخاطب يف ما يلي

حديث مالك تتجلى الضمائر الدالة على املخاطب املؤنث يف سياق : املخاطب املؤنث - 

اعتادي، : بن الريب مع أّمه تذكريا هلا على زيارته بعد املوت وأمثلة حضور هذا الضمري

 .سلمي، أُسقيتِ 

وهو حييل على صاحيب الشاعر اللذين كانا معه أثناء حمنته، واستعمله : املخاطب املذكر - 

ومن للوصية والطلب الذي يتضمن أفعاال وأوامر تلخص التعامل مع جثته بعد املوت 

 -ال حتسداين -ُرّدا - ُخطّا - هيئا -قوما - ال تعجالين -أقيما -انزال: جتلياته هذا

 .ال تنسيا -خلفتماين -أمسعا -ُجراين -خذاين

 :ضمائر الغياب -  ب

  :ال نسجل حضورا الفتا لضمائر الغياب يف القصيدة، فهي معدودة حنددها كما يلي

الدار ثاٍو بقفرة، واصفا حالته وهو بعيد غريب بعيُد : يتجلى يف قوله): هو(املفرد املذكر  - 

عن أهله وأحبابه يف أرض خالية وموحشة، فدل الغياب على اإلحساس باالغرتاب 

 .املكاين الذي اندلع يف نفس الشاعر

وجاء سياقه ضمن حديثه عن امرأة كانت تبكي مع أسرته، ): هي(املفرد املؤنث  - 

 ".وباكية أخرى �يج البواكيا:"يقول

وحييل على أسرة مالك ابن الريب املتمثلة يف أمه وابنته وخالته ): هن(ؤنث اجلمع امل - 

  ".فمنهن أمي وابنتاي وخاليت"

  :المشيرات الزمانية -4-2

حتضر مجلة من املشريات الزمانية املبهمة اليت حتيل على سياق التلفظ، وال ميكن فك شفرات هذه 

بعض  -يوم: الشاعر ومن أمثلة هذه املشريات املبهمات الزمانية إال بإرجاعه للمرجع الذي قصده

لقد ارتبطت هذه القرائن الزمنية حباضر التلفظ لدى الشاعر، بيد أنه ... الضحى -غداة غد -ليلة

ارتبط باملاضي وما حيمله هذا املاضي من أجماد وبطوالت ارتباطا وجوديا، ويتمظهر هذا االرتباط 
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ل إىل وعي جديد يستوعب اإلشارة إىل عملية التذكر انتقا"بوصفها " الكنتية"جبالء يف ظاهرة 

وممارسة استعادة املاضي ومتثيل األحداث على ساحة احلياة جمددا بواسطة فعل التلفظ أو 

تدل الكنتية إىل اسرتجاع اإلنسان ماضيه حنينا وشوقا، أو تعاليا من خالل إبراز أجماد  50"احلكي

و�ا  51"إنتاج الذات عرب قيم البطولة"يعيد "بأن  الذات يف ما مضى، والتوّسل بالكنتية حقيق

الذات يف حلظات الفعل والزهو والفخر، وينسب إليها من األفعال ما يكون به "تقّدم 

  :وميكن الوقوف عند هذه الظاهرة يف األبيات التالية 52."االفتخار

  فقد كنُت قبـــــــــــــــــل اليوم َصْعباً ِقياديا*  خذاين فجرّانــــــــي بثوبــــــــــــــــــــــــــي إليكـــــــــــما

  سريعاً لدى اهليجا إلــــــــــى َمْن دعانيا* وقد كنُت عطَّافاً إذا اخليـــــــــــــــــل أدبَـــــــــرْت 

  ياوعـــــــــــــــن َشْتمَي ابَن الَعمِّ َواجلاِر وان* وقد كنُت صّباراً على الِقْرِن يف الوغى 

لقد قّدَم ابن الريب، من خالل الُكْنِتّية، صورة عن نفسه، وال خترج هذه الصورة عن جانبها 

البطويل، فقد أسبغ على ذاته صفات حممودة مثل الشجاعة والقيادة والقوة، وإىل جانب أنه 

يعطف على العدو الذي يتقهقر يف احلروب، وينربي إىل ساحة الوغى إذا ُدعي دون خوف أو 

يتبدى لنا أن الشاعر أعاد . إضافة إىل صفة الصرب اليت فاق �ا أقرانه يف معرتك احلرب. متاطل

صياغة ماضيه احلافل باألجماد اليت تبعث على االعتزاز والفخر، وحاول �ا أن ميأل شعوره 

  . بالضعف واألمل مع اقرتاب وقت الرحيل إىل احلياة األخرى

  :املشريات املكانية -4-3

ريات الزمانية املشريات املكانية اليت حتيل على الفضاء الذي حيدد وضعية املتكلم أثناء ترتبط باملش

التلفظ، أو اليت هلا عالقة بالذات املتكلمة مبا يؤكد على مرجعيتها التارخيية، واجلدير بالذكر أن 

ن خالله الشاعر مالك بن الريب هو احملدد الذي يرسم الفضاء املكاين يف قصيدته، إذ م/ املتكلم

موضُع األحداث واألشياء واملوضوعات اليت حيويها اخلطاب، ألنه يرسم العامل يف النص " يتعّني 

غري أن املالحظة اليت تسرتعي انتباهنا، هي أن املكان ال  53."انطالقا من موقعه يف هذا العامل

ية ورمزية تعّرب عن يدل على بعده املادي بوصفه حيزا يؤطر التلفظ، بل يلتبس املكان بأبعاد جتريد

احلالة النفسية اليت اجتاحت مالك بن الريب أثناء التعبري عن جتربته الشعرية، وميكن الوقوف عند 

  :نوعني من املكان يف القصيدة
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وهو املكان الذي أَِلفه الشاعر وعاش فيه وتفاعل معه واستحضره يف : مكان أليف - 

اضي الشاعر، ومن أمثلة األمكنة قصيدته بدافع احلنني والشوق إليه فهو احلاضن مل

 :األليفة

وهو نوع من الشجر ال ينبت إال يف رمال الصحاري، ردده الشاعر ست مرات : الغضا - 

يف قصيدته، متمنيا العودة إليه واملبيت جبنبه، إن هذا جيسد حنني الشاعر إىل الغضا 

الغضا كذلك  بوصفه مكانه األليف بعد أن غادره حنو أمكنة غريبة معادية، وال شك أن

رمز دال على أهل الشاعر الذي افتقدهم وشعر باحلنني حنوهم كذلك، بيد أن سياق 

ولكن الغضا (التلفظ املكاين يؤكد بعده عنهم، ونلمس هذا من خالل القرينة املكانية 

 ).ليس دانيا

وهو املكان الذي حييل على سياق التلفظ، أي الذي شّكل اإلطار : مكان معاد -1

م، فبعد أن مّثل املكان األليف املاضي الذي حين إليه مالك بن الريب، الفضائي للكال

، أي "أصبحُت يف أرض األعادي:"يشكل املكان املعادي احلاضر الذي يعيشه، يقول

إن مكان التلفظ يرتبط بأرض العدو الذي أصبح املكان الذي يرتدد عليه الشاعر بعد 

ن بن عفان؛ واذا كانت أرض العدو التحاقه جبيش املسلمني بقيادة سعيد بن عثما

تشكل املكان املفتوح، فإن القفرة اليت وقع فيها صريعا متثل املكان احملدد لسياق 

 ...مرو -جدث -مضجعي-رابية -حلدي: التلفظ، ومتثل مشريات مكانية أخرى مثل

ى قر  -ذي الطبسني: وهناك مشريات مكانية مرجعية حتيل على سياق رحلة مالك بن الريب مثل

  ...أعلى الرقمتني -خراسان -الكرد

  : ألفاظ القرابة -4-4

تعّد ألفاظ القرابة ألفاظ عالئقية وليست قرائن إشارية كما أكدت أوريكيوين، لكنها ملمح من 

-ابنيت: مالمح الذاتية اليت تربز عالقة ذاتية املتكلم يف اخلطاب، ومن مناذجها يف القصيدة

 ...خاليت -ابنتاي -أمي -أصحايب

  :     خاتمة ونتائج الدراسة

توثُّق بكائيُة مالِك بِن الريب املرحلة التحول الذي طرأ يف حياته، حيث انتقل من كونه صعلوًكا   

  فاتًكا "
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، إىل حياة اإلميان والذب عن دين اهللا واجلهاد يف سبيله، وذلك بعد أن 54"لًصا يقطع الطريق

جيشه، وقد كان له أثٌر كبٌري يف نشر الدين صاحبه سعيُد بُن عثماَن بِن عّفان وجعله يف 

وقد حضرت هذه . اإلسالمي يف بالد ما وراء النهر، حيث شارك يف فتح خراسان ومسرقند

املعطيات املرجعية اليت طبعت حياة ابن الريب يف مرثيته، األمر الذي جعل هذه القصيدة وثيقًة 

هذا النّص الشعري من منطلق أدوات وقد حاولنا حتليل . تارخييًة حتكي ذات مالك بن الريب

التحليل اليت أتاحتها لسانّيات التلّفظ، من خالل رصد خمتلف املشريات املقامّية اليت حفلت �ا 

مشريات شخصية  : هذه القصيدة، وقد انتهى الّتحليل إىل استشفاف ُمجاع من املشريات أبرزها

  .ة إىل مشريات ختتزن ألفاظ القرابةكضمائر احلضور والغياب، ومشريات زمانية ومكانية، إضاف
 

 :هوامش

                                                           
صاحل القرمادي وحممد الشاوش وحممد عجينة، الدار : فريديناند دي سوسري، دروس يف األلسنية العاّمة، تر 1

  .24: م، ص1985العربية للكتاب، 
  .29: نفسه، ص 2
قراءة يف املفهوم والعالقة، جملة : جالل الدين مصطفاوي، لسانيات اجلملة، لسانيات النص: نقال عن  3

  .129: ص .م2014، 9، ا�لد 17مقاربات، عدد 
، يوليو 16-15مناهج اللسانيات ومذاهبها يف الدراسات احلديثة، جملة ثقافات، العدد منذر عياشي،   4

  .14:ص م،2005
(5) E. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, Gallimard, T1, 

P.130 
6 Ibid, P.246. 

 7 E. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, T1, P.12 
8 J.C. Anscombre, O.Ducrot, L'argumentation dans la langue.P18. 

9 .27: صاحل املقداد، ص: ترمجة جـان سريفوين، امللفوظية،  9  
10 E. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, T1, P.12 

.88: ذهبية محو احلاج، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، ص  11  

.142: م، ص1998، 1يف بناء النص وداللته، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط  12  
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  من تشّظي البنية إلى تشّظي الّداللة ن،لغة الّنص الّشعري الجزائري ما بعد الحداثي

  - األخضر بركة أنموذجا-

Post-modern Algerian Poetic Language .. From Structure 
Fragmentation to Significance Fragmentation - l’Akhdhar 

Barka as a Model - 
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 ثورةإّن الّتشّظي من الّسمات اليت ظهرت على الّنص الّشعري اجلزائري ما بعد احلداثي، نتيجة      

 ؛نوع جديد من الكتابة ساهم يف ميالد حيثالّشاعر اجلزائري املعاصر على أعراف الكتابة الكالسيكّية، 

لذلك تأيت هذه الّدراسة  ؛لّنص والقارئراع بني الكاتب واالصّ  ممّا يؤّججاالختالف الّتضاد و يتمّيز بالّتنافر و 

من خالل إبراز التشّظي احلاصل على مستوى الّلغة الّشعريّة وفاعلّيته يف  ،لتسلط الّضوء على هذه الظّاهرة

داخل الّلغة كيف يتمظهر التشّظي : مستهّلني هذه الورقة بإشكالّية توّجهنا مفادهاتشّظي الّداللة، 

  داخل الّنسيج الّنصي ليساهم يف إنتاج الّداللة؟ غالهوما هي آليات اشت؟ الّشعرية

  .لغة شعريّةما بعد حداثة؛ تشّظي؛ قصيدة ما بعد حداثّية؛ : الكلمات المفتاح 

ABSTRACT : 
      Fragmentation is a feature of the post-modern Algerian poetic text, 
as a result of the revolution of the contemporary Algerian poet against 
the customs of classical writing, as it contributed to the birth of a new 
type of writing; It is characterized by repulsion, contradictions and 
differences, which fuel the conflict between the writer, the text and the 
reader; Therefore, this study comes to shed light on this phenomenon, 
by highlighting fragmentation at the level of poetic language and its 
effectiveness in significance fragmentation. We will start this study 

                                                           
  yaakoubferdjallah@yahoo.com. فرج اهللا يعقوب  *
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with the following questions: how is fragmentation formed in poetic 
language? Then how does fragmentation work within the text to 
contribute to the production of meaning? 
Keywords: Postmodernism; Fragmentation; Postmodernist poem; 
Poetic language 

 
  :مقّدمة

حلداثة، إن مل نقل بؤرة غموضها ألّن يعترب التشّظي مسة من الّسمات اليت متّيزت �ا ما بعد ا     

مظّلة عاّمة تتشّظى داخل نفسها لتكّون ذا�ا، "ما بعد احلداثة كما جاء يف دليل الّناقد األديب 

فتتعّدد وتنقسم إىل ما بعد حداثات خمتلفة، جمموعها العام يشّكل ما بعد احلداثة العاّمة، ويكون 

الّيت انعكست على املبدع فصار يبحث يف شظاياه  1"هذا االنقسام والّتشّظي مستها القارّة

وانقساماته عن ذاته املبعثرة يف هذا العامل املشّتت، كما يرى فاضل ثامر أن الّتشّظي هو مسة 

اهلدم ملا هو قدمي وفيه يسقط الّنسق ويسقط "متوّلدة عن حالة ما بعد احلداثة جتّسد حاالت 

سلسلة من البؤر الّشعريّة املتشظّية اليت ختلخلت فيها ثوابت الّتمركز األحادي وُختَْلُق بدال من ذلك 

وعمت الفوضى داخل اجلسد ، 2"األجناس األدبّية من خالل تداخل الّلغات والّرؤى واألساليب

  .الّشعري

الذين برزوا منذ مطلع  ؛ا من الّشعراء اجلزائريّني دً دِّ جيال جمَُ  غري أن هذه الفوضى أنتجت لنا     

الّشعريّة اخلاّصة  معن لغته ونيبحث، فصاروا بطروحات ما بعد احلداثة وار تأثّ حيث ثّالثة، األلفّية ال

دائما إىل جتاوز مقّومات الّلغة الّشعريّة الكالسيكّية، وهذا كّله من أجل خوض  ون، ويسعم�

ت كتابة غمار الّلحظة الرّاهنة، ومسايرة وترية الّتحوالت االجتماعية املعاصرة، اليت تستوجب أدوا

  .ا اختالف عن سابقتهامغايرة، وذائقة مجالّية ختتلف أميّ 

ذو ارتباط وثيق بالعصر وحبالة ما بعد احلداثة  ،ومبا أّن الّنص الّشعري عامة واجلزائري خاصة     

فقد قفز هذا املصطلح إليه، بعد أن متّثل الّشعراء اجلزائريون املعاصرون هذه الّسمة ما بعد 

تعّرب وجتّسد حالتهم املتلّبسة جبدل الذات والعامل واألشياء، الرّاغبة يف االنعتاق من   احلداثية، اليت

إخل ... كل ما يساورها من شك وحرية وقلق تسببت فيه الّسلطة، العوملة، ثقافة االستهالك 

مل إىل َفَصيـََّرت ا�تمع اجلزائري إىل واقع قاس ومشّوه، وأحالت وجود الّشعب اجلزائرّي يف هذا العا
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 3"واملفارقات ميتاز بكونه حاضرا مبعثرا متشظّيّا، وممّزق األوصال، ومشحونا بالّتناقضات"حاضر 

أصبحت عاجزة عن استمالة أفراد ا�تمع الذين تشبعوا بأكاذيبها،  ،ات الكربىكون هذه الّسرديّ 

لول املقرتحة وثاروا ضد هذه السلطات املركزية يفضحو�ا، ويكشفون كل نفاق يتخفى وراء احل

  .لعالج هذا ا�تمع

يطمح إىل الّسكينة وجينح إىل اهلدوء يف ظل الّتشّظي، والبحث عن  املبدع كل هذا جعل     

انعكس على شعره ذاته يف بواطن األشياء البسيطة البعيدة عن الّتعقيد الّذي هو لغة الّسلطة، ما 

الذي ال نقصد به ذلك املؤدي إىل  واتضح يف لغته، اليت اتسمت بطابع الّتشّظي هي األخرى

الفرقة دون الوصول إىل وحدة أو التئام، بل هو ذلك الّتشّظي الذي يساهم يف إنتاج الّنص 

الّشعرّي، وبعث احلياة فيه، وتوليد آفاق جديدة من الّدالالت، وفتح عوامل من املعاين، ممّا جيعل 

  .ةكّونة من سالسل متشظّيائرّي املتمن ذلك الّنص متشظّيا كحياة الّشاعر اجلز 

 :وكبداية لورقتنا البحثّية هذه سنستهّلها بإشكالّية توّجهنا وتؤطّر جمهودنا أثناء الّدراسة مفادها     

داخل الّنسيج الّنصي ليساهم يف  وما هي آليات اشتغاله؟ داخل الّلغة الّشعريةشّظي كيف يتمظهر التّ 

  إنتاج وتوليد الّداللة؟

الّنص الّشعري  عمراننطالق يف عملّية البحث، وسرب أغوار هذه الظّاهرة يف لكن قبل اال     

اجلزائري ما بعد احلداثي، البد من وضع مجلة من الفرضيات اليت سنستعني �ا يف هذه الّدراسة 

ما هو واقع الّلغة الّشعريّة ما املقصود مبا بعد احلداثة؟ : ومنها ،إلضاءة بعض اجلوانب املعّتمة فيها

الّنصوص اإلبداعّية ما بعد احلداثّية؟ وما هي املكاسب اليت حّققتها يف ظّل هيمنة التشّظي  يف

  ي يف تطوير الّلغة؟كيف تساهم املفارقة باعتبارها آلية من آلّيات الّتشظّ مث  ؟ على الّنصوص الّشعريّة

من خالل إبراز  ،هذه الظّاهرة علىوعلى ضوء ما سلف ذكره تستهدف الّدراسة تسلّيط الضوء      

آلّيات  ذلك على، معتمدين يف التشّظي احلاصل على مستوى الّلغة الّشعريّة وفاعلّيته يف تشّظي الّداللة

، باإلضافة توظيف هذه الظّاهرةق املناطق اليت عرفت وتستنطالّلغة الّشعريّة  تستبطناليت الّتحليل 

  .يف ظل هذه الظّاهرة وكيفّية إنتاج الّلغة للّداللةإىل الكشف عن آليّا�ا، 

ا بعد احلداثة حّىت موجز ملمبقّدمة، نشري بعدها إىل تعريف نبدؤها  خطّةكما سننتهج يف ذلك       

الّشعريّة غة لّ التطّور يف العنصر املوايل نستعرض يدرك القارئ الفرتة الّزمنّية اليت يغطّيها البحث، ل

هذه سامها بظاهرة الّتشّظي، لننتقل بعد ذلك إىل رصد اتّ كيفّية اجلزائريّة املعاصرة، و املدّونة  داخل
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إىل  يف البنيةحبيث ينتقل معها ذلك الّتشّظي  الّلغة الّشعريّة،الظّاهرة احلاصلة على مستوى 

باعتبارها داخل الّلغة الّشعريّة، مث نقف بعدها على كيفّية اشتغال املفارقة ، الّداللةيف الّتشّظي 

لنصل يف األخري إىل خامتة خماتلة القارئ، ة، حيث تلعب دورا بارزا يف هلذه الظّاهر وجها خفّيا 

  .جنمل من خالهلا أهّم ما توّصلنا إليه يف هذه الّدراسة اليت قمنا �ا

  :نظرة عامة حول المفهوم..ما بعد الحداثة: أّوال     

- مرحلة ما بعد احلداثة  جيمع الّدارسون على أن الفرتة الّزمنّية اليت شهدت بداية الّتحّول حنو     

وهي فرتة مل تشهد منذ منتصف القرن املاضي، كانت  -وإن كان هذا الّتقسيم املرحلّي نظريّا فقط

اول ّجتّنبه نظرا ألّن ا�ال ال يّتسع جدل حن. جدال كبريا بالقدر الذي شهده مصطلحها ومفهومها

يتمّثل وبداية إرهاصا�ا، حيث  ات هذه املرحلةللخوض فيه، لذلك سنكتفي باإلشارة إىل منطلق

ومنذ ذلك احلني ، الّذي ّظل مهيمنا طوال مرحلة احلداثة منطلقها الرّئيسي بفقدان الثّقة يف العقل

لتقويض امليتافيزيقا الغربّية، "اليت تسعى بدأت تسود مجلة من الّتغّريات الفكريّة والفلسفّية والثّقافّية 

هيمنت قدميا وحديثا على الفكر الغريب، كالّلغة، واهلويّة، واألصل، وحتطيم املقوالت املركزيّة الّيت 

. وقد استخدمت يف ذلك آلّيات الّتشتيت والّتشكيك واالختالف والّتغريب... والّصوت، والعقل

وكذا حتطيم  4"وتقرتن ما بعد احلداثة بفلسفة الفوضى والعدمّية والّتفكيك والالمعىن والالنظام

  .ما كان سائدا يف مرحلة احلداثة عكس ،الّنسق املغلق

  :تطّور لغة الّشعر الجزائري المعاصر: ثانيا     

رّمبا ال يتطّلب الّنظر يف لغة الّشعر اجلزائري ما بعد احلداثي عينا بصرية أو نظرة خبري لريى      

ا الّتطور احلاصل على صعيدها، وهذا ما أّكده الّنقاد والّدارسون هلا، حيث أمجعوا على أ�ّ 

أصبحت لغة مشاغبة تغري القارئ بالتكّشف وإجالء ما خفي من املعىن له، عندما تبدأ مبغازلته، 

وتبّني له بأ�ا ترغب فيه كما يقول عن ذلك روالن بارت يف كتابه لّذة الّنص، لكن ما إن توّرطه 

  .حىت تتوارى حمتجبة عنه، تطلب حماولة أخرى يف عملّية رفع احلجب عن املعىن

ببنية "هي هكذا لغة الّنص الّشعري اجلزائري ما بعد احلداثي، لغة مبهمة وغامضة كو�ا تتميز      

اليت جتمع بني الّدوال املكّونة للبنيان الّنصي،  5"خملخلة متشظّية متشّذرة بفراغا�ا وغياب روابطها

دت الّداللة فهذا يعين تعّدد األمر الذي ينقلها من الّداللة األحاديّة إىل تعّدديّة الّداللة، وإذا تعدّ 

  .القراءات وانفتاح الّنص على التأويل
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  :تشّظي الّداللةمن تشّظي البنية إلى : ثالثا     

نيا�ا الّلغوي؛ األمر الذي أثّر ائريني املعاصرين متشظّية يف بوقد جاءت لغة بعض الّشعراء اجلز      

" عتبات البياض"يبدو عليه نّص  الّذي هذا، و فجاء هو اآلخر متشظّيا الّداليل منتوجهاعلى 

عمال حفريّا تتناسق فيه شعريّة الّذات مع "حيث يعترب  ؛شحون بالّداللة املتشظّيةامل ،لألخضر بركة

منطقّية الّرؤيا الباحثة عن موضوعات جديدة غري ملموسة، وتتناسب فيه محوالت املعىن املكتشف 

الّرمزي املشري إىل الّنقاء الّروحي  الذي هو البياض 6"مع موازين الّلغة األخاذة يف توصيف الّشيء

  ".األخضر بركة"للّشاعر 

منتشرة، مبعثرة،  دوالّ و  ،عرب عتبات متشظّيةالعاّمة يف داللته حيث يتجّسد هذا البياض      

متفرّقة عرب اجلسد الّنصي جتمع بينها رغم تباعدها عالقات موضوعّية وداللة مركزيّة واحدة، حتّتم 

مث العودة جمّددا إىل تلك الّداللة املركزيّة اليت  ،لى هذه الّدوال الّسفر يف مناطق البياض القصّيةع

، حبيث تثري كّل جمموعة من هذه تشّظي عناصرها وجزيئا�ا إثرأصبحت هي األخرى متشظّّية 

وتسافر باملتلّقي يف  من األسئلة الوجوديّة، الفكريّة، والفلسفّية، العديدأو اجلمل الّنّصّية، الّدوال 

، وفق تركيبة فنّية احملرّكة لسالسل الّدوال تلكاملتشظّّية، عوامل الّتخييل الكتشاف دالالت البياض 

  :املنتشرة بداية بالّدوال اليت تفرض على القارئ استعمال خميّلته وهي

  : البحث عن البياض عبر ذاكرة الحنين - 1     

للّسفر يف عوامل احلنني، مفّتشا بني ثنايا ذاكرته عن تلك  ميتطي الّشاعر صهوة الكتابة     

الّلحظات اليت مازلت تغازل وجدانه، وهذا كّله حّىت يستطيع امتصاص رحيق الّطهر والرباءة منها، 

اليت يرغب من خالهلا الّشاعر يف تغذية الّنص بصور سريالّية وتعابري جمازيّة تفتح شهّية القارئ 

املنتشر عرب توايل املدلوالت وتناسقها  7"راءة الّنّص، ومعه صوب املعىنفتجعله يتقّدم يف ق"

  :ألخرى املشّكلة للّداللة العاّمة، يقول الّشاعرواّتصاهلا املتني بالّدوال ا

،   نباح كلب الرّيح أبيض، مثل مجلة شاعر منسّية يف الّنصِّ

  بيضاء احتماالت الّسواد،

  يف اجلدار، إوزّة بيضاء تعرب لوحة الّرّسام سهوا

  فراشة بيضاء، يرمسها دخان الّنار فوق الفرن،

  ماء احلزن أبيض، مثل وشم يف ذراع اجلّدة،
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  بيضاء جتلس يف كتاب قراءة، الّصباح أبيض، غيمة

  8بيضاء أسنان اهلواء تعّض أنفاسي أمام البحر،

" األخضر بركة"ى يظهر الّتشظي يف هذا املقطع واضحا، وذلك عرب تقنّية الّتكرار اليت يسع     

حيث تكّررت كلمة من خالهلا إىل الّتوكيد على حضور ذاته يف كّل حلظة شعريّة يرحتّل إليها، 

الّتكرار ويأيت هذا ، مرّة واحدة أو مرّتني  يف كل سطر من أسطر الّنص »بيضاء«أو  »أبيض«

، لكّنه ى أرض الواقعالذي أصبح يشعر به الّشاعر علواالغرتاب ليحّد من حالة الّنفي  الّتوكيديّ 

الداللة اليت يسعى الّذات يف الكون الّشعري، ومنه إىل تشّظي يف الوقت ذاته يعمل على تشّظي 

  .عليهاالقارئ للقبض 

وتشّكل العودة بالّذاكرة إىل املواطن اليت بقيت راسخة يف ذهن الّشاعر أوىل حمطّات االنعتاق      

الذي  صعاين من التّدنيس الواقعي، صوب الّنقاء الوجودي اخلالاليت ت ،من الّلحظة الّزمنّية اآلنّية

حتمل داللة التحّرر من  "تبحث عنه الّذات الّشاعرة، كون هذه العودة كما يقول عبد احلميد هيمة 

واخلالص يف عامل  9"اهلروب من الّلحظة اآلنّية ملعانقة املطلق.. كّل نظام واهلروب من كّل قانون 

د انتفت يف العامل الواقعي الرّاهن أساسيات الكينونة الفعلّية، وهو ما يّؤيده بع ،الّشاعر اخلاص

بعد أن شّبه الّشاعر الذي يرجع من خالل ذاكرته إىل حمطّات تارخيّية معيّنة  ،حمّمد زكي العشماوي

اإلنسان املذعور الّذي خياف أن يدّنسه الواقع إن هو ملسه، والّذي يرى فيه "حيّن إليها بذلك 

دّوا خطرا فيهرب ما وسعه اهلروب إىل اخليال الطّفوّيل إىل عامل األحالم والوهم حماوال ما استطاع ع

  :، حيث يقول الّشاعر يف مقّدمة نّصه10"أن يتجّنب اخلوض يف ا�تمع احلديث

  بيضاء يف الّصبح الّسماء

  كصوف خرفان املراعي، أم كقمصان الّضباب فويق

  ؟..سهل

  بياض،ال نعوت وال صفات لل

  مذاق خبز األم أبيض،

  ريشة العصفور يف خيط الّنسيم،

  خبار إبريق احلليب

  11ورغوة الّصابون تقطر من لباس اللّيل يف حبل الّنهار
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مع يف جيحيث  ،يف هذا املقطع العديد من الّرتاكيب اليت تصل حّد الّتناقض ميزج الّشاعر     

 ، ويؤّدي حسب أماين فؤاد إىل ذا ما يباغت القارئهذه البنية الّلغويّة الّتوكيد والّنفي معا، وه

تصادم احلضور مع الغياب، وتصادم امللفوظ مع املفهوم، واحلياة مع املوت، تصادم البوح "

اإلبداعي باليأس من البوح، تشكيل املفردة هنا هادئ ولكّنه قاتل، مفردة متيت مفردة بكامت 

ارية، فبعد قراءة املشهد ينسرب إليك شعور الّصوت، فليس هناك مواجهات ساخنة أو معارك ض

هذا الّتشّظي الّلغوي  فإنّ  وعلى هذا األساس، 12"بالعدم، الّلغة متحو ذا�ا ألّ�ا ذات ممحّوة

: من خالل اجلملة الّتالية قريب من الوصول إليها هيساهم يف بعثرة الّداللة اليت ظّن القارئ أنّ 

ه يتفاجأ حبالة من الّنفي تكتنف عملية القبض على داللة لكنّ ، »بيضاء يف الّصبح الّسماء«

إىل سياق ، ليعود الّشاعر جمّددا »ال نعوت وال صفات للبياض«وذلك من خالل عبارة  ،البياض

  .عرب أسطر الّنص الالحقة الّتوكيد ممارسا لعبته يف مالعبة القارئ

أو لغة  ات الّتشظي وهي االستفهامآلّية أخرى من آلياعتماد األخضر بركة على كما نالحظ       

صيغة سؤال كامل ال " حيث ورد السطر الثّاين من املقطع يف الّسؤال كما تسّميها أماين فؤاد

ينطلق من قاعدة وال يأمل أن يصل إىل قاعدة إميانّية، بل هو تساؤل الّلجاج والّتأرجح بني طريف 

ألضداد، ويف مناطق حائرة وقلقة بني حدود األشياء املعادلة اجلدلّية املستمرّة القائمة بني توازنات ا

  :، ويقول الّشاعر أيضا يف مقطع آخر13"واملعاين واألفكار

  اإليقاع يف تنهيدة األمواج أبيض،

  إصبع الّتلميذ مصبوغا بطبشور اخليال احلّر،

  جرح يف حلاء شجرية الّتني،

  14.انكسار بداية األمطار فوق زجاج نظّارات أعمى

تصّطف يف عالقات جعلها األخضر بركة ذا املقطع حركّية كثيفة للّدوال اليت يعكس ه     

اخليال  -الطّبشور -الصباغة  -إصبع الطّفل «، مثل تركيب الّسطر الثّاين من املقطع خمتلفة

عّدد الّداليل، التّ املؤّدية إىل ، ظاهرة الّتشّظي الّلغوي ، حبيث تربز من خالل هذه الّتوليفة»احلر

التشويق والّدهشة اليت تستطيع بفضلها تأدية دورها يف رسم الّصور وحنت  عنصرفة إىل باإلضا

هذا على إثر اخلاّصّية األوىل، أّما  ،ا�ازات اليت تعّرب بقوة عن املعىن املراد إبرازه من طرف الّشاعر

عليه اخلوض مع فرض يف املتلّقيصدم املتشّظي ي كون هذا االئتالف الّلغوياخلاّصّية الثّانية فهي  
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يف ذلك من قدرة الّشاعر على التحّكم يف  ا، مستفيديف تداخلها املعّقد الّشاعر يف عوامل احلنني

األخضر إذا تأّملنا جّيدا الصور الّشعريّة اليت أوردها إنّه هو  ؛هذاالّلغة الّشعريّة، وما يدعم قولنا 

سلب الّنص شعريّته فيغدو على إثره باهتا، ، يلمح ببساطة أّ�ا تنفر من الّسرد الطّويل الذي يبركة

من الّسرد الّشعري الذي يهمل كثريا من الّتفاصيل منتصرا للمجاز، ويبين حكايته على "ويقرتب 

، وعلى ضوء  15"شراكة بني األشياء املعلومة يف العامل وبني انبعاثها من جديد داخل العامل الّشعريّ 

هو إبراز العتبة األوىل من عتبات البياض من و طع هذا املقالّشاعر من كل هذا يتحّقق هدف 

  . النقاء والصفاء الّنفسي اخلالص، وذلك حبلة لغويّة متشظّيةخالل دالالت احلنني إىل

  :الّصمت عتبة أخرى للبياض - 2     

 ،إىل داللة جزئّية أخرى ،لمقطع الثّاينالُبىن الّلغويّة املتشظّية لعرب  األخضر بركةيـَْعبُـُر      

 .آلّية مهّمة من آليّات الّتشّظي الّلغوي وهي الّلغة البسيطة احلاضنة للّتناقض والّتعّددستعمال م

عتبة مهّمة من عتبات البياض خيوض خالهلا غمرات الّصمت، منتشيا  متّثلهذه الداللة اجلزئّية 

ربه إىل عوامل وتزيد من وضوح رؤية الّشاعر، ليمّر ع ،حبالة تأملّية ترفع الغطاء عن هذا الواقع

اإلبداع، بعد أن امتلك األداة الفاحصة للقيام بذلك، فالصمت هو الفعل املرادف لعملّية التأّمل، 

سنة بعد سنة، يتعاظم . من رحم الّصمت يولد هذا التأّمل، وفيه يقيم"أو كما يقول حمّمد بنيس 

ل إىل معول تلبث أن تتحوّ  اليت ال ؛فُيْكِسُب الذات الّشاعرة قوة يف البصر والبصرية 16"الّصمت

حيث  ،هلدم هذا العامل مبختلف عناصره املكّونة له، وإعادة بعثه من جديد يف عامل الّشعر

ويظهر يف ثياب الصفاء  ،يتخّلص هناك من الّشوائب اليت علقت به فدنّسته، مث يتطّهر بعد ذلك

 :والنقاء اخلالصني، يقول الّشاعر

  الّصمت بيت أبيض اجلدران

  ارة املفتاح يف قفل الكالم،قبل إد

  وبعد أن يتوّقف املفتاح يف قفل الكالم،

  17الّصمت كرسّي البياض

هي اليت حتّرك عملّيته اإلبداعّية والبيت  ،ّن الّصمت أو العملّية التأّملية اليت ميارسها الّشاعرإ     

قبل (بين على الّتضاد، لذلك جنح الّشاعر إىل الّتشّظي الّلغوي املاألبيض اجلدران الذي تقيم فيه، 

 فتح أفق التأّمل،ي حّىت  ،)وبعد أن يتوّقف املفتاح يف قفل الكالم،/ إدارة املفتاح يف قفل الكالم، 
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الثّنائّية الّضّدية قبل وبعد وهذا بفضل فيصبح الّصمت متشظّيا يف كّل شيء،  ،كسر حدودهيو 

حنو خلق داللة أعمق  ،داليل معّني  اليت تساهم العالقة اليت جتمعهما يف اهلروب من حتديد حيز

وإّمنا حالة استثنائّية يعيشها  ،التأّمل بداية أو �اية/من الّداللة الّسطحّية، فلم يعد للّصمتوأوسع 

  :خضر بركة حىت تستدعي فعل الكتابة، حيث يقول أيضااأل

  أبيض دجيوره

  18هذا الّتأّمل يف ثقوب الوقت

 تستويل على الّشاعر ،ها حمّمد بنيس شرطا من شروط الكتابةهذه احلالة االستثنائّية يعترب      

كسبه حياة أقوى ممّا إّ�ا تُ  .لتعطيه منظارا جديدا يبصر عربه اتساع احلياة واملوت ،حىت يبلغها

العالقة تساهم يف تفعيل ا أخرى غريبة عنه، كو�ا سامهت يف تشظّيه، خالقة ذاتً  ،تعّود عليه

البّد منه . الّصمت، إذن، ضرورة: "حيث يقول، الّداللةوتشّظي ّلغة ي الالّتكاملّية بني تشظّ 

وهي اليت . ، ألنّه الطّريق إىل ميالد إنسان غريب عّين، ال أعثر عليه إال يف العزلة(...)للكتابة 

أي أّن ما يعيدين إىل الّصمت هو الّرغبة نفسها يف الكتابة، . تدّلين على املكان األصلّي، الكتابة

. وال ميكن اختزاله. لذلك يلزمين أن أذكر، باملناسبة، أّن هذا الّصمت متعّدد. لكتابةبل هي ا

يف الّصمت تنشأ . يقع بني خارج الكتابة وداخلها. صمت ميتّد من ما قبل الكتابة إىل الكتابة

أو هو إن شئت، . إنّه املابني. الكتابة مثلما الّصمت يف الكتابة يدوم، ذلك هو صمت الكتابة

  .، هناك حيث يقبع البياض19"زخ املوجود بني الالمكتوب واملكتوبالرب 

لزم املتلقي أن يعيشه هو ذلك البياض الذي يسعى الّشاعر األخضر بركة إىل أن يعيشه ويُ      

ترتكز على اقتناص الّلحظة لغويّة تساهم يف تشّظي الّداللة وتغييبها، ألّ�ا اآلخر عرب آليّات فنّـّية 

 
ُ
 والّلغة البسيطة ،واجلمل القصرية ،عبري املقتضبمث االعتماد على التّ  ،َتَأمََّلة يف تـََفلُِّتَهاالّزمنية امل

لتشابه  ...)الّصمت بيت أبيض اجلدران، أبيض صمت اجلبال، بداهة فيها تنام عواصف املعىن (

عمة بروح وجوديّة متاما تلك الّلحظة اهلاربة االستثنائية يف حياة الّشاعر اخلالية من التعقيد، املف

الّنّص على ِقَصِر عباراته واقتضاب الّتعبري فيها يكون مثقال "تصدح باحلياة، و�ذا يصبح هذا 

التأّمل العميق /حتتاج بعد ذلك فقط إىل فعل الّصمتمتشظّية عرب توايل الّدوال، ، 20"مبعان عميقة

يف تفعيل العالقة الّتكاملّية يساهم  -إىل جانب الّشاعر-يدخل طرفا ثانيا  الذيمن قبل القارئ 

ضا ذلك البياض، ألّن قصر حّىت يالمس من خالهلا هو أيبني تشّظي الّلغة وتشّظي الّداللة، 
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يف املاّدة "العبارة يعين فسح ا�ال أمام املتلّقي ليعاين حلظة زمنّية توجد يف شظايا الكلمات، وكونا 

  21"الكون باحلواس كّلها، حبثا عن االستثنائيّ  ّمث كأّنك يف صفاء الّصمت تنصت إىل هذا. يتحّرك

  .كما يقول عن ذلك حمّمد بنّيس

من خالل عملّية الّصمت هذه أو العملّية التأّملّية يف داللتها أو  "األخضر بركة"لقد سعى      

ممارستها من قبل القارئ واليت يستوي من خالهلا العامل خلقا آخر، إىل بلوغ الّداللة الكربى 

وهي البياض، لذلك جعل الّصمت يف إحدى األسطر املتشظّية ة جلملة الّدوال اجلزئّية املؤطر 

مبثابة عرش يعتليه البياض، أو هدفا سامّيا يصبو إليه الّشاعر ) الّصمت كرسّي البياض(الّشعريّة 

والقارئ على حّد سواء، كمثل الذي يبحث عن جمد أو عظيم إجناز، هذا هو الصمت الذي 

د إىل حلظة االرتطام بالعامل، أشياء وإنسانا وكونا، ذلك هو اإلحساس الّذي يعنيه يعيد اجلس"

  .، وسعوا إىل بناء تعريفا�م حوله22"العرب القدماء بكلمة الّشعر

  :الّسفر عبر الماء في ثنايا األنا للقبض على البياض - 3     

 عمدحيث  أصبحت لغة متشّيئة؛الّلغة الّشعريّة بعد أن سنرّكز يف هذا العنصر على تشّظي      

، ينسج �ا لغته اخلاّصة، مع ما تتيحه هذه األشياء من هذا العامل إىل أشياءاألخضر بركة 

 يف حسب أماين فؤادتساهم ... الّتصاعد، االنشطار، التمّدد، ، جّية كالّتحّولخصائص فيزيولو 

الذي بني  يف الّنصهذا اخللق و لغة قادرة على التقاط معىن مبتكر يف حلظة تكّونه نفسها،  خلق

كيف أن هذه املاّدة فيما يلي  سنرى لذلك ، و بكثرة الّشاعر وظّفهاملاء الذي  أساسه عنصر، أيدينا

ها، تشظّيوجلت مث متاهت يف الّلغة الّشعريّة فأّدت إىل حتوال�ا ومتظهرا�ا املختلفة، خبصائصها، و 

  .اللةلتؤثّر بعد ذلك يف تشّظي الدّ 

املاء نفسه يف قصيدة عتبات البياض داال طاغيا ومسيطرا على سريورة الّنص الّشعري، يفرض      

 ،موّجها للعملّية اإلبداعّية، حيث تسّرب يف انسيابّية وسالسة إىل أعماق الّنسيج الّلغوي للّنص

اليت ، وهذا بفضل الّدالالت العميقة املفضية إىل إعادة هيكلة للّدوالحمدثا فيه نوعا من اخللخلة 

حيملها عنصر املاء، ّمث من اهليكلة البنّيويّة تغلغل بعد ذلك إىل الفضاء الّدالّيل العام متحّكما فيه 

ميّجد املاء بوصفه أصال ورمزا للّنقاء والّطهارة، " األخضر بركةومؤطّرا له، حبيث أصبح ظاهرا أّن 

الكائنات إىل الّتمرّغ يف أمواجه  هو الّذي ميسح كّل مّتسخ وينزع عن الوجود ما يعّكره، لذلك حتنّ 
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كان قد شهد املوت يف هذا   23"والّتسّرت بردائه، فعطر املاء فّواح، وقطراته تبعث احلياة يف كّل شيء

  .العصر

من خالل الّدراسة اليت قام �ا عن املاء " غاستون باشالر"ولعّل ما يؤكد قولنا هذا هو سعي      

، فهو يساهم يف ل إىل أداة فنّية فاعلة يف الّنصوص الّشعريّةقد حتوّ  ،إىل إثبات أّن هذا العنصر

، من خالل حضوره املكّثف داخلها، وأثناء ذلك احلضور حيدث التفاعل بني تشّظي لغتها

لتفرز هذه العالقة يف األخري رمزا ، جزئيات املاء يف شىت حتوالته ومتظهراته وبني بنّية الّلغة الّشعريّة

قادرا على قول ما خيتلج العامل  ...املتشظّية، املتناثرة، املتحّولة، املتفّجرة  الالتطبيعّيا غنّيا بالدّ 

عن أحالم الّشاعر اليت يسعى إىل  ،الداخلي العميق لإلنسان، كما أنّه يعّرب تعبريا قويا صادقا

اعر هو إذ الشّ  ؛فاملاء له ارتباط بالّشعر"مالمستها، وإفضاءاته اليت يصبو إىل البوح �ا، لذلك 

وهذا . اإلنسان الوحيد الذي يتقن جّيدا فّن اإلصغاء للماء ولألسرار اليت ال يبوح �ا إال لعاشقه

شفة، يتواصل مع الّشاعر، يف حلظة تأّمل ومكا 24"ما جعل باشالر يصّور املاء على أنّه كائن حيّ 

يسمح خالهلا املاء للّشاعر إىل الدخول إىل أعماقه، ليكافئه بعدها بأن حتّول إىل وسيلة تساعد 

هكذا سيبدو لنا املاء مثل كائن : "الّشاعر على الكتابة، هلذا يقول غاستون باشالر يف هذا الّصدد

ّي كامل، شامل، له جسد، وروح، وصوت وقد يكون للماء، أكثر من أّي عنصر آخر، واقع شعر 

وميكن أن تضمن وحدة ما شعرية املاء، على الّرغم من تنوّع مشاهده، إذ جيب أن يوحي املاء إىل 

  .هلذا الطّلب -أي املشاعر–عليه أن يؤّديه، وعليها أن تنصاع  25"املشاعر بواجب جديد

 تشظّيه مبا ساهم يفالذي أحدثه املاء على الّنص بنيويا والّتشّظي ويبدو أن هذا التأثري      

مسحة صوفّية، أتاحت للّشاعر االنتقال عرب حلظة مكاشفة يف  -الّنص–قد أضفى عليه  ،اليلدّ ال

سفر روحي يتبّصر من خالله أسرار الكون والعوامل الّداخلية العميقة لإلنسان ملالمسة البياض 

  :ص الّشعري، وهذا الذي نلحظه من خالل األسطر الّشعرية الّتالية املتشظّّية عرب النّ فيهما

اإليقاع يف /دمعة الّسكري/ بيضاء أسنان اهلواء تعظ أنفاسي أمام البحر/ماء احلزن أبيض     

الّنوم أبيض مثل ماء /انكسار بداية األمطار فوق زجاج نظّارات أعمى/تنهيدة األمواج أبيض

اء املمّزق فوق سليقة امل/ أبيض مويت كماعون تقطر فيه صوت املاء من حنفّية األرق/مشيمة كونّية

  .دموع الّناي يف الربيّة، الّسحب البعيدة/أحجار
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ليكون ) ماء، حبر، دمعة، أمواج، مطر(يستعني باملاء يف شّىت متظهراته املاّدية  خضر بركةفاأل     

بّوابة الولوج إىل عوامل األشياء، فيفتح مغاليقها ويعني بفضل انسيابيته على الوصول إىل املناطق 

ها، وعلى هذا األساس انتقل املاء من هيأته الفيزيولوجّية إىل أداة فّنية تساهم يف العملّية القصّية في

عندما يكون يف حالة  26"املداد الذي يكتب به الّشاعر جتربته"اإلبداعّية، حيث أصبح مبثابة 

أي –خماطبة للحياة أو االقرتاب من شراستها على حّد تعبري صالح بوسريف، كما أنّه ختّلص 

من الّدالالت الطّبيعّية اليت تصاحب هذا الّلفظة يف سياقا�ا االعتياديّة، مرتقيا إىل دالالت  -املاء

صوفّية أخرى خفّية تتموقع خلف الّداللة الظّاهريّة هلذا املاء، وهي دالالت ناضحة باحلياة، 

الّشاعر يف غمرة  معانقة للمطلق يف حماولة لتحقيق ذلك الّتماهي بني الّذات وهذا الوجود، ألنّ 

ذلك الّتسامي الّروحي تتالشى ذاته يف سبيل االحتاد مع الكون الذي يعيش فيه، فتنشأ من هذا 

تعيش حرارة الّتمّرد، عصّية على اخلضوع، رافضة لنمطّية الواقع متشظّية، االّحتاد ذات أخرى 

ن يراه كما تراه هي، الذي أصبحت تراه بشفافّية واستجالء ال يستطيع أي إنسان آخر أ ؛املعيش

  :حيث يقول األخضر بركة

  كّلما اسوّد البياض، ابيّضت الكلمات يف ّمحى القصيدة،

  كّلما قمر تكّسر يف جتاعيد املياه، ارّجتت األجراس

  يف روح البحرية،

  كّلما ثلج �اطل،

  قام ثلج آخر من نومه فينا إليه،

  القلب عاصمة البياض،

  27ّنار،ولو تقّلب مثل معدن فّضة يف ال

فكما نالحظ من خالل األسطر األوىل حتّقق ذلك االّحتاد بني الّشاعر والوجود، حبيث      

استطاع رسم لوحتني جتّسدان ذلك التماهي بني الكون واألنا، مث انطالقا من هذا الّتماهي حيدث 

جي، وهذا الّتفاعل تفاعل آخر بني العامل الّداخلي للّشاعر مبختلف مكنوناته الّنفسّية، والعامل اخلار 

، لكن الشيء )يف روح البحرية/ كّلما قمر تكّسر يف جتاعيد املياه، ارّجتت األجراس(يربز يف قوله 

اخلفي يف هذا الّتفاعل هو وجود طرف ثالث يتسّبب يف نزوع الّشاعر حنو هذه االّحتاد والذي 

اه، حّىت تتكّسر صورة القمر يكون يف الطّبيعة هو الرّيح يف العادة اليت تتسّبب يف حتريك املي
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املرتسمة فوق سطح البحرية الرّامزة إىل البياض، غري أّن هذه الرّيح مل تدرك بأّ�ا عندما كسرت 

صورة القمر بأّ�ا ستحّرك أيضا األجراس املعلقة مبحاذاة البحرية ويف روح الّشاعر أيضا ألن العامل 

  .الّداخلي للّشاعر والواقع متجاوران

يتوّقف الّشاعر عند هذا البوح الّشعري املفعم بالّشغف الّروحي بل يسرتسل بانسيابّية وال      

وشفافية مرة أخرى يف فضاء هذا الكون الفسيح، ويف حلظة مكاشفة أخرى متحرّيا عن احلقيقة 

اليت  اليت يوّد بلوغها، رامسا مشهدا على شاكلة املشهد األّول، لكّنه يزيد من اّتساع الّرؤية الّصوفية

يف هيئة فيزيولوجّية خمتلفة هي  ،جديدة سندها يف ذلك هو املاءمتشظّّية تعلن عن ميالد ذات 

، لكّن املالحظ على )قام ثلج آخر من نومه فينا إليه/كّلما ثلج �اطل(الثّلج وهذا من خالل قوله 

تباط جتّسدها قول الّشاعر هنا هو تأجج االحتاد بني ذاته والكون لتصل إىل أمسى مقامات االر 

اليت حتيل إىل التالقي املاّدي والتالقح الّروحي، الذي حيّقق الّطهر ) �اطل وقام(الثّنائّية الفعلّية 

الّنفسي والّنقاء الوجداين بعد أن سيطرت على الّشاعر هواجس جمتمع فاسد، يعاين من برودة 

  .ّتطهريالعالقات اإلنسانّية، ما جعله يستعني بالثّلج الذي يرمز إىل ال

من أكسري احلياة األبديّة  لغته بأن وهب - بعد أن شّبع نّصه به-لقد كافأ املاء األخضر بركة      

الّنص قّوة الّبحر، "، كما أنّه أكسب ها املؤّدي إىل تشظي داللتهاخالل مسامهته يف تشظّي

 منه أكرب العناصر لقد اهتّم الّشاعر بعنصر املاء جاعال .وانسيابّية أمواجه، وخصائصه الّصوتّية

خصبا يف خطاب القصيدة، وليهيمن عليها، وليخّصب عناصرها، فيظهر لنا توق الّشاعر إىل متوّج 

رت خمتلف ، أطّ 28"املاء، إىل حركته وحتّوله وعبوره، ومبا يزخر من أبعاد رمزيّة وإحياءات أسطوريّة

  .يفضاءات الّنص الّشعري وسامهت يف نقل رؤية الّشاعر إىل املتلقّ 

 :أو الوجه الخفي للّتشّظي المفارقة :رابعا     

، أدرجها الّنقاد ضمن خانة وآلية من آلّيات الّتشّظي الّلغوي تعترب املفارقة ظاهرة أسلوبية     

، بدءا بأفالطون ليعمل على تشّظي بـَُناه الّشغب الّلغوي الذي ميارسه الّشاعر يف نّصه الّشعري

ملصطلح يف مملكته املثالّية، حيث جعل مفهومه مقرتنا بالّتالعب الذي يعّد أّول من استعمل ا

، وصوال إىل 29"صّور لنا الّتالعب واالستعمال املراوغ لّلغة عند سقراط"الّلغوّي وهذا عندما 

وعلى مجع الّنقيض بالّنقيض، "العصر احلديث حيث بقيت حمافظة على صفات املخاتلة واملراوغة 

فيعرّفها خالد  30"قة واحدة ويف زمن بيولوجي ونفسّي واحد أيضاواملؤتلف باملختلف يف بوت
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لعبة لغويّة ماهرة وذكّية بني الطّرفني، صانع املفارقة وقارئها على حنو "سليمان بقوله هي عبارة عن 

يقّدم فيه صانع املفارقة الّنص بطريقة تستثري القارئ وتدعوه إىل رفض معناه احلريف، وذلك لصاحل 

ِحيِل إىل عامل املتناقضات الذي أصبح يّلف اإلنسان من كّل جانب، حىت  31"املعىن اخلفيّ 
ُ
ّن إامل

مبختلف تناقضا�ا ضمن هذا الرّاهن املتشظّية الّشاعر من خالهلا حياول تلّمس جوانب حياته 

، فكيف تساهم يا ترى هذه االجتماعي والثّقايف مبكانه وزمانه، ألنّه يشّكل وجوده وكينونته

  يف تشّظي بنية الّنص الّشعري، وكيف تؤثّر على الّداللة فتشظّيها؟ املفارقة

" ال أحد يرّيب الرّيح يف األقفاص"لنا بذلك عينة هو ديوان األخضر بركة األخري املوسوم بـ     

كونه يسرتسل يف طرح أسئلة وأفكار حول وجوده   ،حيث يشتمل على مفارقات وجودية صارخة

ويتحّقق هذا الّنوع من املفارقة حني تدخل الّذات يف مراقبة ما "قايف، يف الواقع االجتماعي والثّ 

حوهلا حبساسّية شديدة، وتبدأ يف اكتشاف كون الّتناقضات اليت متأل العامل، وتؤثّر على عاملها 

وهي �ذا مفارقة ذات طبيعة تأّملّية فلسفّية ترتك اإلنسان مفعما بالّشك واحلرية أمام . اخلاص

بطة �ويّته وماهّية وجوده، بالّذات واآلخر، باحلياة واملوت، احلّب والكراهّية، وغريها مواضيع مرت

اليت  32"من الثّنائّيات املتعارضة اليت قد تتحّول يف حلظة مفارقة إىل أشياء متساوية وبالقيمة نفسها

  .جواهر األشياء�ا تتحّدد 

ال «بات األوىل للّديوان، وذلك عرب عنوانه هذه األسئلة واألفكار الوجوديّة تتزاحم منذ العت     

جن والّتقييد تفي فيه باملفارقة املنبنية على أساس دالالت السّ ؛ احمل»أحد يرّيب الرّيح يف األقفاص

دهش القارئ ويستثريه الستمالته بغية توريطه الستكشاف مكنوناته، وهو املعىن الظّاهرّي الذي يُ 

مثّلة لر واالنعتاق ويف مقابل ذلك هناك دالالت الّتحرّ 
ُ
  .لمعىن اخلفيّ امل

وقد جتّسدت هذه املفارقة العنوانّية على مستوى الّصياغة والّتشكيل الّلغوي وكذا على      

كلمة (مستوى الّداللة، حيث أراد الّشاعر من خالل الّتشكيل الّلغوي للعنوان أن يتوّسط الّدال 

الرّيح ال ترّىب يف : فلم جيعل عنوانه على سبيل املثال ،)األقفاص(و) يريب(داّلني آخرين مها ) الرّيح

أقفاص، أو األقفاص ليس أمكنة ترىب فيه الرّيح، وذلك أن هذا الّنوع من الّتشكيل الّلغوي، 

 - اليت من خصائصها احلرّية واالنفالت  - والرتتيب اخلاص لدوال العنوان يوحي مبعاناة هذه الرّيح 

اليت حتمل ) يرّيب (ة والّرتحال وحيّدان من حرّيتها، أّوهلما الّرتبية من حاجزين مينعا�ا من احلرك

) األقفاص(دالالت الّتطويع واإلخضاع ملبادئ معيّنة وإليديولوجيّات خاّصة، والثّاين هو القفص 



  لغة واألدبإشكاالت في المجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  484 - 464: ص 

 

478 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

الذي حيمل معاين الّسجن والتقييد، وذلك بعد أن جّرد األخضر بركة هذه الرّيح من طبيعتها 

ذّوت اإلنساين ّمث أجربها على اخلضوع واخلنوع والّسجن لتعادل ئّية وألبسها ثياب التّ املاّدية الفيزيا

بل  -هذه الرّيح  -ل نفسها ألّ�ا مل تعد متثّ  ؛بذلك ذات الّشاعر وما تعانيه أثناء كتابتها للّنص

لية التجريد هنا ليس جمّرد آ"وتنطق بلسانه لتعّرب عن حاله ومهومه، و ،أصبحت متّثل الّشاعر

تشكيلّية، بل هو فلسفة عميقة، ترى أبعد من حدود البصر، وتستشعر أعمق ممّا خلف الّسطوح 

هذه الفلسفة ال تنربي عن موقف إيديولوجي ضّيق وحمدود، بل عن موقف . من األشياء

ات سن كيف يرصد مشاهد الّصورة بانعكاسا�ا على مرايا الذّ أنطولوجي أكثر عمقا وامتدادا، حيُ 

الية املستوى، والعكس صحيح أيضا، كيف تنعكس الّذات رؤية، ومعاناة واقعّية، وتفاصيل بدّقة ع

الذي يعاين فيه الّشاعر حالة  33"يومّية على أجزاء الّصورة املشهد، لتمنحها احلياة، وواقعّية املوقف

  .الّسجن الوجوديّ الّتشّظي على إثر 

ألخضر بركة على مغايرته يف توظيف ظاهرة و�ذه املفارقة يف مستواها التشكيلي يؤّكد ا     

آليات مغايرة آللّيات الّشعراء اآلخرين، ومن بينها : "املفارقة بعد أن اعتمد كما تقول راوية حيياوي

الّدخول مع الطّبيعة واألشياء يف تبادل املمارسات، فتؤنسن األشياء ويشّيأ اإلنسان؛ إنّه حياول أن 

حبيث يظهران كتلة واحدة، بعد  34"شبعا بفلسفة وحدة الوجوديتقّمص الوجود وأن يكون صوته م

  .أن متاهت بينهما احلواجز، فلم يعد يفصل بينهم أي فاصل

أّما على املستوى الثّاين فتزداد من خالله املفارقة وضوحا وجتلّيّا ألّن هذه الرّيح وإن كانت      

ظهرت املعىن الزّائف وأضمرت املعىن مقّيدة يف العنوان وسجينة مثل الّشاعر، فهذا يعين أ�ا أ

اخلفّي، ذلك أن الّشاعر يّتخذ من هذا الّتقييد مرتكزا للوقوف، وسبيال حنو التحّرر الذي ميارسه 

خاّصة الذي يتغّري فيه تركيب عناصر اجلمل الّشعريّة، " الرّيح"عرب نصوص الّديوان عاّمة ونّص 

إىل صدارة اجلمل الّشعريّة، وهذا ) كلمة الرّيح(ّدال ويعاد فيه تشكيل الّدوال، حبيث يعود فيها ال

ألّ�ا صارت ذاتا فاعلة مقّررة ملصريها ومتحّررة من كل اإليديولوجيّات املفروضة عليها وأصبحت 

هي اليت تأخذ زمام املبادرة، تسافر، ترحتل، ومتارس أفعال الّتحّرر وهذه أمثلة عن ذلك من قصيدة 

  ":الرّيح"

/ الرّيح فوق املاء تسكر ّمث تصحو،/ الرّيح فوق الّرمل تكتب ّمث متحو،/ ماريّة اهلذيانالرّيح مع     

عطر / الرّيح انكسار قناعة الفوالذ/ الرّيح ال ترتاح يف مقهى/ �ّب الرّيح كي تتكّلم األشجار،
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/ ب املكانالرّيح امرأة تزغرد يف تالبي/ الرّيح غربال الفصول/ الرّيح موسيقى الّرذاذ على الّرتاب

الرّيح مئذنة اخلريف / ال حتمل الريح احلقائب حني ترحل/ الرّيح أرض ليس حيرثها سوى املخيال

الرّيح / تفتح الريح الّرسائل حني ينبثق احلنني من احلجارة،/ الرّيح مّتكأ القصيدة/ وصوجلان البحر،

بعد الرّيح ميكن أن / الّسهوالريح فوق حبرية البّط املرابط يف مساء / يف الّصفصاف بيتهوفن مصاب

  35ال إله هلا هنا يف األرض إال اهللا،: الرّيح تشهد/ يدق الّصمت مسمارا

وتستمّر لّذة املفارقة يف نصوص الّديوان باستمرار مفارقة الّذات لذا�ا عرب التأمالت الفكرية      

تلف الّتناقضات اليت تعيش للواقع، وكذا رصد خم" األخضر بركة"الفلسفّية الوجوديّة اليت يقوم �ا 

واليت هي عبارة عن قصيدة " األوراد"من قصيدة " ورد اليوم الثّاين"حوله حيث يقول يف مقطع 

  :مقطعّية تتألف من عّدة مقاطع لكل مقطع منها عنوان/شذرية

  تستمّر احلياة

  على عجل يف الّتدحرج فوق الّرصيف

  دكاكني سلعتها واحدة

  تستمّر احلياة

  التّبّول بني جدارين فوقهماعلى مهل يف 

  كتب العابرون شتائمهم ومضوا

  تستمّر احلياة

  هالمّية

  يف الّتسّول بني �ارين بينهما

  36عظمة سقطت من فم املائدة

من خالل هذا املقطع نالحظ أن نريان املفارقة الوجوديّة تتأجج أكثر، وذلك بفضل القدرة      

الت جديدة للكلمات ومهارته يف الّصياغة الفذة للّدوال، اليت يتمتع �ا الّشاعر على ابتكار تشكي

حبيث جعلها تستفيد من شىت أنواع العالقات اليت جتمع بينها سواء كان تضادا أو تنافرا، فتحّقق 

لتلك املفارقة الوجوديّة اليت صاغها الّشاعر أبعادها البالغّية، وتعبريها اإلحيائي، بعد أن هّيأ نفسه 

، ومن مثّة (...)على حركة اجلدل اليت تدير الوجود ومتأل بالّصراع حياة اإلنسان لالنفتاح "جّيدا 
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بني األشياء  37"يصغي إىل نداء الوجود، وينفذ إىل الّتناغم الكوين العام الّذي حيجبه الّتنافر الظّاهر

  .املوجودة يف العامل والّرؤية اخلاّصة للّشاعر األخضر بركة

لّشاعر بفضل هذه املفارقة الوجوديّة املتلقي إىل داخل الواقع وعلى هذا األساس نقل ا     

ليالمس حجم املتناقضات واملفارقات املوجودة فيه ويعاين عن كثب ما يتخّبط فيه، لكن ليس 

، بل عن طريق )تستمّر احلياة(ذلك عرب املعىن الظاهري املخادع واملراوغ الذي تؤّديه داللة العبارة 

يبدو  38"هنا وجها من وجوه متظهر املعىن املختلف بطرائق تعبرييّة خماتلة"تصبح  شعريّة املفارقة اليت

صحيحة، بالّرغم من املفارقات ) تستمّر احلياة(فيها للمتلّقي أن الّداللة الّسطحّية لتلك العبارة 

 يف الّنص، يف حني أن املعىن اخلفي الذي يقبع يف) تستمر احلياة(الثالث اليت تنضوي حتت عبارة 

ثناياها هو عرقلة سريورة احلياة بسبب هذه الّتناقضات اليت تشّكل أبرز األزمات واملشاكل اليت 

  :يتخّبط فيها ا�تمع، وهذه املفارقات هي

على عجل يف الّتدحرج فوق (مفارقة الّزمن الّضديّة اليت تؤّديها العبارات : املفارقة األوىل -     

كتب العابرون شتائمهم /مهل يف التّبّول بني جدارين فوقهماعلى /دكاكني سلعتها واحدة/الّرصيف

، فبني العجلة الكبرية اليت متّيز حياة أصحاب املال و�مهم لكسب الثروة مستولني يف )ومضوا

ذلك على أرصفة الطّريق اليت هي حق للمارّة، حىت أصبح هذا املشهد بفعل تكّرره مظهرا من 

الّصورة األخرى املضاّدة هلا وهي تباطؤ سري الّزمن عند أوالئك الذين مظاهر الرّتابة والّنمطّية، تأيت 

ال شأن هلم باحلياة وال قيمة هلم فيها؛ كو�م يعانون من وطأة الّشقاء واحلرمان، فال اهتمام 

  .ينالونه، وال حّق يأخذونه فهم جمّرد عابرين فقط يف هذه احلياة

بني /فوق األرصفة(ّية اليت تنبين على أساس الثنائّية الّدالّّية املفارقة املكان: املفارقة الثّانية -     

حيث أّن األرصفة اليت هي أماكن للمارة وحّق من حقوقهم املدنّية، غري أّن هذا احلّق ) جدارين

سلب منهم بفعل تنامي ثقافة االستهالك وطغيان االقتصاد الرأمسايل وهو ما جعلها تعيش حركّية 

وعلى الضد من ذلك هناك الطّرقات اليت يّكَتُب على جدرا�ا فتكون عادة ذات وترية متسارعة، 

  .مهجورة وال تعرف حركة سري كثيفة كما احلال مع األرصفة وهناك تبدو وترية احلياة بطيئة

املفارقة الطّبقّية اليت يشهدها هذا الواقع إذ أصبح متشظّيا إىل فريقني فريق : املفارقة الثّالثة -     

حاب رؤوس األموال واالقتصادّيني يف هذا العصر الرّأمسايل االستهالكي، وفريق آخر يضم أص

يضم الطّبقة الكادحة ممّن يعيشون الّشقاء ويعانون احلرمان مبختلف أشكاهلما، وخيضعون لنظرة 
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دونّية من طرف ا�تمع، فيحاولون اخلروج من خناق التهميش واحلصار والطّبقّية، إىل فضاء البوح 

  .لّتعبري املفتوح عرب هذه اجلدرانوا

يستمّر الّشاعر  ،وأمام هذا الّتناقضات اليت أصبح يشهدها الرّاهن االجتماعي والثّقايف     

يعتمل يف "يف البوح مبا غوي، اليت هي أساس الّتشّظي اللّ من خالل هذه املفارقات األخضر بركة 

�ا، وتبحث يف اآلن نفسه عن احتماالت دواخل الّذات الّشاعرة وهي تؤّسس لرؤيتها اخلاّصة 

للّتعبري تكسر �ا منطّية الكالم الّسائد وتفتح بواسطتها نافذة على املعىن املبتكر والّتعبري املغاير، 

هنا كما يقول صالح  ، فألّن شعريّة الّنصّ 39"وإذا كان هذا ما يتأّتى لبعض الّشعراء حتقيقه

فيض عن حدود الّلفظ واملعىن، ّقع منوذجها، وتَ إنصات لنبض الّذات وهي تو "بوسريف، هي 

عرب عملّية املخاتلة واملراوغة الّلغة أيضا يف كما تستمّر   داخل بنيا�ا الّلغوي، 40"لتتكاثر وتتشّظى

وضع القارئ يف الّداللة، وذلك كّله بغية  يف تفعيل تشّظي  األخضر بركةاليت يقوم �ا املفارقات 

ل حقيقة استمراريّة هذه احلياة يف ظّل هذه اإلشكالّيات واألزمات اليت دّوامة استفهامات كبرية حو 

  .يشهدها ا�تمع اجلزائري املعاصر

  :خاتمة     

بطاقات الّلغة الّشعريّة ظاهرة الّتشّظي قد أمّدت ويف ختام هذه الّدراسة نصل إىل أن      

، وسرب أغوار احلدث االجتماعي رةعاصحبيث أصبح بإمكا�ا معانقة الّلحظة الزمنية املإبداعّية، 

مبا يساعد الّشاعر اجلزائري املعاصر على صنع عامله اخلاص املنبين وفق رؤيته اخلاصة  ،الرّاهن

للكون، وهذا بفضل طريقته اخلاصة يف صناعة لغته الّشعريّة اخلاصة ذات الّدالالت احليوية 

وحّىت جنمل ما توّصلنا إليه من الكالسيكّية،  د واألعراف الّلغويةالّدائمة، واملنفلتة من كّل القواع

  :خالل هذه الورقة البحثية نورد أهم النتائج املتوّصل إليها

نصوص ما  يإّن الّنصوص الّشعرية اجلزائرية جليل الّشعراء اجلزائريني ما بعد األلفّية الثالثة ه -     

م ما بعد احلداثة كالّتشظي، بعد حداثية وذلك لتبّنيها تقنيّات وآليات وطروحات هي من صمي

  ...انفتاح الّنص على التأويل 

انفتاح النّص الّشعري اجلزائري ما بعد احلداثي على آفاق جتريبّية جديدة مل يعهدها يف  -     

املراحل الّتارخيّية الّسابقة اليت مّر عربها وحىت يف مرحلة احلداثة، فكما الحظنا أنه غامر يف لغة 
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وميزات مغايرة وتتبّىن تقنيّات وآلّيات جديدة، يف حماولة للخروج �ذه الّلغة جديدة هلا خصائص 

  .من بوتقة احلداثة وانغالقها إىل فضاء ما بعد احلداثة ورحا�ا

رغم التغّريات اليت مر �ا الّنص الّشعري يف رحلته الّتارخيّية إىل أنه يبقى مالمسا للواقع  -     

يش فيه الّشاعر، وفضاًء للبوح وإفضاءاته اليت تعرتي ذاته، وهلذا جاء االجتماعي والثّقايف الذي يع

  .الّنص مشتظّيا مبجّرد أن عايش الّشاعر جتربة الّتشظي على أرض الواقع

ن الّتشّظي هو مسة تأخذ حيزا معتربا من جسد الّنص الّشعري، كما أنّه يتمظهر وفق إ -     

هذا البحث، ومنها ما مل نتناوله بالّدراسة، ليبقى الباب منها ما درسناها يف  اآلليّاتالعديد من 

  .مفتوحا أمام حماوالت أخرى إلثراء هذا ا�ال وتسليط الّضوء أكثر على هذه الّسمة

  

  :هوامش 
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 يقطين سعيد – التجريب وخصوصية الرؤية حداثة بين المغربي النقدي الخطاب مساءلة

  - انموذجا

Accountability of the maghreb critical discourse between 
the novelty of vision and the specificity of 
exprementation –said yaktine as a model-  

  2مالحي علي : د.أ     1محمدي كنزة *    

Kenza Mohammedi1,     Pro: Ali Mellahi2  

  . )اجلزائر( املدية– فارس حيي جامعةالتواصل  وفن  اللغة خمرب

Yahya Fares University – Media - Algeria   

Language and Communication Art Laboratory   

Kenzamohammedi04@gmail.com  

  30/03/2021: تاریخ النشر  29/09/2020:لتاریخ القبو   19/04/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

إن ما استوعبته املقاربة النقدية اليت أقدم عليها سعيد يقطني من جتربة سردية يف حماولة ملعرفة  خلص

القواعد العامة، وأهم املالمح اليت حتدد سردية النص فرض علينا الدخول يف مكاشفة مفتوحة على 

نبضات اخلطاب الروائي الغين بالتجريب وحداثة الرؤية، كل ذلك فرضيات سعيد يقطني، وفلسفته جلس 

�دف إدراك الطريقة اليت قدم �ا الراوي املبدع املادة احلكائية يف الرواية، وكيفية حتويلها وتأطريها يف 

   .التماثل النموذجيإىل  صياغة هي أقرب

  .حداثة -جتريب -رؤية -خطاب:  يحتاالكلمات المف

Abstract : 
 We summarized that the critical approach that Said Yaktine had understood 
from a narrative experience in an attempt to learn the general rules, and the 
most important features that define the narrative of the text forced us to enter 
into an open disclosure on the hypotheses of Said Yaktine, and his 
philosophy to sense the pulses of narrative discourse rich in experimentation 
and modern vision, all in order to understand how the creative narrator 
presented the narrative material in the novel, and how to transform it and 
frame it in a formulation that is closer to the model. 
Keywords: Discourse - vision - experimentation – modernity 
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  :تمهيد

وهي تسعى لفرض  ،جاءت الرواية العربية لتحتل مكانة متميزة يف املشهد الثقايف العريب

أو  ،ود حتت اسم احلساسية اجلديدةفقد عملت على فرض هذا الوج ،وجودها يف الساحة

التجريب الذي عرفته الرواية األجنبية يف صريور�ا، ألن احلداثة كما نعلم قد ضربت الشعر ضربا 

وترك الشعر العريب املعاصر لفائدة الرواية فصار ينظر إليها على  ،عرض احلائط بل صارت له مقربة

ورمبا ميتاز مبرونته  ،خالل شكلها الذي يتميزفربزت الرواية من  ."ديوان العرب اجلديد" أ�ا 

وقدرته على اإلنتاج تؤثر �ا عوامل عديدة  ،وانسيابيته، ولكن تنوع الشكل الروائي وجتدده الدائم

وقدرته  ،مترد الشكل الروائي املستمر على ذاته استجابة لظروف البيئة احمللية، وطواعيته :لعل أمهها

والدراما والسينما والرتاث القصصي  نية متنوعة من الشعروتقنيات ف ،على استلهام أدوات

والشفاهي، فالشكل الروائي يف جوهره صورة لغوية سردية مكتوبة للفعل البشري، إ�ا بتعبري أخر 

عناصر تكوينية متحركة، تتحكم بوالد�ا، وتشكلها وتفاعلها وحركتها حركة أخرى هي الرؤية 

  1.الفنية

يف هذه  نريده ما فإننالداخلي بني قضية التجريب واحلداثة وعلى الرغم من الرتابط ا

من الروايات النماذج هو اختبار هذه الفرضية النقدية من خالل التحليل العام لبعض  الدراسة،

اليت انتقاها سعيد يقطني، حىت نتمكن من التماس خيوط املطابقة بني رؤية الكاتب اجلوهرية وبني 

معتمدين يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي ملا يقتضي توصيف  .مطريقة بنائها الفين بشكل عا

فكيف متظهر التجريب يف اخلطاب النقدي . التجربة اجلديدة املبطنة بأشكال من التنوع والتكثيف

انطالقا  عنها اإلجابةحاول هذه األسئلة النقدية وغريها سن اليقطيين؟ وما عالقة ذلك باحلداثة؟

يف شروحاته، وجسه لنبضات اخلطاب الروائي  سعيد يقطني أقرها يتاأليقونات النقدية ال من

 وتأطريها، وكيفية حتويلها ،الروائي املبدع املادة احلكائية يف الرواية اليت قدم �ا إدراك الطريقة �دف

  .التمثال النموذجيإىل  أقرب صياغة هي يف وبلور�ا

  : التجريب والحداثة -أوال

الرواية من املفاهيم النقدية اليت تتفق ومفهوم احلداثة، فهما  مفهوم التجريب يف أنيبدو 

إذ متت احلداثة أساسا يف  -بالشعر ونقده) احلداثة(وجهان لعملة واحدة، فحني خيتص مصطلح 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  503 - 485: ص 

 

487 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

األخرى  دبيةاألباألجناس  مع حركة الشعر احلديث، وخيتص مصطلح التجريب امليدان الشعري

من العامل قبل ) موقفا(أو ) رؤيا(واملسرحية، وقد غدت احلداثة ونقدها كالقصة القصرية والرواية، 

أن تكون شكال فنيا، وان كانت كل حداثة تفرتض شكال فنيا جديدا، ومن هذا فان احلداثة 

إ�ا منحى يف فهم الوجود، وحركة إبداع متاشي احلياة يف  ،ليست مدرسة أدبية أو مذهبا أدبيا

  .2آخردون  زمن تغريها الدائم وال يكون وقفا على

  األدبونعين بالتجريب تلك احملاوالت الفنية العامة، وخاصة تلك اليت ظهرت يف 

 ،تتجلى بصورة واضحة أوالعريب، تلك احملاوالت اليت تنساب  األديبكأدوات للتعبري عن معاناة 

وعة جمم أو أسلوبابالغية حيث تكون يف النهاية  أو خفية واليت متضي عرب منعطفات لغوية، أو

  .األدبالنضج الفين �ذا " بصريورة"الطريفة املعقدة ملا يسمى  األساليبمن 

وتظل   .3واملعاصرة األصالةوهي ظاهرة جديرة بالدرس التفصيلي ملا متيز به من طابع  

كل حماولة لتحديد التجريب حتديدا دقيقا منقوصة ما مل تتعرض لعالقته باحلداثة، وتكمن امهية 

تقوم  ال تقوم على تعارض واضح بني طرفيها بقدر ما أ�ابيعتها اخلاصة ذلك هذه العالقة يف ط

على تداخلهما واشرتاكهما يف العديد من اخلصائص، ناهيك عن التباس مفهوم كل من التجريب 

   4واحلداثة

يزال جمرد مغامرة  والذي ال ،ضمن هذا الفهم فانه تتجاوز الرواية التجريبية فهما تبسيطيا

لكن ضمن فهم جديد للرواية  ون جتربة جديدة يف مجيع مستويا�ا ال الشكلية فقط،شكلية لتك

  .وماهيتها كما بدورها ووظيفتها

كان  وقد استعملت احلداثة بديال عن التقليد، ومن مث البحث عن بعض جتليا�ا يف كل ما

ؤسسة على الرؤية مناهضا للقدمي، جتاوز للقدمي، أو املوروث، أو حىت جتاوز العقل واملنطق، امل

لفني، والبناء اللغوي ما أمكننا أن نطلق عليه مغامرة ااخلاصة والذاتية واالبتكار يف الشكل 

أل�ا تنظر يف  التجريبية هي رواية احلرية، أويقال الرواية احلداثية دائمة تبحث فيها الكتابة، كما 

التجاوز، هدم للغة وتكسري  يقطني هو إفراط يف سلطة اخليال، وبذلك يكون التجريب كما عرفه

  . لبنيا�ا

هو " خليفة غيلويف" حسب الناقد ولعل السبب الذي أسهم يف التباس مفهوم احلداثة

مدرسة مثلما حدث  أورابطة،  أوالثقافة العربية مل تبلور تصورا مجاعيا حول احلداثة يف اجتاه،  أن
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هات اليت مثلت خمتلف الفنون من أدب ارتبطت احلداثة هناك جبملة من االجتا إذيف الغرب مثال؛ 

ومسرح ورسم وموسيقى، واليت عربت عنها حركات كثرية من خالل التقائها حول مجلة من 

املبادئ األساسية الدائرة حول التجديد ورفض القدمي يف جمال الفن، ورفض أشكال التفكري 

 ،ها تلك األنساق الفكريةوالتصورات اليت كانت تؤطر  "رؤية العامل"حماولة جتاوز إىل  السائدة

املعاصر ليس أدبا  األدبمبعىن أن . 5يف عالقته مع من حوله واإلنسانوالفلسفية حول ا�تمع 

ذلك أن الشيء احلداثي  ،أو غاية  مفهوم احلداثة باعتبارها قيمة حداثيا بالضرورة، فهو قد حيقق

نية السائدة من اجل أن يوجد هو الذي يظل متمردا رافضا متجاوزا لكل القيم اجلمالية، والف

الرواية من خالل  املراهنة على أو ،"برتهني اخلطاب"قوانينه اخلاصة ومجاليته اجلديدة، فاألمر متعلق 

وإ�ا مرحلة جديدة عن الرواية التقليدية ومفارقة  ،سؤال احلداثة باعتبارها رواية مبنية على التاريخ

  .لشروطها وظروفها

 من األدب التجرييب باعتباره ذهنية شاملة" حممد عزام"د املوقف الذي وضحه الناق

إىل  من الصفر لتنتهي فالتجريب ليس مغامرة تنطلق" للكيفية اليت تتطور �ا العملية التجريبية 

الصفر، ولكنه منهج جديد ورؤية واضحة يف بلورة اخلاص والعام والذايت واجلماعي، ولكن هذا ال 

وتكتفي بالوقوف عند سطوح  األشياءطوطولوجية الحترق دسيم *أو قصصيا ، شعاريا أدبا يعين

أمام األشكال اإلبداعية، فأدب التجاوز هو  يرصد احلرية الظواهر، كما ال نرغب يف أدب جترييب

عنصر  وإمناخلفية واحدة، وال تستقي ماد�ا من الواقع املرصود فقط، إىل  رؤيا متكاملة ال تستند

  6"التكامل ضروري

على الرباعة يف البناء واحلرص على التجويد،  يستعمل للداللة"لتجريب فمصطلح ا

تؤكد السابق الرفيع وتؤصله، فتلغي  ،اجلماليةإىل  باإلضافة خمالفة السائد خمالفة حبلىإىل  والسعي

وبناء  .7" املتهافت من الذاكرة، وتبشر بالطريف والنبيل فتضيق السبل على من يستعملون الكتابة

التجريب أفق كتابة يصدر عن "صبح التجريب حسب الناقد بن مجعة بوشوشة على ذلك ي

السائد مما جيعله ميثل شكال من أشكال  آثارالتحرر من  عرب إاليتحقق  هاجس التجديد الذي ال

  8"النمطية يف الكتابة الروائية  األشكالمن خالل ثورته على  تكريس حرية املبدع الروائي
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لتجريب �ذا املعىن خيار مجايل غايته االخنراط يف مشروع وعلى هذا األساس يكون ا

حتديثي جديد، هو جتاوز األشكال النمطية السائدة قصد خلق جو التغيري والتحول وبالتايل 

  التجريب  ويف هذا إدراك ملفهوم ،االنسالخ من هيمنة املستهلك اجلاهز

ح جليا انه كثريا ما يرتبط يتض من خالل هذه اآلراء النقدية ملفهوم احلداثة والتجريب،

التجريب الروائي باحلداثة، باعتباره مفهوم نقدي حداثي، فالتجريب الذي نعتربه نتاج الوعي 

 احلداثي هو الذي يتبلور صلب صياغة مفهوم جديد لإلنسان من خالل ترسيم عالقة جديدة

ادم مفهوم التجريب يتص واملعايري، وكثريا ما وهو إعادة النظر يف األدوات با�تمع والكون

األمر يقتضي الفصل والتفريق بني االثنني وجند الناقد  أنبالتجديد حتت خضام احلداثة، غري 

يرى أن الفرق بني التجريب والتجديد  "نظرية الرواية والرواية املغربية" يف كتابه " فيصل الدراج"

أشكال جديدة، أما  هو أن التجريب يتأسس على اإلمعان يف فعل التجاوز، وذلك باقرتاح"

وبالتايل تكون العالقة والنقاط الفاصلة بني مرتكزات . 9"التجديد فهو اجتياز بصيغ أدبية قائمة

تتحدد من خالل املفاصل الثالث اليت صنفها الدكتور  التجريبية احلداثة األدبية وتوجهات الكتابة

حاالت كثرية وميكن إمجاهلا صالح فضل واليت تتمايز يف كثري من األحيان بقدر ما تتداخل يف 

  :فيما يلي

تعرفها احلياة العادية ومل تتداوهلا الدراسات السابقة، مع ختليق  ابتكار عوامل متخيلة جديدة ال-

منطقها الداخلي وبلورة مجاليتها اخلاصة والقدرة على اكتشاف قوانني تشفريها وفك رموزها لدى 

  .تخصص بشكل منهجي منتظمالقارئ العادي بطريقة حدسية ولدى الناقد امل

توظيف تقنيات فنية حمدثة مل يسبق استخدامها يف هذا النوع األديب تتصل بطريقة تقدمي املتخيل -

غري  أواملونتاج السينمائي،  أو ،تعدد األصوات أوتركيز بؤرته مثل تيار الوعي،  أووحتديد منظوره 

  .ذلك من التقنيات السردية املتجددة

غوية يف التعبري تتجاوز املألوف والسائد، وجيري ذلك عرب شبكة من اكتشاف مستويات ل-

  .10التعالقات النصية اليت ترتاسل مع توظيف لغة الرتاث السردي أو الشعري أو اللهجات الدارجة

التجريب هو انعكاس إجرائي للحداثة،  أنمن خالل هذه النقاط األساسية يتبني لنا 

عمق يمن االستمرار و  ار، هو التجريب الذي ميكن النزوع التجرييبفاملغايرة والتجاوز وخمالفة املعي

  .التجريبية وهي تنفتح على مغامرة التخطي رؤية الكتابة
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القراءة " قراءة في كتاب"تجليات الحداثة والتجريب في الخطاب الروائي المغربي  - ثانيا

  "تحليل الخطاب الروائي"و " والتجربة

رة حداثية يف نصوص الرواية العربية بصفة عامة، واملغربية من املؤكد أننا اليوم أمام طف

على وجه اخلصوص من خالل القراءة لبعض املتون السردية اليت تعكس جتارب روائية، مبا هي 

حتويل  أنواعإفرازات نوعية تتجاوز وتتعارض مع العالمة الكالسيكية، وتشكل عواملها اخلاصة من 

فيأيت  ،مني ختييليةاوعة وتوظيفات لغوية، وصوتية ومضالواقع من خالل أساليب سردية متن

، سواء على مستوى يقطني  ذلكإىل  التجريب ليخلخل امليثاق القرائي والنصي معا كما أشار

  .القصة أو على مستوى اخلطاب

لقد تشكلت التجربة الروائية اجلديدة باملغرب منذ الثمانينات، وقد اتسمت هذه 

اجلديدة، وال ميكن أن تنهض القراءة اجلديدة بذلك، مامل تكن هناك  التجربة اجلديدة بالقراءة

التجربة األصلية، ويقصد سعيد يقطني بالتجربة اجلديدة ليس صفة التجديد هنا املتصلة بالزمن، 

ولكنها مرتبطة مبدى إنتاجيتها املتميزة من أعادات اإلنتاج السائدة "ومستعملة كنقيض للقدمي؛ 

   .11"ر متغريات جديدة يف ممارسة اإلنتاج االديب والنقدي والفكري عموماومدى فعلها يف إقرا

–يتمثل : ، يف جانبني“القراءة والتجربة“  مظاهر اجلدة يف كتابه األول وحيدد الناقد

استعمال أدوات “وثانيهما يف . “البحث يف مكونات اخلطاب الروائي البنيوية“يف  -أوهلما

اليت يعمل الباحثون يف  narratologieلسرديات ومفاهيم جديدة متتح باألخص من ا

“ على بلور�ا وتدقيقها لتصبح اجتاها متميزا يف حتليل اخلطاب السردي بصفة عامة“ البويطيقا“

ما عدا هاتني اإلشارتني ال يذهب الناقد بعيدا يف توضيح اجلوانب املنهجية يف الدراسة، مع العلم 

بعضها يستمد أسسه من علم  :ن خالل أطروحات متعددةأن املمارسة النقدية البنيوية قدمت م

ثالثة مفاهيم إجرائية، ينطلق منها الناقد إىل  هناك إشارة. إخل…املنطق، وبعضها من اللسانيات 

امليثاق  –االنزياح السردي  :املفاهيم الثالثة هي إلبراز املشرتك بني النصوص الروائية املدروسة هذه

  .اخللفية النصية-السردي 

للميلودي ) األبله واملنسية ويامسني(نطلق يقطني يف هذه القراءة من أربع خطابات هي ا

) بدر زمانه(حملمد عز الدين التازي، و) رحيل البحر(ألمحد املديين ) وردة للوقت املغريب(شغموم 

قد كتبت ملبارك ربيع، وهي الروايات اليت اختارها الناقد أل�ا تتماشى والتجربة الروائية اجلديدة، ف
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ضبط العالقة بني القراءة إىل  ومغايرة منذ أواسط السبعينات، ويف هذه القراءة يشري بطريقة خاصة

مادة (الكاتب مع املوضوع) الذات(والتجربة؛ حيث تعترب التجربة ممارسة من خالل تفاعل 

لة الحقة عن ، وبدون التفاعل بينهما ال ميكن التأشري لعملية اإلنتاج اليت نعتربها مرح)الكتابة

املرحلة اليت يقع فيها التفاعل، فالذات الكاتب يعيش التجربة، أي جتربة التفاعل مع املوضوع 

متتزج فيها خمتلف األحاسيس واالنفعاالت،  ويقصد �ا شبكة معقدة من العالمات) مادة الكتابة(

واملتخيل، وتبدأ  جتربة حياة الكاتب يف إطار تفاعله مع حميطه االجتماعي املعيش، وما تراكمه

  12عملية التجربة تأخذ طابع املمارسة عندا يبدأ التفاعل بني الذات واملوضوع

  :ويضع الناقد خطاطة لتوضيح العالقة بني القراءة والتجربة وفق التقسيم الثالثي

  ممارسة: التجربة-ممارسة  : القراءة -1

  انتاج جتربة القراءة انتاج :قراءة التجربة-2

  انتاج -ممارسة  :بة وجتربة القراءةقراءة التجر -3

املمارسة منطلقة من معطى املمثل يف التفاعل بني  أنووفق هذا التقسيم يوضح يقطني 

نفسه حيصل مع التجربة بني الذات واملوضوع، فيحدد طابع املمارسة على  األمرالقراءة وكذلك 

إىل  أي من املمارسة مبفهوم الفعل) ب(املرحلة إىل  )أ(مبدأ التفاعل، مث ينتقل التفاعل من املرحلة 

مبا يسمى إنتاج اإلنتاج مبعىن فعل الفعل ويف هذه املرحلة  حيدث) ج(، ويف املرحلة الثالثة اإلنتاج

   .13)إنتاج اخلطاب(وتعطيها طابعها الكتايب ) املمارسة(تبلور التجربة اإلنتاجتكون عملية 

ف روافدها، ومن خالل جتربته اإلنتاجية يكون فيتفاعل الكاتب انطالقا من خلفيته النصية مبختل

االنزياح عن الثوابت السردية القائمة، وعن وعي مسبق فيحدث أن يتكسر امليثاق السردي، وهو 

الذي اشرنا إليه سابقا بتحطيم املألوف واملتداول، الذي يظل القارئ متمسكا به بسبب ثبات 

حلالة حيدث خمالفة أفق التوقع ويكون السرد خلفيته النصية املتوقعة ملا سيحدث لكن يف هذه ا

  .متقطعا ومشتتا لذهنية القارئ

التحول الذي عرفه أسلوب الرواية العربية، والذي وظفه النقاد العرب إىل  وان اإلشارة

مل يأت ليقطع مع " احلساسية اجلديدة، التجريب، أو التجربة اجلديدة" لوسم هذه التجربة اجلديدة

يتجاوزها كما يتصور البعض، لقد صارت اإليديولوجيات تأخذ أشكاال اإليديولوجيات أو 

جديدة؛ حيث مت تنسيب القناعات املطلقة، وحل حملها السؤال عن الواقع وا�تمع والفرد، 
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والعامل، وبرز ذلك على مستوى الكتابة القصصية، من خالل العمل على تقويض الشكل 

عي احلر، وتقطيع السرد، باستخدام تقنية تعدد الرواة، التقليدي اخلطي، واعتماد الشذرات والتدا

إيذانا بإعالن ضرورة �اية الصوت األحادي السائد، وكان كل ذلك تعبريا عن رفض ..والصيغ،

مطلق للمسلمات وجتسيدا لقلق وجودي يتمركز حول الذات، ضدا على الواقع وا�تمع على 

تجربة اجلديدة على تكسري عمودية السرد، فقد عملت ال. اعتبار أ�ا السبب يف كل ما جرى

السرد (العامل، والعمل على تقدميها بشكل خمتلف متاما–وذلك بإعادة النظر يف بناء القصة 

  .14)السرد املرسل(، واختذت موقفا من القصة ومتثله، ورفضت القصة متاما )املتقطع

الحمد  "المغربيوردة للوقت "للخطاب الروائي في  البنيوية قراءة في المكونات -1

  :المديني

للميلودي شغموم، وكذا " االبله واملنسية ويامسني"مثلها مثل " وردة للوقت املغريب"

ملبارك ربيع، باعتباره نص انزياحي خيالف املألوف " بدر زمانه"لعز الدين التازي، و" رحيل البحر"

الكثريين يف ا�ال ينعتون األمر الذي جعل ب"  لتوقعاتنا وما يرتسخ يف أذهاننا من خلفية نصية

من  هذه التجربة الروائية اجلديدة على سبيل املثال بالتجريب، وهذا النعت مل يكن خيلو أحيانا

  وإذاالقدح، فإن أهم ما يومئ إليه هو ما متيزه هذه التجربة وغريها من الروايات وحماولتها جتاوزها، 

عا�ا وحصر حمددا�ا، وضبط مكونا�ا ياخلاصية فهو عاجز عن استإىل  كان هذا الوصف يفقد

  .15"ألن هذه التجربة جترب أدوات جديدة، وتدخل عناصر جديدة غري معتادة

اخللفية النصية يف هذه الرواية تأيت تبعا لعدد القراء ويف عالقة  أنإىل  يذهب يقطني

انطالقا " يبوردة للوقت املغر "ذلك مع النص الغري مألوف، وقد كانت املكونات البنيوية خلطاب 

وظيفة  -تداخل الرواة وفردانية اللغة-تداخل اخلطاب: من خصوصية اخلطاب واليت تتجلى يف

  .اخلطاب

قسم يقطني اخلطاب الروائي يف وردة للوقت املغريب حبسب التمييز بني القول : بناء الخطاب - أ

والواقع (... 26حة الصفإىل  وحدتني كبريتني جاءت الوحدة األوىل يف بداية اخلطابإىل  والسرد

  .16"فليرتك هذا الكتاب اآلخرهو بالضبط؟ ومن كان منكم يرغب يف اليوم  ما

الذي " فليرتك هذا الكتاب" لتعلن عن بداية خطاب جديد  تنتهي عند السؤال: الوحدة األولى

فليست " القول"ب وردة للوقت املغريب، فالوحدة األوىل يهيمن فيها  27سيعنون يف الصفحة



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  503 - 485: ص 

 

493 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

الضمري املتكلم فيها قول الشيء، وال  صة هلا فضاؤها وشخصيا�ا وزما�ا ومكا�ا، وهمهناك ق

يهمه منطق مايستند إليه، واحلرية يف االنتقال بدون قرائن داللية، أو تركيبية تربط بني أقسام، 

  .17"ال أتذكر -أريد أن أتذكر"خطابه 

الذات الثانية "  كما يسميها يقطنيوبالتايل فإن صيغة العرض الشعري �يمن يف الوحدة األوىل

للشاعر أو الراوي وكما تسمى الذات الثانية للشاعر يف اخلطاب الشعري يف النقد األجنلو 

ضمري املتكلم (الشخص /أما صيغة السرد فتهيمن يف الوحدة الثانية من خالل الراوي. 18أمريكيأ

شخصيات و  أحداثحتوي على أي الراوي املشارك يف احلدث حيث تتجلى يف هذه الوحدة قصة 

  .فضاء وزمانو 

  اعتقال-انتفاضة -صراع-والدة: أحداث-

  قاسم -سي حممد-سكان الشاوية -السيد الكبري-جلول ولد خرية: شخصيات-

  فاس -بين مالل-جنوب مراكش-الشاوية: فضاء-

  بداية السبعينات-65مارس-االستقالل-قبل االستقالل ما: زمان-

اب مما ينجم عن ذلك الصعوبة يف اإلمساك بالقصة كو�ا غري أن القصة يفككها اخلط

يف الشاوية اليت يهيمن فيها " جلول ولد خرية"مفككة وهي عملية مقصودة حيث أن شخصية 

أشياء " وجلول ولد خرية"السيد الكبري ويسيطر على من فيها، لكن فيما يلي تصبح الشاوية 

ا تربز الدار البيضاء، ومصطفى قاسم وبعده ،)األقوال(تستذكر يف جمرى العرض الشعري 

واالنتفاضة واالعتقال دون أن تكون هناك روابط وظيفية تربط بني الوحدات أو حتكم منطق 

فالروائيون " احلكي، يقول يقطني عن هذا التجاوز انه االنزياح عن املألوف لتشتيت ذهن القارىء 

ا عن الرواية التقليدية، فسعى الروائي اجلدد قدموا لنا قصصا وحبكات بطريقة كتابية ختتلف جذري

العامل  تكسري وحدة القصة، وتفكيكها، واىل تكسري لغة احملكي، وتشذير بنياتإىل  اجلديد

  19"الروائي، إن األساسي عنده إبراز المنطق العامل ومعناه اخلارجي

" ره أيضا يف كتابه الذي سبق ذك" مجيل محداوي"يشري : تداخل الرواة وفردانية اللغة- ب

جمموعة من ) املتعددة االصوات والرواة (أن الرواية البوليفونية" مستجدات النقد الروائي

أو األصوات اليت تتصارع فيما بينها فكريا، وإيديولوجيا، وبالتايل متلك أمناط من  الشخصيات،

 ةالوعي املختلف عن وعي الكاتب وإيديولوجيته الشخصية، وهذا يعين أن الشخصيات يف الرواي
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تتمتع باستقالل نسيب، وهلا احلرية الكاملة يف التعبري عن عواملها الداخلية، واملوضوعية تتعارض مع  

ويف هذا ا�ال يكون ديستويفسكي هو خالق الرواية املتعددة  كلمة املؤلف أو السارد،

وهكذا تظهر الشخصيات يف الرواية البوليفونية باعتبارها وجهات  .Poliphone20األصوات

فالشخصية تقوم بدور مهم يف ربط خيوط . عتبارها أقنعة رمزية وإيديولوجيةا أوجتاه العامل،  نظر

احلبكة السردية، كما تدل على عالمات اجتماعية وسياسية، وثقافية خمتلفة يتم تأويلها تبعا 

اة والسمة الداللية للشخصية ليست ساكنة، ومعط" للسياق التداويل الذي تتم فيه عملية القراءة 

  .بشكل قبلي، الشخصية هي دائما تكاثف ألثر سياقي ونشاط استذكاري وبناء يقوم به القارئ

متعلقة بالعرض  األوىلوحدتني، الوحدة إىل  بنفس تقسيم اخلطاب سعيد يقطين يذهب

  .، أما الثانية متعلقة بالسرداألقوالالشعري كما أمساه والذي تتجلى فيه 

الشاعر أو ضمري -الراوي/العرض الشعري يف هذه الوحدة يهيمن ضمري املتكلم: األولىالوحدة 

الغائب ومن خالل فردانية لغة اخلطاب يبدو كون الراوي واحدا، فالراوي الشاعر هو الذي يتكفل 

بإرسال اخلطاب ذي الصيغة العرضية الشعرية ليربز مالمح ذات املتكلم يف مواجهة ومناقضة 

ال افهم " أما اآلخرين فيمارسون اخلضوع واالستكانة.تمرد، قلق، واع، مهووساآلخرين، فاألنا م

أن تتجمهروا في األرحام وتتظاهروا في األسرة وال يصدر عنكم سوى فحيح رغبات جاهزة 

ها انتم إذن ترون أن البون شاسع والمدى جمرات، وبكل هذا فالسد القائم بينا ....سلفا

اآلخرين تبعا هلذا اخلطاب قامع  إن 21..."نلتق، هو طالق لن أنناموقن  وأناعميق الغور 

ومقموع مستكني، من خالل العرض الشعري يتم استنهاض املقموعني واستفزازهم ) جبار(

هذا الصوت يعرب عن الذات القلقة الرافضة لكل شيء، إىل  وإعالن التمرد عن القامع، فاللجوء

  .هلافصوت الراوي هو املؤطر للوحدة كلها واملميز 

حيث تأيت الرؤية السردية خارجية  " وردة للوقت املغريب"يتعدد الرواة يف : السرد :الوحدة الثانية

أي تبدالت إرسال اخلطاب من خالل ؛ كما يوضحها سعيد يقطني يف حتليل اخلطاب الروائي

 تماما منذ ذلك الوقت، أخركائنا   أصبحإني موقن أن حمدان الذي كنته قد " " الرواة"تبدل 

  إن 22"قادر على إطفاء النار التي بداخلي شيءقت الكيس واحتراق الشجر، وانه المنذ و 

كل هذا التداخل بني هذه الشخصيات والرواة جيعلنا أمام خطاب مفكك، ال تشد بني عناصره، 

  .األحاديفردانية اللغة اليت يتكلمو�ا مجيعا، اليت تديل عن الصوت  إالومكوناته 
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  :القتها بالحداثةالميتاروائية وع -2

" الميتاروائية"ان إىل  "قضايا لرواية العربية، الوجود والحدود"يف كتابه  يقطينيذهب 

الروائي وعرب هذا الوعي  إنتاجهكو�ا تتم من خالل الوعي الذايت الذي ينطلق منه الكاتب يف 

ة من القصة ميارس احلكي كإبداع من خالل ترابطه بنقد يتم على احلكي نفسه، فتتطور الرواي

إىل  يدمج فيه إبداع القصة بنقدها، فتنتقل من الرواية إنتاج مزدوجإىل  تكسري القصة،إىل  اجليدة

حتقق الرواية نوعيتها كخطاب  الالرواية وفق هذه الصريورة أوامليتارواية، مرورا بالرواية اجلديدة، 

  .23زخر �ا العامل املعاصرأديب دائم االنفتاح والتحول والتعدد يف مواجهة التحوالت اليت ي

فمنذ أواخر الستينات عرفت الرواية العربية اجلديدة، وحنن نتحدث عن النقد الروائي باملغرب 

متميزة ال يزال النقد الروائي عاجزا عن الكشف عن بنيا�ا، ولعل البعد  ظهور جتارب مميزة

  .ديدة بتوظيفهااليت بدأت الرواية العربية اجل امليتاروائي واحدا من تلك األبعاد

 هذا املفهوم من خالل ما يطلق عليه بإىل  وبالقراءة املتتابعه فقد كان يقطني يشري

أو حضور بنية اخلطاب النقدي يف الرواية على وجه خاص، من تناوله  "تداخل اخلطابات"

غرب، بالدراسة يف فصل من كتابه القراءة والتجربة، املوسوم إشكالية اخلطاب الروائي اجلديد بامل

التخلص من إىل  يف كونه يرمي"؛ حيث أن ا�رى اجلديد يكمن "بالمجرى المتحول"وما أمساه 

على مستوى الرؤية والوعي واملمارسة، وعلى كافة  إسرار املسبق واجلاهز، مبا حيمالن من دالالت

  .24"األرصدة

ارسة إن اإلفراط يف مم"يف هذا التحديد يعطي سعيد يقطني مفهوما دقيقا للتجريب 

وهي التسمية اليت تكرر احلديث عنها يف أواسط * بالتجريب*التجاوز هو ما تتم تسميته 

 ويف هذا اإلطار تكون التجربة الروائية ،"ملديين"وا "التازي"السبعينات يف مناقشات قصص 

فما أمساه يقطني  25"اجلديدة باملغرب تأيت لتنصب يف جمرى ثقايف متحول على املستوى العريب

خل اخلطابات باعتباره خاصية من خصائص اخلطاب الروائي اجلديد باملغرب ؛ حيث أصبح بتدا

وي، املسرحي، الشعري، الديين، احلكائي، الشف: اخلطاب الروائي يستوعب بنيات خطابية متعددة

  .الصحايف، السياسي، التارخيي

ها لتقوم يف إطار انفتاح اخلطاب الروائي علي ويأيت تداخل اخلطابات هنا وتعددها

بوظائفها يف جمرى اخلطاب، وتتضافر مع الطرائق املوظفة يف بنائه، وهذا ما جيعلها تسهم مجيعا يف 
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ترهني إىل  فتوظيف الظاهرة نفسها دعت يقطني 26إثراء عامل اخلطاب الروائي وتشكيل مكوناته

ظفت هذا املفهوم، البحث فيما أطلق عليه بامليتاروائي مواكبة للدراسات النقدية األجنبية اليت و 

  . لرصد تطور استخدام البنيات اجلديدة يف الرواية العربية واملغربية

على الرواية بتوظيف إحدى " طارئة"فامليتاروائي اذن يكمن يف وجود بنيات نصية 

إشكال التفاعل النصي، والذي يرتبط إمجاال بامليتانص، ارتباط اخلاص بالعام، وفق هذا التصور 

على " مشوشا"والطارئ ما يأيت  ،شامال لكل ماهو متصل بالبنيات النصية الطارئةيغدو امليتانص 

ويصبح امليتاروائي مقتصرا على البنيات نفسها واليت تتصل مباهو سردي أو حكائي،  ماهو رئيسي

  .27أو روائي

وهذه مسة التجريب اجلديدة املتعلقة بإشكالية اخلطاب الروائي اجلديد باملغرب؛ حيث 

طابات، أو النماذج األربعة املختارة اليت درسها سعيد يقطني يف كتابه القراءة والتجربة أن كل اخل

حاول من خالهلا الكشف عن آليات اشتغال امليتاروائي وأسباب توظيفه يف الرواية، وكذا إعطاء 

  .النص الروائي أبعادا جديدة جيعله يعطي الرواية طابعا خاصا ال جنده يف الرواية التقليدية

الدراسة اليت قام �ا يقطني أفرزت أربع مبادئ أساسية على  أنإىل  نستطيع اخلالص

  :مستوى األربع روايات املتخذة أمنوذجا متثلت فيما يلي

      االبله واملنسية ويامسني: احلجز -

  وردة للوقت املغريب: التفكك -

            بدر زمانه: التجاوز -

  رحيل البحر: التوالد -

من هذه البنيات األساسية استخرجها يقطني انطالقا من التحليل الذي قام به وكل بنية 

على مدار قراءات خمتلفة املكونات، اليت تنتظم ضمن تلك البنيات، كما يالحظ ترابط هذه 

وردة "البنيات مجيعا وتكاملها، حيث تظهر يف خمتلف اخلطابات، فاحلجز وجد بأشكال خمتلفة يف 

 إ�ازمانه ورحيل البحر، قول الشيء نفسه بصدد التفكك والتجاوز والتوالد،  وبدر" للوقت املغريب

بنيات كلية لكن حمددا�ا األساسية جندها تكمن يف كل تلك اخلطابات وهذا ما أعطاها صفة 

  .28االشرتاك البنيوي يف جمموع اخلصائص اليت متيزها كتجربة روائية جديدة
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تحليل الخطاب " ي والخطاب الروائي في كتاب التاريخ الرؤية السردية بين الخطاب-3

  ": الروائي

ويقف سعيد يقطني على الرؤى السردية املستعملة ليتحدث عن العالقات املوجودة بني 

النصوص يف حال اشتغاهلا وعالقا�ا ببعضها البعض يف بعض األحيان ال يتم استدعاء بعض 

انه يتم  إالت داللة مباشرة يف اخلطاب نه غري ذاأوك ،هذا اخلطاب يف اخلطاب الروائيعناصر 

  .متميزة أبعادتوظيفه بشكل منسجم مع السياق اخلطايب الذي ورد فيه إلعطاء 

الشهر يوم االثنين جلس السلطان في  ولما كان مستهل" جاء يف بدائع الزهور 

إلى  فهنأوا السلطان بالعام الجديد ورجعوا األربعةالخليفة والقضاة  إليهالميدان، وطلع 

كرتباي   األميردورهم ثم في ذلك اليوم نزل الزيني بركات بن موسى المحتسب وصحبته 

وقد تقدم ...واالطمئنان والبيع والشراء باألمانوالي القاهرة، وأشهروا المناداة في القاهرة 

فتنة كبيرة حتى حنق منهم السلطان، وقد تقدم القول بما كان  اثأرواالقول بأن المماليك 

فأمر بان ينادي في .. أصبحالقلعة وبات بها إلى  ذلك فما ان طلع السلطانسبب في 

  .29..."القاهرة بما تقدم ذكره

وات املستعملة دحيلله وفق األ أنيف هذا املقطع السردي التارخيي الذي حاول سعيد يقطني  نلحظ

  :كاأليتيف حتليل الرؤية السردية يف اخلطاب الروائي وهي  

الرباين احلكي، على اعتبار ان الراوي املؤرخ ال يشارك يف القصة، يف  هو: شكل سردي واحد- أ

اليت يسردها يف كتابه التارخيي  األحداثمعايشا للعديد من " ابن أياس"مادة حكيه فقد كان 

، لكن مع ذلك "الزيين بركات"، وباألخص ما اتصل بأحداث القصة اليت جندها يف )بدائع الزهور(

فاملوضوع  ،ة يف املادة التارخيية الن موضوعها يرتكز حول أخبار الدولةال ميكن اعتباره شخصي

  .يرتكز بالضرورة حول املوضوع التارخيي

يسرده من أحداث وأخبار هو ما أنهو الناظم اخلارجي على اعتبار : صوت سردي واحد- ب

ده يرتكز أي هو يف الوقت نفسه مبئرها من اخلارج وجن ،يف الوقت نفسه ما يراه مبنظار خارجي

  :يف املقطع املستشهد به على املوضوعات التالية

توعد الزيين : املماليك-إشهار الندءات، ج: الزيين بركات-استقبال املهنئني، ب: السلطان-

  .بركات بالقتل
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لكن مبئرها هو ،مواضيعها على اختالف يف التبئري جاءت هذه اخلطابات على شاكلة التنويع 

، ومن أخرإىل  إن الناظم ينتقل من فضاء) " الناظم(دد املوقع هو حم أينفسه القائم بالسرد 

 انه يأخذ صورة ،بسلطته املعرفية املطلقة بشيءاملاضي ساردا ومبئرا، الذي إىل  الزمن احلاضر

   30"الراوي التقليدي للحكي

ديدها بتدقيق املسافة الزمانية وحت وهكذا يظهر اخلطاب التقليدي التارخيي من خالل هذا املثال

على صعيد من التسلسل فتأيت أحادية الرؤية السردية وليدة تطور حمدد للحكي، املعرفة املطلقة 

اي ؛عبارة عن مسات دالة على مبتغى الراوي التوجيهي ألنه يوجه املروي له  األحاديوالصوت 

استعماله  الراوي املؤرخ من خالل أنرؤيته السردية ووفق هذا يبني سعيد يقطني  املتلقي ليشاركه

فهو يقيم بينه وبني احلدث مسافة وهذا ما " براين احلكي"ضمري الغائب يف إرسال مادته احلكي 

  .وفق عالقة سببية علية ،يتيح له إمكانية تسيري األحداث وفق تسلسلها اخلارجي

ة رواة متعددين يتناوبون يف تقدمي القصة ومشاركون يف القص أمامجند أنفسنا  :في الزيني بركات-

أول ( 31ويظهر كذلك راو غري مشارك لكنه يسهم يف تأطري الفضاء "البندقي الرحالة"باستثناء 

رسم هيكل إىل  فمشروع يقطني يهدف. فيقدم لنا مادة القصة) الناس، وصف املدينة صباحا

لتحليل اخلطابات الروائية، وقد عين بتحليل بعضها وان استأثر هذا اخلطاب بالتحليل الواحد كون 

ريفية، وا�ا تعيش يف عامل حمكوم بتناقض   أصولعامل اجتماعي ذات إىل  ه الشخصيات متيلهذ

مرحلة تارخيية حمددة وهو على وجه التحديد زمن اهلزمية وما تالها من انكسار على  إبانكبري 

   .مستوى البنية الفكرية للشخصية العربية

الصورة األوىل اليت يقدمها لنا خطاب  هذه. املروي له–) املروي له-اخلطاب-الراوي(–الراوي  

وآخرين  هو الناظم الذي يقوم بتأطري اخلطاب ككل، ولكنه يتناوب األولفالراوي  ،الزيين بركات

فقد جتاوزت الزيين بركات النص الرتاثي من خالل التخلي عن مفهوم  .يف تقدمي املادة احلكائية

ووجهات  ،األصواتتفتح السرد على خمتلف  إىل الرؤية أحاديةالراوي كلي املعرقة الذي يعكس 

مغامرة –إن النص التجرييب مبا هو " " خليفة غيلويف "ويف هذا الباب يقول الناقد . النظر املتباينة

القواعد واملسلمات النقدية املتداولة، إذا ما أرادت إىل  مغامرة نقدية ترفض االستكانة -إبداعية

يضطرب قلبه كفرخ صغير ابتل : "مثال. 32" ذي تباشرهتكون ملستوى النص ال أنهذه القراءة 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  503 - 485: ص 

 

499 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 34"كسريان ماء في شقوق ضيقة روح سعيد بطيئةإلى  بهجة تمتد" :أخرويف موقع  33"ريشه

  . دواخلها ايضاإىل  فالراوي اليكتفي بسرد أفعال الشخصية او حتديد أوصافها، وامنا ينفذ

طر الذي يبدأ بإبراز عالقته براوي القصة عن يأيت اخلطاب هنا بالراوي املؤ  :في الوقائع الغريبة-

اتية، انه طريق الكتابة، يتكلف راوي قصة اخلطاب باحلكي بضمري املتكلم، وهو حيكي قصته الذ

يف بداية اخلطاب و�ايته،  إال أمامنا، بينما املروي له اليظهر اآلن نفسهذات السرد وموضوعه يف 

يامحترم، ( ل له من خالل العديد من اإلشارات مث مرويإىل  إن الراوي املؤطر للخطاب يتحول

أبو الثوم،  سعدي نحاس الملقب"(فيظهر الراوي املؤطر اجلديد ليعلق على القصة ..)يامعلم

  :فيربز املروي له راويا يتحدث عن اخلطاب املرسل اليه. 35)ويقال ابو الشوم

إىل  اخلطاب الناظم، وهو يتحول فالراوي األول هو مؤطر. املروي له- )املروي له-الراوي(-الراوي

ابحثوا معي ( فيها غري مشارك ، انهين يتلقى القصة لكنه براين عنهامروي له يف عالقته بالراوي الثا

  )عن المتشائل

الناظم الداخلي الذي هو يف شخصية  أمام أنفسناجند : منذ اليوم والزمن الموحش أنتفي -

الفاعل الداخلي، ينفتح إىل  يتحول وسرعان ما منظور عريب يقدم املادة احلكائية،" شبلي"

رأيته من (:وهو ميسك بالعصا يرتبص بالقطة أباهيبئر " عريب"حيث " مو منذ الي أنت" اخلطاب يف 

   36)..النافذة، واقفا بباب المطبخ، وبيده العصا

 بعد ذلكأن يقتل القطة، مث يشري إىل  وبضمري املتكلم ميارس السرد والتبئري، ويرصد حركات أبيه

والده، إننا هنا إمام رؤية سردية جوانية داخلية  أكلجلسة والديه على مائدة اإلفطار وطريقة إىل 

  .تقدم لنا منظور الفاعل الداخلي

باملبأر القطة عالقة داخلية لذلك فالراوي يسرد ما رآه العريب لذلك طالق " عريب" وعالقة املبئر 

وكان (عريب "ي من خالل ضمري الغائب يتحدث عن سعيد يقطني على الراوي الناظم الداخل

عربي عندما فتح الباب فاحتبطت معدته، فأشاح  رآهرأسها مفصوال عن جسده ومسلوخا، 

إىل  الداخلية هنا يظهر وجه ثاين للرؤية السردية تنتقل من اجلوانبة 37)المدرسةإلى  وأسرع هابطا

كذلك   .للسرد" عريب"خالل تبئري شخصية والتداخل من  ،الربانية الداخلية عن طريق التناوب

) الفاعل الداخلي(ن خالل السرد يؤكد م" شبلي"فشخصية " الزمن املوحش" إىل  بالنسبة األمر

البد من عبور النار الداخلية في محاولة (ه يعمل على تعرية اجلميع مبن فيهم نفسه ايضا أن
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النحو يمكن أن نتخلص من  تطهيرية بذلك تتألق النفس وتظل في مركز الوهج وعلى هذا

تتمظهر " مىن" و" شبلي"، هنا يف سياق احلديث عن الطفولة والذاكرة بني 38) العكر القديم

مطلوب ... سمه ماشئت(الداخلية والذاتية  الكثري من الرؤى السردية وباألخص الرؤيتني اجلوانية

وفي  أقعاب، كنت في الحالة النواسية بين الشهادة واالنسح. يستشهد او ينسحب أنمنه 

ابتغي  أكنفي دمشق، وقط لم  أخرهذه النقطة الحرجة كنت ابحث مع منى عن شيء 

" وهنا يرى الباحث سعيد يقطني أن الناظم الداخلي قد انتقل من تأطري الفضاء  39...مجًدا

من خالل طرح " شبلي"تأطري الشخصية املركزية إىل  مث بعد ذلك..." دمشق اليت تلوح وجعا

  .عن رغبة شبلي يف دمشق السؤال

فيظل الناظم  "صفدي"وهنا موضوع التبئري حول شخصية : البحرإلى  في عودة الطائر-

من منظور إحدى الشخصيات يف األرض احملتلة، وهناك  أو" صفدي"الداخلي يسرد من خالل 

لكن املروي له ا�رد غري ) قضية الضبع(عالقات بني الشخصيات يف إطار تبادل احلكي 

ينتا�م اهللع (أفقيا  ويف هذا اخلطاب جند الرؤية السردية الربانية الداخلية مهيمنة. 40اركمش

 وعندهم امل" عزمي عبد القادر/ طه كنعان"واخلوف، بعضهم يتأهب جلمع الناس وتنظيمهم 

الشكل  �ذا. 41)1948اوطانهم وبيوتهم التي طردوا منها في إلى  ممزوج بالتوجس بالرجوع

و�ذه الوترية تتعدد .طلبته وزمالئهإىل  وهو يتحدث" صفدي"ي السرد من منظور ميارس الراو 

مع الرتكيز  أخرىإىل  ومن شخصية أخرإىل  وتتحول من فضاء،ما جيري احلرب إىل  املنظورات

 آنكل الرؤيات وتستوعبها مما جيعلنا أمام رؤية سردية متحولة يف   تهرؤيااليت تؤطر  ،على صفدي

  : واحد وهي كاأليت

-، الراوي)*صفدي-بريوت(-الراوي*، )االرض احملتلة(-الراوي*، )صفدي-بريوت(-الراوي*

  )صفدي-بريوت(-الراوي. *،)االرض احملتلة(

باملروي له ا�رد تقوم على تباعد، وهي نفسها ) الناظم(إن املسافة اليت تربز لنا يف عالقة الراوي 

تتضافر على مستوى تقنيات اخلطاب وما تعرفه من اليت تتم بني الكاتب والقارئ، وهذه التقنية 

وتفصيله يف ثوب جترييب يزخر �ده السمات واخلصائص  ،لعب بتكسري عمودية السرد وخطيته

اليت متيز اخلطاب الروائي العريب اجلديد، ملعرفة القواعد العامة، أو أهم املالمح اليت حتدد سردية 
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ل الصيغ، وأنساق األدوات اجلمالية اليت يوظفها النص وهو ينفتح على الرتاث العريب من خال

  . اجلنس الروائي

  :خاتمة

تشابكت لدى سعيد يقطني يف صياغته لقضية التجريب األبعاد  لقدلنقول نلخص يف األخري 

حنو  واليت انصهرت يف بوتقة واحدة، حبيث تعانقت جتربة الناقد يف نزوعه الذاتية واملوضوعية،

جتربة احلداثة يف املنزع نفسه، كضرب من اجلرأة التارخيية واحلضارية، وجرأة التجديد، والتجريب مع 

هذا ما اذا استعرنا التساؤل الذي يصوغه روالن  يف األدب والنقد،  على تطوير األساليب القدمية
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مـن أهـم  دالـذي يعـ ،سـينمائييف احملكـي ال أنواعـهو تتصل إشكالية هذا املقال بتحديد مفهـوم التبئـري        

يف دفع عمليـة السـرد ) سارد،كامريا،شخصية( ، ومناقشة كيفية عمل السارد التقنيات يف التشكيل الفيلمي

حيــث يعمــل الفــيلم علــى توظيــف جمموعــة مــن العناصــر الســمعية ؛ مظــاهر التبئــريلألمــام مــن خــالل تعــدد 

 مــن وضــع »بــاب الشــمس«وقــد مّكــن التبئــري يف فــيلم  والبصــرية �ــدف حتقيــق األثــر النفســي يف املتلقــي،

املواقــف الــيت متــر �ــا شخصــيات الفــيلم مــن مــع خلــق جتــاوب شــعوري إىل ة، إضــافة كايــاحل د داخــلاملشــاهِ 

نـتج تل.واملـؤثرات الصـوتية ،زواياهـا و االقـدرة االتصـالية الـيت خلقهـا خمـرج الفـيلم عـرب حركـات الكـامري  خـالل

خلــق بعــدا دراميــا بــذلك جتربــة فنيــة مميــزة، معتمــدا علــى أحــداث واقعيــة مــع إعــادة تشــكيلها فنيــا وإبــداعيا لت

   .املشاهد انتباهيشد 

  .حمكي فيلمي، نص بصري ،تبئري، عينية، مسعية: الكلمات المفتاح 

Abstract :    
         The problematic of this article relates to defining the concept of 
focusing in the film narration, which is one of the most important techniques 
in film formation, and discussing how the narrator (a narrator, a camera, a 
character) works in pushing the narration process forward through multiple 
perspectives, as the film works to employ a set of audio elements .The visual 
aim is to achieve the psychological impact on the recipient, and the focus in 
the movie "Bab Al Shams" enabled the viewer to be placed inside the story, 
in addition to creating an emotional response to the situations experienced by 
the film's characters through the communicative ability created by the film 

                                                           
  aminaboucebaine@gmail.com .بوالصبعني آمنة  * 
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director through the camera movements and angles, and acoustic effects . 
This produces a distinctive artistic experience, relying on real-life events 
while reconfiguring them artistically and creatively to create a dramatic 
dimension that catches the viewer's attention.  
Keywords: Film narration, Visual text, Focus, Sample, Audio 

 
  : مقدمة  

ة والسينما تاريخ طويل، وقـد بـدأت هـذه العالقـة بالنقـل واالقتبـاس فقـدمت لنـا  جيمع الرواي        

لقد أحدث فعل التحول من املكتوب إىل املرئي واملسموع  نقلـة كبـرية روائع سينمائية ال مثيل هلا، 

دلية  فبينما كانـت الروايـة املنهـل أقاما عالقة نفعية تبا إذ والسينما على حٍد سواء، يف عاملي الرواية

وقـد سـاهم ذلـك يف زيـادة نسـبة املشـاهدة وبالتـايل سـتقت منـه السـينما مواضـيعها وأفكارهـا االذي 

غــرءات البصــرية خــرية يف نشــر الروايــة فاســتطاعت اإلهــذه األســاعدت يف املقابــل ارتفــاع املبيعــات ،

التقنيــــات الســــينمائية وأثــــرت �ــــا  دة مـــناكمـــا متكنــــت مــــن االســــتف،  خلـــق مجهــــور جديــــد للروايــــة 

عـاب هـذه العالقـة هـو  لكـن مـا.االسـرتجاع الـزمنيني وتقنيـات املونتـاج وغريهـا صها كاالستباقو نص

ا�ام السينما بأ�ا تفرغ العمل األديب من حمتواه الفين،حيث يـرى أصـحاب هـذه النظـرة أن األفـالم 

كامال،ويقودنـا هـذا للحـديث عـن االقتبـاس   املقتبسة مل تعط النصوص الروائيـة املقتـبس عنهـا حقهـا

عتبـارات فنيـة وتقنيـة تراعـي الـنص السـردي املكتـوب والبصـري اختضع عملية النقـل إىل  وأنواعه ؛إذ

صـــفحة وضـــغطها يف مـــدة زمنيـــة تـــرتاوح بـــني الســـاعة والســـاعة  300،فنقـــل روايـــة تتـــألف مـــن معا

لوفــاء يف النقــل لــذا كــان احلــديث عــن والنصــف لــيس بــاألمر اهلــني ؛إذ مــن الصــعوبة حتقيــق عامــل ا

حرفيا بالنص املقتبس يعد ضـربا مـن  التزامانع الفيلم اص التزاماحلر واملقيد أمرا ضروريا،إن  االقتباس

ســـينمائية  فرتمجــة األعمـــال الألدبيـــة املعتمــدة إىل أعمـــال" نتقائيـــةاإىل عمليـــة  لـــذا يلجــأ؛ املســتحيل

، ألن حتصـيل األفكـار الروائيـة كـان  فنيـة وأمانـات قاتلـةكـان هلـا أن تـتم دون خيانـات  ملحقة، ما

ويب العوائق،لتحصــــــيل شــــــكل ذســــــينمائيا كــــــان جحيمــــــا لتــــــ إخراجهــــــامبثابــــــة ولــــــوج جنــــــة،لكن 

،يســـعى صـــناع األفـــالم باختـــاذهم قـــرار خيانـــة 1" اململـــة جديد،يعصـــف بســـردية الروائـــي الوصـــفية و

صــيات الشـكل البصــري فيحــافظون الـنص املقتــبس إىل إعـادة خلــق نـص جديــد يتماشــى مـع خصو 

كــان هــذا يف بدايــة مراحــل االقتبــاس  و تقــدميها يف شــكل مغــاير، بــذلك علــى تيمــة الفــيلم وأفكــاره

التقيـد أكثـر بـالنص الروائـي  السيناريست إىل الوفاء و نشهده اليوم توجه املخرج أو ما أماالروائي ؛
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ون النصوص وحتريفهـا م ختلت عن مضاليت عرفتها السينما حني اإلخفاقاتولعل ذلك راجع إىل ،

 ا مـن امللـل والنفـور إذا مـائدون أن نغفـل عـن سـلبية األمـر والـذي يولـد شـي.،مما أثار سخط املتلقـي

إىل حكــم املتلقــي املطلــع علــى الروايــة مســبقا والــذي ينتظــر  إضــافة ،لــة نوعــا مــايكانــت الروايــة طو 

ل املخـــرج الـــذي حيـــاول الوصـــول إىل ب بـــذلك عمـــعفيصـــ ، عمـــال ســـينمائيا يضـــاهي روعـــة الروايـــة

السـينما قـادرة علـى احتضـان  ،ميكننـا القـول أنح املرغوبا تطلعات املشاهد حىت يالقي عمله النج

، وهلــذا ســعت إىل اســتقاللية التعبــري  احليــاة وإبرازهــا بطــرق ســردية قريبــة ممــا تقدمــه الروايــة أو أكثــر

جديدة خاصة فيما يتعلق بالتغريات اليت تطرأ يست والسينما لرواية إشكالية الألن ، وأدوات البناء 

علـــى الـــنص الروائـــي أثنـــاء عمليـــة النقـــل واالقتبـــاس علـــى مســـتوى التقنيـــات الســـردية اخلاصـــة بكـــل 

الفيلم الســـينمائي جمـــال تعبـــريي خـــاص وفريـــد مـــن نوعـــه متميـــز عـــن الفنـــون واألشـــكال فـــ، طيوســـ

إذ يعتمد على عناصر مرئية غري ملفوظـة ال  ؛هو ليس هينا وسلسا يف الدراسةو التعبريية األخرى ، 

ار و الصــوت يف الفــيلم أمهيــة احلــو علــى الــرغم مــن -ميكــن التعبــري عنهــا بالكتابــة أو بالصــوت أيضــا 

فلــم تعــد الروايــة غايــة تســعى إليهــا ؛بــل جمــرد  ،أســاليبها و تقنيا�ــا، فطــورت الســينما -الســينمائي

، وهــذا بفضــل لــنص بصــريكائيــة األساســية وحتويلهــا وســيلة متكنهــا مــن االســتحواذ علــى املــواد احل

عبقريتها الفنية اليت مكنتها من خلق صيغة سـردية خاصـة �ـا تـدمج بـني احملكـي املكتـوب واحملكـي 

ـــامتالك الفـــيلم الروائـــي هـــذه الســـمة الســـردية إضـــافة املرئـــي بواســـطة  تقنيا�ـــا اخلاصـــة كاملونتـــاج، وب

املتكون من عناصر سردية وبصرية مسحت له بإمكانيـة  اخلاصة، حتصل على صفة احملكي املتكامل

 "التبئيـــــــر"يتقامســـــــان عناصـــــــر كثـــــــرية ومـــــــن بينهـــــــا فهمـــــــا  حتليلـــــــه وفـــــــق منـــــــاهج التحليـــــــل الســـــــري

)foccussing ( وجهة النظر"أو"   

 ( Point of view). وكيفية  ،أو هيئة السرد إحدى الشخصياتوجهة نظر تبين الكامريا ف

املشـاهد الـيت  و استقباله ملتتاليات الصور ة كل مباشر على املتلقي أثناء تقدميها للحدث يؤثر بش

لتصبح وجهة .إدراك احملكي  ى،فيولد بذلك الدالالت واألفكار اليت تساعده علتنقلها آلة التصوير

قــدرة علــى وصــف أمهيـــة والــيت هلــا ال، النظــر الــيت خيتارهــا صــانع الفــيلم وســيلة دراميــة حتـــت تصــرفه

  .من عدمها،وعالقتها باآلخرين الشخصياتاألحداث أو 

داخـل احملكـي الفيلمـي، اولة الوقوف علـى مفـاهيم التبئـري البحث هي حم إشكاليةلذا كانت        

لمعـــــاين تشـــــكيلها ل يـــــةالـــــيت ميكـــــن أن حيتويهـــــا الوســـــيط البصـــــري، وكيف ومظـــــاهره وحتديـــــد أنواعـــــه
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  .يفهــاوالغــرض مــن توظصــد املخــرج اقيقــي ملقت الــيت تقــود املتلقــي إىل اإلدراك والفهــم احلالوالــدال

و  هي أنواعه هو التبئري يف احملكي الفيلمي؟، ما ما :ك باإلجابة عن التساؤالت التاليةوقد سار ذل

هي التقنيات واإلجراءات املتاحة للمخرج حىت يتمكن من إبراز وجهة نظره داخل  ماو  ؟مظاهره 

دالالت التبئـــــري بأنواعـــــه داخـــــل الفـــــيلم  عـــــن وســـــيكون اهلـــــدف منهـــــا الكشـــــف احملكـــــي الفيلمي؟

إذا :مفرتضـا مـايلي.السينمائي وكيف يساعد التبئري املشاهد يف إدراك العوامل احلكائيـة داخـل الفـيلم

املتنوعـة بفضـل  استطاع يسـري نصـر اهللا خمـرج الفـيلم حتقيـق توليفـة متناسـقة ملظـاهر التبئـري الفيلمـي

ها،إضافة إىل مسامهة اختياراته لزوايا النظر وأنواع مناملطلوبة ة لدالخربته التقنية فسيستطيع حتقيق ال

مســتعينة يف  اللقطـات الـيت ســتتمكن مـن رفـع القيمــة الفنيـة للعمــل أو سـترتتب عنهـا نتــائج أخـرى؟

وصـف مـاهو كـائن ويتضـمن وصـف الظـاهرة «: ذلك بـاملنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يّعـرف بأنـه

»ه ، والظـروف السـائدة، وتسـجيل ذلـك وحتليلـه وتفسـري  تركيبها، وعمليا�ا الراهنة و
وقـد مكنـين .2

عــرب حتليــل  ،يفيــة اشــتغاله داخــل الســرد الفيلمــيوك ،البحــث يف معــاين ودالالت التبئــري اإلجــراء مــن

  ."باب الشمس"العينة املختارة للبحث وهي فيلم 

ب اختيارنـا ملصـطلح بسـ حتديـدالضروري يف حتديد مفاهيم هذه التقنية من  غوصن وقبل أن       

  .خرى حىت ال يقع اخللط بينهابدال من املصطلحات األ)   (focussing''التبئير'' 

عــرب تكــاثف جمموعــة مــن املكونــات  تــتم  عمليــة التواصــل يف الوســط البصــريفــاملعروف أن         

ن ا حيملـــه مـــإضـــافة إىل الوصـــف املصـــاحب للحركـــة ومـــ ،كالكلمـــات واإلشـــارات وتعبـــريات الوجـــه

، وقــد تتعــدد املعــاين والــدالالت بــاختالف حركــات وزوايــا التصــوير وهــذا مــا تــأويالت أثنــاء الكــالم

 "التبئير"ترتمجه تقنية 

االطــالع علــى عديــد الدراســات يف الســرد الســينمائي اتضــح أن أغلــب املنظــرين بنــوا  بعــدو         

الـيت  ، ) )Gérard Genette( جيـرار جينيـتنسـبة إىل  (دراسـا�م علـى النظريـة اجلينيتيـة

  أندريـــه غـــودرووقـــد أثـــرت أعمـــال كـــل مـــن  ،ســـاعد�م علـــى تطـــوير نظريـــات الســـرد الفيلمـــي

(André Gaudreault)  وسـتج،فرنسـوا)François Jost(  يف  اعتمـد�اوالـيت

حتـــت مصـــطلح تبئـــري  جينيـــتالـــيت مجعهمـــا  فقـــد وضـــعوا متييـــزا بـــني الرؤيـــة واملعرفـــة .دراســـيت هـــذه 

   .سابقاليه  لنظر يف السينما منحى آخر لتبدو أكثر مشولية ووضوحا مما كانت عفأخذت وجهة ا

 ؟لماذا مصطلح تبئير 
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الوقوف على عنوان كالتبئري يف احملكي الفيلمي سؤال كان من الضروري  يتبادر إىل الذهن عند    

. نمائي،يف حتليل عمـل سـي)التبئري(كيف ميكن استخدام مصطلح سردي روائي: االجابة عنه وهو

مسح هلذه اإلمكانية هو الرابط املوجود بني الوسيطني السردي  وكإجابة أولية نستطيع القول أن ما

العمليـة الـيت  ، هـذهاللفظي والبصري الذي يتمثل يف احملكي أو العملية السردية املوجودة يف الفيلم

لفــيلم لتنــتج و أصــوات منتظمــة وفــق طريقــة خمتــارة مســبقا مــن طــرف صــانع ا صــورلقطــات تعتمــد 

النظـام غـري موجـود ،بـل إن  يف احلقيقة"فيقول بول ريكور  ا قادرا على تقدمي معاين ودالالتحمكي

الــيت تضــفي الفعليــة علــى اللغــة ،مث يــأيت اخلطــاب  يفقــط ،والرســالة وحــدها هــ افرتاضــيالــه وجــودا 

مـــل رســـائل فاخلطـــاب الفيلمـــي نظــام تدعمـــه التقنيـــات وكـــل تقنيـــة حت3"طــد وجـــود اللغـــة نفســـه و لي

ومن بني التقنيات اختيار حجم اللقطة وكيفية االنتقال بني .وسياقات تعطيه قيمته الفعلية وداللته

     .،إضافة إىل األصوات مبختلف أنواعهاا وحركات الكامرياياللقطات  ونوع الزوا

 ؛''التبئيـر'' الذي يعود إليـه الفضـل يف وضـع مصـطلح ( "جيرار جينيت"بالرجوع إىل أعمال و 

لـط سـابقا هـذا اخللـط بـني مـن يـة الـيت كثـر فيهـا اخلييزا واضحا بني مشاكل الصـوت والرؤ إذ أقام مت

والـــذي رفضـــه . ؟ ومـــن يـــرى ،)احملكـــي( ومـــا حيكـــى ؟أي بـــني مـــن حيكـــي ؟ ومـــن يتحـــدث؟يـــروي

أقصــد بــالتبئري تضــيقا يف حقــل الرؤيــة ، أي عمليــا  « :  لــذلك فقــد عــرف التبئــري بقولــهجينيــت 

، أداة هـــذا [...]لمعلومـــات الســـردية باملقارنـــة مـــع مـــا كانـــت التقاليـــد تســـميه معرفـــة كليـــة انتقـــاء ل

هــي بــؤرة متموضــعة ، أي نــوع مــن القنــاة لألخبــار ال تســرب إال مــا تســمح بــه ) احملتمــل(االنتقــاء 

  4» الوضعيةهذه 

وجهــة أدى تضــييق حقــل الرؤيــة إىل تبــين وجهــة النظــر يف احلكايــة وحصــرها للســارد وحســب      

نظــره اخلاصــة ، أو مــن وجهــة نظــر إحــدى الشخصــيات ، أو حســب وجهــة نظــر حكايــة أخــرى ، 

تمديــد  هــذا املصــطلح خــارج ا�ــال البصــري اخلــالص ليتجــاوز املضــمون البصــري بعــد ذلــك بليقــوم 

معارضا  للمعرفة الكلية  جينيتليصل إىل اإلدراك والفهم ، وبذلك يكون التضييق الذي رمى إليه 

، فلقد كان هدفه  هو فـك اللـبس الواقـع بـني الصـوت و املنظـور وهـو يـدخل تصـور التبئـري  للسارد

ممـــا يســـمح للمتلقـــى   ،تـــراه العـــني يف خطـــوة منـــه إىل متديـــد املصـــطلح إىل جمـــال أوســـع يتعـــدى مـــا

وحىت اإلحساس  ،وفهم التبئري باملعىن الواسع ليشمل الرؤية ، االستماع والتحليل والفهم باستيعاب

جيمـع مصـطلح «:  ، و�ـذا اخلصـوص يقـول محـادي كـريومشاعر املصاحبة لتلقـي الـنص البصـريوامل
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نيـــيت بـــني املعرفـــة والرؤيـــة،وإذا كـــان  غمـــوض املصـــطلحني مشـــروعا يف جمـــال الروايـــة ألن يالتبئـــري اجل

اسـتعماهلا يــأيت مــن بــاب االســتعارة فقــط، فــإن هــذا الغمــوض يصــبح حمرجــا عنــدما نفكــر يف وجهــة 

تــراه الشخصــية  خصوصــا أن الفــيلم النــاطق ميكــن أن يبــني مــا. جمــال فــن بصــري كالســينماالنظــر يف

»ويقول ويفكر
5
البصـري ،إذ للوسـيط بـني وجهـة النظـر يف السـرد اللفظـي والسـرد جينيـت يفـرق  ، 

األمـر الـذي  ؛ "العينيـة" و الصـورة الظـاهرة للعـني "السـمعية" البصري خصوصية الصوت املسموع

لـذي ا  "التبئيـر"أطلق عليهـا مصـطلح أمشـل وهـو  يل أكثر يف هذه اخلصائص لذايستدعي  التفص

ســينمائي تشــمل خمتلــف يف حــني تكــون زوايــا النظــر تقنيــة مــن تقنيــات التصــوير ال.يعــد آليــة ســردية

وغريهــا مــن األنــواع  إســقاطيهعاليــة ،عموديــة ،أفقيــة ،منخفضــة ،نخفضــة جــدا ،درجــات الزوايــا، م

واليت من خالهلا حتدد كيفية النظر للشخصية واحلدث  تعمال بواسطة الكامرياالعديدة املتاحة لالس

  .داخل اإلطار 

  :يالفيلمالمحكي مفهوم التبئير في :أوال 

وخالل تصوير الفيلم يتم  يرى نقاد السينما أن كل لقطة تتضمن وجهة نظر خمتلفة عن األخرى،  

املخــرج ، هــذا االختيــار يــدخل ضــمن  أخــذ لقطــات ضــمن كــادرات متغــرية تعبــريا عــن وجهــة نظــر

الـيت تـربز قدرتـه اإلبداعيـة ومتـنح التفـرد واخلصوصـية للفـيلم السـينمائي  ،الرؤية اإلخراجية اخلاصة بـه

بصــدد العمــل عليــه وقــد تنبــه املخرجــون إىل التنويــع يف التبئــريات مــن خــالل تغيــري ســلم و الــذي هــ

 "فرانسـيس فـانوى"يف الفيلم على حسـب قـول وميكن تعريف التبئري ،اللقطات وحركات الكامريا 

)Francis Vanoye(: تفهم وجهة النظر يف السينما  بثالث طرق:  

 أي من أين يتم التقاط الصورة اليت نراها؟ :البصريوجهة نظر باملعىن * 

  وهل موقعه قابل للتحديد؟احلكاية؟من يسرد  :السرديوجهة النظر باملعىن  *

هــــل نقطــــة االســــتماع تتفــــق هنــــا مــــع وجهــــة النظــــر مــــن نســــتمع ؟ و  إىل:النظــــر الســــمعية  وجهــــة* 

  . 6البصرية؟

من الواضح أن تقنية التبئري ختتلف كليا عن الرواية ، فالسينما تعتمد تقنيات أخرى إلبراز          

املشــاهد ، ا الـيت تسـاهم يف تشـكيل اللقطـات و أمههـا زوايـا التصـوير ، ومواقـع الكـامري  ؛وجهـة النظـر

يقــول  وصــية الصــورة املقدمــة ، ليـأيت بعــد ذلــك املونتــاج الـذي يعطيهــا صــيغتها النهائيــة خص ددوحتـ

كلمـا حـرك املخـرج  آلـة التصـوير إمـا ضـمن 7" (Louis de Janetti) لـوي دي جـانيتي
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اللقطــة الواحــدة أو بــني اللقطــات فإنــه يقــدم لنــا وجهــة نظــر جديــدة نســتطيع أن نقــيم مــن خالهلــا 

ج بني القطات مبختلف  أنواعها مينح املتلقي فهما وإدراكـا ملـا حيـدث داخـل بانتقال املخر " املشهد

، باإلضــافة إىل ذلــك املشــهد مــن خــالل عرضــة وربطــه لألحــداث أو التغــريات الزمنيــة أو املكانيــة 

إذ انتقلـت مـن الصـورة الذهنيـة الـيت تتشـكل يف خميلـة  ؛ميكن القول إن السينما تفوقت على الروايـة

إنتــاج هــذه الصــورة وجعلهــا حقيقــة وواقعــا ، وذلــك بفضــل تكــاثف كــل مــن الصــورة القــارئ ، إىل 

 فـاحملكي الفيلمـي"لـذا والصوت لتحقق االنتقال من املدرك اللفظي إىل املدرك املرئـي و املسـموع ، 

مييـز احملكـي الفيلمـي هـي مكوناتـه الـيت  مـا  8"، املـتلفظ بـه ومـاال ينطـق هو مسرود ينهض على ما

ونات احملكي الروائي فنجده قائما على جمموعة عناصر متكاملة تشكل باجتماعهـا ختتلف عن مك

املوســــيقى، الضــــجيج واألصــــوات واملــــؤثرات  (؛ إذ يعتمــــد عــــل الصــــورة ،الصــــوت  الداللــــة الفيلميــــة

يعمــل علــى توجيــه رأس هــذه العناصــر الكــامريا الــيت متثــل املصــور األكــرب والــذي  وعلــى ،)املختلفــة 

كة وال ليس ثابتا بل متيزه احلر وندرك هنا أن احملكي الفيلمي .هو معروض يف كل ما املتلقي ويتحكم

املطاردات و املعارك بل تتعداها إىل احلركة العاطفية و النفسية حتدث يف تقتصر احلركة على السري و 

نطــاق عقــل وعواطــف الشخصــيات وتنتقــل إىل املتلقــي عــرب الصــوت و الصــورة ، ويســتفيد الفــيلم 

فالتخاطــب املباشــر لــه قــدرة التــأثري احلســي علــى امللقــي  ؛ائي مــن تكــاثف الصــوت والصــورةالســينم

واليت تريه احلـدث مـن زوايـا خمتـارة قـادرة علـى تغيـري وجهـة نظـر املتلقـي، فـالبؤرة احملـددة هلـا إمكانيـة 

 إن«  :''فرانسوا جوست''  ويف هذا الصدد يقول  فضل رؤيةأجذب العني إىل ما ميكن أن تراه 

معـىن لـه خـارج  مفهوم زاوية النظر ال ميكـن أن يفهـم إال يف ارتباطـه بوجـود شخصـية معينـة ، إذ ال

ال معــىن هلــا كمعنيــني جمــردين ،ويتمثــل هــذا اجلانــب ) أي الزاويــة الســمعية أو البصــرية( هــذا اإلطــار 

تأخذ زاوية اإلجرائي هلما يف وصف عالقة السارد بالكائنات اليت حيكى عنها ، وكدأب احملكي ال 

  9»مع تعاقب الصور إالّ النظر البصرية معناها 

التبئري يف احملكـي الفيلمـي ينـتج عـن عالقـة تكامليـة أن  ''جوست''من تعريف نستنتج           

بني جمموعة العناصر األساسية ، مثل وجـود الشخصـية املبـأرة وتكـون إمـا سـاردة أي تقـوم بعمليـة 

اليت تضمن احلركة املستمرة للصور مما يضمن ) الكامريا( لة ما تكون اآلالتبئري ، أو حمل التبئري ، وإ

  .التسلسل احلدثي وخلق التكامل السردي
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إذ ال يقــوم هــذا  ؛أخــرى ابعــادً أولقــد جتــاوز مفهــوم التبئــري يف الفــيلم هــذه العناصــر ليصــل      

سـمع ، مبـا أن األخري على التشكيل البصري فقط، بل يعتمـد علـى احلـواس األخـرى وأمههـا ال

الســمعي و البصــري ، فالصــوت لــه دور بــالغ األمهيــة يف تشــكيل  نيالفــيلم يقــوم علــى النظــام

يف  "وفرانسـوا جوسـت" "أندريه غودرو"التبئري داخل احملكي الفيلمي ، وقد أشار إىل ذلك 

إذا كانت العينيـة والسـمعية يـؤثران علـى شـريط الصـورة وشـريط الصـوت ، نسـتنتج  « :قوهلما 

عتمــدها الســرد ، و ال ميكــن اســتنتاجها االتبئــري يصــور علــى أنــه وجهــة النظــر املعرفيــة الــيت  أن

  : ببساطة طاملا مل يتم استيعا�ا ميكانيكيا وذلك لسببني 

        قد تعتمد القيمة املعرفية العينية على إجراءات اإلخراج والديكور -  أ

 10»القيمة املعرفية السمعية تعتمد على الصوت املفتوح - ب

 ؛حييلنا هذا إىل أمهيـة التكامـل و التوليـف بـني عناصـر اإلخـراج الفيلمـي املرئيـة و املسـموعة   

، فصوت الراوي يعد وجهة نظر مسعية بإمكا�ا قائمة على مشاركة مجيع التقنيات هي عمليةف

ليه وأن الصوت الذي يسمعه مصاحب للصورة اليت نقلت إ ،يراه أن تثبت للمتلقي صحة ما

 ،، هذه االتصاالت بني الرؤية والصوت جتعلنا نفهم ما الذي نراه وما الـذي نسـمعهاأو لغريه

هـذه  .خـارج احملكـيقادم مـن مصـدر آخـر أم هو  ،هل الشخصية هي من تنقل إلينا الصوت

إذ حتـرر الصـوت مـن مصـاحبة  ،ريلتحقـق مـؤثرات دراميـة أقـوى فعاليـة وتـأثمتكن مـن املصادر 

أمهية قصوى للتبئري نستنتج أن  سبق حسب ماو .معربة ورمزية يشغل بطريقة صبحأ الصورة و

التبئري  و)العينية( التبئري البصري  :إىل نوعني هيف إدراك عوامل الفيلم السينمائي وميكننا تقسيم

  .)السمعية( السمعي 

 : ocularization )العينية( التبئير البصري  -1

، إذ ال تتحقــق متعــة املشــاهد عــرب العــرض ل احلكايــة إىل املشــاهد عــرب الســردإيصــا ميــت       

، لذلك يلجأ املخرج إىل السرد وفق كيفية حمددة تتماشى املباشر لألحداث عرضا كرونولوجية

ا مــــع رؤيتــــه اإلخراجيــــة وتصــــوراته حــــول احلكايــــة وكيفيــــة تلقــــي املشــــاهد هلــــا وتصــــبح الكــــامري 

�ــا مــن يــرى؟ ومــا يــرى؟ حتــدد مـن خــالل حركاالــيت وســيلة املخــرج  صــياتإىل الشخ باإلضـافة

مل ااإلدراك العيـين للعـ« وتعرف العينية على أ�ـا  وماهي العالقات املمكن إنشاؤها مع املتلقي

  11» إىل املشاهد أو إىل احدى عناصر احملكي بانتمائهإما  احلكائي،
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العينيـــة  يعتمـــد علـــى الصـــورة احملكـــي الفيلمـــي ومـــن خـــالل  يشـــري هـــذا املفهـــوم علـــى أن      

وتصـبح وجهـة  اإلطـاراس؛ أي ما تعرضه الكامريا وما تراه الشخصيات املوجودة داخـل باألس

  عـلجي أن  يحـاولفوجهة النظر اإلدراكية اليت يرمي إليها املخرج  يف هذه احلالة النظر املنقولة 

رغـــم أن .فينقلهـــا بـــأدق التفاصـــيل ليتفاعـــل املتلقـــي معهـــا بكـــل حواســـه ،يـــةعواقاللقطـــة أكثـــر 

 .ذلك ؛ بل تعرض ما بني سطور الواقعتسعى إىل الواقعية وال جيب أن تكون ك السينما ال

قبل أن نفصل يف مسألة العينية يف احملكي الفيلمي كان من الواجـب التطـرق إىل نقطـة مهمـة 

، فيمكنه أن يأحذ مكان وهي مسألة السارد داخل هذا احملكي؛ يرتبط مفهوم التبئري بالسارد 

ور كبـــــري يف تشـــــكيل الداللـــــة وترتيـــــب األحـــــداث ووصـــــف األمـــــاكن د ويكـــــون لـــــه؛ الكـــــامريا

لكن أهم مـامييزه أنـه شخصـية ،والشخصيات ،وأثناء ذلك يأخذ هذا السارد صفات متعددة 

خيالية  إفرتاضية على عكس مايظهر عليه يف احملكـي الروائـي إذ يـرد سـاردا حقيقيـا فيقـول يف 

ة احملكـي املـزدوج؛أين جيعلنـا الشـريط الصـويت جنـده يظهـر لنـا يف هـذه احلالـ"غودروهذا الصدد 

نســمع كــالم ســارد مــا،يف حــني حييــل إىل هيئتــني سردســتني تعمــل إحــداها علــى ســرد قصــتها 

ـــة بصـــوت حـــي، ـــة هـــي املعيشـــة عالني ،الـــذي اليظهـــر "املصـــور األكـــرب"وميكن القـــول أن الثاني

كـي الفيلمـي متعـدد يتضح لنا أن السـارد يف احمل.12"شخصيا،فهو شخصية خيالية وغري مرئية

الصفات  صفةبصرية ؛أين يأخذ مكان الكامريا  وسصبح سـاردا عليمـا، أوصـفة لفظيـة حـني  

  . يلجأ إىل شخصية من الشخصيات لتأخذ دور السارد فيصبح بذلك ساردا ثانويا

  داخلية أولية، وداخلية ثانوية نوعني من العينيةمام أوهنا تكون 

   initial internal ocularization   :أولية داخلية عينية -أ 

فتتمـــــاهى وتتطـــــابق عـــــني الكـــــامريا مـــــع عـــــني إحـــــدى  ،يـــــتم إســـــناد مهمـــــة الســـــرد للشخصـــــية    

أو عـرب تعليـق إحـدى الشخصـيات خــارج ، الشخصـيات ممـا يولـد رؤيـة ذاتيـة ومتنحهـا سـلطة التبئـري

زمين بني الصوت  احلقل الذي يشغل الشاشة ، ويكون هنا التبئري عرب الصوت إذ ينشأ عنه تفاوت

يفــرتض التبئــري الــداخلي أن خيتــزل احملكــي إىل مــا تعرفــه  «: علــى أنــه  جوســتوالصــورة وقــد عرفــه 

ويتطلـــب هــــذا الوضـــع أن تكــــون ) شــــكوك تيفاجــــأة عنـــد هامل( الشخصـــية ، وكمثـــال علــــى ذلـــك 

ث الشخصية حاضرة يف كل املتواليات السردية وأن تظهر مـن أيـن تستسـقي معلوما�ـا حـول احـدا

يدرك املتلقي من خالل التبئري الداخلي أن كل ما يصل إليـه ميـر عـرب وعـي الشخصـية  ،13» الفيلم
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بل حيدث ذلك بشكل سلس فتحدد الكامريا حقل رؤية الشخصـية فتنجـذب إىل  ؛ظهارها إدون 

  .تراه الشخصية  داخل احلدث بدل من البقاء كمراقب من اخلارج فتجربنا الكامريا على رؤية ما

احلالــة  تتشـكل ، العينيـة تعتمــد تشـكيالت عديـدة « :الداخليـة األوليــة أيضـا بأ�ـا  العينيـةف تعـر  

ماديــة جســد معــني داخــل الـدال، أكــان ثابتــا أم متحركــا،أو وجــود عــني معينــة توســم األوىل عنـدما 

متصـــل إذا ،وذلـــك دون الرجــوع إىل الســـياق ،فـــاألمر صـــورة تمييـــز شخصـــية غائبــة عـــن البح ســمت

إظهارها بالضرورة ،ولكي نفعل ذلك نشكل صورة ما كإشارة،أو أثر يسمح النظرة  دون  بافرتاض

للمشــاهد بتأســيس رابــط فــوري بــني مــن يــرى وجهــاز وجهــات النظــر الــذي أمســك أو أعــاد إنتــاج 

رابــط بــني مــا  بإقامــةتســمح لنــا العينيــة الداخليــة األوليــة  ؛14»الواقـع ببنــاء مماثلــة مــع إدراكــه اخلــاص

ذ  جيـب أن يكــون صـاحب النظـرة موجــودا داخـل احملكـي ،فتعمــل إ ؛لشاشـة ومــن يَـرىيُـرى علـى ا

ويف حالـــة .املشـــاركة يف احملكـــي  وكـــذلك مســـار إدراكهـــا وموضـــوعه الكـــامريا علـــى إظهـــار الـــذوات

الشخصية دخل الصورة فإن املخرج يعطي املشـاهد إشـارات ودالالت تـدل عليهـا فتسـاعد غياب 

  .املتلقي على إدراكها 

 يوجود نظرة يكون صاحبها داخل احملكي الفيلمي بالضرورة ، وجتـر  «يفرتض هذا التبئري كما     

اإلشارة إليه على أنه كذلك ، فهي تبئري ذايت للعامل ، حيث تعمل الكامريا على إظهـار الـذات و 

ري بالضــرورة ، وجتــدر اإلشــارة إليــه علــى أنــه كــذلك ، فهــي تبئــ هااملــرور بعــد ذلــك إىل حتديــد مســار 

دراكها إذايت للعامل ، حيث تعمل الكامريا على إظهار الذات و املرور بعد ذلك إىل حتديد مسار 

ليات الربط السينمائية املتعددة مثل الـربط بـالنظر ، واالخـتالس  و التطفـل آوموضوعه باستخدام 

ود خلــق حــاجز مــا ، وتعتــيم جانــب مــن الشخصــية املدركــة ، وحتريــك الكــامريا للداللــة علــى وجـــ

يعمل املخرج على إبقاء .15»شخص خلفها ، وتغيري وجهات النظر والرتكيز على املوضوع املدرك 

من خـالل إنشـاء لقطـة تأسيسـية تسـبق االنتقـال إىل وعـي الصور واألحداث املتلقي مرتبطا بتوايل 

اج الشخصــية فيوضــح العالقــة بــني النــاظر واملنظــور إليــه فيــدنو املتلقــي مــن احلــدث ويشــعر باالنــدم

فاملشاهد يدرك أنه ليس شخصية الفيلم ،لكـن حجـم اللقطـات ،وكيفيـة االنتقـال بينهـا قـادر  .فيه

  .، فيصبح األمر تفاعلياعلى أن يولد داخل املتلقي شعورا حقيقيا مبا متر به الشخصية 

كل منهـا حسـب الداللـة الـيت يرمـي   هذه النظرة بطرق متعددة "باب الشمس"وقد استخدم فيلم 

  . ملخرجإليها ا
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ألمثلة املوجودة حصاء مجيع اميكن إ شارة إىل أنه الاإلوقبل البدء يف استعراض النماذج جيب      

لــذا فقــد مــن ســاعتني تقريبــا  ءين وكــل جــز أروائــي طويــل متكــون مــن جــز فــالفيلم  ،يف عينــة الدراســة

قيمتهـــا إىل إضـــافة  قيمتهـــا يف حتريـــك احلـــدث،ظر إىل اختالفهـــا بـــالن أهـــم النمـــاذجقمـــت باختيـــار 

   .الداللية

إذ تـرتبط عـادة ؛ بكثـرة وبصـور متعـددة يف الفـيلم جبزأيـهالعينية الداخلية األوليـة  املخرج استخدم   

، مبينا من خالهلـا من وراءها مغزى رؤية و للمخرج وقد كانت مبشاهد احلوار الثنائية أو املتعددة ،

املشـاهد احلواريـة القائمـة بينهـا، الـيت  ، من خـاللمستوى العالقات القائمة بني شخصيات العمل 

يف مشهد مـن اجلـزء الثـاين للفـيلم   :ذلك على  ونورد مثاال، تبني مستوى تلك العالقات ونوعيتها 

تسـمح هلـم  وا للبحـث عـن خليـل فلـمأم حسن وهـي تفـتح البـاب لرجـال الشـرطة الـذين قـدمِ تظهر 

سـتعمل املخـرج تناوبـا بـني أحجـام اللقطـات وقـد ا.هلـا ابنـابالدخول مدافعة عن خليل الـذي تعتـربه 

  منوعا بني القريبة واملتوسطة 

  
  .عينية داخلية أولية):1( العينة                          

على أ�ا داخلية أولية تبعا لوجود الشخصية املبئِـرة أو النـاظر و ) 1(يف املتواليةوقد حددت العينية 

توجــه كالمهــا نــاظرة إىل رجــال الشــرطة ويبادهلــا الرجــال  )أم حســن(ف املبــَأر  أي موضــوع النظــرة 

حـىت يـتم اإلدراك لتحديـد هيئـات السـرد يف املشـهد إىل السـياق احلديث والنظر فال حيتاج املشاهد 

   .،أل�ا واضحة ومعروضة أمامه

ني وهـو إظهـار احلـوار بـخاصـة يف اجلـزء الثـاين ،يف الفيلم  الذي كان غالبا آخر، ثاالمندرج        

  :،والعينة تشرح ذلك كتفالالشخصيات من وراء 
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  عينية داخلية أولية):2(العينة                           

ـــــاب الشـــــمس علـــــى مشـــــاهد كثـــــرية تظهـــــر شخصـــــية خليـــــل باخلصـــــوص  حتـــــوىا         فـــــيلم ب

تواليـــة األوىل وشخصـــيات أخـــرى مـــن وراء الكتـــف ،حتـــدد هـــذه العينـــة عينيـــة أوليـــة داخليـــة ففـــي امل

 مــع احملقــق ،ال )خليـل(لقطـات مــن حـوارات الــدكتور خليـل ومشــس واملتواليـة الثانيــة حـوار الــدكتور 

حني تكون الكامريا متموضعة عند الكتف،فيربز املوضوع املبأر  )خليل(تظهر املشاهد تعابري وجه 

كــة فــاالقرتاب إىل وجــه شخصــية بشــكل كبــري عــرب اللقطــات القريبــة أو حر  االهتمــامعلــى أنــه مركــز 

مـن  حيويتـه أهداف حمددة ؛إذ يكتسب احملكي الفيلمـي وإمنا لديه ،الزووم ليس بسيطا كما يظهر

فهــي تظهــر صــفات املوضــوع أو  .ذات القيمــة الدراميــة الوصــفية خــالل هــذه اللقطــات التفصــيلية 

عـامل ومتكـن املتلقـي مـن اخـرتاق الملنحهـا األمهيـة الكـربى يف املشـهد ،الشخصية وتلفت هلا االنتباه 

اخللفية -الزاويةهلذه ميكن ، تمنحه جماال مناسبا للرؤيةف ،الشعوري للشخصية بفعل اقرتا�ا الشديد

 الشخصــية نصــف جانبيــة أو فظهــور؛ضــغطا علــى املشــاهد  أن تولــد  -مــن وراء كتــف الشخصــية

يعــاين مــن  )خليــل(الشخصــية ،ف وتقليــل شــأن شــعورا بــالتوتر ،كمــا تــدل علــى �مــيش أقــل ميــنح

وبعـد حبـه الكبـري لشـمس اكتشـف أ�ـا  صـغري،إذ ختلت عنه أمه وهو  اجتماعيش نفسي و �مي

ال تبادله نفس الشعور،زيادة علـى ذلـك وجـد نفسـه متهمـا بقتـل زوجهـا ، فرفضـه ا�تمـع واضـطر 

الـــذين  )مشـــس (،وخوفـــا مـــن أهـــل هروبـــا مـــن الواقـــع )يـــونس(لالختبـــاء يف املستشـــفى واالعتنـــاء ب

  .قتلهايسعون لالنتقام مل

  :ستخدام املخرج هلذا النوع من العينية نورد مثاال آخراولكثرة 
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  عينية داخلية أولية):3(العينة                            

زاويـــة  عمـــ متوســـطة لقطـــة"  بـــاب الشـــمس"تظهـــر هـــذه العينـــة املـــأخوذة مـــن اجلـــزء الثـــاين لفـــيلم   

ليعاقبه "" حننا صرنا آهلة ""إذ يبحث عن القائل  )خليل(منخفضة لقائد الكتيبة اليت ينتمي إليها 

؛ففــي الليلــة الــيت ســبقت احلــدث شــهد العــامل صــعود أول إنســان إىل ســطح القمــر ليخــرج خليــل 

حننا صـرنا ""عبارة  )خليل(السماء وردد  حنورؤوسهم  نيفعاوبعض أصدقاءه إىل ساحة املعسكر ر 

وبعـــد مســـاع القائـــد للحادثـــة قـــرر معاقبـــة القائـــل .طـــالق للرصـــاص مـــن أســـلحتهم  إيتبعهـــا ""آهلـــة 

إن ."اهللا ال إلـه إالّ ""حف وسط الساحة مـرددا عبـارة ز فيعرتف خليل بذلك فأرغمه القائد عللى ال

املخرج لزاويـة الكـامريا مل يكـن اعتباطيـا ،فالزاويـة املنخفضـة تـأيت للتأكيـد علـى قـوة وسـلطة  اختيار

اليت ترمز إىل كثري من  )خليل(رامته مبقابل ضعف شخصية وقد بينت قدرة القائد وص ،الشخصية

  .لنكبات واملقاوماتالشباب الفلسطيين الذي عاىن من ا

  :هو ما توضحه العينة التالية نستطيع تقدمي مثال آخر عن العينية الداخلية األولية و  

  
  عينية داخلية أولية )  :4(العينة                                  

جئــني يف ديــر خميمــات الالداخــل أحــد  )أبــو يــونس(مــع الشــيخ  )لنهيلــة(ظهــر العينــة  مشــهدا ت   

،هـذه حـتالل اإلسـرائيلي،يبدأ املشـهد بلقطـة متوسـطة بزاويـة أفقيةّ األسد بعد هرو�م من غـارات اال

يش ا: ""،تأيت �يلة وجتلس جبانب الشيخ وتقول له الزاوية اليت كانت مهيمنة نوعا ما على الفيلم 

وتـردده  تصحبه نربة البكـاء، البيتني التالينيسمعها في ""اليوم شعر""فيقول هلا "" بدك تعلمين اليوم

أظهر .))وحنينه أبدا ألول منزل...كمنزل يألفه الفىت... للحبيب األولإالّ ما احلب (( :�يلة وراءه
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انــاة الشــعب الفلســطيين معالــذي حيمــل يف طياتــه احلــوار هــذا  )الشــيخ(و)�يلــة (را بــني املشــهد حــوا

ل ضــــد اوم يف اجلبــــايــــونس املقــــ أســــرةف العــــائلي،الــــذي قاســــى ويــــالت القتــــل والتهجــــري والتشــــتت 

رمــت �ــم األقــدار علــى احلــدود ،مــن ســكان عــني الزيتــون اللــذين جنــوا مــن املــوت  اغريهــكاالحــتالل  

قي هلم سوى الذكريات فما ب،عن منازهلم وأراضيهم و أحبائهم  االلبنانية يف خميمات لالجئني بعيد

  .ما ما  و واحلنني واألمل يف العودة ي

  secondary internal ocularization :عينية داخلية ثانوية -  ب

 ثانويـا وهــي يف هـذه احلالــةآخــر مـن العينيـة والــذي يعـد ُ  اتقـدم لنـا التقنيــات السـينمائية نوعـ        

، و بالســياقية؛ ألن )ال وا�ــال الضــديدمثــل ا�ــ(حتــدد باعتبــار أن ذاتيــة الصــورة تتشــكل بــالروابط «

-))النحويــة(( بعــض القواعــد  احــرتامبشــرط أن يــتم –صــورة مــاترتبط بــالنظر املعــروض يف الشاشــة 

  . 16»ستكون مثبتة داخله

الرؤية بالسياق الذي جتري فيه األحـداث فـاملبِئر الة من العينية على املشاهد ربط يف هذه احل 

  .بينهما من خالل عمليات املونتاج فني ويتم الربطواملَبَأر يف إطارين خمتل

ســرتجاع أو االســتباق أو احللــم ل بعــض النمــاذج أغلبهــا بتقنيــة االتظهــر هــذه العينيــة مــن خــال

، ونـدرج فيمـا يلـي بعـض العينـات لتقـدمي حيث يتم الربط بني الرؤية وصاحبها مـن خـالل املونتـاج

   .توضيح حول ما سبق

  .عينية داخلية ثانوية:)1(رقم  العينة         

تظهر العينية عملية اسرتجاع للماضـي مـن طـرف خليـل ،الـدكتور خليـل اجلـالس مـع مشـس يف     

ساحة امللعب حيكي هلا طفولته و عن والدته فتعـرض األحـداث مـن وجهـة نظـر الشخصـية خليـل 

يدرك املتلقي ف) 4الحظ الصورة(ومت الربط بني املاضي واحلاضر من خالل التداخل بني الصورتني 

بــني بصــرية مثــل تغيــري الــديكور  طعلــى أســاس روابــ .عمليــة االنتقــال الــيت حــدثت داخــل املشــهد

  .إىل داخل املنزل )5(املشهدين فخليل ومشس جالسان خارجا لتنتقل الصورة رقم 

  را آخر للعينية الداخلية الثانوية من خالل احللم يعرض النموذج الثاين متظه 
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  عينية داخلية ثانوية):2(رقم العينة                              

يظهــر يف املشــهد الــذي يبــدأ بلقطــة جانبيــة متوســطة الــدكتور خليــل جــالس مــع أم حســن        

مث يــتم "، اجــاين هــاتف الصــبح وقــايل اســتعدي البــارح أجــاين ملــك املــوت ووشوشــين ""فتقــول لــه 

فــتغمض عينيهــا ونــدخل عقلهــا البــاطن لنــرى لتقــرتب مــن أم حســن  حبركــة زووم تتحــرك الكــامريا 

مـــا ك،  عـــن اإلطـــار الـــذي يـــدور فيـــه احملكـــي) احللـــم(عـــزل احلـــدث فـــأدت هـــذه احلركـــة إىل حلمهـــا 

نتقــل إىل حلــم أم حســن اإســتطاع املخــرج عــري هــذا املشــهد نقــل املتلقــي مــن زمــن إىل آخــر حــني 

و أقـدمها اسـتعماال هـو تغيـري اللـون  التقنيـات أهـمي ؛مـن للداللة على التغري الزمنى ةتقنيالاعتمد ف

 بني مشهد املاضي واحلاضر؛ إذ ينتقل املشاهد من مشهد بـاأللوان إىل مشـهد بـاألبيض واألسـود

وقـــد اســـتعان خمـــرج الفـــيلم �ـــذه التقنيـــات . أو تتغـــري درجـــة اللـــون لتصـــبح باهتـــة أو ســـاطعة أكثـــر

  .أكثر واقعيةدم للمشاهد يف قالب ليجاري حركات وانفعاالت الشخصيات لتق

  zero degree ocularization:صفر درجةال منالعينية -ج

أو املصور األكرب أكثر علما من الشخصيات، ويتم تشكيل هـذا النـوع السارد فيها  يكون   

ات العامـــة ،ومـــن زاويـــة نظـــر حمـــددة تـــربز دور املصـــور األكـــرب الـــذي يتـــيح طـــمـــن العينيـــة عـــرب اللق

وعلـى العمـوم «:،وتعرف العينية  درجة صفر  لسلطة على الشخصياتللمصور واملتلقي اهليمنة وا

يكون الراوية األكرب واملصور يف هذا النوع من التبئري غري مشرتكني يف القصة،وإمنا يكونون مراقبني 

فالسـارد العلـيم .17»ملمني بكل شيء يزودون القارئ بكل الوقائع اليت حيتاجها حىت يفهم القصة

ي الفيلمـــي علـــى عكــس الروايـــة الــيت ميكـــن هلـــا التخلــي عنـــه،فيمنحنا املصـــور ال مفــر منـــه يف احملكــ

  . نظرة شاملة للعوامل السردية فدون أن يسمح لنا بتحديد موقعه األكرب

حني تكون الصورة مقدمـة دون وجـود هيئـة تنظـر إليهـا « :بقوله" أندريه غودرو"كما يعرفها 

كمــا   –دون وجــود مــن يظهرهــا –ورة نقيــة كــي، أو شخصــية معينة،وعنــدما تكــون الصــداخــل احمل

؛حيـث كربنتحدث عن العينيـة مـن الدرجـة صـفر ،إذ حتيـل اللقطـة إىل املصـور األيقول األمريكان 
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عــــدة  بواســـطةيــــتم حتديـــد العينيـــة يف الدرجـــة الصـــفر .18»ميكـــن للحضـــور أن يكـــون أقـــل عالنيـــة

الشخصـيات إذ  بعيـدا عـنكوضـعها .خيارات متاحة للمخـرج مـن خـالل موقـع الكـامريا وحركا�ـا 

أو تضـعه  غالبا ما جتهلها شخصيات الفـيلم، متنح للمتلقي نظرة عامة للمشهد فتزوده مبعلومات 

  .يف موضع املراقب

ونعـرض فيمــا يلــي أمثلــة وبكثــرة يف الفــيلم  كانـت العينيــة يف الدرجــة الصــفر مصـاحبة للحكــي

  .على ذلك

  
  صفرالدرجة من ال عينية ):1(رقم                            

مــع عناصــر املقاومــة )يــونس (لكمــني قــام بــه يف البدايــة وصــفا مــن زاويــة مرتفعــة  تعــرض العينــة

  ضد اجنود االحتالل االسرائيلي، لينتقل مباشـرة لعـرض صـورة للمقـاومني واألهـايل حبركـة بانوراميـة

عب الفلســطيين ،تلتهــا معمقــة الداللــة املطلوبــة وتوظيفــا للواقــع الــذي آل إليــه الشــ نــادقخلداخــل ا

مث يظهـر لنـا املخـرج هـروب .لقطة عكس إسقاطيه للغارات اليت شنها االحتالل ردا على الكمـني 

ليــدركها مــن خـــالل وقــائع متعـــددة بكشــف األهــايل مــن املخبــأ فســـمح املصــور األكــرب للمشـــاهد 

  . وجهة نظره اخلاصة

  :ويف عينة أخرى جاءت كالتايل
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  صفرالدرجة من العينية ):2(رقم العينة                            

  

وهــي مســقط رأس يــونس ،إذ قــام املخــرج " عــني الزيتــون"توضــح لنــا املتتاليــة الســابقة وصــفا لقريــة 

بعــرض صــور للقريــة بلقطــات خمتلفــة مــن منظــور املصــور األكــرب بغــرض الوصــف؛إذ يــرتبط املشــهد 

وصـف لتحديـد املكـان الـذي سـتدور فيـه ببداية اسرتجاع خليل حلكاية يونس فقدم املخـرج هـذا ال

  .أهم أحداث الفيلم 

قطة وحجم الزاويـة لـه دور كبـري لمن خالل حتليل ما سبق نستطيع القول أن كيفية اختيار نوع ال  

يف السـينما أن يعـرب عـن معـان عديـدة ) اللقطـة(حجـم املوضـوع ميكن لتغيـري"يف إبراز وجهة النظر؛ 

تشــــكل اللقطــــة املكــــون األساســــي للغــــة الســــينمائية   19" املباشــــر ومتنوعــــة تتجــــاوز معنــــاه املكــــاين 

وبفضــلها تتشــكل املقــاطع واملشــاهد ،ومــن خــالل التغــريات الــيت حيــدثها املخــرج علــى اللقطــات و 

الزوايا بفعل حركة الكامريا ُمتنح الصور املعروضة دالال�ا ،كما ميكن عرض أكثر من حدث داخل 

 احلركــات و"  Dominique Villainمينيــك فــيالنويقــول يف ذلــك دو  اإلطــار الواحــد

إن هذا التناسق بـني العناصـر 20"واملؤثرات جيب أن ختضع كلها للحدث وتكون يف خدمته االيقاع

إضــافة إىل احلركــة تســتطيع  حتديــد نوعيــة التبئــري واهليئــات القائمــة بــه ،إضــافة إىل مــنح قيمــة فكريــة 

كـان واضـحا يف مشـهد حلـم أم حسـن؛إذ  وهـذا مـا،ة وفنية للعمل كمـا تبـني قـدرات املخـرج التقنيـ

فـتمكن املتلقـي مـن خالهلـا  zoomة دسـمتكن يسري نصر اهللا من حتقيق توظيـف داليل حلركـة ع

ســلس إىل داخــل احللــم  دون إحــداث  انتقــاليــدور بــني خليــل وأم حســن ومكنــه مــن  مــن فهــم مــا

  .يشوش على املتلقي انقطاع

 auricularization :)السمعية(التبئير السمعي  -2
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أمهيـة ومكانـة داخـل الصوت والصورة  إذ لكل من ينتمي الفيلم إىل الفنون السمعية البصرية،     

الكشــف عــن اهيــة األصــوات ومصــدرها فقط؛وإمنــا فمــا نبحــث عنــه هنــا لــيس ماحملكــي الفيلمــي ،

ــــل املتلقي؟وهــــل يتطــــابق هــــذا اإلدراك مــــع إدرااو صــــدالالت األ ــــتم إدراكهــــا مــــن قب ك ت وكيــــف ي

علـــى الضـــجيج  االهتمـــاميقتصـــر  ال « :الشخصـــية؟ ،ولعـــل هـــذا مـــا أشـــار إليـــه غـــودرو حـــني قـــال

تلعـب كـل .21»الضوضاء والكالم واملوسيقى ؛أي كل مـاهو مسـموع ةجلمعااملدرك،بل كذلك إىل 

املعاجلــات الصــوتية دورا مهمــا علــى مســتوى أفعــال الشخصــيات، كمــا ميكــن أن تكــون املوســيقى 

وع الفـيلم أو يف ايصـال معـىن معـني للمتلقـى، فـال نسـتطيع الفصـل بـني الصـوت عامال يف حتديد ن

والصــورة  فحــني نــرى شخصــية مــن خــالل لقطــة مكــربة وتكــون مصــاحبة لصــوت مــا نبــدأ بطــرح 

فيمكن لالسـتماع أن يـؤثر علـى وتـرية .تذكر أو هلوسة؟.هل الصوت حقيقي أم ختيل ؟.األسئلة  

ج، واملـــؤثرات الصـــوتية األخـــرى أمهيـــة تتضـــح مـــن خـــالل الضـــجي الصـــمت، و الســـرد ،فللحـــوار و

املعلومـــات الـــيت تضـــيفها للصـــورة وللحكـــم علـــى الشخصـــيات إذ أن طريقـــة اختيـــار صـــوت مـــا أو 

  مقطوعة موسيقية،قد تساهم يف فك بعض االحياءات اليت حتيل عليها الصور

أوال حتديد موقع إذ علينا ؛السمعيحتليل التبئري حييلنا هذا إىل العقبات اليت نواجهها أثناء          

موضـعها  إن األصوات يف الفيلم قد تكون هلا شخصية تشخصها داخـل الصـورة وحتـدد«:تالصو 

جيـــــري تعيينهـــــا داخـــــل الفـــــيلم علـــــى اإلطالق،فهـــــي أصـــــوات  أو تكـــــون يف ا�ـــــال الضـــــديد أو ال

ط الغابـة إذ قد حيتوي الفـيلم علـى أصـوات غـري حمـددة املصـدر كأصـوات ملشـهد وسـ. 22»خارجية

تــأيت األصــوات مــن جهــات خمتلفــة و ال نســتطيع حتديــد مصــدرها  أكانــت مــن داخــل الصــورة أو 

ــــــان وهــــــذا هلــــــدف  خارجهــــــا ،فقــــــد ال ــــــتم ضــــــبط مصــــــدر الصــــــوت يف الفــــــيلم يف بعــــــض األحي ي

وبالرغم من ذلك جيب أن ال يتعارض الصوت مـع الصـورة فيجـب أىن يكونـا مرتافقـني حـىت .معني

  وللسمعية أنواع منها.بشكل جيد تتم عملية الفهم 

  internal auricularization  initial :سمعية داخلية أولية  -  أ

كان حوارا أو ضجيجا سواًء   من الضروري يف السمعية الداخلية األولية حتديد مصدر الصوت    

ويتم إدراك األصوات من خالل إدراك الشخصية ،ويـتم ذلـك مـن خـالل العمليـات احلواريـة الـيت .

إذ مل تكــن لــدينا مؤشــرات تــدل علــى مــا «ور بــني املتحــاورين ويكــون املشــاهد يف موقــع املســتمعتــد
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ُيســمع ســيكون مــن الصــعب معرفــة إذا كــان هــذا الصــوت قــد تعاملــت مــع أذن شخصــية   أو ال 

  .   23 »،لذا فال ميكن للصوت أن يدل على هيئة مرئية إّال إذا توفر ما يدل على ذلك

وجـود عالمـات تسـاعد املتلقـي علـى حتديـد مصـدر الصـوت والتأكـد مـن زم يسـتلنسـتنتج أنـه      

وكمثـال عـن ذلـك ميكـن أن نـدرك  خيضع للتشـويش الـذي يـؤدي بالضـرورة إىل سـوء الفهـم  أنه ال

وهــو الســـمة الغالبــة علـــى الفــيلم فقـــد كانــت معظمهـــا  املمثلـــنيمــن خـــالل العمليــة التحاوريـــة بــني 

بـالرغم  ،يـونس وخليـل ،خليـل ومشـس ،الدكتور خليـل وأم حسـن ،حوارات ثنائية بني يونس و�يلة

 طـرف واحـد إالّ  من أن هذا األخـري مل يكـن تفاعليـا حبكـم أن يـونس يف غيبوبـة  فـاحلوار كـان مـن

ريخ الشخصــيات عــرب أنــه قــدم لنــا عــدة وظــائف منهــا اإلخباريــة والتارخييــة إذ حيكــي لنــا خليــل تــا

غلب املشاهد داخل اإلطار الذي تتحرك فيه الشخصيات جاء الصوت ظاهرا يف ألذا .االسرتجاع

  .مبا تعرضه الكامريامقيدا 

  السمعية املتعلقة باحلوار بني الدكتور خليل ويونس  :يعرض النموذج األول  

  
   سمعية داخلية أولية):1(رقم العينة                   

علـى اسـرتجاع خليـل قائمـا  كونـه  يلمبكثـرة يف الفـ )يونس(و )خليل(ظهر هذا احلوار الثنائي بني   

إّال أن الدكتور خليل مل يكف عن حماولة وبالرغم من أن يونس يف غيبوبة لقصة يونس األسدي ؛ 

فيســتيقظ مــن غيبوبتــه ،كمــا يــدل علــى متســك  علهــا تكــون حمفــزا لــه احلكايــاتبمســتعينا إيقاظــه 

الشـــعب الفلســـطيين مـــن  ويـــونس  خليـــل بالتـــاريخ العتقـــاده أنـــه ســـيكون اإلكســـري الـــذي ســـيوقظ

". راح أحكيلـك حكايتـك"،" ، أحكيلك من األول "هسا أحكيلك قصيت "فيقول خليل  سباته،

 .وهكذا يستمر خليل يف سرد األحداث على مسامع يونس النائم

   secondary internal auricularization :سمعية داخلية ثانوية -ب

يصــدر داخــل إطــار  ، إذ الصــوت ال مليــة املونتــاجبعــد عتم مــن خالهلــا إدراك األصــوات يــ        

عنــدما يــتم الســماع للصــوت « )الصــوت مــن جهــة والصــورة مــن جهــة أخــرى(الصــورة  املعروضــة 
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حيث يستعني املخرج بعملية املونتاج إلضافة صوت ال  24.»املضاف باملونتاج أو التمثيل البصري

أن الشخصـية تسـتمع لـذلك الصـوت  مـع اإلشـارة إىل ينتمي للكـادر الـذي تـدور فيـه األحـداث ،

يف الفيلم الذي هو حمل الدراسة والتحليل مناذج قليلة مـن هـذه السـمعية نـورد  .القادم من اخلارج 

  : منها

  
  سمعية داخلية ثانوية):1(رقم العينة                   

ة مقتل وهو يف مكتب التحقيق بعد استدعاءه لالستجواب يف قضي) خليل(تظهر العينة مشهدا ل

مشس ،يبدأ ااملشهد بزاوية أفقيـة ولقطـة  متوسـطة خلليـل جـالس علـى األرض مقابـل احملقـق ،فيـأيت 

وهي تقول خماطبة العسكري الواقف على  )أم حسن ( صوت من خارج الغرفة من الواضح أنه ل

وتتحـدث وبعـدها تـدخل "". قليل الرتباية ،مـش شـايفين قـد سـتك قيم ايدك عين يا""باب الغرفة 

قد مت إضـافته ) أم حسن(، يستطيع املشاهد إدراك أن صوت ) خليل(العتقاله  مع احملقق وتعاتبه

وهـذا   لكـن املشـاهد يسـتمع لصـو�اشخصيتها داخـل االطـار إىل املشهد عرب املونتاج ،فال تظهر 

   .يعد مسعية داخلية ثانوية

ليـة الثانويـة بشـكل آخـر يف الفـيلم تظهر السمعية الداخباإلضافة إىل العينة السابقة  ميكن أن     

  من خالل العينة املوالية
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   سمعية داخلية ثانوية):2(العينة رقم            

ن ينهضــه مــن وحيــاول أ )بيــونس( باالعتنــاءكعادتــه يف املستشــفى يقــوم   )خليــل(يظهــر يف املشــهد 

صــدر صــوت س فــوق رجليــه وميشــي خبطــوات ثقيلــة حنــو البــاب وفجــأة يالســرير فيضــع رجلــي يــون

إلطــالق النــار مــن خــارج الغرفــة فيســقط خليــل ويــونس ويف نفــس اللحظــة تــدخل املمرضــة زينــت 

هادول مجاعة "" )زينب(فرتد "" شو هاد الصوت""لتشاهد يونس واقعا فوق خليل فيسأهلا خليل 

  ""فتكر�م أهل مشس إجو يقتلوينابدك الصراحة نأزت ،""فريد خليل "" أبو على

أنـه صـوت إطـالق رصــاص  )زينـب(الصـوت مت تركيبـه بفضـل املونتـاج وأكـدت  الواضـح هنـا أن   

  . من خارج املستشفى ليتم إدراك السمعية من خالل السياق

   zero degree auricularization :صفرالدرجة من ال  سمعية-ج   

حب يظهر صا فال.اليت ال تنمي إىل احملكياألصوات كل لسمعية يف الدرجة الصفر هي  ا        

  جوسـت غـودرو والصوت داخل اإلطار و ال ميكن حتديد موقعه أو مصدر الصـوت وقـد عرفهـا 

بتقلبـــات املســـافة الظـــاهرة الصـــوت داخـــل شـــريط الســـمع تتبـــع شـــدة يف احلـــاالت الـــيت « :كالتـــايل

كمثــال ( الفهـمألســباب قابليـة عنـد اخللــط الـذي يعمـل علــى تعـدد املسـتويات  أو ،للشخصـيات 

هيئــة داخــل احملكــي ،بــل  أيبــ،فالصــوت غــري مــرتبط )كــي نســمح مبــرور احلــوارخنفــض املوســيقى ل

  :تضمن الفيلم بعض العينات لكنها قليلة ومن بينها  25»يرتبط بالسارد الضمين
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  صفرالدرجة من السمعية ):1(العينةرقم      

الصورة ويصاحب  رةااحلتدخل إىل حيث  ؛)مشس( املشهد من اجلزء الثاين وهو مشهد مقتل     

صوت أغنية عالٍ مث ينخفض صوت األغنية ليسمح لنا بسماع حوار مشس مع الرجل الـذي يهـم 

مث  ""مـا بعـرف ""فـريد الرجـل " خـوي تعـرف بيـت أب علـى عـالء  ايـ""بغلق دكانه فتسأله مشس 

يبدو أن املخرج .ليغطي عليه  )مشس(يعود صوت األغنية لرتتفع يف مشهد إطالق الرصاص على 

يف حــني  فهــي سـاعدت املشـاهد علـى توقــع مـا سـيحدث لشـمس ؛صـوت العـايل لألغنيـة تعمـد ال

كعاشق قد خط سطرا يف اهلـوى ...يبكي ويضحك الحزنا وال فرحا "" فاألغنية حزينةجتهله هي 

وميكــن إدراج هــذه  يف توالــد األفكــاراملوســيقى تســاهم  "كــربعم ملســته الــريح فانفتحــا.... ومضــى

إذ يظهر الشريط السمعي وجود صوت  دون االشارة    voix overكسارد خارجي األغنية 

إىل وجــود صــاحبه داخــل اإلطــار  ويــتم ذلــك لغايــات معينــة  فقــد رمســت كلمــات األغنيــة مصــري 

تدل على  مزيج من النزعة الوطنية ومشاعر احلزن لذا قام املخرج بدراسة اختياراته،فاألغنية مشس ،

 )ســامح أبــو ذيــاب (ا إذ ســتتعرض للتصــفية انتقامــا لقتلهــااملأســاوي الــذي ينتظرهــ )مشــس(مصــري 

  . .للمتلقي أجواء احملكي  هيئت،فكانت املوسيقى ذات طابع انفعايل معرب عن املشهد 

  أين تظهر السمعية يف الدرجة الصفر بشكل آخرنورد مثاال آخر ميكن أن   أكثر توضيحلول 

  
  صفرالرجة دمن السمعية ):2(العينة رقم                  

أي هيئــة  ينتمــي إىل نتحــدث يف هــذه احلالــة عــن صــوت يســمعه املشــاهد وهــو صــوت ال    

يف �ايـة اجلـزء الثـاين مـن الفـيلم  أيـن  )خليـل(فالصـور تظهـر  ، voix over داخل احملكـي
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  )�يلـــة ويـــونس(يرمـــز إىل حـــب  األســـطوري املكـــان ،ذهـــب باحثـــا عـــن مغـــارة بـــاب الشـــمس

،باملقابل يستمع املشاهد إىل جمرد مكان خرايف ليجده يف النهاية  )خليل( اعتربهوالذي لطاملا 

حبييب يونس أنا حاسة أين قربـت أالقـي ريب ،فجمعـت  ""صوت من الواضح أنه لنهيلة فتقول

سـامل ،يـونس ابـن مـروان ،يـونس  ابـننور،يـونس  ابـنيونس ..يونس  امسهمكل أحفادي اللي 

واملالحــظ أن املســتمع ال يســتطيع "".الشــمس عــن بــاب وقلــتلهم عــن ســرنا قلــتلهم  ابــن نــزار

يستخم املخرج هذه تنويعـات يف أمنـاط الـرواة ،غـال أنـه ال  .حتديد موقع الصوت طيلة املشهد

وخمتـارة فقـط ميكن اإلمتاد على الصوت اخلارجي بنسبة كبـرية يف الفـيلم ؛بـل يف مواضـع معينـة 

  .ي أساسه الصورة ألن ذلك يتناىف مع مميزات احملكي الفيلمي الذ

لن تتوقف قدرة الصوت داخل العمل السينمائي أو تنحصر يف األمثلة اليت سبق ذكرها           

ميكــن من، االشــارات  علـى حتديــد الـز   وهــي قـدرة األصـوات و ،نسـتطيع االشـارة إىل نقطــة أخـرى

الصوتية األخرى لالستماع أن يؤثر على وترية السرد ،فللحوار و الصمت، و الضجيج، واملؤثرات 

أمهية تتضح من خالل املعلومات اليت تضيفها للصورة وللحكم على الشخصـيات؛  إذ أن طريقـة 

اختيـــار صـــوت مـــا أو مقطوعـــة موســـيقية،قد تســـاهم يف فـــك بعـــض االحيـــاءات الـــيت حتيـــل عليهـــا 

   .ميكن للصوت أن حيدد الزمن أو وقت وقوع األحداث. الصور

رج الفيلم تغيري مواقعـه مسـتعريا املشـهد الزمـاين منـتقال مـن شخصـية يستطيع السارد أو خم         

إىل أخرى،أو يستخدم زمنه التأليفي اخلاص الذي قد ال يتطابق مع الزمن اخلاص بكل شخصية، 

فــاملواقع الزمنيــة املتعــددة  تعــرب عــن اخــتالف وجهــات النظــر أيضــا، فيــتم تقــدمي احلــدث يف ســياق 

تبعا ملواقع زمنيـة تتغـري بـني املاضـي ،احلاضـر، والقفـز إىل املسـتقبل، السرد من وجهات نظر خمتلفة 

  .وقد اعتمد ذلك كل من إلياس خوري يف الرواية ويسري نصر اهللا يف الفيلم 

أمـــــــا الشـــــــكل األكثـــــــر تعقيـــــــدا حـــــــني يقـــــــدم احلـــــــدث نفســـــــه مـــــــن مواقـــــــع زمنيـــــــة متعـــــــددة،      

ارة الســــرد مــــن منظــــور مــــزدوج تــــارة فيكــــون الســــرد مزجــــا بــــني وجهــــات نظــــر خمتلفــــة ،وهنــــا يــــتم اد

مــــن املنظــــور الزمــــاين للشخصــــية ،ويف الوقــــت نفســــه مــــن وجهــــة نظــــر الســــارد أو املخــــرج ويكــــون 

ـــــذي يعلـــــم أكثـــــر مـــــن  االخـــــتالف بينهمـــــا جوهريـــــا ألن الســـــارد يظهـــــر بصـــــورة الســـــارد العلـــــيم ال

  .الشخصيات
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ة مــــــن خــــــالل تعــــــدد ه االخراجيــــــيتــــــأن ينقــــــل لنــــــا رؤ  )يســــــري نصــــــر اهللا(وهكــــــذا اســــــتطاع   .   

مظـــــاهر التبئـــــري مبـــــا حتملـــــه مـــــن دالالت وبعـــــد حتليـــــل النمـــــاذج الســـــابقة هلـــــذه املظـــــاهر يف الفـــــيلم 

ميكننــــــا أن خنــــــتم  بتقــــــدمي أبــــــرز النتــــــائج املتوصــــــل إليهــــــا مــــــن خــــــالل  "بــــــاب الشــــــمس"الروائــــــي 

  :النقاط التالية 

  :خاتمة -3

ا التبئـري مغـامرة شـيقة ال تنتهــي، يعـد البحـث يف مسـألة تقنيـات السـرد الفيلمـي مبـا فيهـ       

فقد مت الكشف من خالل هذا املقال عن تعدد "".باب الشمس ""خاصة إذا كان الفيلم ك 

    أنواع هذه التقنية داخل احملكي الفيلمي و قد توصلت إىل عدة نتائج واستنتاجات أمهها

  رة ويتـدخل  ئـة املبأو الشخصـي وضـوع املبـَأرامل بـاختالفخيتلف التبئـري يف احملكـي الفيلمـي

هد معهــا افيتفاعــل املشــ كــل مــن الشخصــية الســاردة والكــامريا واملتلقــي يف إنتــاج التبئــري

 .مينحها الدالالت االزمة لفهم احلكايةو  حبواسه وإدراكه

 ميكــن أن يتشــكل حمكــي دون وجــود ذات ســاردة وزاويــة نظــر تــرى مــن خالهلــا العــوامل  ال

 السردية

 حريـة كبــرية يف اسـتعمال وجهــات النظـر املختلفــة  والــيت  حيظـى الوســيط البصـري مبســاحة

تــرتاوح بــني العينيــة والســمعية بأنواعهمــا، فتســاهم مجيــع احلــواس يف تشــكيل التبئــري ،إذ 

،وقــد متكــن يســري نصــر اهللا يف فيلمــه يــتم االدراك الســمعي والبصــري معــا داخــل الفيلم

وغريهـا ليمـده ذلـك بأفضـل وجهـة  ،سـقاطيةالارتفعة تنويع الزوايا بني املنخفضة وامل من

 .الفيلميةنظر وبالتايل أفضل تكوين للصورة 

  اعتمد فيلم باب الشمس على املرويات الشفوية املنقولة من طرف الدكتور خليل ، وقـد

ســــاهم ذلــــك يف تعــــدد وجهــــات النظــــر الــــيت عمــــل املخــــرج علــــى تنســــيقها وفــــق رؤيتــــه 

 .اخلاصةراجية خإلا

  إغنــاء احلكايــة،لكن  ئــريات وتعــددها يف الفــيلم خاصــية يفخــتالف التبالميكــن أن يكــون

اإلكثـــار منهـــا أو اخلطـــأ يف اختيـــار الزاويـــة املناســـبة وكيفيـــة إدراج هـــذه االختالفـــات قـــد 

قـد وقـع فعـال  )يسـري نصـر اهللا(فنالحظ أن املخرج  ؛خيلق انفصاال بني الفيلم واملتلقي

بـــاب ""الفـــيلم اســـم  حتمـــل نفـــس فـــالفيلم روائـــي مقتـــبس عـــن الروايـــة الـــيت؛يف الرتابـــة 
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فسار الفيلم علـى خطاهـا فوقـع يف الرتابـة  ،اليت متتاز بطول نفسها السردي ""الشمس

،فالتنويع إضافة إىل استعماله الكبري للزاوية األفقية واليت تولد هذا الشعور ،بسبب ذلك

األسـلوب افظة علـى جتـانس يف تكوين الصورة املتحركة ضرورة البد منها إىل جانب احمل

  .بتحقيق التكامل بني العناصر النفسية واجلمالية 

 حيــث ميكــن حتقيــق التوكيــد البصــري مــن ؛تقــل عــن العينيــة يف الفــيلم  للســمعية أمهيــة ال

كـــــاحلوارات واملـــــؤثرات الصـــــوتية   ؛خـــــالل األصـــــوات املختلفـــــة املوجـــــودة داخـــــل احملكـــــي

ســــتعمال األغنــــاين مــــن خــــالل ا "بــــاب الشــــمس"وهــــذا مــــا اعتمــــده فــــيلم  ،واملوســــيقى

 .تبعا لتيمة الفيلم طابع احلزن عليهاواملوسيقى التصويرية اليت غلب 

   مشاهد الفيلم اجليدة هي نتاج التكوينات الصورية والسمعية املشحونة بالداللـة والفكـر

" بـاب الشـمس"واحلركة املعربة سواء من الشخصيات أو الكامريا؛ وقد سـاهم ذلـك يف 

املآسي حقيقة وضع املتلقي داخل حيز شعوري واقعي ينقل  و، من دفع السرد وتدفقه 

 . حتلم بالعودة إىل أراضيها املقدسة يوما ما كأفراد وكأمة  الفلسطينيوناليت عاشها 

  بصـــــرية للداللـــــة علـــــى تغـــــري اللفظيـــــة و اشـــــارات االيســـــتخدم كـــــل مـــــن الروائـــــي واملخـــــرج

ــــــة كــــــذلك ا ــــــون أو وضــــــع الالفتــــــات املكتوب لتغــــــريات الواضــــــحة يف الــــــزمن ؛ كتغــــــري الل

الشــــــــــكل اخلــــــــــارجي للشخصــــــــــية ،أو االشــــــــــارة بــــــــــاللفظ ،حــــــــــىت ال يشــــــــــكل ذلــــــــــك 

  .للمتلقي صدمة  ويلفت انتباهه إىل هذا التغري

ـــــــــــاحثني       ـــــــــــام أقـــــــــــرتح علـــــــــــى الب التبئـــــــــــري يف الســـــــــــرد التوجـــــــــــه اىل دراســـــــــــة ويف اخلت

ــــــة وأمهيتهــــــا  خلصوصــــــيةنظــــــرا   الســــــينمائي ــــــيف كشــــــف العــــــوامل احلالتقني لفــــــيلم ة لكائي

، خصوصـــــــــا وأن الدراســـــــــات يف الفهـــــــــم واإلدراك  املتلقـــــــــي ه علـــــــــى مســـــــــاعدةوقدرتـــــــــ

 .وآفاق البحث يف املوضوع واسعة ة يف ا�ال قليلةالعربي

  باب الشمس "عينة البحث  فيلم":  

للروائي البناين إلياس خوري '' باب الشمس''فيلم روائي مقتبس عن رواية '' باب الشمس ''    

اعتمد املخرج يف فلمه اخلط السردي للرواية إىل حد كبري . 2004 فرنسا سنة عرض ألول مرة يف

فالقصة مبنية على اسرتجاع التاريخ وماضي الشخصيات ،كما متيز الفيلم بقفزات زمنية كبرية 

  .وانتقاالت طويلة أثناء عرضه لألحداث
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  يسري نصر اهللا ،: إخراج  

    وحممد سويديسري نصر اهللا  :وتأليفسيناريو 

  ).يونس(عروة النريبية ،)�يلة(تركي ، رمي)خليل(باسل خياط :بطولة

  �زان مسري: كروان وتصويرماهر   :تصويريةموسيقى 

  )العودة ( ،واجلزء الثاين بعنوان)  الرحيل(اجلزء األول بعنوان :يتألف الفيلم من جزئني

 يمات لالجئني بلبنان،يروي الفيلم حكاية طرد الفلسطينيني من أراضيهم و�جريهم إىل خم  

الدكتور خليل الذي  تروى قصة النكبة الفلسطينية على لسان، وذلك يف أربعينيات القرن املاضي

  .ومآسي املقاومة والنزوحاملناضل يونس مع زوجته �يلة  يسرد حكايات خمتلفة أمهها حكاية

 .ومدته ساعتان" العودة"ومدته ساعة واثنان وعشرون دقيقة  "الرحيل "ين أر الفيلم يف جز صوِّ    

خصص اجلزء األول لقصة يونس فقط ،أما اجلزء الثاين فقد طغت عليه قصة الدكتور خليل 

وقد محل الفيلم تيمة خاصة ،فهو سرد لكفاح الشعب الفلسطيين .كانت القصة االطاريةف

لكفاح تيمته ومعاناته مع االحتالل االسرائيلي، فعاش التهجري والتشتيت وفواجع املوت ،لذا كان ا

املميزة ،الكفاح من أجل البقاء ومن أجل العالقات االنسانية وجتلى ذلك من خالل الشخصيات 

د اوقد وصف نق. رمز االنسانية) خليل(ثار والعطاء،واإليرمز ) �يلة(رمز النضال و) يونس(ك 

  . يف التصوير واملونتاج واإلخراجفيلم بالطموح إذ برز فيه جهد كبريالالسينما 
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حتظى االسلوبية مبوقع متفّرد يف النقد املعاصر تفرُّد طرقها اجلمالية يف قراءة النص االديب واستنزاف 

فهي تسعى اىل اكتناه فرادة النص االديب من خالل ما  دالالته الكامنة يف اجلسد اللغوي للنصوص،

ا الداليل واجلمايل لية واستخالص املائز من أبنية النص اللغوية باستنطاق خمزو�يضمره من وظائف مجا

إّال باعتمادها على جمموعة من االجراءات واالسرتاتيجيات اليت بسطت نفوذها على  الذي لن ينجل

 . النص االديب

عاشته إىل حماولة الكشف عن ذلك املخاض االبستيمي الذي الدراسة من هذا املنطلق تروم هذه 

االسلوبية لتخرج من رحم اللسانيات فتحاول االستقالل واالختالف عنها يف ظل تواشج معريف متداخل 

سعى اىل تتبع اآلليات تاىل حد االنصهار ومنفصل اىل حد التوازي هذا من جهة، ومن جهة ثانية 

له إىل وصف األثر األديب  لنصوص األدبية حتليال بنيويا أسلوبيا يرمي من خاللاالجرائية للتحليل االسلويب 

لسمات اجلمالية اليت تضمن تفّرد ومتّيز النص األديب يف هدفه البحث عن اكبناء فين متكامل األجزاء 

 .اللغويةتضافراته السياقية وتواشج مكوناته وبنياته 

  . اجرائية ،ممارسات ،لسانية ،األسلوبية مرجعيات ،نظرية:الكلمات المفتاح 

  

                                                           
*
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Abstract : 
 Stylistics has a particular status in Contemporary Criticism, due to its 
unique aesthetic methods in reading the literary text and to the exhaustion of its 
implicit significances in the texts. In fact, it aims at examining the literary text 
uniqueness through its aesthetic functions and extract the advantage of the structures 
of the linguistic text by extracting its semantic and aesthetic stock by relying on a 
some procedures and strategies that have influenced the literary text. 

Accordingly, this paper attempts to reveal that epistemic situation stylistics 
has witnessed to be separated from linguistics, so that it stands alone as an 
independent branch which  differs from it in cognitive interaction. Moreover, 
this study seeks to follow the procedural mechanisms of the stylistic analysis 
on which the stylist critic is working in analyzing the literary texts 
Keywords: Theory, stylistic, references, linguistic, practices, procedural 

  
 :مقدمـــــــــــة

قضية شائكة دغدغة احلس النقدي عند القرن العشرين شّكلت االسلوبية منذ ظهورها خالل 

ما ميكن أن تقدمه ومدى جدواها، و  تناقش شرعية وجودهاالدارسني فحامت حوهلا أسئلة كثرية 

 ريب ، فقد باتت وبالاحبيث اّتسعت حىت كادت تنبسط على رقعة اللغة كّلهاألدبية للنصوص 

من أكثر املناهج النقدية املعاصرة قدرة على حتليل ووصف النصوص االدبية لذا كان لزاما عليها 

حماورة العلوم ا�اورة هلا واملناهج السائدة لتحديد موضوعها بدقة واستدعاء آليا�ا االجرائية اليت 

ر على استكناه النص متّيزها عن غريها من املناهج وتكسبها جدار�ا العلمية كمنهج ناجع قاد

ليس على الطريقة البالغية واملعيارية السابقة اليت قتلت ، وحتديد ما جيعل منه نصا أدبيا مجيال

تبحث لنفسها عن خصوصية االجراء واملنهج  ما فتأت بل ،قصرية إزاحةملؤلف وأزاحت السياق ا

املتلقي ومنحه لّذة تذّوق من خالل حماولة تلّمس تلك الطاقة اجلمالية القادرة على التأثري يف 

خبلفياته اجلمالية اليت تنعكس فيها بصمة مؤلفه أل�ا تسعى إلظهار التمّيز والّتفرد  واإلميانالّنص 

  يف النصوص االبداعية فهل وفقت يف ذلك؟

  :بين إشكالية االسلوب وفلسفة النظرية االسلوبية :أوال

  :قراءة في المفاهيم والحدود_1

العلوم وجوهرها ال يتأتى إّال من خالل القبض على أهم مرجعيا�ا الفكرية إّن تتبع حقيقة    

وامتدادا�ا املعرفية فإذا خصصنا احلديث عن النظرية االسلوبية وخصوصيتها املعرفية ال بد لنا 
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االنطالق من جوهر القضية كما أشار فيلي سانديرس وهو األسلوب والسبل املتبعة يف دراسته 

الّتعُرض له بوصفه مشكلة،هي ضرورة حتمية ملا له من حضور جلّي يف معظم وحتديد خصائصه و 

العلوم الفنية والعلمية، إّال انه ورغم امهيته مل يتفق االدباء والدارسون على حتديد االطار النظري 

فكلُّ تناوله حسب انتمائه ملذهب فين دون آخر وكذا ، لألسلوب ومل جيمعوا على تعريف واحد

، إذ وميكن رّد اخلالفات النظرية 1اهات االدبية واليت ال ختص اللسانيات فحسباختالف االجت

  :2حول تعريف االسلوب اىل مبادئ ثالثة تتلخص كما يلي

الذين ركزوا على العالقة بني املنشئ والنص راحوا يتلّمسون مفاتيح االسلوب يف شخصية _أ

ع الفـين و بذلك رأوا أّن األسلوب حال ممارسته لإلبدا املنشئ وانعكاس ذلك يف اختياراته 

  ."اختيار"

أّن من اهتم بالعالقة بني النص واملتلقي التمس مفاتيح األسلوب يف ردود األفعال _ب

واالسـتجابات اليت يبديها املتلقي أو السامع، و من مث يكون األسلوب قوة ضاغطة على حساسية 

  .املتلقي

إذ ) املنشئة واملتلقي(طريف عملية االتصال أنصار املوضوعية يف البحث أصروا على عزل_ج

وما اختالفا�م إّال من منطلق الزاوية  .رأوا وجوب التماس مفاتيح األسلوب يف وصف النص لغويا

�ا وصف النص، فمنهم من قال بأنّه احنراف عـن منـط، و منهم من رأى بأنّه  اليت يستفتح

اص منظمة يف السمات الّلغوية تتنـوع بتنوع إضافات إىل تعبري حمايد، و منهم من رأى أنّه خو 

وبناًء على اختالف منطلقات النقاد والدارسني االسلوبيني ظهرت أسلوبيات  البنية و السياق

 michael riffaterreوأسلوبية ريفاتري  Bali shawlخمتلفة أسلوبية شارل بايل 

  اخل....وليوسبيتزر

من تطوير تعريف االسلوب وكشف نظرية " فيلي سندريس"ورغم فشل اللسانيات يف اعتقاد 

، 3منظمة ختصه و مناهج مناسبة لتحليله، إّال أنّه ال ينفي وجود االسلوب كظاهرة مرافقة للغة

يؤكد التوافق والتطابق _ االسلوب_وعلى الرغم من اجلدل واالختالف إّال أّن وجود الظاهرة 

خاطب(اليت حتدد االسلوباملعريف الوحيد بني هؤالء، فاالهتمام بتلك العناصر 
ُ
، اخلطاب وامل

خَاَطب
ُ
إمناّ يؤكد مسعى استجالء تلك العالقة احلميمية اليت جتمع العناصر الثالث واليت جتسد )وامل

موسى "التفاعل بينها لتحقق ذاته وخصوصية دراسته هذا من جهة ومن جهة ثانية يرجع الناقد 
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العلم وتشّعب روافده ويف احلني تعكس هذه  تعددية تعريفات االسلوب اىل خصوبة هذا" ربابعة

  .4التعددية ما حييط به من شكوك وآراء تقّلل من أمهيته يف دراسة النص االديب

ففي خضم هذه التحليالت حاولت الدراسات االسلوبية أن حتّدد االطار النظري ملفهوم 

نفلتاً ومتمدداً، فمنذ أن االسلوب لكي تستطيع تلّمس جوهره وماهيته إّال أن مفهومه ظل زئبقياً م

أنّه ملن املناسب أن تراعي كلمة أسلوب :" حني قال 1783سنة " Goethe"غوتيه"عرّفه 

مراعاة خاصة ليبقى يف حوزتنا تعبري أو مفهوم خاص منّيز به الدرجة الرفيعة اليت ميكن أن يبلغها 

يشري اىل أّن االسلوب فن  ، ويتجلى بوضوح الفكر املثايل يف تلك احلقبة الزمنية والّذي5"الفن

االسلوب هو االطار الذي تتجلى فيه فنّية القطعة "إّال أّن ما تبقى من هذا املفهوم هو أّن ، رفيع

فينحصر مفهومه يف الكيفية اليت متّيز بني العمل اللغوي والعمل اللغوي الفين أي على  6"اللغوية

إذ ختتلف "اليت ليس فيها أسلوب حد تعبري لفي سندرس االعمال ذات االسلوب و االعمال 

  .االساليب باختالف التخصصات اليت ال تقتصر على اجلمال الفين

ولعل التقييم والفصل بني أسلوب وال أسلوب يعود اىل خصوصية النظرية االسلوبية التقييمية 

_ ويف أحسن االحوال –تقومي يرتكز على التصنيف املعاصر فيشري اىل تلك اخلصائص "وهو 

قبيح، _إّال أّن هذا التقومي الذي ينحصر يف املعيار املنّظم أسلوبيا كجميل 7"وقبيحمجيل 

خطأ، ميكن اعتماده يف االساليب ذات اخلصوصية العلمية أو _سيء، ومثلها صحيح_جيد

االخبارية أي البعيدة عن االساليب الفنّية والشعرية اليت خيتلف التعامل معها فيشّكل النظام 

  .ن خالل ما حتققه من مفاهيم مجالية وأدبية خاصةالتقييمي هلا م

أل�ا متثل ، لذا فقد أّكد النقاد أن التناول االسلويب إّمنا ينبغي أن ينصب على اللغة االدبية

الّتنوع الفردي املتمّيز يف االداء مبا فيه من وعي واختيار ومبا فيه من احنراف عن املستوى العادي 

 ، 8ادية اليت تتمّيز بالتلقائية ويتبادهلا االطراف بشكل دائم وغري متمّيزاملألوف خبالف اللغة االعتي

وينفلت من االستعمال او العرف اللغوي ترتاجع ، ينفك من تسّلط النمط وتبعيته"فالنص حينما 

يصالية بإزاء الوظيفة اجلمالية التاثّرية أي أنّه يتحول من تعبري حمايد اىل تعبري موسوم أي اإلوظيفته 

  .9"تعبري غري متأسلب اىل أسلوب من

ومما يثري اجلدل ويشّخص املشكلة احلقيقية يف حتديد االطار النظري لألسلوب هو تداخله بني 

فقد يكون اخلالف حول مرجعية "علمي اللغة واألدب ألنّ الغرض االسلويب يف احلقيقة يف ا�الني 
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االدب ألن العرض االسلويب يف  أي عرض يف االسلوبية اىل مدخل يف علم اللغة أو يف علم

، ما يدّل على جتاذب العلمني السابقني لدراسة االسلوب أي 10"حقيقته له مكان يف ا�الني 

، وحتليله مبناهج علم االدب وأسسه من ناحية ثانية ، حتليله مبناهج اللسانيات وأسسها من ناحية

ت وعلم االدب ما يتوافق وطبيعة ويكمن حتدي االسلوبية يف حسن انتقائها من مناهج اللسانيا

دراستها للنصوص االدبية واستجالء مجاليتها فهي تتخذ قرائن النسيج اللغوي كأدوات حتليلية 

الستنطاق النصوص كما تستوعب مسبقا كّل خصائص البنية اللغوية اليت يقوم عليها النص 

فيتشارك علماء ، اجلمالية والّتفرد فتفّسر وحتلل تلك التوليفات والبدائل اللغوية اىل إبداع فين حيقق

  .اللغة وعلماء االدب لدراسة االساليب الفنية

ويف حديثنا عن االسلوبية كنظرية اكتمل وجودها وحتددت تصورا�ا جيدر بنا حتديد تلك 

العالقة الرأسية بني مصطلح االسلوب واألسلوبية فلعل كثرة االنتقادات والشكوك حول األسلوب 

بهات حول االسلوبية كمنهج نقدي تعّرض كغريه من املناهج لالنتقادات هو ما أثار الش

واخلصومات، فما الدور الذي كان يؤديه مصطلح االسلوب يف القرن العشرين بعد ظهور مصطلح 

عن  االسلوبية وكيف هلما أن يتجاورا ويتحاورا معا؟ ولإلجابة عن هذا االشكال جيب احلديث

  :يلي نقاط مهمة نلخصها فيما

، فقد 11"لعلم اللغة"طبيعة الدراسات االسلوبية ذا�ا وسيادة النزعة العلمية الصارمة حماكاة _أ

نشأت يف أحضان علم اللغة إّال أّ�ا اختلفت عنه يف كو�ا ترشدنا اىل اختيار ما جيب أخذه من 

ية إلرساء هذه املادة للّتوصل اىل التأثري يف املتلقي، فاألسلوبية هي البحث يف االسس املوضوع

تركز على اللغة فإّن علم االسلوب يركز على "، فإذا كانت الدراسات اللغوية 12علم االسلوب

ها إذ أّن املتكلم أو الكاتب يستخدم اللغة استخداما يقوم على االنتقاء ئطريقة استخدامها أو أدا

 حقيقة االمر ، ويعود ذلك يف13"واالختيار ويركب مجله ويؤلف نصه بالطريقة اليت يراها مناسبة

أهم "اىل املنبع الذي �لت منه االسلوبية وهو الثنائية اللغوية اليت جاء �ا ديسوسري يقول املسدي 

مبدأ معريف يستند إليه حتديد حقل االسلوبية يرتكز أساسا على ثنائية تكاملية هي من مواضعات 

ك مفهوم الظاهرة اللسانية اىل التفكري اللساين وقد أحكم استغالهلا علميا سوسري وتتمثل يف تفكي

،وقد )Langue-Parole(ظاهرة اللغة وظاهرة العبارة:واقعتني،أو لنقل اىل ظاهرتني وجوديتني

اعتمد كل اللسانيني بعد سوسري هذا الثنائي فحاولوا تركيزه يف التحليل وتدقيقه مبصطلحات تتلّون 
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إّال أّ�ا  ، مد على الكالم كحقل هلافتبقى االسلوبية تعت ، 14..."بسمات اجتاها�م الّلسانية 

   .كانت تعود اىل االسلوب يف التفريق بني مستويات الكالم وتصنيفاته

 الدراسات يف مصطلح األسلوب دخل فقداتساع دائرة االسلوب عن دائرة االسلوبية، _ب

 الدراسات منهج يف كان كما عامة قواعد و نظاما باعتباره سواًء، النقدية، و البالغية

 يف للتعبري أو األسلوب، طبقات من لطبقة العامة املبادئ إجياد إىل تسعى اليت و لكالسيكية،ا

 اختالف على الوصفية احلديثة املدارس تتجه كما فردية خصائص باعتباره معني،أم أديب جنس

عين ت ألّ�ا بكثري؛ أضيق األسلوبية حتتلها اليت الدائرة فإن دائرة األسلوب، هذه كانت إذ بينها؛

 الّلغوية و األدبية الدراسات جمال يف التعبري جلماليات حمدد علمي تقييم و وصف إىل الوصول"

 ؛"األسلوب" مصطلح يلغ مل "مصطلح األسلوبية ظهور أن إىل اإلشارة تبقى ،و"خاص حنو على

  .15اجلديد  املصطلح إطار يف وظيفة و دائرة القدمي للمصطلح حتددت إّمنا

أيضا جتدر بنا االشارة اىل أّن لعلم االسلوب شق نظري وشق تطبيقي ولتوضيح الفكرة _ج

شأنه يف ذلك شأن الفروع العلمية االخرى كّلها فمصطلح االسلوبية هو علم جامع بني اجلانبني 

وألسباب توضيحية تستعمل "نظرية االسلوب"إالّ أّن فيلي ساندريس يشري اىل أنّ ، ال تفريق بينهما

وتستعمل االسلوبية لإلشارة اىل كل من علم القواعد ) العام(سلوب اللغوي لإلشارة اىل علم اال

،ـ وعليه فإّن نظرية 16)االسلوبية املعيارية والوصفية(التطبيقية لألسلوب وعلم الوسائل االسلوبية

االسلوبية يشرتط كلُّ منهما االخر ألّن الظواهر االسلوبية احلقيقية هي االساس الذي  االسلوب و

ليه يف اكتمال بناء النظرية يف النهاية وألّن االسلوبية ال ميكنها أن تصف قدرا من املواد يعتمد ع

  .17اللغوية ا�ّمعة وغري املتجانسة من غري أساس نظري تعتمد عليه

األسلوبية كما  مع إجرائيا شجا توا األقل علىفمما الشك فيه أن حتديد االسلوب يقتضي 

 حتديد عن مبعزل األسلوب حتديدات تناولت دراسات ةمث كانت وإن ، حسن ناظم"يشري 

 من التحديدات تلك على غموضا أضفت أ�ا أو التكرار، يف سقطت أّ�ا اجلليّ  فمن األسلوبية

 وعملية التكرار وجتنب اختزال عملية هي بينهما املواشجة وعملية عنها، الكشف أرادت حيث

  .18والعكس صحيح األسلوبية ستجيلهالت األسلوب حتديد يثريها اليت للمشكالت تبسيط

  : المرجعية اللسانية للدرس االسلوبي_ ثانيا
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سننطلق يف حتديدنا للمرجعية اللسانية للّدرس االسلويب من رصد موجز لتلك الروافد الفكرية 

املؤسس الفعلي لألسلوبية جاء كل  Ch- Bali"شارل بايل "وما جاء به  1902فبعد ، لألسلوبّية

الفرنسيني ليضفيا على الدرس "-Krassó Mكراسو_م"و-Marroso G"ج،ماروزو"من 

ونادوا "سبيتزر_ل"االسلويب املنهج الوضعي املنطقي، وهذا ما أثار ردة فعل االملان أمثال 

بني الوضعية واملثالية كان له االثر الكبري يف بلورة املنهج  بانطباعية املنهج االسلويب فنشأ صراع 

، وكأّن االسلوبية جاءت خلدمة نظرية اخللق يف االدب االورويب، 19لنقديةاالسلويب يف الساحة ا

ومرجع اعتقادنا هذا ينبع من خالل اميان الفالسفة باجلمال اخلالص كركيزة أساسية يف أي دراسة 

أدبية لذا فإن نظرية اخللق قد سامهت مسامهة كبرية يف التأكيد على النص االديب وصياغته ومسوه 

االنظار اىل ضرورة الرتكيز عل عالقات النص الداخلية وعلى عدم استخدام معايري الفين،ولفتت 

جورج "لذا قال ، كما نادت بفردانية التعبري االديب وأنّه ال ميّثل إالّ حصيلة فردية معاشة  20غري فنية

 le style est de L'homme)( "االسلوب هو من االنسان عينه" "G-Buffonبيفون 

mêm21 ، جيب تلّمس هذه الشحنات الفردية اجلمالية من خالل االجراءات اليت متدها  وبالتايل

  . بنا االسلوبية وهي تبحث عن قوام الكشف لنمط التفكري واإلبداع عند املفكرين واألدباء

ففي خضم هذا املخاض االبستيمي املتعّسر ولدت االسلوبية اليت عرّفها جمموعة من الباحثني 

وصف للنص االديب حسب طرائق مستقاة من "أّ�ا : بقوله" Michel Orivihأريفاي "أمثال 

، فهي بذلك منهج لساين يتسّلط على اخلطاب الفكري و االديب قصد استجالء 22"اللسانيات

فيشري اىل أّ�ا " Dulasدوالس "أما  ، مث آلية تأثريه على املتلقي ، روابطه الداخلية املكونة له

على أّ�ا " من تعريف االسلوبية  Rafatyrينطلق ريفاتري " حلني ذاته ا" تعرف بأّ�ا منهج لساين"

علم يهدف اىل الكشف عن العناصر املميزة اليت �ا يستطيع املؤلف الباث مراقبة حرية االدراك "

تعىن "السنية"فينتهي اىل اعتبار االسلوبية ، لدى القارئ املتقبل وجهة نظره يف الفهم واالدراك

، فهذه التصرحيات تعد مبثابة فرضيات 23"هن على فهم معني وإدراك خمصوصبظاهرة محل الذ

الستجالء خصوصية الدرس االسلويب وتتبع تلك العالئق املتشابكة اليت حددت مقوالته 

  .وخصوصيته االجرائية .النظرية

ية فتضافر هذه املعطيات تؤكد تلك العالقة الوطيدة بني الظاهرة االدبية وحقول الدراسة اللسان

 ، نظرية أسلوبية لسانية جيب أن تكون مؤسسة تأسيسا دقيقا وأن تكون متكاملة لسانيا"فكل 
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، وهذا يتجلى يف التقومي الذايت للسانيات احلديثة حني تعدُّ نفسها البحث العلمي الدقيق للغة

اغة فأي نظرية من هذا القبيل ال ميكن أن تكون بالضرورة أكثر من نظرية فرعية تدخل ضمن الصي

فهي تستقي معاملها االجرائية من علم اللغة العام وباخلصوص  ، 24العامة للنظرية يف اللسانيات

اللسانيات اليت سعت اىل جتسيد فكرة علمنة اللغة شكال ومضمونا أي التعامل معها من منظور 

عريف وترسيخ ويف نفس الّتوجه امل، ميّجد التجربة العقلية وينأى عن كل تفسري تارخيي أو سياقي للغة

فكرة علمّنة اللغة سعت االسلوبية اىل فصل الّنص االديب وختليصه من السياقات اخلارجية وشروطه 

وهو منهج يهدف اىل ، منهجا بديال وعلميا منضبطا"االبداعية ولذلك فقد حاولت أن تكون

   25حتليل اخلطاب االديب والكشف عن أبعاده اجلمالية الفنية

بأّن لألدب خصوصية متّيزه عن الوقائع اللسانية  يب جيب أن يراعفالوصف اللساين لألسلو 

اخلاصة حىت وإن كان يقوم على أسس ومكونات لغوية، ولذلك فإن حتليل لساين خالص ال ميكن 

فإذا كانت نشأة دراسة االسلوب من اللسانيات يف ، أن ينتهي إّال إلبراز اجلوانب اللسانية وحدها

أحيانا، فإنّه ال ريب أّن االسلوبية هي دراسة اللغة وأّن موضوع الغالب ومن منطلقات أخرى 

وعالقة اللسانيات �ذه الدراسة االدبية ليست أمرا "النقاش املثار هو كيفية دراسة اللغة االدبية 

يسريا بالرغم من وجود منطقة مشرتكة بينهما و�ذا تكون االسلوبية املنطقة الفاصلة بينهما، ذلك 

ة كما يشري نور الدين السد اهتمت مبا يقال يف حني أن االسلوبية اهتمت بكيفية ما أنّ علوم اللغ

  .يقال

فالكشف عن أصول التفكري االسلويب متجذر يف الدرس اللساين فاألسلوبية عند بايل كما 

، 26يشري عبد السالم املسدي ال تبحث عن شرعية لوجودها إّال يف اخلطاب االلسين أينما كان

ن اللسانيات تعىن بالتنظري اىل اللغة كشكل من أشكال احلدوث املفرتضة وأّن من منطلق أّ 

، ما جيعلنا نستدعي تلك الثنائية املتكاملة اليت جاء �ا 27... "االسلوبية تتجه اىل احملدث فعال 

والكالم  Langueالعامل اللغوي ديسوسري يف مطلع القرن العشرين وأحكم استغالهلا وهي اللغة 

Parole  فقد �لت االسلوبية من هذين املعطيني ألّ�ا تدرس ، تلك الفروق املعرفية بينهماو

اخلطاب االديب انطالقا من لغته وعالقة اللغة باملعىن من جهة وتدرس الصالت اليت تربط بني 

  . من جهة ثانية"التعبريات الفردية اجلماعية 
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 توجد وال خطاب كل يف ضمنا جدتو  جمردة لغوية كظاهرة الّلغة بني التمييز هذا كان وقد

 األسلوبية حتديد على مساعدا ا�سدة للغة الظاهرة باعتباره الكالم و ملموسا، ماديا أبدا هيكالً 

، 28أن تتصل إّال بالكالم، وهو اجلسر املادي امللموس الذي يأخذ أشكاال خمتلفة ميكن ال أّ�ا إذ

  .زأ من الدرس العلمي أو اللساين جزءا ال يتج سلوبياتففي ظل هذا التوّجه صارت األ

انطالقا مما تقّدم حّدد اللسانيون موضوع علم االسلوب على ضوء الدراسات اللسانية ورأوا 

ب، فعزلوه بذلك عن باقي النظم أنّه دراسة التعبري اللساين أي خلواص الكالم ضمن نظام اخلطا"

فقد سعت االسلوبية .، 29" لسانيةشارية اليت تضطلع هي االخرى بالتعبري بواسطة أدوات غرياإل

أما جاكبسون فقد عّرف  وبكل متّيز اىل دراسة الكالم على أنّه نشاط ذايت يف استعمال اللغة،

البحث عما يتمّيز به الكالم الفين عن بقية مستويات اخلطاب أوال، وعن "االسلوبية على أّ�ا 

يف الكالم الفين دون غريه _ االسلوبية _فاملالحظ أنّه حصرها ، 30"سائر الفنون االنسانية ثانيا

  .من مستويات اخلطاب االخرى

هذا التفريق بني اللغة والكالم موجود ضمنيا يف كل أنواع "إّال أنّه جتدر بنا االشارة اىل أّن 

 31)"اخلطاب(اخلطاب، فاللغة هي صورة اخلطاب، أما الكالم فهو املميز الوحيد للرسالة 

تفات بايل اىل التفريق بني اخلطاب احلامل للحدث االبالغي البحت ونستحضر يف هذا السياق ال

والثاين احلامل للشحنات العاطفية والقيم التعبريية وهو ما أمهله أستاذه ديسوسري فإذا كان هذا 

االخري قد حدد االطار العقلي والذهين واملنطقي لّلغة أي اهتّم جبسدها فإّن بايل قد نفخ الروح يف 

روح اللغة، وهنا تتجلى  ل اهتمامه باجلانب الوجداين العاطفي وهو ما ميّثلاجلسد من خال

خصوصية الدراسة االسلوبية يف كو�ا ترّكز على تتبع آثار الشحنات يف اخلطاب وتأثريها على 

  .املتلقي 

إّن التفات بايل للجانب العاطفي والوجداين يف الّلغة مل يشفع له ابتعاده عن االهتمام 

االدب بل اقتصر على أسلوبية اللغة الّن التفاتته هذه مل تتجاوز حدود اللغة العامة بأسلوبية 

واّمنا من  يكون بايل قد جعل اجلانب التأثريي ليس يف اللغة من حيث هي استعمال،"وبذلك 

، ومن هنا ابتعدت أسلوبية بايل عن النص 32"حيث هي ظاهرة قائمة يف اللغة بشكلها العام 

، إّال أّن هذه النظرة ما فتأت إجراءا�االنقد االسلويب على الرغم من كفاءة سه مبعايري االديب ومل تدر 

وظهور املشتغلني بالدراسات االسلوبية والّلذين سرعان ما عزلوا االسلوبية " بايل"أن اّتسعت بعد 
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ودراسته اليت أحدثت حتوال ) 1960_1887ليوسبيتزر(عن اخلطاب االخباري اليومي أمثال 

ا يف االفادة من اللغة يف دراسته للنصوص االدبية وخاصة االسلوب الفردي لألديب من جذري

  . 33.خالل اعتماده على الكشف عن ملمح أو مالمح لغوية تشّكل ظاهرة أسلوبية

ففي رحلة حبث االسلوبية عن ذا�ا املعرفية جندها تقيم عالئق متشابكة مع جمموعة من 

فإن هذه االلسنية نفسها قد وّلدت ، سنية سوسري قد أجنبت بايلال"املعارف والعلوم فإذا كانت 

وإنشائية "جاكبسون"اهليكلية أو الشكالنية، اليت احتكت بالنقد االديب فأخصبا معا شعرية 

،ولئن اعتمدت كل هذه املدارس على رصيد ألسين من املعارف، "ريفاتري"وأسلوبية "تودوروف"

فلعل هذا  ، 34"ة املعرفة املختصة بذا�ا أصوال ومناهج فإن االسلوبية معها، قد تبوأت منزل

التواشج املعريف هو ما جعلها تنهل من تلك العلوم اللسانية لرتوي ضمأها الفكري وأفقها 

االمريكية "إنديانا"االجرائي الذي ترّسخ بطروحات جاكبسون اليت قّدمها يف الندوة العلمية جبامعة 

جاكبسون حماضرته حول اللسانيات واإلنشائية فبّشر يومها القى فيها )"االدب(وكان حمورها 

أدبية األدب هذه "باإلضافة اىل ما قّدمه حول ، 35"بسالمة بناء اجلسر بني اللسانيات واألدب 

الفكرة اليت عّدت بؤرة توجه جديد يف الدراسات اللسانية وربطها باألدب وظهور البويطيقا فإذا  

فإن االسلوبيني قد عزلوا الظاهرة ، ة وعزلتها عن كل ما حييط �اكانت اللسانيات قد اهتمت باللغ

ليس موضوع العلم االديب هو "االدبية عن غريها من الظواهر االخرى من منطلق فكرة جاكبسون 

، ومن هنا أوقد شرارة 36"االدب وإّمنا هو االدبية أي ما جيعل من عمل معني عمال أدبيا

بوضوح يف ذلك التقسيم لوظائف اللغة وسنخص بالذكر الوظيفة الدراسات االسلوبية واليت جتّلت 

واليت جتسد يف بعض أبعادها الّتوجه االسلويب ولكن من منطق "الوظيفة الشعرية "السادسة وهي 

جاكبسوين إذ ال تتحقق هذه الوظيفة إّال من خالل ذلك التضام بني مبدأ االختيار والرتكيب 

إّن الوظيفة الشعرية تكمن يف إسقاط مبدأ التعادل :"ول جاكبسونالّلذان يعتمدان مبدأ التعادل يق

وهذا ما حيقق مجالية اللغة اليت تسعى االسلوبية اىل ، 37"من مبدأ االختيار على مبدأ الرتكيب 

  .التنقيب والّنبش عنها يف كل الّنصوص االدبية اليت تتناوهلا بالّدرس والتحليل 

بسونية حّول جاكبسون التحليل االسلويب اىل حتليل ففي ظل هذه املصوغات اللغوية اجلاك

لساين وذلك ألّن الوظيفة الشعرية اليت يركز عليها توجد يف املرسلة الشعرية واليت هي ككل 

املراسالت واقع ألسين إال أّ�ا تتوقف عن التصريح و االفصاح عن مغزاها فيلعب املتلقي دور 
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لشعرية اكتفاًء ذاتيا من خالل امتالكها خلواص متتاز و�ذا تكتسب الوظيفة ا، املعاين والكاشف

�ا فقد اطلق على كالم املرسلة الشعرية أنّه انزياح واحنراف وغري ذلك، فاملرسلة الشعرية عند 

، إّال أّن حتليل هذه املرسلة الشعرية خيضع للتحليل 38ياكبسون ال تعّرب عن نفسها بسهولة متناهية

  .ريفاتري وسيكون لنا يف هذا كالم فيما سيأيت  اللساين على عكس ما نادى به

أما الثنائية اللسانية الثانية واليت شّكلت منعرجا أساسيا يف بناء الفكر االسلويب هي احملور 

بتأثري املفاهيم اللسانية اليت   Georges molinie"جورج مولنيه"النظمي واالستبدايل أذ يقّر 

تنتظم عليه :"ة وخاصة يف حديثه عن هاذين احملورين فاالولأتى �ا ديسوسري يف االسلوبية الغربي

يف حني احملور ، 39"الوحدات اللغوية لتؤلف سلسلة معينة من الكالم يف مقاطع وكلمات ومجل

تنتظم عليه العالقات بني كل إشارة من االشارات املوجودة يف املرسلة الكالمية "االستبدايل 

ّلغة نفسها،وهي عالقات تربط يف ذهن املتكلم والسامع بني واإلشارات االخرى اليت تنتمي اىل ال

وتستطيع أن حتل يف مكان ، االشارات اليت تنتمي اىل منط واحد وتقوم بوظيفة لغوية مشرتكة

، وتتحدد طبيعة 40"لكن دون االخالل بالنظام النحوي  ، االخرى يف سياق السلسلة الكالمية

  : العالقة على احملورين على الشكل التايل

  .عالقات متايز ومفارقة                     عالقات حضورية                المحور النظمي

  .عالقات غيابية               عالقات تنافر وتضاد                    المحور االستبدالي

لغة ويؤكد بسام بركة أّن مولنيه قد انطلق من هذا املنهج السوسريي يف حتليله الشتغال ال

، فهذه اخلصائص ال �41دف حتديد خصوصية اخلطاب االديب يف كونه يقلب لعبة هاذين احملورين

تتأتى إّال يف ظل عملية اختيار جمموعة من البدائل اللغوية على املستوى االستبدايل وحسن 

نسجها وسبكها على املستوى النظمي لتشكل اخلواص االسلوبية اليت يتفّرد �ا اسلوب أديب عن 

  .أسلوب آخر

ويتواصل استثمار االسلوبية لتلك املخرجات اللسانية الديسوسريية يف فكرة أّن العالمة اللغوية 

" دوماسو ألونسو"، ومن أبرز االسلوبيني الذين استثمروا هذه الثنائية اللغوية هي دال ومدلول

االشارات وأّن هذه  الذي أخذ بفكرة ديسوسري يف النظر اىل الظاهرة اللغوية على أّ�ا نظام من

االشارات تتألف من عنصرين الدال واملدلول عند ديسوسري واملفهوم أو املدرك الذهين كصورة أوىل 

والصورة الذهنية كطرف ثاين يف املعادلة  عند دوماسو الونسو، فقد خالف هذا االخري ديسوسري 
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قل له فقد وصف الونسو هذه يف مفهومه للمدلول على أنّه مفهوم أو مدرك ذهين وما الدال اىل نا

الفكرة بأّ�ا فكرة عقيمة وبعيدة عن الواقعة اللسانية، إذ أّن الدوال ال تنقل املفاهيم فحسب بل 

هي ذات وظيفة معقدة يدخل يف نطاقها تداعي املعاين والشحنات العاطفية واالنسجام املتزامن 

، 42.زله عما يلتحم به يف السياقوال ميكن عّد املدلول هو املفهوم فحسب ألننا ال نستطيع ع

ويؤكد ألنسو أّن الوظيفة االساسية لألسلوبية هي سرب العالقة بني جمموع الدال وجمموع املدلول 

عن طريق حبث العالقة بني مجيع العناصر اجلزئية ومن ّمث الوصول اىل العالقة الكاملة لدمج كل 

احلد الذي يتعّذر معها دراسته وال بد يف  تلك العالقات اجلزئية وهي يف احلقيقة كثرية جدا اىل

هذه احلالة من االختيار الذي ينبغي أن يكون للعناصر اليت تكون أوثق صلة باملوضوع وأوضح 

  .43داللة 

  : خصوصية الممارسة االجرائية في الدرس األسلوبي_ثالثا

  إّن حتديد منهج معني للدراسة ال

التعتيم لزئبقية النظرية االسلوبية وتداخلها حىت اسلوبية ال يزال يّتصف بنوع من الضبابية و 

والشعرية فكّلما  االنصهار مع جمموعة من املعارف ا�اورة منها الّلسانيات والبالغة والنقد االديب،

اقرتبنا منها لتحديد مناهجها االجرائية جندها تنفلت وتتمدد لتشمل زوايا متعددة وخمتلفة، 

باإلضافة اىل عدم اتفاق االسلوبيني على منهج واحد لدراسة النصوص دراسة أسلوبية شاملة 

ول اىل أكداس أن تتحتتحول االسلوبية اىل علم معياري يشهر تصنيفاته اجلافة أو " خوفا من أن

االحصائيات اليت تفقد النص مجاليته يف الوقت الّذي حتاول فيه االسلوبية نفسها أن من اجلداول و 

، إذ تتحدد اشكالية املنهج يف خصوصية الدراسة االسلوبية ذا�ا و يتمظهر 44"تكشف عنها 

ها كمنهج اّتضحت يف تداخلها مع البنيوية نفس":"بشري تاوريريت"افتقارها ملنهج واضح كما يشري 

يضاف ...معامله نسبيا، عالوة على ذوبان مالحمها يف احلقل السيميائي واتكائها على االحصائي 

االحنراف الكلمات املفتاحية، امكانات ، االنزياح( اىل ذلك اتكاؤها على مفاهيم ثانوية القيمة 

خرى وهذا ما يفقدها فهي تذوب يف الكثري من االحيان اجرائيا يف معامل املناهج اال) النحو

إّال أنّ حسن ناظم يرى يف هذا التواشج بني االسلوبية واحلقول املعرفية االخرى  ، 45"شخصيتها

باتت عقيمة تلك الفرضية اليت رسخت مفهوم استقالل احلقول "ثراًء تتجاذبه كل االطراف فقد 

والتواشج وطريقة االخذ  يف حني يثبت الواقع الراهن أمهية التمازج ، املعرفية عن بعضها البعض
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فيشري "انتقائية "والعطاء بني احلقول نفسها، رافضا وصف االسلوبية بكو�ا درسا مشلوال بل هي 

حسن ناظم أنّه �ذا الوصف قد شخص اجراءات االسلوبية من دون أن نلتمس مشروعية 

  .46"متعّسفة يف احلكم عليها 

حذو التطبيق يلحظ وجبالء اختالف إّن املتمّعن يف الدراسات االسلوبية اليت حذت 

االسلوبيني يف اجراءا�م التحليلية بل وعيهم الشديد خبطورة التحليل االسلويب فيتبّني لنا هذا عند 

التضافر االسلويب "يف حبثه التطبيقي "عبد السالم املسدي "أحد أهرامات الّدرس االسلويب 

فيه مبنهجية أسلوبية واضحة واحدة يف اآلونة  الذي مل يتقّيد" ولد اهلدى "وإبداعيات الشعر منوذج

االخرية حيث خيلط خلطا عشوائيا بني مالمح االسلوبية و االجراء االحصائي و يتمظهر ذلك يف 

مجلة من اجلداول االحصائية والقياسات الرياضية الصارمة ال تلتقي أبدا مع االجبديات اجلمالية 

  .47واملعرفية للنص الشعري يف شيء

هذا ال ينفي ما كتبه املسدي حول االسلوبية فهو يعي بوعي كبري أصول النظرية  إّال أنّ 

،إّال أن "االسلوب و االسلوبية"وخاصة كتابه الّذي يّعد مرجعا مهما يف الدراسات االسلوبية وهو

صعوبة القبض على املنهج واتساع معطيات التحليل هي ما خلخلة خصوصية التطبيق فيها 

أن تؤول االسلوبية اىل نظرية نقدية :"ا أشار اليه يف نفس الكتاب حني نفىوتتأكد الفكرة فيم

شاملة لكل أبعاد الظاهرة االدبية،فضال من أن تطمح اىل نقض النقد أصوليا وبناء على ذلك 

اليت _فهي قاصرة عن ختطي حواجز التحليل_متسك عن احلكم يف شأن االدب من حيث رسالته 

ام اىل التاريخ بينما رسالة النقد كامنة يف إماطة اللثام عن رسالة األدب تقيم االثر االديب واالحتك

، فمحاولة ربط االسلوبية 48ففي النقد اذا بعض ما يف االسلوبية وزيادة يف االسلوبية إّال بعضه

بالنقد االديب ال يتأتى إّال من خالل التحليل الذي يطول القيم اجلمالية للبىن االسلوبية 

، يفرتض باألسلوبية أن ال تكتفي بأن تلعب دور اعداد مستلزمات الناقد االديب املستكشفة، إذ

لقد آن لألسلوبية أن تدرك مدى "، فتقوم بتهيئة املخططات ليقوم هذا االخري ببدء حماورته للنص

 امكانيا�ا احلقيقية، وهلذا ينبغي عليها أن تتطّلع اىل ما وراء خمططا�ا لرتصد القّيم اجلمالية اليت

، ولعل منهج حسن ناظم املّتبع يف 49"ختتفي وراء البىن االسلوبية املستكشفة يف الّنص الشعري 

  50دراسة نص السياب أكدت هذه املقولة فقد حدد خطة حتليله يف الشكل التايل

  استكشاف البىن االسلوبية املهيمنة يف الّنص السيايب 
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 القيم اجلمالية اليت  ربط هذا االستكشاف باستكشاف آخر يتمّثل يف حتليله

تتمخض عن هذه البىن ومن ّمث تدخل االسلوبية عرب ربط االستكشافني وهذا جمال 

 .حقل النقد االديب 

ففي تقديرنا أّن جناح االجراء االسلويب واتضاح معامله ال يتجسد إّال يف ظل تكريس مصادر 

وعجزنا عن تطبيقها على عابنا الكامل للنظرية يالنظرية من أجل هدف تطبيقي فما جدوى است

  .وهذا ما جيعل املنهج النقدي منهجا هجينا مطموس املالمح، النصوص االدبية

وغري بعيد عما تقّدم نؤكد فكرة أن االسلوبية تسعى جاهدة اىل الكشف عن البىن االسلوبية 

اللسانية  املتمّيزة اليت تضفي على النص القيم الفنية اجلمالية املتفردة من خالل حتليلها للبىن

وصف يكشف عن طرائق  ، وصف للبىن اليت يتوفر عليها النص الشعري_اذن _ فاألسلوبية"

إّ�ا وصف يندفع ليشمل ، القول، ومن مث فهي كشف عن اخلصائص املتمخضة عن تلك الطرائق

املناحي اجلمالية ويندفع اىل املدى الذي يقيم جسرا بينها وبني النقد االديب ليخلص الوصف من 

فاألسلوبية هي جمموعة االجراءات اليت ترتبط "ومن هذا املنطلق ، 51الجراءات التقنية اخلالصة ا

فيما بينها حبيث تؤلف نظاما استشعاريًا يتحسس البىن االسلوبية يف النص _على حنو وثيق _

يدة اليت ، فإذا تشّكلت هذه القناعة املعرفية يف كون هيام االسلوبية بتتبع السمات املتمّيزة الفر 52"

مبعىن أّن الظاهرة االسلوبية اليت تستفز التحليل االسلويب  ،تكون مبثابة الباعث للتحليل االسلويب

مستويات لسانية  إىل األدبيةفلماذا جيزء األسلوبيون النصوص ، الذي ال يتجلى إّال من خالهلا

هر االسلوبية لرمبا إّال يف كإجراء حتليلي أسلويب يف حني ال تتجلى الظوا)تركيبية وداللية ، صوتية(

مستوى واحد فقط بل لنقل حىت وان تلمسنا مجالية هذه البىن اللغوية جندها متفاوتة يف كل 

مستوى فلماذا ال يسعى احمللل االسلويب اىل تلّمس الظاهرة االسلوبية ومدى فاعليتها يف حتقيق 

ويرتك  ،صية التحليل وطبيعتهالغاية واهلدف اجلمايل فتكون دراسته مركزة وشاملة حمرتمة خصو 

مهمة دراسة املستويات اللسانية للتحليل البنيوي اللساين، وهذا ال ينفي ابدا ضرورة متّكن الناقد 

  .االسلويب من االدوات االجرائية املستقاة بالدرجة االوىل من اللسانيات

بضرورة "سلوبية البىن اال"فعلى الرغم من اقتناع حسن ناظم فيما اشار اليه يف مدخل كتابه 

احلفاظ على خصوصية التحليل االسلويب بوصفه نظام من خالل اكتشاف البىن االسلوبية املتمّيزة 

أّن االسلوب هو النظام الذي "واملتفّردة داخل النصوص االدبية إّال أنّه يشري يف احلني ذاته اىل 
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كون االسلوبية على حد تعبريه يتزامن فيه وجود املستويات الصوتية والرتكيبية والداللية و�ذا ت

داتية متارس �ا جمموعة من العمليات التحليلية اليت األ اإلجراءاتىن أّ�ا جمموعة من منهجا مبع

ترمي اىل دراسة البىن اللسانية يف النص الشعري وعالقات بعضها بالبعض اآلخر بغية ادراك 

فنية واجلمالية اليت تسترت وراء تلك البىن معرفة القيمة ال، الطابع املتمّيز للغة النص الشعري نفسه

، األسلوبية، مبعىن أّن تقسيم الّنص اىل مستويات لغوية يبقى ضرورة حتمية تفرضها الدراسة 53"

فقد اعتمد حسن ناظم يف حتليله ألنشودة املطر لبدر شاكر السياب توزيع وفصل املستويات 

إّال أنّه حيّمل القارىء ، يف مثل هذه الدراسةويؤكد أنّه توزيع شائع ومتطلب منهجي ال حميد عنه 

اجلزء االكرب يف االدراك الشمويل ألسلوبية السّياب وتلك هي مهمة النظر اىل التحليالت املنقسمة 

على املستويات االخرى ال بوصفها حتليالت منبتة الصلة عن بعضها البعض، بل بوصفها كتلة 

بشكل تزامين مادامت السمات االسلوبية اليت  ملتحمة، وعلى القارئ أن يتأّمل التحليالت

يكشفها التحليل اّمنا هي موجودة يف النص على حنو تزامين وليس على حنو حييلها على عناصر 

  .54متعددة

وعلى هذا االساس فصل ريفاتري بني التحليل االسلويب والتحليل اللساين من خالل االهتمام 

إن :"جيب أن تنشأ بني الرسالة واملخاطب يقول ربابعة بالقارئ حني يشري اىل تلك العالقة اليت 

هذه الرؤية تستطيع أن تتجاوز أن كون االسلوبية حتليال ألسنيا مييز عناصر األسلوبية يف رسالة ما، 

ولذلك يقوم القارئ يف اسلوبية ريفاتري بدور مهم  ، وإّمنا يكون للقارئ دور يف متييز هذه العناصر

الوعي و االدراك ملا متثّله العناصر االسلوبية من وظائف داخل النص جدا وهو دور يقوم على 

 ، وهذا ما يظهر االختالف يف قصدية الباث عند ريفاتري واليت سنفصل فيها فيما سيأيت55"االديب

ويف اطار حماولة اثبات خصوصية االجراء االسلويب ارتأينا أن نشري اىل ذلك االختالف بني ما 

ي يؤسس فيه لتحليل لساين، وما جاء به ريفاتري ومتّيز به من خصوصية جاء به ياكبسون والذ

االجراء االسلويب يف قراءة النصوص االدبية ولعل هذه اخلصوصية تكمن يف مجعه بني التحليل 

  .البنيوي واألسلويب 

ُعرف عن ريفاتري ا�ماكه يف فحص منهجية ياكبسون ومعايريه لتحديد األسلوب ومن هنا  

قادات اليت وجهت اليه تبّني قصور هذه املنهجية وتلك املعايري وحتاول أن تطرح معايري كانت االنت

  .56)األسلوب(بديلة من أجل معاينة هذا املشكلة املعقدة 
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سبق وأن أشرنا أّن طروحات ياكبسون سامهت يف تطوير الدراسات األسلوبية ولعّل بؤرة هذا 

سد عملية التواصل يف وظائفها املختلفة، وذلك من التطور هي تلك الوظائف الستة للغة واليت جت

خالل وظيفة كل واحدة منها،إّال اننا سنسلط الضوء على الوظيفة الشعرية للغة لكو�ا أبرز 

، ففي هذا السياق يشري بيارجريو أن 57"وظائف الفن االديب وأكثرها اهتماما جبمالية اللغة 

ه يبّدهلا بأخرى وهي استخدم كلمة األسلوب ألنّ ياكبسون مل يستعمل قط كلمة االسلوبية وقلما 

، ويف هذا الصدد يؤكد جاكبسون أنّ الوظيفة الشعرية ال تتحقق إّال بذلك 58الوظيفة الشعرية 

إّن الوظيفة الشعرية تكمن يف اسقاط "التضام احلاصل بني حمور االختيار وحمور الرتكيب يقول 

، ففي ظل هذه املصوغات اللغوية حّول 59"رتكيب مبدأ التعادل من مبدأ االختيار على مبدأ ال

الوظيفة الشعرية اليت يركز عليها ياكبسون "جاكبسون التحليل االسلويب اىل حتليل لساين وذلك ألنّ 

واليت هي ككل املراسالت واقع ألسين،،إّال أّن اللغة اليت حتمل كلما�ا  ، توجد يف املرسلة الشعرية

هذا التوقف يفقد متلقي املرسلة قدرته على ...ن مغزاها تتوقف عن التصريح و االفصاح ع

الكشف عن مضمو�ا فيلعب دور املعاين الذي حياول أن يستخلص من املرسلة ذا�ا السنن 

ذاتيا من خالل امتالكها خلواص  اكتفاءً ، و�ذا تكتسب الوظيفة الشعرية 60"املستعملة يف كتابتها

فقد أطلق على الكالم يف املرسلة الشعرية بأنّه  رىألخامتتاز �ا ختتلف عن خواص الوظائف 

 األسلوباحنراف أو انزياح وغري ذلك من هذه املسميات اليت أصبحت أحد أهم تعريفات علم 

هو شعري عّما هو غري شعري فالوظيفة الشعرية عند  وهلذا استطاع ياكبسون أن ميّيز بني ما

ب يف املرسلة الشعرية جيعلها منطوية على ذا�ا فال ياكبسون ال تقوم باإلبالغ إذ أّن حتّول االسلو 

  .61تعّرب عن نفسها بسهولة متناهية

أّن املنهج الياكبسوين قد أصّر على حتقيق مبدأ التعادل لتكتمل الوظيفة  لالنتباهفامللفت 

ا إّال أّن هذا ال يعين على االطالق أنّ الوظيفة الشعرية وبعد حتقيقه، األديبالشعرية داخل النص 

للمعادلة قد أدت دورها ووظيفتها املنوطة �ا يف التحليل االسلويب وهو حتقيق مجالية الّنص وتفّرده 

للعناصر اللغوية  املفاجئسلويب ال ينشأ إالّ عن طريق الظهور هذا الّتميز األ األسلوبيةومتّيز توليفاته 

اهلا أو توّقعها، أماّ القيم من غري أن يكون يف السياق الذي قبلها أي اشارة اىل احتمال استعم

االسلوبية للعناصر فإّ�ا تنشأ من السياق الذي ترد فيه، مما جيعل االسلوب بذلك يستند اىل 

  .، وهذا ما ُحيدث الّلذة لدى املتلقي62"اخلروج على املعيار الذي ال يتشّكل إالّ يف النّص 
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نية بيد أّن بؤرة االهتمام هي عناصر لسا_يف االخري _أّن الوقائع االسلوبية " ناهيك عن

ينبغي أن تشّدد على املعيار الذي ميكن أن منّيز يف ضوئه بني الوقائع االسلوبية والوقائع اللسانية 

، فقد قّصر ياكبسون عن بلوغ التحليل االسلويب يف كونه وضع الشفرة معيارا للتمييز 63"الصرفة 

املتمّيزة للفن االديب اليت ختتلف عن البنية  بني ما هو لساين وما هو أسلويب أي أنّه أمهل البنية

املتمثلة يف الشفرة باإلضافة اىل أنّه و�ذا االجراء قد اختزل االسلوب اىل جمموعة من البىن 

parallélismeأو لنقل إنّه اختزله اىل التوازي ، املتماثلة
64.  

من خالهلا اىل على النقيض مما قّدمه جاكبسون تظهر طروحات ميكائيل ريفاتري اليت سعى 

معايري حتليل "اين مرتجم كتاب اظهار خصوصية االجراء االسلويب ويشري اىل ذلك محيد احلمد

اسلوبية ريفاتري بالتحديد ذلك النزوع الصارم اىل وضع علم "لريفاتري أنّه قد وجد يف "سلوب األ

ة االنطباعية اليت  موضوعي لدراسة االسلوب وحتليله، باعتبار أّن ذلك سيكون بديال عن االسلوبي

فضال عن أّ�ا كانت ال �تدي اىل مواقع ، للذات وألحكام القيمة األوسعكانت ترتك ا�ال 

فأّول ما قام به   65االجراءات االسلوبية إّال بواسطة احلدس، وهي لذلك كانت ختطىء كثريا منها

 غري قادر على دراسة التحليل اللساين"ريفاتري هو علمنة معايري التحليل االسلويب مؤمنا بأنّ 

االسلوب واكتشافه يف النّص، والّن نتائج االحباث اللسانية تبقى دائما حمصورة يف جمال دراسة 

الوقائع اللسانية كما يتم التعامل يف الغالب مع االجراءات االسلوبية على أّ�ا أيضا جمرد وقائع 

بني التحليل اللساين واألسلويب باعتبار  ، فبهذا الّتوجه تتحدد الرؤية عند ريفاتري بالفصل66"لسانية

أن االسلوبية البنيوية �تم بتحليل اخلطاب االديب احلامل لألسلوب الكامن يف اللغة ووظائفها 

  .فليس مثة أسلوب أديب إالّ يف النص

أعين باألسلوب :"ديب يقول ميكننا جتاوز مفهومه لألسلوب األ يف خضم سرد أفكار ريفاتري ال

، أي أّن االسلوب هو "فردي ذي مقصدية أدبية  Permanentشكل ثابت كل ،  األديب

ال تعين بالضرورة تلك "الّشكل املكتوب والفردي الذي حيمل بني ثناه القصدية اليت أشار اىل اّ�ا 

أي ، احلمولة الداللية بل كل مقصدية جتد يف النص بعض ما يربرها على مستوى وحداته البانية

  .فال ميكن أن تنجز الرسالة بعيدة عن غاية متوخاة أي قصدية متحققة.،67"يةتلك احلمولة اجلمال

بيد أن أهم النقاط اليت ركز عليها ريفاتري دراسته وخالف فيها رومان ياكبسون اهتمامه 

، األسلوبيةبالوحدات االسلوبية يف النص لتمييز الوحدات اللغوية اليت ال تقع ضمن املعطيات 
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بعض الظواهر اليت ميكن أن تعّد أسلوبا وحيتوي على وحدات لغوية ال  وألّن النص حيتوي على

تصبح االسلوبية قائمة على االنتقاء أو االختيار يف املعاجلة "ميكن أن حتتوي على مسات أسلوبية 

، وجتدر بنا االشارة اىل أّن 68"األخرىأي معاجلة الظواهر االسلوبية دون االلتفات اىل العناصر 

Extra linguistiqueبية هي مسات فوق لغوية السمات االسلو 
حبيث تولد بعدا دالليا  69

  .ومجاليا يف النص

فإذا اكتفى جاكبسون بالنظر اىل الوظيفة الشعرية بعّدها الوظيفة االهم يف التحليل االسلويب 

فإن ريفاتري أعاد النظر يف مفهوم هذه الوظيفة وحىت ال تبقى هذه السلطة الشعرية مهيمنة على 

الوظيفة اقي الفنون االدبية االخرى فإنّه اقرتح استبدال مفهوم الوظيفة الشعرية مبفهوم ب

اليت تدرس داخل امللفوظ اللساين تلك العناصر املستخدمة لفرض طريقة تفكيك "االسلوبية

 إلنتاج،مبعىن أ�ا تدرس فعل التواصل ) Décodeur(على مفّكك السنن ) Encodeur(املسّنن 

لفظية، ولكن باعتباره حامال لبصمات شخصّية املتكّلم وملزما النتباه املرسل  خالص لسلسلة

،  فأسلوبية ريفاتري تركز على فكرة التواصل اليت حتمل طابع شخصية )68ريفاتري،ص(70"إليه

املتكلم يف سعيه اىل دغدغة أفق املتلقي فاعتىن عناية قصوى باملنشيء الذي يشّفر الرسالة 

ك الشيفرة، ففي الوقت الذي حاول فيه ياكبسون أن حيقق استقاللية واملخاطب الذي يفك

الرسالة يف كو�ا ظلت مكتفية بذا�ا، أثبت ريفاتري أن حتقيق متّيز هذه الرسالة ال يتجلى إالّ 

بانفتاحها على املتلقي الذي يؤوهلا ويفكك شيفرا�ا انطالقا من توليفا�ا اللسانية اللغوية، فإذا  

باث يف عملية االبالغ العادي أن يصل باملتقبل اىل جمرد تفكيك الرسالة اللغوية كانت غاية ال

إلدراكها فإن غاية الباث يف عملية االبالغ العادي تتمثل يف توجيه املتقبل توجها يقوده اىل 

فيعمد الباث عندئذ اىل شحن تعبريه خبصائص ، تفكيك الرسالة اللغوية على وجه معني خمصوص

له هذا الضرب من الرقابة املستمرة على املتقبل يف تفكيكه للمضمون اللغوي  اسلوبية تضمن

فاهتمام ريفاتري باملتلقي هو الذي يفصح عن منطلق اجرائي ). 198،ص1994عبد املطلب،"(

خاص يستطيع من خالله حتديد خصوصية التحليل االسلويب وخاصة حني يتلمّس القارئ 

) املرسل(فيؤكد على تلك العالقة الشائكة بني املسّننويتحّسس اجلمال يف اخلطاب االديب 

  ).املتلقي(ومفكك السنن
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ففي خضم هذه العالقة يتكّشف التحليل االسلويب الريفاتريي القائم على تتبع تلك االجراءات    

القوى الكامنة هلذه العناصر غري متحققة يف " االسلوبية يف الكتابة االدبية حبيث يشري اىل أنّ 

يف املتلقي، لذلك يقرتح االستفادة من نظرية اخلطاب وذلك باالعتماد على القارئ  النص بل

، لذا "لتحديد تلك العناصر مثلما اعتمدت هذه النظرية على املستمع يف حتليل اخلطاب الكالمي

ونظرية  األسلوبيةيعّد القارئ عنصرا مهما يف التحليل االسلويب ما جيعلنا نربط وبصفة آلية بني 

إذ تصبح عملية التلقي وبصفة آلية مبثابة معيار لتحديد الوقائع االسلوبية اليت يتوفر عليها ، قيالتل

، وخاصة يف ارتباط مفهوم االسلوب بعنصر املفاجأة اليت تصدم متلقي الرسالة 71النص الشعري

يف  فكلما كانت السمة االسلوبية متضمنة للمفاجأة فإّ�ا حتدث خلخلة وهزة"وحتدث تشويشا له 

  . 72إدراك القارئ ووعيه

واملسرتعي لالهتمام يف نظرية ريفاتري الرتكيز على املثريات أو املنبهات االسلوبية باالعتماد على 

كما ميثل ،  وهو بديل عن القراءة الفردية االنطباعية" Architecteur"القارئ النموذجي "معيار 

ه القار من الناحية الشكلية والفيزيائية معيارا موضوعيا هدفه االساسي تبيان أن النص رغم طابع

ما يدّل أّن أسلوب النص متحرك على  ، 73األسلوبيةفهو نص متحرك وغري قار من الناحية 

الدوام من خالل التقائه باملتلقي الفّعال الذي خيضع هذا االخري لسياقات القراءة ولشروط فك 

وهم الذي خيلقه النص يف ذهن القارئ موضوع حتليل االسلوب هو ال:"...التسنني يقول ريفاتري 

فهو مشروط ببنيات النص ومبثيولوجية أو :وهذا الوهم ليس بالطبع خياال خالصا وال تصورا جمانيا 

 .، لذا عرفت أسلوبية ريفاتري بأسلوبية التلقي74"اديولوجية اجليل أو الطبقة االجتماعية للقارئ 

 "السياق االسلويب"ي ال ميكننا إغفال معيار حديثنا عن معايري التحليل االسلويب الريفاتري 

contexte stylistique منوذج لساين مقطوع بواسطة عنصر غري :"الّذي يعرّفه كمايلي هو

متوقع، ويشري عبد احلميد احلمداين اىل أن ريفاتري ال يقصد بالنموذج اللساين ذلك املعيار اللساين 

ألّن كل نص مسؤول عن إنتاج منوذجه اخلاص، العام، بل النموذج اللساين هنا متصل بالنص، 

حبيث يولد خروقات خاصة به وحيقق شروطها حىت يتمكن أيضا من إنتاج تناقض آخر بني هذا 

ومن املعايري اليت ال ميكن االنصراف عنها يف التحليل  75Kاخلرق أو الكسر وبني السياق املقطوع

دورا كبريا يف كشف ذلك الزخم  والذي يلعبconvergence "التضافر"البنيوي االسلويب 
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إركام جمموعة من اإلجراءات األسلوبية املستقلة يف نقطة معينة من "اجلمايل الفين للغة الناتج عن 

 ووظيفة هذا املعيار إثارة االنتباه وجلب القارئ ملواطن التمّيز والّتفرد يف النص  76"النص

  :نتائج سنسردها كاآليتنصل يف االخري اىل جمموعة من ال: خاتمــــــــــة  

نستدل من خالل عرضنا لتلك التقاطعات بني االسلوبية واللسانيات أّن هناك فروقا جوهرية يف _

االهداف والنتائج، فإذا اكتفت اللسانيات بوصف لغوي للنصوص يف أطر جاهزة تتشخص يف 

الذي يضفي اجلمالية ذلك االجراء املستويايت فإّن الّدرس االسلويب يبحث يف هذا الزخم الّلغوي 

داخل النصوص وحيّقق التمّيز والّتفرد، فعلى الرغم من حماولة االسلوبية الّتخلص من التبعية 

الّلسانية إّال أّ�ا مل تقو على االطالق يف حتقيق ذلك، فتطور اللسانيات منهجا وميدانا أدى اىل 

لت حتاول القبض على اجراءا�ا تطّور االسلوبية أيضا حبيث اكتملت نظر�ا للّنص االديب والزا

  .التحليلية اليت تعددت واختلفت حبسب وجهات نظر دارسيها

يعُد االختالف يف التوصيف املنهجي لألسلوبية بني النقاد والدارسني أمرا طبيعيا نابع من صعوبة _

يؤمن بأّ�ا وتعقيدات الدراسة األسلوبية الّن كل فريق من هؤالء ينظر اىل االسلوبية من زاويته اليت 

فالزالت يف نظرنا علم حيتاج اىل  ، للنصوص األسلويبقادرة على أن تتلّمس جوانب التحليل 

الفهم والتدقيق يف حدوده كما أنّه متعطش اىل توصيف منهجي نابع عن طبيعة الدراسة االسلوبية 

  .ذا�ا

املنهجي للدراسة مقرتحا جديرا باالهتمام والنقاش يف قضية التصنيف "حسن ناظم"اقرتح _   

االسلوبية إذ أشار أنّه يفرتض بالتحليل االسلويب أن يعتمد على نوع من املواشجة بني أسلوبيات 

، وهو ما سار على شاكلته أثناء Electic "أصطفائية"فطبيعة الدراسة جيب أن تكون ، عّدة

اخليط الذي يربط  حتليله لشعر السيّاب إذ اعتمد يف �يئة االجراءات املنهجية على اختاذ ذلك

االجراءات اليت اصطفيها من وجهات نظر متعددة وخمتلفة أي أّن دراسته تشدو وحدة ضمن 

تنوّع معّني، إّال أّن الّدارس للكتاب واملتمعن يف طريقة حتليله ال جيده يربح ذلك التقسيم اللساين 

متميز   كإجراءنفسها  يف كل مستوى اىل احدى الظواهر االسلوبية اليت فرضت  واإلشارةللنصوص 

  .جيب االنطالق منه يف التحليل.كالتكرار واالنزياح 

ومن خالل عرضنا املوجز ألسلوبية ريفاتري يتبّني لنا أنّه حاول وضع معايري حمددة للتحليل _ 

فإذا كان االول قد رّكز على الطاقات التعبريية " ليوسبيتزر"و"بايل"االسلويب جتاوز �ا أسلوبية 
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عمق اللغة فإّن الثاين قد أصّر على ربط االسلوبية بذات صاحب النص، إّال أّن تفّرد  الكامنة يف

ريفاتري يف اسلوبيته نابعة من اهتمامه باخلطاب بعّده أهم عنصر قادر على كشف اجلمالية، لذا 

فقد كانت اسلوبيته بعيدة عن الذاتية و االنطباعية هذا من جهة ومن جهة ثانية يشري ريفاتري 

رة اللغة االدبية بإجراءا�ا االسلوبية على خلق سياقات خاصة أي معايري ظرفية وخرقها يف لقد

نفس الوقت وهذا يؤدي اىل إضعاف سلطة املعيار العام، وشّل فاعليته يف تقدير وضبط انزياحات 

 ، و�ذا فقد حقق ريفاتري أحد أهدافاألديباللغة املسؤولة عن خلق السمات االسلوبية يف النص 

الدراسة االسلوبية من خالل جتاوز مفهوم املعيار الذي تقاس على أساسه انزياحات اللغة عرب 

  .مراحل زمنية متواترة
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عـــن املـــنهج العـــام  كثــرياً   إن نظــرة أمحـــد مكـــي األنصــاري إىل مـــنهج النحـــاة املتقــدمني ختتلـــف اختالفـــاً       

اة منـذ بـدايات مـن خـالل الطعـن يف آراء النحـ ، وذلـكجل الدارسني بني القـدمي واحلـديث الذي سار عليه

، وإن هــذه تعلــق باالستشــهاد القــرآين وتوظيفــه يف إقامــة الــدليل النحــويمــا  ، خاصــةً نشــأة الــدرس النحــوي

النظرة املغايرة تبعث يف النفوس الكثري من التساؤالت اليت تتعلق �ذه القضية املهمـة يف الدراسـات النحويـة 

مطاعنـه ومآخـذه  ؟ وما هـييف إقامة الدليل النحوي ألنصاري من منهج النحاةفما هو موقف أمحد مكي ا

  ؟على الدرس النحوي

   الدليل النحوي ، النحو العريب منهج النحاة ، :الكلمات المفتاح

Abstract :  
 Ahmed Makki Al-Ansari's view of the approach of advanced grammarians 
differs greatly from the general approach that the majority of scholars have 
followed between the old and the modern, by challenging the opinions of the 
grammarians since the beginnings of the grammatical lesson, especially with 
regard to the Quranic illustrations and its use in establishing the grammatical 
evidence. The different view raises many questions in the souls regarding 
this important issue in grammatical studies. What is Ahmad Makki Al-
Ansari's position on the grammarians' approach to establishing the 
grammatical evidence? What are its challenges and drawbacks on the 
grammatical lesson? 
Key words: Grammarians Approach, Grammatical evidence, Arabic 

grammar 
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  : المقدمة 

يف ميـزان النقـد النحـوي جنـده اعتمـد الكثـري مــن  1إذا نظرنـا إىل أراء الـدكتور أمحـد مكـي األنصـاري

مـــن املواقـــف املتناقضـــة واملتباينـــة، مـــن خـــالل   عديـــديت كانـــت حتمـــل يف طيا�ـــا الاآلراء واملواقـــف الـــ

إىل دعوتـــه إىل نظريــة حنويــة جديــدة أمساهـــا  مؤلفاتــه املختلفــة والــيت كانـــت يف �ايــة املطــاف ســبيالً 

نظريــة النحــو القــرآين، وإذا أمعنــا النظــر يف تلــك اآلراء واملواقــف جنــدها تصــب دائمــا يف إقامــة هــذه  

 تليـــق البأوصـــاف  مـــنهج النحـــاة املتقـــدمني ووصـــفهم ولقـــد انتقـــد، إليهـــاظريـــة والـــدعوة الصـــرحية الن

إال  إقامـة صـرح النحـو وبنـاء قواعـده احملكمـةيف  وفضلهم وهم الذين كان هلـم السـبقاللة قدرهم جب

يف ، مباشــراً  يطعــن فــيهم طعنــاً  وأحيانــا والتلمــيح، صــريحتال بــني لنحــاةاانتقــد مــنهج  األنصــاريأن 

إذن لقلنا إ�م  ،وليت األمر وقف عند النحويني:"إذ يقولإشكاالت وتساؤالت جتلت يف مؤلفاته 

يتعصبون ملذاهبهم وقواعدهم النحوية والعصبية تعمي وتصم ولكن األمر جاوز كـل حـد وانتشـرت 

النحـاة  مـاذا أقـول هلـؤالء العدوى بني املفسرين كذلك، ماذا أقول هلؤالء النحاة، وأولئـك املفسـرين؟

اإلجابة على هذه التساؤالت  حتمل الكثـري وإن ، 2النحويني لئك املفسرين الذين داروا يف فلكوأو 

   .سائلني التوفيق من اهللا العلي القديرجنيب عنه يف هذا املقال  هو مامن التناقض و 

  :المتقدمين وموقف احمد مكي األنصاري منه منهج النحاة 

ي علمـــاء بـــارزين كـــان هلـــم الفضـــل واملكانـــة العلميـــة لقـــد نشـــأ النحـــو العـــريب علـــى أيـــد

وكــان الــبعض مــنهم   خلدمــة العربيــة والقــرآن الكــرمي،واالصــطفاء هلــذا الفــن، والتوفيــق مــن اهللا تعــاىل

واخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي   بــن عمــر وأيب عمــر بــن العــالء ينتمــي إىل أهــل اللغــة كأمثــال عيســى

ما  دفعهم إىل دراسة النحو منذ وقت مبكر للموازنة بنيويونس بن حبيب، فاهتمامهم بالقراءات 

، وجبهــود كــل مــن اخلليــل بــن أمحــد 3مــا ورد يف كــالم العــرب األصــيلمسعــوه مــن القــراءات القرآنيــة و 

عـوده، وظهـرت معاملـه  وعيسى بن عمر الثقفي وأيب عمر ابن العـالء  اسـتقام للنحـو صـلبه، وقـوي

شك فيه أن النحو قد نشأ يف ظالل القرآن الكرمي، وعلى هذا حدد إطاره العام، ومما الوتفريعاته و 

القراءات القرآنية، وبني السماع اللغوي  مسلك التقعيد النحوي بالتوازي معالسبيل سار النحاة يف 

اليت كان هلا االشرتاك و العام واملتمثل يف أشعار العرب وخطبهم ونثرهم وبني لغات القبائل املختلفة 

نـزل علـى سـبعة أحـرف، مراعيـا بـذلك التمـايز اللغـوي أألن القـرآن الكـرمي  ،للغـويالتام يف الوضـع ا
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بني لغات العرب وقبائلهم، على غرار لغة قريش اليت كانت متثل اللغة املشرتكة وهي اللغة العامة يف 

  .التقعيد النحوي 

 رســـتنييف أصـــول املد جنـــد معاملهـــاإليهـــا األنصـــاري  أشـــاروإن الســـمات البحثيـــة الـــيت 

وقد يلتقي البصريون والكوفيون على رأي ، ه، وهي أساس اخلالف النحوي وفروعالبصرية والكوفية

بــني  صــل اتفــاق بــني علمــاء طائفــة معينــةيف نفــس الــرأي، و قــد حي فريــق مــنهم خيتلــفقــد واحــد، و 

، وازداد اخلـالف بـني مدرسـيت البصـرة والكوفـة، وظهـرت معينـة حنويـة ألةبصريني وكـوفيني حـول مسـ

املـربد وثعلـب، اللـذين  يف بغـداد خـالل القـرن الثالـث ومهـاحني التقى حنويا املـذهبني مله املذهبية معا

ولقد اتسعت املفاهيم النحوية من خالل التنوع الذي سلكه النحاة يف مسالك  ،4كانا خري مثيلني

لنحـــوي، يف التأصـــيل ااملســـلكان املهمــان  مهــاالل، مــن خـــالل القيــاس، والتعليـــل و احلجيــة واالســـتد

، لألصـول جعلـوه أصـالً  فيـه جـواز شـيء خمـالف واحـداً   لـو مسعـوا بيتـاً نيالكـوفيأن  نقـل السـيوطيو 

يبنــون قواعــدهم علــى شــاهد  حبســب هــذا القــول ، وكــأن الكــوفيني5"وبوبــوا عليــه خبــالف البصــريني

ثلـة تمم واحد غري مكرتثني بكثرة الشواهد اليت تنقض القاعدة، إن وجهات نظر الكوفيني وآراءهـم

آراء الكسائي والفراء وثعلب، ختتلف عـن وجهـات نظـر البصـريني يف بعـض التفاصـيل والفـروع، يف 

هـذه حقيقـة ال ينكرهـا إال معانـد، لكنهـا آراء ووجهـات نظـر قـد ُتوسـع فيهـا وغِّـذيت ليصـل األمـر 

بـني  اخلـالف ايبدو أن تأليف بعـض القـدماء يف هـذو  بصري،الكويف و الاملذهبني  أساسجعلها إىل 

  . 6للوصول إىل هذا احلد الكوفيني والبصريني كان الباعث األول

 واملواقف املتباينة سواءً من اآلراء املختلفة  كثرياً األنصاري يف نقده النحوي   اعتمد ولقد

والنظر النحـوي  باعتبار املنهج اللغوي الدقيق ، وذلكاملتأخرينالنحاة  أمتعلقت بالنحاة املتقدمني 

ذلــك إال بــاجلمع ولــيس بــالتفريق، ومــن منطلــق الــدفاع عــن القــرآن وعــن قراءاتــه  حقــقالســليم وال يت

جيعـــل  تباينـــةبأوصـــاف مقاداتـــه الالذعـــة إىل مـــنهج النحـــاة ووجـــه انت هاألنصـــاري أقوالـــ املختلفـــة بـــىن

ه دعــا بــه إىل تصــحيح النحــو القــدمي الــذي اعتــرب  جديــداً  ا، فاعتمــد منهجــاً حمــريً  الوقــوف عليهــا أمــراً 

الـذي لغايـة وجـد، فـاحنرف إىل مسـار التعليـل  هجلـه وضـع ومقصـدأعـن مضـمونه الـذي مـن خارج 

واجتهــوا بالــدرس النحــوي إىل  مث ابتعــدت املــدارس النحويــة يف تقعيــدها عـن القــرآن الكــرمي ،والقيـاس

ة وعلــى أساســه يكــون أن القــرآن احلجــة البالغــ ريه مــن املســارات املختلفــة، ويؤكــداجلــدل العقلــي وغــ
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" عـارض مـع شـيء مـن القـراءات احملكمـة،كما ينبغي تصحيح ما وضع منهـا إذا مـا تالقواعدتقعيد 

  .يف مؤلفاته املختلفة  كثرياً   ترددت جندها دعوة صرحية منهو 

النحـاة بـأ�م طغـاة وطعنـوا يف القـراءات ومل يتعـاملوا مـع الـنص  وصف مكي األنصـاري

 ، مــاذا أقــول هلــؤالء النحــاة تســاءل مســتغرباً القــرآين يف جعلــه املصــدر األول مــن االســتدالل لــذلك 

بـأ�م طغـاة تكـرر  ، فنجـده وصـف النحـاة7الطغاة، إنـين ال أجـد شـيء أكـرم مـن قـويل سـاحمهم اهللا

قيـد، وكـأن النحـاة تعمـدوا الطعـن وسـاروا  يف آرائه وعلى سبيل اإلمجال، بدون شـرط أو كثرياً ذلك  

مبقــام النحــاة األجــالء الــذين قعــدوا القواعــد ووضــعوا  عليــه وأيــدوه والتزمــوا بــه، فهــذا الكــالم ال حيــق

واتســـع الفكـــر  واتســـعت جبهـــودهم املـــدارس النحويـــة األصـــول وحفـــظ اهللا �ـــم لغـــة القـــرآن الكـــرمي

واألقــوال الــيت نســوقها  ،علــى مجــاهري النحــاة حتــامالً يف طيا�ــا  حتمــلاألنصــاري نظــرة  نإالنحــوي، 

إذا  اً واحـــد اً فريقــ مدارســهم النحويــة لــى اخــتالفجعــل النحـــاة عألنــه ، علــى ذلــك  أفضــل شــاهد

أال ترى معي أن النحـويني بوجـه عـام، والسـيما البصـريني قـد جـاوزوا احلـد املعقـول، وأسـرفوا : يقول

مـن شـواهدها املوثـوق �ـا  كبـرياً   مـنهج لغـوي سـليم يهـدر قـدراً  ، فـأيُ على أنفسهم يف اللغة والـدين

إن الطعـن الـذي اعتمـده األنصـاري يف نقـده ملـنهج النحـاة  ،8دون أن يدخلها حتت القاعدة العامة

يســتقيم يف مقــام النقــد النحــوي ألن البصــريني  وحنــاة البصــرة علــى ســبيل اخلصــوص البشــكل عــام 

 إال أن ،كوفيــــون كــــذلك، ولكــــل مدرســــة منهجهــــادافعــــوا عــــن القــــرآن وفــــق أصــــول مــــنهجهم، وال

ولعل سبب اإلنكار يرجـع "ج السليم، إذ يقولتماد على املنها�مهم بالطعن وعدم االع األنصاري

، الفتهم الشـــواهدإىل التســـرع يف وضـــع القاعـــدة قبـــل أن يتعمقـــوا يف البحـــث واالستقصـــاء، فـــإذا خـــ

 أخــذوا يف اإلنكــار والتضــعيف واهلجــوم العنيــف، وهــذا لــيس مــن املــنهج العلمــي يف شــيء، فاللغــة

  .9 بصري أو كويفملاـالعربية أوسع من أن حييط �ا ع

إن القضية ليست من باب التسرع الذي وصف به األنصاري النحاة وإمنا هو اتسـاع  

لغات العرب واختالفهم يف املفردات واملعاين من حيث بنيـة تلـك املفـردات الـيت وقـع فيهـا اخلـالف 

الكـــم الكثـــري يف بنـــاء القواعـــد النحويـــة واســـتقراء  ألن اخـــتالف اللغـــات هـــو الـــذي جعـــل ،يالنحــو 

 وضــــعفاً  ، فاللغــــات ختتلــــف قــــوةً لالســــتنباط فاختلفــــت نظــــرة النحــــاة عــــل ســــبيالً جُ  املــــوروث الــــذي

إن "احلـديثي وهو رأي خدجيـة القراءة، والضعف والقوة ليس يف القراءة وإمنا يف اللغة اليت وردت �ا

توجيه الضعف إىل القراءة مباشـرة إمنـا حيمـل القـراءة علـى إحـدى لغـات العـرب املوصـوفة بالضـعف 
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ع ذلك فهي لغة تصح القراءة �ا، فالضعف والقلة عنـده لـيس يف القـراءة نفسـها وإمنـا يف والقلة وم

باشـرة، املهلـم اال�ـام  ّمل البصـريني املسـؤولية ويوجـهولكن األنصاري حيَُ ،10"اللغة اليت قرأ �ا القارئ

بصريني على ولكن ال:"أوجه القراءات القرآنية فيقول ملهم تبعات القواعد اليت ختتلف مع بعضوحيَُ 

يبـــالون بعـــد ذلـــك مبـــا يـــرد مـــن  الصـــماء الـــيت يضـــعو�ا بأيـــديهم والوجـــه العمـــوم يلتزمـــون بالقاعـــدة 

الف وجـــدناه يف أوجـــه لغويـــة خمتلفـــة بـــني لغـــات العـــرب ولعـــل ، إذا نظرنـــا إىل هـــذا اخلـــ11الشـــواهد

الف يقع اخلو  ،يف أشعار العرب هورد لكالبعض منها جاء يف قراءات معينة من القرآن الكرمي وكذ

وم، النقــد املباشــر ملــنهج حنــاة البصــرة علــى العمــه يوجــه أنــ إال ، أيهمــا اقــرب للفصــاحة والشــموليف

تمسـنا هلـم املعـاذير وقلنـا أن اللغـة لال تامـاً  الشـواهد يهـدم القاعـدة هـدماً  إدخـال كـان أنه لـو مؤكداً 

تعصــبون نــداء العقــل ، فــال يســمع املولكــن العصــبية تعمــي وتصــم...تقعيــد،حتتــاج إىل شــيء مــن ال

  .12والدين واملنهج السليم

ولكــن هــذا االلتــزام بالقاعــدة العامــة الــيت ال تــدخل حتــت الضــرورات أو االســتثناءات  

إن العــرب "ضــع والتــأليف يقــول اخلليــل بــن أمحــدأل�ــا مســتمدة مــن اللســان العــريب قبــل مســرية الو 

وهلـــا عللـــه وإن مل ينقـــل ذلـــك نطقـــت علـــى ســـجيتها وطباعهـــا وعرفـــت مواقـــع كالمهـــا وقـــام يف عق

يوجه السهام إىل النحاة وحيملهـم كـل النتـائج الـيت وقعـت وكانـت  ، لكن األنصاري دائماً 13"عنهم

جنـــد أن النحويـــة  رجعنـــا إىل طبيعـــة املـــنهج والدراســـةلـــذلك اخلـــالف مهمـــا كـــان نوعـــه، وإذا  ســـبباً 

إذا وصــلت عــن طريــق الثقــاة،  الكــوفيني ترخصــوا يف أمــور كثــرية تشــذ عــن القيــاس واعتــدوا بالشــواذ

إضـــافة إىل ذلـــك  اجلانـــب السياســـي كانـــت الكوفـــة مســـتقر احملـــدثني ومهـــبط الصـــحابة والتـــابعني، 

فكانـت تعتــد باإلخبـار اجلزئيــة يف اسـتخراج األحكــام النحويـة وترخصــوا يف أمـور كثــرية، أمـا البصــرة 

فجعلوها مما ة ومل يعتدوا بأخبار اآلحاد فكان املعتزلة يتزعمون احلركة الفكرية فأمهلوا الشواذ يف اللغ

سـبب التعصـب ب الف كلـهاخلـ أنو  اً واحـد اً األنصاري جيعل النحاة فريقو ، 14"وال يقاس عليه حيفظ

، ومتلكهــم العصــبية املذهبيــة فتعصــبوا واختلفــت آراء النحــاة اختالفــا كبــرياً "ضــد القــراءات إذ يقــول

ـــــــة، ضـــــــد القـــــــراءات القرآنيـــــــة، فوصـــــــف الصـــــــفات، ورموهـــــــا بـــــــالقبح،  وها بأبشـــــــعللقواعـــــــد النحوي

واللحن،والرداءة، والشــذوذ،وأحيانا حيكمــون عليهــا بــالبطالن، وعــدم الفصــاحة، واخلطأ،والضــعف،

لنرى بأعيننا مـدى تعسـف البصـريني ومتسـكهم بالقاعـدة الناقصـة الـيت وضـعوها بأيـديهم يف مصـنع 

يف وضـــع القواعـــد، ويف  عيـــاراً م وال ننســـى أن مصـــنع التقعيـــد هـــذا الـــذي جعلـــه النحـــاة، 15التقعيـــد
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 يف هذه القضية فمصنع التقعيـد هـو أصـله كـالم العـرب الـذي نطقـت بـه األمر جند اختالفاً  حقيقة

ك النحــوي هدفــه إقامــة الــدليل مــن مــوروث اللغــة وأصــوهلا لــذل علــى ســليقتها وطباعهــا فــاللغوي أو

ب وال يتعــداه وأمــا النحــوي شــأنه أن ينقــل مــا نطقــت بــه العــر  واعلــم أن اللغــوي"يقــول ابــن فــارس

الت معينة ، مث يتساءل األنصاري وجيعل تعلي16"رف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليهفشأنه أن يتص

واجلواب أن البصريني ال يعدمون احليلة فهـم يلجئـون إىل التأويـل مهمـا كـان "ملنهج البصريني فيقول

علـــى اعتبـــار  ا جازمـــاً تأكيـــدً  هويؤكـــد لطبيعـــة اللغـــة وذوقهـــا العـــام وحســـها اللغـــوي الســـليم، خمالفـــاً 

والتأويـــل هـــو املركـــب الـــذلول الـــذي ميتطيـــه البصـــريون كلمـــا أعـــز�م احليلـــة "مـــنهجهم ومتســـكهم بـــه

فهـي أوصـاف عامـة سـاقها األنصـاري علـى عمومهـا دون اسـتثناء  ،17وحاصرهم الدليل تلو الدليل

على اللغة القرشية  مدت يف أساسهاوإن املنهج املتبع يف وضع القواعد واستنباط األصول واليت اعت

إذا كــان النحــاة و ، ألصــول النحويــة العامــةن تبــىن عليهــا اات  القليلــة أ، وال ميكــن لإلنفــراداملشــرتكة

البصريون قد ذهبوا إىل ختطئة قراءات مشهورة فإ�م من غري شك ال يأخذون بالشواذ على اتصال 

أن يكـون هلـم موقـف  ن القـراءات فلـيس عجبـاً موقفهم مـ سندها وجريها على العربية، إذا كان هذا

، ويوجـــه طعنـــه املباشـــر للمـــذهب البصـــري 18مماثـــل مـــن لغـــات القابـــل البعيـــدة عـــن مـــواطن البـــداوة

فمــاذا "بتســاؤل وإجابــة غــري دقيقــة وال مفصــلة للوقــائع واألحــداث الــيت اعرتاهــا النحــو العــريب يقــول 

 التفلســف النحــوي أفســد النحــو بوجــه عــام فــإن املغــاالة يف... تنتظــر مــن البصــريني غــري التفلســف

ن اللغـة هلـا منطقهـا اخلـاص الـذي قـد يتفـق مـع منطـق العقـل، أحني أخضعوه ملنطق العقل، ونسـوا 

  .19وقد خيتلف معه يف بعض األحيان

إىل  اولعــــل األقــــرب منهــــ واســــع،تــــاج إىل تفصــــيل حيإن حتريــــر القــــول يف هــــذه القضــــية 

عـن القـرون األوىل  نطقية والفلسفية كانت يف مرحلة متأخرة جداً التعليالت العقلية وامل أن الصواب

ـــة أل�ـــا   للظـــواهر النحويـــة كانـــت بعيـــدة عـــنألن تعلـــيالت البصـــريني التعلـــيالت الكالميـــة واملنطقي

   .20وجدت قبل نشر الرتمجات وكتب علم الكالم

  :مطاعن أحمد مكي األنصاري في منهج النحاة المتقدمين 

لعــام ال ميكــن أن يوصــف �ــا مجــاهري النحــاة أل�ــا نظــرة مغــايرة بالوصــف ا إن العصــبية

للصواب وال متت بصلة إىل العدل املنطقي الذي ينبغي أن يسـلكه كـل باحـث، وإذا سـلمنا جـدال 

إال يف حاالت نادرة تتجلى يف تعارض األدلة بني أصول املدارس  ميكن الوصف �ابوجوده فانه ال 
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غــات، مث إذا نظرنــا إىل كــل مــن مــنهج البصــريني ومــنهج الكــوفيني واخــتالف اللهجــات واللالنحويــة 

وكــل مدرســة النحــويتني جنــد أن املســرية األوىل كانــت مشــرتكة مث حصــل االنفصــال بــني املدرســتني 

اعتمدت منهجها النحـوي اخلـاص �ـا يف االسـتدالل العقلـي والنحـوي، ألن االخـتالف حصـل يف 

قــرب إىل الصــواب مــن ألغــة  مــن دليــل، وأيُ  ىقــو أل أي دليــفــتقــدمي األصــول بعضــها علــى بعــض، 

لغة، وكذلك اللهجات املختلفة يف قر�ا إىل اللغة املشرتكة يف الفصاحة من حيث القوة والضعف، 

 خمتلفـة متامـاً  حويـة، إال أن نظـرة األنصـاري كانـتوهو أمر معلوم بالضرورة يف اخـتالف املـدارس الن

صـاف بعيـدة كـل البعـد عـن التحليـل املنطقـي الـذي ينبغـي كل هذه القضايا، فيصف النحاة بأو يف  

و ينتقـد األنصـاري البصـريني أن يسـلكه الباحـث يف حـق املتقـدمني مـن أعـالم اللغـة الواضـعني هلـا، 

فــانظر إىل أي حــد يبلــغ ...يــة تطغــى علــى كــل شــيء عنــد البصــرينيولكنهــا العصــبية املذهب"فيقــول

كنهـــا العصــبية املذهبيــة تعمـــي وتصــم فــال يســـمع ول...ب للمــذهب كأنــه منـــزل مــن الســماءالتعصــ

  .21ولكنها العصبية والتحيز...داء العقل والعلم واملنهج السليماملتعصبون ن

فنجــده يصــف املــذهب البصــري علــى العمــوم بالتعصــب وأ�ــا النظــرة العامــة واملســلك 

لتخرجيـات القرآنيـة التعامـل مـع ايف هلم يف الدراسات النحويـة و  املنتهج الذي جعله البصريون طريقاً 

طف مـع اليت ال تتوافق مع أصول قواعدهم ومنهجهم يف االستدالل اللغوي، ويف املقابل جنده يتعـا

، ريهم جتــردوا مــن العصــبية املذهبيــةبــل هنــاك أقطــاب مـن النحــاة وغــ"الكـوفيني بعــض الشــيء فيقــول

... فاع عن القرآن الكرميونظروا إىل القضايا النحوية نظرة موضوعية، فكان التوفيق حليفهم من الد

إىل أن بعـــض النحـــاة احلـــادين علـــى اللغـــة، الغيـــورين علـــى القـــرآن الكـــرمي تصـــدوا هلـــؤالء الطـــاعنني، 

وهو يشري يف هذه األقوال إىل ، 22ا، لكثرة ما جاءوا به من أدلة وحججا بل أحجارً وألقموهم حجرً 

القرآنيــة ســواء الل بــالقراءات ابــن مالــك، وكــذلك  وابــن هشــام األنصــاري اللــذان توســعا يف االســت

ــــواتر أو ــــه لــــيس يف كــــل املســــائل بــــل يف القليــــل منهــــا ألن يف مصــــنفاهم املعروفــــة،  الشــــاذ املت ولكن

يـتهجم علـى كـل النحـاة  األنصاري نظرته إىل النحاة متباينـة وخمتلفـة كـل االخـتالف فتجـده أحيانـاً 

ن والــرد واالنتقــاد عــيف الط واحــداً  فريقــاً  جيعلهــم وأحيانــاً  ،خيــص بــالطعن حنــاة البصــرة وأحيانــاً عمومــاً 

شـــاملة يف جــــل آرائــــه الـــيت وجههــــا هلــــم يف التخـــريج النحــــوي واالســــتدالل والعاملــــة النظــــرة الوهـــي 

  .اللغوي
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 يفعتمــد هــو املإن املــنهج النحــوي قــائم علــى قواعــد وأصــول يف بنــاء الــدليل النحــوي و 

أم  د الشديد هلذا االستدالل سـواء كـان كوفيـاً وجه األنصاري االنتقايبينما  ،مسار املدارس النحوية

فاجليل األول مـن النحـاة البصـريني كـان مـوقفهم مـن القـراءات موقـف مـن يعـد القـراءة سـنة " بصرياً 

متبعــة، ولكــن هنــاك طائفــة مــن حنــاة البصــرة املتــأخرين جتــاوزوا موقــف أســاتذ�م األولــني، وتعرضــوا 

ـــارة وبـــالرفض واإل ـــارة أخـــرى، فوقفـــوا منهـــا مـــوقفهم مـــن ســـائر لـــبعض القـــراءات التخطئـــة ت نكـــار ت

النصوص اللغوية األخرى، فما وافق منها أصوهلم ولو بالتأويل قبلوه، و ما أباها رفضـوا االحتجـاج 

، ولكــن 23"بــه ووصــفوه بالشــذوذ أو القــبح حــىت ولــو كانــت هــذه القــراءات مــن القــراءات الســبعية

تعديل قواعد النحو العـريب الـيت تتعـارض مـع بعـض  األنصاري ينتقد هذا املنهج ويدعوا صراحة إىل

إذا  وينبغـــــي علـــــى واضـــــع القواعـــــد أن يعـــــدل القاعـــــدة أو ينســـــفها نســـــفاً "أوجـــــه القـــــراءات فيقـــــول

اصطدمت بالوارد الثابت الصحيح طاملا توافرت له الكثرة الـيت تسـمح بنسـف القاعـدة وبنائهـا مـن 

، وسـنتطرق إىل بعـض األمثلـة التطبيقيـة 24"هلكن النحاة الطغـاة نسـوا كـل ذلـك أو تناسـو ...جديد

  .اليت ساقها األنصاري وبني حقيقتها يف ميزان الدرس النحوي

تســـمى يف   هـــذه القـــراءة25﴾ ي َتَســـآَءُلوَن بِـــِه َواألْرَحـــامَواتـُّقـــواْ اللّـــَه الّـــذِ  ﴿:املثـــال األول

اخلـافض فشـاع كتب اخلالف النحوي باسم عطف االسم الظاهر على الضمري ا�رور دون إعـادة 

كتــب الــيت تناولــت اخلــالف النحــوي أو أشــارت إليــه وهــي مــن املســائل الهــذا االصــطالح يف جــل 

املهمـــة يف اخلـــالف بـــني البصـــريني والكـــوفيني، وإذا نظرنـــا إىل ختـــريج القـــراءة ونســـبتها إىل أصـــحا�ا 

ور الضمري ا�ر ، والعطف على 26جندها منفردة عن القراءة العشرة وتفرد �ا محزة بن حبيب الزيات

منهم سيبويه واألخفش واملربد والزجاج والنحاس، وذهب كثري مـن  غري جائز عند مجاهري البصريني

، أما الكوفيون ذهبوا إىل جواز 27وال يستثىن منهم أحد العلماء أن املنع هو مذهب البصريني مجيعاً 

   .28العطف على الضمري ا�رور

صــريني محلــة عشــواء وصــفهم ده أقــام علــي البوإذا جئنــا إىل موقــف أمحــد األنصــاري جنــ

لقد جاوزوا كـل حـد معقـول حـني طعنـوا يف بعـض القـراءات وخطؤوهـا "فيقولاألوصاف  فيها بكل

عـن كتـاب  وهذا املنطق الذي كتبت ما كتبت دفاعـاً ...قاطعاً  وحرموا القراءة �ا حترمياً وحلنوا قارئها 

وكان على "ويوجه نداءه فيقول ،29لطغاة ساحمهم اهللاللحق واحلقيقة من بعض النحاة ا اهللا وإنصافاً 

فمــن ضــعفها الزجــاج ، 30والتجــريح بــالتخطيءوردت وال يعرتضــوا عليهــا  النحــاة أن يتقبلوهــا كمــا
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يف أمــر  وأمــا اجلــر يف األرحــام فخطــأ يف العربيــة وال جيــوز إال يف اضــطرار الشــعر وخطــأ أيضــاً :"هقولــب

ولعلك تالحظ أن البصريني هم الذين "بقوله إىل البصرينيانتقاده ، يوجد األنصاري 31الدين عظيم

على عادة النحويني البصريني احرتام الشعر أكثر من الروايات ...يعارضون القراءة، وليس الكوفيني

يتحامـــل علـــى مجهـــور البصـــريني  ، فنجـــد األنصـــاري كعادتـــه دائمـــاً 32القرآنيـــة مـــع األســـف الشـــديد

ات القرآنية ورفضها والعجيب أننا جند التناقض يف آرائه، جنده وينسب إليهم الطعن العام يف القراء

جنـده يف هـذه القـراءة جعـل البصـريني و يرتاجـع عـن القـول  مرة يصفهم على سبيل اإلمجـال، وأحيانـاً 

  ، وأســرفوا علــى أنفســهم يف اللغــة والــدينفريــق، فــال ميكــن أن نصــف البصــريني أ�ــم جــاوزوا املعهــود

بد أن نسـلم بكـل اآلراء وتقـام يف ميـزان النقـد النحـوي وفـق األسـس كما يصفهم األنصاري بل ال

ومل يكـن املـربد "غـريه مـن البصـريني يقـول األنصـاريالثابتة لذلك فتوجيـه الطعـن للمـربد أو غـريه، أو 

مـن  غفـريُ  هو البصري الوحيد الذي اقتفى آثـار سـيبويه يف الطعـن علـى هـذه القـراءة بـل هنـاك مجـعٌ 

أمـــا الكوفيـــون فكـــانوا علـــى مـــنهج لغـــوي ســـليم غايـــة ...فـــوا هـــذا املـــورد اآلســـنني الـــذين ألالبصـــري

اجتـــه الـــدرس لقـــد ، ويف املقابـــل جيعـــل الكـــوفيني علـــى مـــنهج ســـليم يف غايـــة الســـالمة، و 33الســـالمة

النحــوي إىل قبــول هــذه القــراءة وجعلهــا يف االعــرتاف النحــوي والســالمة الصــحيحة ابتــداء مــن ابــن 

وذهـــب ابـــن احلاجـــب إىل  لســـمني احللـــيب وابـــن هشـــام والســـيوطييـــان وايعـــيش وابـــن مالـــك وأيب ح

وجـــوب إعــــادة اخلـــافض وتبعــــه يف ذلـــك ابــــن عصـــفور االشــــبيلي، وخالصـــة القــــول أن التعمــــيم يف 

، واألنصــاري 34"املســائل اجلزئيــة الــيت هــي منــاط النظــر واالجتهــاد ال يعــدوا أن يكــون جمازفــة علميــة

جتـــاه قبـــول القـــراءات القرآنيـــة واالستشـــهاد باحلـــديث النبـــوي دائمـــا يشـــيد بقـــول ابـــن مالـــك وآرائـــه 

وإذا "نــه صــاحب الــدفاع عــن القــراءات واالنتصــار هلــا فيقــول عنــه أالشــريف الــذي يــرى األنصــاري 

  .35أردت القول احلصيف والعقل املتزن واملنطق السديد فعليك ابن مالك يف هذه القضية بالذات

ملتقــدمني التصــحيح واالســتدراك علــى النحــاة اإن بـن مالــك كانــت لــه آراء ومواقــف يف 

فصــحح املســار يف الكثــري مــن اآلراء النحويــة وقعــدها وهــذ�ا وجعــل هلــا  ،وتوســيع دائــرة االســتدالل

   .يها وتستمد قو�ا من تلك القواعدتستند إل الً أصو 

يـل اجتهد مبا جادت به قرحيتـه، وال ميكـن أن جنعـل مـن اخلـالف القل حنويفهذا خالف حنوي كل 

واخـــتالف اللهجـــات القبائـــل  فـــاخلالف وارد بـــاختالف ،عامـــةً  يف بعـــض األوجـــه النحويـــة أحكامـــاً 

لـذلك جنــد الفــراء الكـويف يــرفض بعـض القــراءات وال يتبعهــا  تالف املــذاهب واملـدارس النحويــة،واخـ
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ها والزجـاج خيطئهــا والزخمشـري يضــعف بكسـر املــيم"األرحــام"ونـرى املــربد ينكـر علــى ابـن عــامر قـراءة 

، ومــن جهــة أخــرى 36وليســت هــذه القــراءة عنــدنا "يــرد علــى املــربد إنكــاره هلــا بقولــهوجنــد ابــن جــين 

ألقيستهم، فكل قراءة ردها البصـريون كانـت  موقف حناة الكوفة، أ�م يتخذون من القراءات سنداً 

 منهـا ، قُبل الكثـريبعض القراءات جاءت بأوجه خمتلفة ومعلوم أن ،37لقياس أعلنه الكوفيون سنداً 

وأحسن مثال على ذلك قراءة األرحام باخلفض جاءت  ،وتوقف النحاة يف القليل من تلك األوجه

هــودة عنــد عامــة النحــاة ،لــذلك عيف القــرآن وجــاءت يف الشــعر العــريب، ولكنهــا خمالفــة لألصــول امل

تلك  توقف النحاة فيها، وحاولوا خترجيها على لغات العرب الذين وردت على لسا�م، فإذا كانت

 القـراءات القرآنيـة ، ال يشمل ذلـك بطيعـة احلـال الطعـن يفأو قليلة استعماالً  اللهجات ضعيفة لغةً 

  .عامة تسري على عموم األحكام النحوية بل هي أحكام

يـة حتمـل الكثـري مـن اخلـالف إن هـذه اآل" إن هـذان لسـاحران"قولـه تعـاىل :املثال الثـاين

األنصـاري وجـه انتقاداتـه إىل مكـي  للـدرس النحـوي إال أن يف توجيهها منـذ املسـرية األوىل النحوي

إن النحاة أمر عجيب، خيطئون القراءات حسـب "بيل العموم واإلمجال فنجده يقولالنحاة على س

رأيت يف هذا امليدان مهـامجتهم للقـراءة أن  ومقاييسهم املختلفة، ومن أعجب ماأهوائهم ونزعا�م 

مل تســلم واحـــدة منهــا مــن هجـــوم و ، 38الفــة للقاعـــدة النحويــةهــذان لســاحران، حيــث قـــالوا إ�ــا خم

، فاألنصاري دائما يوجه االنتقادات إىل النحاة وحيملهم أوزار ذلك اخلالف الذي 39النحاة الطغاة

طعــن فيهــا واحلكــم يف رفــض القــراءات وال ويصــفهم كالعــادة بــأ�م طغــاة وأ�ــم كــانوا ســبباً  ،حــدث

قـرأ أبـو جعفـر  ، كـاآليتوسوف نبني اخلالف يف هذه القـراءة عدم القبول ولكن عليها بالضعف أو

واحلســـن وشـــيبة واألعمـــش وطلحـــة ومحيـــد وأيـــوب وخلـــف يف اختيـــاره وأبـــو عبيـــد وأبـــو حـــامت وابـــن 

 ،بتشديد) ِإنَّ (عيسى األصفهاين وابن جرير وابن جبري األنطاكي واألخوان والصاحبان من السبعة 

وهـذا احلـرف يف  قال ابن زجنلة، 40"ِإنَّ هذاِن َلساحران"ن والنون هذان بألف ونون خفيفة لساحرا

علـى أهـل اللغـة وقـد كثـر اخـتالفهم يف تفسـريه فحكـا أبـو عبيـدة أ�ـا لغـة كنانـة  لُ كَ ْشـكتاب اهللا مُ 

ورأيـت  ،أتـاين الزيـدان(فيقولـون  ،واحـد جيعلون ألف االثنني يف الرفـع والنصـب واخلفـض علـى لفـظ

   .42)نعم(مبعىن " إنّ "أحسن ما قيل يف هذا أن جيعل :وقال املربد، 41)الزيدان، ومررت بالزيدان

اجلحــدري واألعمــش وابــن جبــري وابــن عبيــد وأبــو عمــرو إن وقــرأت عائشــة واحلســن والنخعــي و     

، قـال أبـو زرعـة قـراءة 43"ِإنَّ هـذين َلَسـاحران"هذين بتشـديد نـون إن وباليـاء يف هـذين بـدل األلـف



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  578 - 555: ص 

 

565 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

،ألن التثنيـة املنصـوب وا�ـرور باليـاء يف لغـة فصـحاء العـرب وأبـو عمـرو  باليـاء"إنَّ هـذين "أبو عمر

أجيـــز قـــراءة أيب عمـــرو أل�ـــا خـــالف  ال  ، وقــال الزجـــاج44مســتغن عـــن إقامـــة دليـــل علـــى صـــحتها

، قـد 45املصحف، وقالت مجاعة منهم عائشة وأبو عمرو هذا مما حلن الكاتب فيه وأقـيم بالصـواب

" إّن هــذين لســاحران"بــو عمــرو بــن العــالء، وعيســى بــن عمــرفقــرأه أ اختلفــوا يف قــراءة هــذا احلــرف

، وإن املنبع الذي  أستمد منه العلماء القواعد 46وذهبا إىل أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة

هو كالم العرب، شعره ونثره فوجدوا منه املطرد والغالب والكثري والقليـل والنـادر والشـاذ والضـعيف 

  .47وا منه القواعدوالضرورة فسجلوه ودون

وجيعلهـا يف غـري  ،التخرجيـات الـيت ارتضـاها النحـاة يطعـن يف هـذه األنصـاري مكيجند 

مـزورة إىل بعض الصـحابة أقـواال مدسوسـة و ونسبوا "ميزا�ا العادل ويف غري موضعها املنصف فيقول

عائشـة مـنهم و قـول مجاعـة  وهنـا يشـري األنصـاري إىل ،48هم منها براء براءة الـذئب مـن دم يوسـف

لذلك جند مكي األنصـاري يصـف ابـن  ،49هذا مما حلن الكاتب فيه وأقيم بالصواب أن وأبو عمرو

، وأنه كان قمة من معطاءً  ناضجاً  هشام األنصاري بأنه دائما مصدر إشعاع وإمتاع وأنه كان عقالً 

اة قـــد ن النحـــأو  بالتأويـــل املتعســـفيف النحـــو العـــريب، ويصـــف أن النحـــاة يتـــأولون  القمـــم الشـــوامخ

وقـدميا  "ويقـول همأخطئوا فهم هذا الباب، وتدوينه، مث جترءوا على تغليط العرب يف بعـض أحكـام

، إن هـذه األوصـاف الـيت تبناهـا األنصـاري 50ضاق القدماء �ذا املسلك املقيت من النحاة الطغاة

يف  بـالء حسـناً وجعلها مسة للنحاة السابقني ال ينبغي أن تكون يف ميزان النقد النحوي أل�م أبلـوا 

الـــدفاع عـــن الكتـــاب وعـــن تأصـــيل اللغـــة وبنـــاء أصـــوهلا وفروهـــا، وإن حركـــة التـــأليف النحـــوي وبعـــد 

، فإنـــه ال خيلـــوا كتـــاب حنـــو مـــن لكـــرمي بالتوجيـــه واإلعـــراب والبيـــاناســتقرار العلـــوم توجهـــت للقـــرآن ا

اح الشـريعة وأسـاس شواهد القـرآن وال خيلـوا كتـب تفسـري مـن بينـان أوجـه اإلعـراب واللغـة أل�ـا مفتـ

  .فهم القرآن

وََكـَذِلَك َزيّـَن ِلَكثِـٍري ّمـَن اْلُمْشـرِِكَني قـَْتـَل ﴿يف قولـه تعـاىل  قراءة الفصل بني املتضايفني :املثال الثالث

حمــل إشــكال وأخــذ ورد بــني كــان وجــوه  اله مــن إن قــراءة ابــن عــامر يف وجــ، 51﴾أَْوَالِدِهــْم ُشــرََكآُؤُهمْ 

ان ملكي األنصاري حظه من هذا اخلـالف والتوجيـه وإبـداء الـرأي حـول هـذا النحاة وبني القراءة وك

اْختلُفوا ىف قـَْوله ، فف النحوي بالفصل بني املتضايفنيف اخلالرْ التوجيه النحوي الذي يسمى يف عُ 

" يــنزُ وََكــَذِلَك "فـََقــَرأَ ابْـن عــامر َوحــده  ،"قتــل أَْوَالدهــم شــركاؤهم اْلُمْشـركني وََكـَذِلَك زيــن لكثــري مــن"
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، ونصــب الــدال )قـَْتــلُ (قــرأ ابــن عــامر وحــده ورفــع الــالم مــن ، 52ِبرْفــع الــزاي، اْلَبــاُقوَن بِنصــب الــزاي

، ورفـع الشـركاء، )قتـلَ (بالياء، وقرأ الباقون، بفتح الزاي، والالم مـن  خفضاً ) شركائِهم(، )أوالَدهم(

، وقــد قــال أبــو 53وز عنــديوهــذا عنــد الفصــحاء رديٌّ ِجــد�ا، وال جيــ قــال أبــو منصــور وكســر الــدال

جنــد األنصــاري يصــف النحــاة بــأ�م طغــاة و ، 54"مجهــور البصــريني مينعو�ــا"القــراءةحيــان عــن هــذه 

به ابن عامر وهـي قـراءة قرآنيـة  التعامل مع الوجه الذي قرأ يفجراء هذا املوقف الذي اختذه النحاة 

، ورفضـها ع القراءات للقواعدبدال من إخضا  فجعلت القرآن حجة بالغة يف القواعد النحوية"يقول

ممــا صــنعوه بأيــديهم مــن القواعــد الناقصــة القاصــرة كمــا هــي احلــال يف قــراءة ابــن  إن خالفــت شــيئاً 

واملضـاف إليـه وهـو , الفراء كان يضعف قراءة ابـن عـامر بالفصـل بـني املضـاف وهـو قتـلو ، 55عامر

  .57عند النحويني ويوجه السريايف قراءة ابن عامر وهذا خطأ، 56شركائهم باملفعول به

مبا نه وضع القاعدة اليت تصطدم �ا مث جاء من بعده فصرح أفاألنصاري يتهم سيبويه 

ولعلـــك تالحـــظ أن ســـيبويه وصـــف الفصـــل بـــني "، مث يوجـــه تســـاؤله فيقـــول58ســـيبويه مل يصـــرح بـــه

ا شـهادً أكثـر أمهيـة السـتنباط القواعـد واست فسيبويه يعترب القـران الكـرمي مصـدراً ،59املتضايفني بالقبح

لكثــري مــن اآلراء النحويــة والتوجيهــات اإلعرابيــة فحفــل كتابــه  عليهــا فكانــت آياتــه الكرميــة معرضــاً 

بالشــواهد القرآنيــة الكثــرية، حيــث بلغــت شــواهده القرآنيـــة مــا يقــرب مــن أربــع وســبعني و ثالمثائـــة 

، فموقفه من القراءات موقف معتدل وقد استشهد �ا واستخلص منها القواعد وقاس عليها  60آية

، 61كـالم العـرب أو قاسـها علــى كـالم ونظـر إليهـا نظرتــه إىل اآليـات الـواردة يف املصـحف العثمــاين

  .يعلم يف ميزان النقد النحويأن  قف الذي ينبغيوهذه هذه احلقيقة واملو 

كان البصريون ال يعتربو�ا حجة ذ بقراءات القرآن الكرمي فقد اختلف النحاة يف األخل

مـن  هـاالقـراءة حـىت ولـو كانـت متـواترة وقارئبتخطئـة يعتمدون عليها يف استنباط قواعدهم، إمـا  وال

كانــــت غــــري موافقــــة ألقيســــتهم وقواعــــدهم، وكــــان الكوفيــــون وابــــن مالــــك حيتجــــون �ــــا    ذاالســــبعة إ

 جلمع سابق سيبويه ، وإن62ن عليه ويبنون أحكامهم وقواعدهمويعتدون حىت بالشاذ منها ويقيسو 

،خبـالف مـا يـراه 63الالحـق حلكـم خيضـع ال والسـابق ،سـابق لتسـبيعها وتصـنيفهاو  القرآنية القراءات

ظــاهرة التعصــب عنــد ســيبويه تراهــا واضــحة كــل الوضــوح يف ثنايــا الكتــاب حينمــا  أناألنصــاري يف 

، فإن هذا 64الكوفيني القراء قراءة القراء البصريني على قراءة يتعرض للقراءات املختلفة فكان يرجح

ألن يف عصـر للصـواب وللحقـائق العلميـة املتعـارف عليهـا،  الرمي بالتعصب للبصريني يكـون جمانبـاً 
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 ن تســبيع السـبعة والعشـرة مـن القـراءات كـان متــأخراً تكـن القـراءات معلومـة وال حمـددة ألمل  سـيبويه

  .عن عصر سيبويه

قسمني منهم من  إىلابن عامر قراءة نصاري يقسم النحاة الذين تعرضوا إلنكار إن األ

ــضــعفها ومــنهم مــن جَ  ــ، فــال تَـ قارئهــا لَ هَّ م األول واعــذره وال تلــم الثــاين بتجهيلــه وختطئــة إيــاه مــع ُل

هايـــة يتعجـــب األنصـــاري مـــن مواقـــف ، ويف الن65ثبـــوت قراءتـــه ورفـــع قـــدره وصـــحة ضـــبطه وحتقيقـــه

إذا ، و 66ةف هــان علــى النحــاة أن يهــامجوا هــذه القــراءة ويصــفوها بــالقبح والــرداءكيــ"النحــاة ويقــول

بــني البصــريني والكــوفيني يف الــرفض وهــو مــن اخلــالف  متشــعباً  خالفــاً  جنــدهنظرنــا إىل هــذا اخلــالف 

عنــد  مـن القــراءة لـيس معروفـاً  ن هـذا الوجـهأو العـام املتعلـق بالصـيغ والشــواهد املعلومـة عنـد العــرب، 

ني طعـــن يف هـــذا الوجـــه مـــن مشـــهورا عـــن ثقـــة يؤخـــذ بلغتـــه، وجنـــد الفـــراء مـــن الكـــوفي  والالبصـــريني

وجند كذلك مكي بن أيب طالب يف  ،يف االستعمال قليلٌ  وذكر أبو علي الفارسي أنه قبيحٌ  القراءة،

، 67القــرن اخلــامس يضـــعف هــذا الوجــه ومضـــى علــى هـــذا األمــر الزخمشــري والعكـــربي وابــن يعـــيش

جيوز يف سـعة الكـالم بـل لفصل بني املضاف واملضاف إليه الخيتلف الفريقان يف أن اوعليه فإنه ال 

إال الزجــاج مــن متــأخريهم يف  ءبشــيخيــتص بالشــعر، ومل يتصــد حنــاة البصــرة املتقــدمون إىل القــراءة 

حــني جنــد أن الفــراء يــرد هــذه القــراءة ومــن تبعــه مــن الكــوفيني أل�ــم خصــوا الفصــل بــالظرف واجلــار 

  .68يف الشعر وا�رور

هلـــذه  رفضـــاً يف كتـــاب ســـيبويه لعلـــه جيـــد  أن األنصـــاري يف هـــذه املســـألة يبحـــثجنـــد  

أنــه مل جيــد ومــع ذلــك رمــاه بــالتهم ومحلــه مبــا مل يقــل ويؤكــد هــذا ولكنــه يؤكــد  هلــا القــراءة أو خترجيــاً 

ـــــــني  وبالتـــــــايل مل أعثـــــــر علـــــــى طعـــــــن صـــــــريح لســـــــيبويه يف قـــــــراءة"باعرتافـــــــه ابـــــــن عـــــــامر بالفصـــــــل ب

غري أننا إذا أردنا أن نضع األمور يف نصا�ا نقول أن سيبويه هو الذي وضع القاعدة ...ضايفنياملت

بويه يف قـراءة ، ولكن نتساءل مـا هـو موقـف األنصـاري مـن سـي69اليت تصطدم �ذه القراءة السبعية

الطعن مث يرتاجـع ويـتهم سـيبويه بـ ،مل يعثر على طعن لسيبويه نصاري يُقر أنه، جند أن األابن عامر

عــد النحويــة ضــد القــراءات وهــذا يــدل علــى أن ســيبويه ضــالع يف هــواه مــع القوا"يف القــراءات فيقــول

الصـــــريح علـــــى قـــــراءة ابـــــن  فأيقنـــــت وأرجحـــــت أن ســـــيبويه بالـــــذات مل يتعــــرض للطعـــــن...القرآنيــــة

مل  نـهأومعىن أن سيبويه وضع القاعـدة النحويـة الـيت تصـطدم �ـذه القـراءة السـبعية صـحيح ...عامر

ـــالقراءة نفســـها ولكنـــه عارضـــها معارضـــة خفيفـــة بوضـــع القاعـــدة النحويـــة املعارضـــة هلـــا  70يصـــرح ب
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القـراءات  وأشهد سيبويه كان قمة يف الذكاء وخباصة حينمـا يريـد إخفـاء مـا يف نفسـه حيـال"يقولو 

يريد أن يتصدى هلا باإلنكار الصريح لسـبب أو آلخـر، فكـان يلـف ويـدور  اليت يعارضها ولكنه ال

دون أن يـــذكر القـــراءة  قاطعـــاً  يضـــع القاعـــدة النحويـــة الـــيت تصـــدم �ـــذه القـــراءة وتردهـــا رداً  اً وأخـــري 

  .71نفسها

يف موضــــع آخــــر إىل أن الفــــراء هــــو الــــذي تطــــرق هلــــذا األمــــر  يشــــري مكــــي األنصــــاري

ن الفـــراء إمـــام مدرســـة الكوفـــة بعـــد الكســـائي هـــو أول مـــن تعـــرض وأ"والتعـــرض للقـــراءات الشـــاذة 

ننسـى قـول اإلمـام الفـراء املـتهم يف الطعـن  ال، ولكـن ال خيفـى علينـا أ72"ذة باإلنكـارللقراءات الشا

وقوله اخلالد وهو أشهر مـن نـار علـى َعلَـم ُمؤكـداً يف القراءات، فجده هو املدافع عنها بكل شدة، 

األنصـاري يـتهجم علـى الفـراء ، ويف املقابـل مكـي 73الكتاب أعرب وأقوى يف احلجة من الشـعرأن 

 منـــازع البصـــرة يف ختطـــئ بعـــض القـــراءات تاركـــاً  ولكـــن الفـــراء تتجاذبـــه األهـــواء فينـــزع أحيانــاً "فيقــول

يتهجم  ما كان من القرآن، وأحياناً  مسلك قومه الكوفيني من إتباع الوارد واحرتام الشواهد وخاصةً 

سبعية على العرب خيطئهم يف لغتهم، بل أكثر من هذا �جم على القرآن الكرمي يف بعض قراءاته ال

مـن سـابقه  مث يقـول بعـدها كالمـاً أشـد وطـأةً ، 74كما كان يفعل البصريون من قبله ومن بعده  متاماً 

 السـليم إزاء فانظر إىل الفراء تنتابه النزعة البصرية فيخرج عن طبيعته السمحة عن منهج الكوفيني"

  .75يف منهجه الذي تأثر مبنهج البصريني إىل حد بعيد...القراءات القرآنية

ا، يف خدمــة العربيـة وإقامــة بنائهــ عظـيمٌ  مـن اإلجحــاف أن نطعـن يف مــن هلـم فضــلٌ  إن

هو حيـي بـن زيـاد مـن حنـاة الكوفـة وشـيوخها يف العربيـة، بـل يعـد الكسـائي و الفراء  ةننسى مكان وال

ســتقل �ــا عــن أوتلميــذه الفــراء النحويــان اللــذان رمســا صــورة النحــو الكــويف ووضــعا أسســه وأصــوله و 

وال   هو أن النحـاة مل يرتكـوا صـغريةً  ومتشعباً  ، وإن مما جعل اخلالف النحوي كثرياً 76ريالنحو البص

، ســـواء يف اســـتطاعوا الوصـــول إليـــه إال ســـجلوه، وأثبتـــوا لـــه حكمـــاً الـــذي مـــن الكـــالم العـــريب  كبـــريةً 

الكليــات أم يف اجلزئيــات أم املطــرد أم املنحــرف، وبــذلك جــاء علــم النحــو يف صــورة دقيقــة شــاملة 

الفــراء أو مــدارس حنويــة بصــرية وكوفيــة، إن  ليســت قضــيةَ  ، إن القضــيةَ 77مــة جبميــع دقــائق اللغــةومل

اللغــة  يفا يف اخــتالف بعــض األوجــه وبعــض الظــواهر القرآنيــة املخالفــة ملــا هــو شــائع َهــلَّ القضــية كُ 

علــى أهــل تلــك القبائــل بعــدم الفصــاحة أو  كــمَ علــى لغــات أخــرى حُ  يف القــراءات وجــاء ،القرشــية

بعــدما   تســتقم تلــك األصــول والقواعــد إالالفــة مشــهور اللغــة وفصــيح القــول وبيــان اخلطــاب، وملخم
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استقام فن القراءات وصارت له أصوله وقواعده اليت تتحكم يف مصري أوجه القراءات بداية من ابن 

ة يف إقامـة فـن القـراءات وفـق أصـول وضـوابط سالم وابن جماهد وابـن اجلـزري فكانـت سلسـلة ذهبيـ

فكان أول ...لثالثة واتسع اخلرق وقل الضبطملا كانت املائة اوثبت يف كتب القراءات بأنه  علومة،م

إمـــام معتـــرب مجـــع القـــراءات يف كتـــاب أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم وجعلهـــم فيمـــا أحســـب مخســـة 

وترتيبهــــا مــــن حيــــث القــــوة  فالعنايــــة بــــالقراءات وتصــــنيفها ،78"وعشــــرين قارئــــا مــــع هــــؤالء الســــبعة

لقـراءات بدرجـة احلـذر بدأ من عصر ابن جماهد والطربي، لذلك كان سيبويه حييـل علـى ا والضعف

اره وترجيحـــه مـــن بـــاب احلـــس اللغـــوي خمافـــة الغلـــط أو الطعـــن فيهـــا، لـــذلك كـــان اختيـــيف اإلســـناد 

واألنصاري يؤكد هذه  يستلزم الطعن فيها و، وعدم ترجيح قراءة على أخرى الالراجح يف علم النح

   .ألنه يقر �ذه احلقيقة هخيتلف طرحه بني معتقد الفكرة وال

نحاة بطرق ال إذا جئنا إىل بعض التفصيل جند أن مكي األنصاري انتقد الكثري من الو 

الكــرمي بدايــة مــن ســيبويه وابــن  و منــزلتهم وفضــلهم علــى اللغــة العربيــة والقــرآنُلــيف حقهــم وعُ  تليــق

مــرة  تقــاده ملــنهج الكــوفيني تــارة أخــرى،وان صــرة تــارة،مــه علــى مجــاهري حنــاة البنبــاري والفــراء و�جاأل

ــــالطعن واالســــتدراك واالعــــرتاض علــــيهم، وهــــذا الــــذي نالحظــــه يف مؤلفــــات مكــــي  بالثنــــاء ومــــرة ب

ســـيبويه مبؤلـــف  ني واملستشـــرقني أو الطعـــن يف آراءاألنصـــاري حبجـــة االنتصـــار للقـــرآن ضـــد النحـــوي

إليـــه مـــن  تومـــا توصـــل أعتقـــدنصـــاري فيمـــا مســـتقل أو الفـــراء أو غـــريهم، وجـــل مؤلفـــات مكـــي األ

ــــــني القــــــدمي واحلــــــديثالبحــــــث يف آرائــــــه وانتقاداتــــــه ملــــــ ــــــن و  ،ذاهب النحــــــاة ب جنــــــده يقــــــول عــــــن اب

ونعــــود إىل ابــــن األنبـــــاري يف كتابــــه اآلخــــر املســــمى باألنصـــــاف وكــــان حقــــه أن يســـــمى "االنبــــاري

ن األنباري وهو البصري وفيه أن اب...صب شديد للبصريني ضد الكوفينيباإلجحاف ملا فيه من تع

يضــعف ويصــفه بأنــه البصــري املتعصــب و ...ي الــذي اختــاره ســيبويه واخلليــلاملتعصــب يضــعف الــرأ

بل إن ...،ألنباري جعل الكوفيني يف املؤخرةولعلك تالحظ أن ابن ا، 79الرأي الذي أختاره سيبويه

لشـــواهد موثـــوق بـــه متـــام مــن ا ابــن االنبـــاري �ـــج  ســـيبويه يف تغلـــيط العــرب مـــع اعرتافـــه بـــأن الـــوارد

الم وصـــفه البـــن االنبـــاري وســـيبوبه فيقـــول أن املســـلك الســـليم عنـــدهم الـــرد والتخطئـــة للكـــ...الثقــة

 يتفــق مــع القاعــدة النحويــة البصــرية فكــأن النحــو كــل شــئ ينبغــي أن يكــون يف ملالعــريب الصــريح مــا

ــــه باإلعــــدام مــــع األســــف الشــــديد ــــه وإال حكــــم علي ــــه وطــــوع إرادت هــــذه الوجــــه ، إن كــــل 80خدمت

 ،يـزان النقـد النحـويم نقبلهـا يفواالنتقادات اليت وجهها األنصاري إىل مجاهري النحاة ال ميكـن أن 
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ا لكـالم العـرب ولكنـه  يكـون ن الناطق باللغة إذا اسـتعمل هلجـة ضـعيفة مل يكـن خمطئـألذلك قيل 

الكـــرمي وحجيــــة ، كمــــا أنـــه ال ينبغــــي اخللـــط بــــني حجيـــة القــــرآن 81"أجــــود اللغتـــني الختيـــار خمطئـــاً 

مرهون  القراءات القرآنية، فحجية القرآن معلوم من الدين بالضرورة أما القراءات فإن حجيتها لغوياً 

أو  اطرادهــــاومـــدى  ،هـــا وصـــلتها بغريهـــا مــــن مظـــاهر اللغـــةفي تحديـــد نوعهـــا، والظـــاهرة املوجــــودةب

تلزم حجيــة القـــراءات ســتن حجيـــة القــرآن الكــرمي ال أتضــافرها مــع غريهــا أو تنافرهــا، و  قصــورها أو

يف حق ابن االنباري نرى أنه ال قه مكي األنصاري يف حق سيبويه أو إن الكالم الذي سا،82القرآنية

يستقيم يف ميزان النقد النحوي ألنه حيمل الطعن املباشر جليل كان من خرية األجيال يف محل زمام 

  .حباهلم وال يليق مبقامهم اللغة وصيانتها وقيام قواعدها وأصوهلا، فهذا الذي ال يـُْرَتضى

  دعوة مكي األنصاري إلى تعديل القواعد النحوية وإقامة النحو القرآني 

لقد ألف الدكتور أمحد مكي األنصاري عدة مؤلفات ومصـنفات وكانـت آراءه تصـب 

يف أغلــب مؤلفاتــه  جــد مكــي األنصـاري دائمــاً فن، وإن مل نقـل يف أغلبهــا اء ســيبويهدائمـا يف نقــد آر 

وات إىل تعديل القواعد النحوية، وإقامة قواعد تستمد قو�ا وماد�ـا مـن الشـواهد القرآنيـة يوجه دع

يف تقعيـد  أساسـياً  ن جتعل أسـاليب القـراءات القرآنيـة هـدفاً أيح اهلرم املقلوب، و وكما يسميها تصح

راءات ىل اخـتالف القــإكـن إذا نظرنـا إىل الــدرس النحـوي و القواعـد وإقامـة األصـول وبنــاء الفـروع ول

لـــيس كـــل النحـــاة رفضـــوا القـــراءات وإمنـــا وقـــع و  هـــذه الـــدعاوى بعيـــدة كـــل البعـــد، القرآنيـــة جنـــد أن

إليهــــا  ميكــــن أن تقــــام هلــــا نظريــــة كمــــا يــــدعو األوجــــه القليلــــة وهــــي يف ذا�ــــا ال اخلــــالف يف بعــــض

يف  �ـم أن يتخـذوا القـرآن الكـرمي منـبعهم الـذي ال يغـيض ومصـدرهم األول  األنصاري وكان خليقـاً 

مث  ،83كــل تقعيــد ومــن هنــا كانــت دعوتنــا احلــارة الختــاذ اخلطــوات اجلــادة يف إخــراج النحــو القــرآين

الرجــوع إىل األصــل وقــدميا قــالوا " يف شــعار قــدمي كــان وصــفه االســتباقيةيوجــه األنصــاري أحكامــه 

منهــا، يلتزمــون �ــذه الفضــيلة، وال يرتكــون غــريهم يلتــزم �ــا أو يقــرتب  فضــيلة، ولكــن البصــريني ال

فالقاعدة عندهم مقدسة يف أعلى مراتب التقـديس، وتلـك طريقـة مألوفـة عنـد بعـض النحـاة الـذين 

  .84يتعصبون للقواعد ويرفضون الوارد من الشواهد

 إىل تعـديل القواعـد النحويـة وقبـول القـراءات كمـا فعـل  دائما يدعو النحاة األنصاريف 

يـــتهمهم يف خلـــق وال يف ديـــن ويف  وأنـــه ال ،حـــاةاملعـــاذير للن التمـــاس مـــن الكـــوفيني، وحيـــاول فريـــق

حــىت أســرفوا علــى أنفســهم يف اللغــة والــدين  عصــبية املذهبيــة والتمســك بالقواعــداملقابــل يــتهمهم بال
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بــل البــد علــيهم أن يصــححوا مــا تعــارض مــع القــراءات القرآنيــة، لــذلك  وجتــاوزوا احلــد الالئــق �ــم،

أكثــر مــن القــراءات القرآنيــة ولكــن هــذه النظــرة ال  يصــف البصــريني أ�ــم حيرتمــون الشــعر األنصــاري

ويف تستقيم يف ميزان النقد النحوي فكل النحاة جعلوا الـنص القـرآين يف أعلـى املراتـب يف احلجيـة، 

األنصاري أن يلـتمس املعـاذير للنحـاة حبكـم املـنهج الـذي سـار عليـه الـدرس النحـوي حياول األخري 

ينبغـي أن يعتـذر للنحـاة مـن اخلطـأ أنـه عتـدل ومقولـة الصـدق منذ النشأة والتأسيس، وهـو املـنهج امل

والزلل، إن سلمنا به سواء تعلق ذلك بوضع القواعد وتأسيسها أو تعلق بالشـرح والبيـان واإليضـاح 

قلنــا أن  ولكــن إذا أردنــا اإلنصــاف"فيقــولمــن الرعيــل الــذي جــاء بعــدهم وهــذا هــو عــني اإلنصــاف 

يف خدمة اللغة العربية، لغة القرآن  ر املستطاع ومل يدخروا جهداً واجبهم قد أسالفنا القدماء قد أدو

وخليق بنا أن نلتمس هلم املعاذير وأال حنملهم جريرة العصر كله فتلك مسـات البحـث والتـأليف يف 

ومن الغنب الفـاحش هلـم وجلهـدهم أن نقـيس مسـالك الفكـر يف الـزمن الغـابر مبقـاييس  ،ذلك احلني

موفقـة  املسار هذا لذلك ال ميكن أن تكون آراء األنصاري يف ،85احلاضر املنهج احلديث يف الزمن

ت به الركبان يف  إعادة صياغة النحو العريب الذي استقر عليه علم اللغة منذ قرون وسار  جانب من

   .ن نظرة األنصاري يف هذا األمر تشمل مواضع تعد على األصابع ال غريأكل زمان ومكان و 

هلـــــا يف آراء النحـــــاة ، وال ميكـــــن أن نطعـــــن مـــــن خاللـــــة جـــــداً تعتـــــرب هـــــذه الظـــــاهرة قليو 

القضــايا النحويـة، بـل يف مسـائل قليلــة  لّ ن املسـلك يف ذلـك لــيس هـو الغالـب يف ُجـومـذاهبهم، أل

فمــن املســتحيل وضــع  قاعــدة حنويــة تســع مجيــع ، 86وهــذا هــو مــذهب جــل البــاحثني احملققــني جــداً 

األمر الذي  ضع قواعد تسع كل الظواهر اللغويةوال ميكن و  ،الظواهر املتضاربة يف القراءات القرآنية

وإن مــــن التوجيهــــات يف ســــياق  ،87يتطلــــب القــــول باعتمــــاد بعــــض القــــراءات دون بعضــــها اآلخــــر

ا الـنص القـرآين حمايـدً  الباحثني يتجـه إىل أن النحـاة عـدواخلالف بني النحاة والقراء، جند أن بعض 

يخ الشــاهد النحــوي مث شــرعوا يستشــهدون بــه يف الطــور يف الطــور األول مــن تــار  ال يــدخل شــاهداً 

قواعــد حنويــة معتمــدة علــى الــنص القــرآين  ااألحكــام النحويــة، وإال كيــف يقيمــو الثــاين بعــد اســتقرار 

   .88إىل االستشهاد بكالم العرب وائجللتفسري النص نفسه لذلك 

ه كمـا هـذه األفكـار مـن الـدكتور عبـد اخلـالق عضـيمبعـض إن مكي األنصـاري اسـتقى 

سوة من على مذاهب النحاة وآرائهم، فيقـول حممـد صرح هو بذلك، إال أن األنصاري كان أشد ق

لواءهـا حنـاة البصـرة املتقـدمون، مث تـابعهم غـريهم  هذه احلملة اآلمثـة اسـتفتح با�ـا ومحـل"عبد اخلالق
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الدارسـون ، ولكـن هـذه النظـرة اإلمجاليـة صـححها 89"من اللغـويني، واملفسـرين، ومصـنفي القـراءات

وحققوا القول الصواب فيها وال ينبغي أن تطلق على سبيل اإلمجال بل البـد فيهـا مـن حتـري الـرأي 

ثالث هـم أن بصريي القرن الوإال نظرة اإلنصاف اليت ساقها بعض الباحثني هي الدقيق واملنصف، 

وال عامـة، وقـد   يصح أن يتخذ منها ظـاهرة ال خاصـة قليلة ال وهي أمثلة الذين طعنوا يف القراءات

، ويذهب األنصاري يف خالصة 90كانوا يصفو�ا بالشذوذ، ويؤولو�ا، ما وجدوا إىل التأويل سبيال

ــــة  ــــذكر نــــص اآلي حبثــــه أن ســــيبويه كــــان يتصــــدى للقــــراءات ويعارضــــها معارضــــة خفيفــــة دون أن ي

لقضـية بصراحة، ولكنه يضع القاعدة اليت تصطدم �ذه القراءة وتعارضها أشد معارضـة تلـك هـي ا

ليس يف كتاب سيبويه ختطئة  وأنهشوقي ضيف على هذه اآلراء د ، وير 91األساسية يف هذا البحث

واحدة لقراءة من القراءات مع كثرة ما استشهد به منها وقد صرح بقبوهلا مجيعا مهما كانت شاذة 

   .92على مقاييسه، إذ قال أن القراءة ال ختالف أل�ا سنة

وجـوه ومـن ذلـك، أال يـتم احلكـم  توصل إليها األنصاري ترد من عدة لكن هذه  اآلراء اليت       

نهم قــد مل يستشــهد بــه يف الكتــاب الن القواعــد املســتمدة مــن اســتقراء كــالم العــرب ومــا ثبــت عــمبــا

ن القراءات احتوت اللهجات العربية املختلفة وهذا االختالف لـه أثـر خيتلف مع وجوه القراءات أل

طــاب، لــذلك ســيبويه مل يطعــن يف القــراء وإمنــا حكــم علــى تلــك الوجــوه يف اإلعــراب ويف ســياق اخل

النحويــة، والقــراءات خمتلفــة يف وجــوه اإلعــراب وهــو كــان خيتــار الوجــه األصــح واألفصــح عنــد عامــة 

بــن عثمــان اخلليفــة العــرب ورمبــا كانــت تلــك اللغــات هلجــات قليليــه لقبائــل حمــددة ودليــل ذلــك أن 

رت لسان قبيلة أخرى، لذلك كـان القيـاس النحـوي وإعمـال القواعـد اختار لسان قريش ومل خيعفان 

واألصــول النحويــة والقيــاس والتعليــل ممــا اشــتهر عنــد أغلبيــة النحــاة مــن أجــل الوصــول إىل الصــنعة 

ن املـــنهج العـــام الـــذي ســـارت عليـــه املـــذاهب النحويـــة علـــى كتملـــة وإحكـــام القواعـــد النحويـــة، ألامل

ل النحـوي مـع كثـرة الشـواهد وسـعة اللغـة العربيـة سـواء مـن اللغـة خالف بينهم من حيث االسـتدال

ال  واالعرتاض علـى القـراءات القرآنيـةاملشرتكة أم لغة قريش أم لغات القبائل األخرى، وأن اإلنكار 

ـــالنحوينيو خيـــتص بالبصـــريني  يث وغـــريهم ممـــن أنكـــر بعـــض ، فمـــن علمـــاء الفقـــه واحلـــدال خيـــتص ب

بن العالء بعض القراءات السبعية وكذلك الكسائي وكذلك الطربي  ، فقد أنكر أبو عمروالقراءات

إن إنكــار القــراءات لــيس ، 93وهــو مــن علمــاء القــراءات وهــو صــاحب اختيــار وغــريه مــن املفســرين

و مــرتبط بالقصــور البشــري وقــد خيفــى علــى بعــض العلمــاء تــواتر بعــض  حكــرا علــى أحــد بــل هــم
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مــن القــراءات يف كتابــه   ر ابــن جماهــد قــد أنكــر عــدداً القــراءات وإذا كــان الــذي ســبع الســبعة أبــو بكــ

، فـإذا كـان أهـل القـراءات أنفسـهم خفـي هـذا بالنصب، ووصـفها بأ�ـا غلـط" فيكونكن "كقراءة 

ي جعـــل ، ويبـــدوا أن الســبب الـــذ94علــيهم ويفعلـــون ذلـــك فلمــاذا خيـــص النحويـــون بــاللوم واال�ـــام

 االخــتالف يف املـنهج بــني النحـاة والقــراء، بعــض القـراءات يعـود إىل ابعـض النحـاة البصــريني يرفضـو 

فـــإن مـــنهج النحـــاة يقـــوم علـــى القيـــاس واالعتمـــاد علـــى أشـــهر اللغـــات وأكثرهـــا شـــيوعا واســـتعماال 

وأحفلهـا بالشـواهد، مث تعليـل هـذه الظـاهر، يف حــني يقـوم مـنهج القـراء علـى الروايـة دون االلتفــات  

، وال ميكــن أن اً تعتــرب هــذه الظــاهرة قليلــة جــد ، ومــع هــذا95إىل شــيوع اللغــة أو نــدر�ا أو شــذوذها

نطعــــن مــــن خالهلــــا يف آراء النحــــاة ومــــذاهبهم، الن املســــلك يف ذلــــك لــــيس هــــو الغالــــب يف جــــل 

  .القضايا النحوية، بل يف مسائل قليلة جدا وهذا هو مذهب جل الباحثني احملققني

   :الخاتمة

عـــض وجـــوه القـــراءات عنـــد ب يف اً حتفظـــتنوعهـــا واختالفهـــا حيمـــل إن تعـــدد القـــراءات و 

الكثري من اللغويني والنحاة فظل األمر على حالـه حـىت جـاء ابـن جماهـد فصـنف يف القـراءات وبـني 

فاتضـحت معـامل  أقسامها وحدد املتواتر والشـاذ وكـذلك واصـل ابـن اجلـزري املسـرية بعـد ابـن جماهـد

والنحــويني واملفســرين بــالطعن يف أن نــتهم الســابقني مــن اللغــويني  ، وال ميكــن أبــداً القــراءات القرآنيــة

عـن الـدرس  اليت جاءت بعد عصور متأخرة نسبياً و  ،القراءات أل�ا مل تكن معلومة بالضبط والدقة

النحوي، فتبقى اجتهادات النحويني واللغويني متثل خالصة الفكر النحوي، واجتهادات القراء هي 

  .ملختلفةألحكام الكتاب املبني بقراءاته ا وتفصيلٌ  متحيص وبيانٌ 

إن الطعن يف منهج النحاة ويف مسلكهم وا�امهم باألباطيـل ال يقبـل يف ميـزان النقـد و 

، وإن الكثـري مـن هـذه املطـاعن نزيل والعنايـة بالـذكر احلكـيمالتلغة النحوي ألن اهللا سخرهم خلدمة 

 ةالـدعو و  ،حتمل دعاوى مغرضة اهلـدف منهـا الطعـن يف أصـالة النحـو العـريب والطعـن يف لغـة القـرآن

التيسـري النحـوي وغـريه ممـا يصـد طالـب النحـو  ىة وترك لغة التنزيل واالبتعاد عنهـا بـدعاو يإىل العام

 عــن معينــه العــذب ومصــنفاته الواســعة الــيت هــي تــراث األمــة وجمــدها اخلالــد الــذي جعلــه اهللا أساســاً 

 .لفهم كتابه العزيز
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Abstract:  
This descriptive research aims to investigate the status of Project-based 
Learning which has been adopted by the Ministry of National Education 
as a reform to smoothly shift to a learner-centered pedagogy. Most 
educators face a myriad of challenges in applying the approach. Pupils, 
on the other hand, are apathetic and refuse to take over responsibility. 
With an aim to shed light on the difficulties those teachers and pupils 
encounter, this paper focuses on providing an accurate description of 
how projects are being implemented in secondary schools. Two 
questionnaires were posted online. The study consisted of teachers from 
nine provinces and pupils from different levels studying at Elhachemi 
Bouzidi School, Khenchela. The results revealed that English projects 
are not properly dealt with. While pupils need more support and 
motivation, teachers prove to be lacking the necessary skills, training, 
and guidance. 
Keywords:  Project based-Learning, Teachers, Pupils, Perceptions, 
Challenges, Difficulties 
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يهدف هذا البحث الوصفي إىل التحقيق يف وضعية منهج  التعلم القائم على املشروع والذي      

لالنتقال بسالسة إىل مبادئ التدريس املتمحورة حول  إصالحابوصفه وزارة الرتبية الوطنية  تبنته

جهة من  و.تطبيق هذا املنهجيف يواجه معظم املعلمني عددا ال حيصى من التحديات  .املتعلم

�دف تسليط الضوء على  .حتمل املسؤولية يرفضونو  شديدة المباالة التالميذيظهر   ، أخرى

 و التالميذ، يركز هذا البحث على تقدمي وصف دقيق نيالصعوبات اليت يواجهها هؤالء املعلم

اليات و الدراسة أساتذة التعليم الثانوي من تسع و  مشلت.لكيفية تنفيذ املشاريع يف املدارس الثانوية

استبيانني  وضعحيث مت  خنشلة،اهلامشي بوزيدي  ثانويةتالميذ من خمتلف املستويات يدرسون يف 

كشفت النتائج أن مشاريع مادة اللغة االجنليزية ال يتم التعامل معها . على االنرتنت لكل منهما

ملشروع ، أثبت بينما حيتاج التالميذ إىل مزيد من الدعم و الدافعية لتطبيق ا. بالشكل الصحيح

                                     .يهوالتوجاملعلمون أ�م يفتقرون إىل املهارات الضرورية والتدريب 

 ساتذة، التالميذ، التصورات، التحديات،األالتعلم القائم على املشروع،  :الكلمات المفتاحية

 .الصعوبات

 
I- Introduction  

Today, the ever-growing demand for English language learning 
has given priority to finding appropriate ways to improve this 
language teaching. Many reforms have been implemented to 
ameliorate the status of English in Algerian schools, and the most 
recent educational reform the “Competency-based Approach” 
(CBA) has been adopted since 2012 to cope with globalization 
and to develop the education system as well. And since Project-
based Learning (PBL) occupies a prominent place in language 
curricula around the world today, the Algerian Ministry of 
Education has also adopted it to be part of the curriculum under 
CBA. In fact, PBL can be considered as an integral part of CBA 
and this is clearly stated in the teacher’s book AT THE 
CROSSROADS “One of the most distinctive features of the 
Competency-Based Approach is its integration of project work as 
part and parcel of learning strategy.” The authors also stated that 
“…, it is only through carrying out project work that we and our 
learners can live up to the basic principles of the Competency-
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Based Approach...” (Riche et al., 2011, pp. 26-27). Accordingly, 
the Ministry of National Education applied a project-based 
design, and it became popular especially in EFL classrooms.  
In secondary EFL classes, learners have project works to present 
at the end of each unit of teaching. Those projects are supposed to 
motivate pupils and improve the way they learn the language. 
Learners work to make a final product that includes written and 
oral forms. However, there is a serious problem concerning the 
implementation of this approach in EFL classrooms, which will 
consequently affect its success in Algerian schools. 
Unfortunately, based on the author’s observation as being a 
secondary school teacher for 9 years the project work is not dealt 
with properly either by teachers or learners. Most secondary 
school teachers are not knowledgeable enough about its 
implementation, and most of them consider it a boring and time-
consuming activity. On the other hand, pupils are not interested in 
doing English projects, and most of them prepare their work a few 
days before their presentation even though they have a period of 
almost a month or more to do so. They come to class and they 
barely read the findings from the paper that they have copied from 
the internet.  
Therefore, this research study sheds light on the way PBL is 
addressed in Algerian secondary schools. Becket (2002) stressed 
the significance of studying both teachers’ and learners’ practices 
and experiences to better examine the application of the approach.  
Accordingly, in the present study, we focus on both teachers’ and 
learners’ perceptions, as well as the difficulties that they 
encounter when dealing with English project workshops.  

II - Literature Review 

1. The Project-based Approach 
 During the last 20 years, teaching has extremely changed. 
Learning has moved to the learner-centered approach which 
requires an understanding of learners’ individual needs, learning 
styles, differences, interests and preferences. The emphasis now is 
more on PBL principles that necessitate creativity as well as the 
ability to solve real life problems.  
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Project-based Learning is an approach in which a group of 
learners work on issues of their interest to find solutions and share 
the findings with a wider audience (Wrigley, 1998). It is a model 
of teaching that shifts learning from teacher-centered to learner-
centered.  Diffily (2001) defines PBL as conducting an in-depth 
investigation where the educator prepares research-based tasks 
that should be related to the learners’ personal interests and 
preferences. It gives more control to the pupils who are supposed 
to direct their own learning. In this approach, learners have to 
prepare complex tasks with challenging questions that pave the 
way for developing autonomy through solving real-life problems 
over an extended period of time to get a final product using the 
target language (Blumenfeld,1991; Thomas, 2000;  Diffily, 2001;  
Harun, 2006;  Simpson,2011).   This means that it is a systematic 
teaching learning method that allows learners to interpret, analyse 
and make judgments; it also requires real understanding, 
questioning, planning scheduling, monitoring, assessing, and 
evaluating (Hrun,2006). 
Based on what has been stated above, we can say that PBL is an 
in-depth inquiry-based approach in which pupils have to be 
involved in a long term activity that necessitates a set of complex 
tasks and skills that require planning, preparing, analyzing, 
revising, sharing and evaluating. 
Project Based Learning (PBL) Origins 
Project-Based Learning is not a new educational practice 
(Simpson, 2011). Larmer, Mergendoller, and Boss (2015) spoke 
about its history stating that it dates back to the 16th century, 
where architects, sculptors, and other craftsmen needed to 
practice what they learn in schools in real life, and they were 
given assignments, called “progetti”, to work on churches, 
palaces,…etc. This was the first time when the word “project” 
was used. However, the first scholar who related project work to 
education was John Dewey’s pupil Kilpatrick in the 1918’s.  
Kilpatrick (1918) described it as a “hearty purposeful act” (p.1); 
stating that if a person has a purpose in mind and heart willing to 
do something that needs to go through steps, we can call it a 
project. 
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PBL ideas can also be rooted in Vygotsky’s theory of social 
interaction (Wrigley, 1998), where he emphasized the importance 
of social interaction in learning. These purposeful interactions 
with society, peers, and teachers can help learners, with lower 
abilities, to face the challenges they find in learning (Wrigley, 
1998).  

2. Benefits of PBL 
Several studies have been conducted with the aim to determine 
the importance of applying PBL in EFL classes. 
In 1991, Blumenfeld et al. emphasized the idea that students 
cannot learn appropriately when they are unengaged and bored, 
which makes their learning superficial. So, to motivate and 
engage learners to become creative, autonomous, problem 
solvers, and critical thinkers, researchers have focused more on 
learners’ project works that improve pupils’ learning through 
launching real-life investigations.   
 A study conducted by Yazzi-Mintz (2010 as cited in Larmer et 
al., 2015) reveals that the majority of the informants (high school 
students) complain about getting bored in class due to the 
uninteresting, irrelevant old methods of teaching, and when asked 
about other alternatives, the majority preferred group projects.  
Using PBL in EFL classrooms has a lot of benefits as it allows 
learners to include what they learn in real-life situations unlike 
traditional teaching (Markham, Larmer, and Ravitz, 2003). Being 
passive learners who just pay attention, receive the information 
and repeat it is no longer acceptable (Harun, 2006). Now learners 
are requested to use what they learn in class to solve real-life 
problems, and direct their own learning guided by well-trained 
educators. 
PBL is an efficacious method that facilitates educators’ teaching, 
and prepares learners for college (Larmer et al., 2015).  After 
graduating from secondary schools, students will face courses that 
are more research-based; thus, using PBL in secondary schools is 
the perfect way to accustom those kids to the skills needed for 
courses that necessitate problem-solving, critical thinking and 
decision making skills. Furthermore, this approach prepares 
learners to be future researchers; it can also help them become 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 1 Année :2021 Pp(579 - 596) 
 

584 

 University of Tamanghasset- Algeria                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

independent active members able to discuss and negotiate their 
needs, and evaluate the world around them (Larmer et al., 2015).    
There are multiple steps that help augment the benefits of project 
work. Alan and Stoller (2005) state that both educators and 
learners have first to agree on the theme of the project, set clear 
the project’s final outcome, and negotiate their audience. The 
authors added that teachers and learners then have to construct the 
project’s details, and set learners’ roles and responsibilities. They 
insisted on providing learners with pedagogical activities, 
resources and material depending on the task they are going to 
carry out. Finally, students should gather the information they 
need using different methods, then they have to analyze the data, 
and submit their project to be evaluated by both learners and 
educators (Allan and Stoller, 2005). 
3-Teachers ‘and Learners’ Roles in PBL 
In Algerian secondary education, learners have become passive 
participants due to the traditional educational approaches and 
teacher centeredness. However, the new educational reform PBL 
under (CBA) has come to engage passive learners to be 
responsible for their own learning. The teacher; therefore, 
becomes a facilitator rather than instructor who directs students’ 
learning. In Project-based Learning, the teacher’s role is pivotal; it 
changes from an educator who transmits knowledge, commands 
and directs learners, to the one who guides and facilitates learning 
(Wrigley, 1998).  John Dewey sees that the teacher’s role is 
crucial as teachers create appropriate learning contexts for their 
pupils; design creative projects with engaging topics,   scaffold 
materials, and assess learners’ progress (Larmer et al., 2015).  
Teachers have to be familiar with their learners’ needs and 
interests. In some cases, teachers can even adjust the curriculum 
according to the needs of their learners (Little, 2007). To reach 
this stage, they have to be well trained and equipped with the 
necessary skills that allow them to guide and help learners 
perform their best based on their own choices and interests 
(Wrigley, 1998).  
 Following this, the teachers’ and learners’ roles are then 
interrelated. While teachers guide, learners become active 
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members able to use the target language; they become embroiled 
in the process of education (Simpson, 2011).  
Regarding the literature on implementing PBL in EFL classes, 
studies by ( Wanchid & Wattanasin, 2015; Phuong, 2017) 
explored students’ attitudes towards project activities, and   stated 
that learners had positive feelings toward the English project and 
were aware of its benefits. In another study, Baghoussi & El 
Ouchdi (2019) investigated the obstacles that teachers of exam 
classes face when implementing PBL in the Algerian EFL 
context. The study highlighted the difficulties that EFL teachers 
encounter when dealing with project works, and reported that the 
implementation of this approach is really challenging due to many 
reasons. 
However, it is worth noting that most of the findings regarding 
the implementation of PBL focused on just one side, either 
teachers or learners. The research literature on the subject of PBL 
and its’ implementation and challenges is for this reason limited. 
As a result, this study is an attempt to fill this gap by investigating 
both students’ and teachers’ perceptions toward the use of 
Project-based Learning in EFL classes to better pinpoint and 
examine the obstacles, and find concrete solutions eventually. 
III- Methodology 

1. Method 
In the present study, we opted for the descriptive method. We 
made use of two questionnaires to collect quantitative and 
qualitative data.  
The web-based surveys were constructed using Google forms. We 
placed a link to the teachers’ questionnaire on a social media 
network so that it can be shared, and to attract a wide range of 
respondents from all over Algeria. For the pupils’ survey, a link to 
the author’s school website was placed, with a simple invitation 
for pupils to fill it in. 
We analyzed teachers’ perceptions and challenges as well as 
pupils’ views and difficulties with regard to PBL. Teachers from 
nine cities: Annaba (5), Biskra (8), Chlef (5), Guelma (2), 
Khenchela (15), Oum Elbouaghi (7), Skikda (3), Tlemcen (4), and 
Ain Mlila(1) ) participated in this study. The second questionnaire 
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included fourty four pupils of different levels: 1st year (13), 2nd 
year (25), and 3rd year (06) who study at Elhachemi Bouzidi 
Secondary School, Khenchela. 
2. Aims 
The main aim of the present research paper is to investigate the 
real situation of Project workshops in Algerian Secondary 
schools.  Our purpose is to explore teachers’ views and obstacles 
as well as pupils' difficulties in PBL. 
VI- Results 
1. Teachers’ Questionnaire results 
a. Teachers’ perceptions of the position of project-based 
learning in Algerian secondary schools.  
With regards to teachers’ perceptions of the position of PBL in 
Algerian secondary schools, Table 1. Shows that most teachers 
(90%) agree that PBL is given an important position in EFL 
classes under the Competency-based Approach, and the majority 
(88%) say that PBL gives learners more freedom and control over 
their learning unlike the traditional methods of teaching. 
Furthermore, the number of teachers who think there are 
difficulties in applying the project set in the syllabi make up 
(96%). In addition, (96%) of the informants assert that they really 
need guidance on how to implement PBL under CBA. Finally, 
almost all of the participants (96%) complain about the topics 
presented in textbooks saying that they don’t motivate and engage 
learners.  
Table 1.  Teachers’ perceptions of the position of project-
based learning in Algerian secondary schools.  

 
b.   The implementation of PBL   
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Table2.  shows that the majority of the participants (70%) never 
collaborate when they plan for project work. Most of them (66%) 
rely on the topics available in textbooks, only a minority (24%) 
used to sometimes adapt topics and look for creative ways to 
motivate their learners. Specifically, the majority (64%) report 
that they don’t provide learners with materials and guidance that 
would facilitate their work. In addition, most of the participants 
never devote sessions for their pupils to do their projects in class 
or even check their progress due to shortage of time and the 
overloaded curriculum. In short, most teachers disregard the key 
elements of a successful project work which are: planning, 
creative adaptation, collaboration, guidance, and progress 
checking, which will negatively affect learners’ project 
performances. 
Table2. Teachers’ way of applying PBL. 

 
c. Teachers’ evaluation of project work  
As shown in Table 3 only (30%) of the participants prepare 
special grading rubrics when assessing pupils’ performances. 
Interestingly, most teachers (62%) do not allow for self/peer 
evaluation, and they do take into consideration their pupils’ class 
participation, tests, and exams scores when evaluating their 
completed work. Surprisingly, (74%) of the informants used to 
give shared group grades to motivate pupils to work together , and 
put emphasis on the importance of cooperation. Some teachers 
even want to elude the challenges of individual group member 
grading, and get rid of the difficulty of monitoring who exactly 
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does what. Giving the same mark to all the members of a team is 
unfair; it reduces motivation and enthusiasm, and hinders the 
positive outcomes of group work. 
Table3. Teachers’ evaluation of the project work 

                  
d. Challenges that teachers face when applying project work. 
Fig. 1 shows that the majority of the respondents (34%) declare 
that applying English projects is challenging due to the lack of 
training and guidance on PBL. Some of the informants complain 
about the poor coordination and collaboration between teachers 
while others criticize the topics of the textbooks being boring and 
unsuitable. Some teachers (10%) mention the incredible lack of 
teaching materials and resources that would facilitate the 
application of the approach, and others (8%) say that 
overcrowdedness is a real problem, where teachers have to 
control up to 40 pupils and manage their work. Finally, (6%) of 
the participants claim that PBL is an approach that needs time to 
be appropriately implemented; its application is even harder with 
exam classes due to the extended curriculum and the full 
exhaustive time table.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1. Challenges faced by EFL teachers. 
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e. Teachers’ difficulties with their pupils’ projects 
The difficulties that teachers encounter with their pupils’ projects 
are shown in Fig. 2. A large number of respondents (24%) say 
that their pupils usually present ready-made projects that they 
copy directly from the internet without any addition or 
modification. Others (22%) add that their pupils come to class and 
hardly read their completed work from papers, so it becomes a 
boring reading session. Another group of respondents complain 
about lack of motivation, creativity, critical thinking, and 
problem-solving skills among their learners. In addition to that, 
teachers (14%) notice repetitive team conflicts, and report that the 
majority of their pupils prepare their projects a day or two before 
presenting the work. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure2. Teachers’ difficulties with pupils’ projects. 
  

2. Pupils’ questionnaire results  
a. Pupils’ attitudes towards English projects 

 
Table 4 shows that most participants are not interested in doing 
English projects, this may be due to the nature of topics that 
teachers select, or the way in which teachers launch the project 
and assign team roles. This can trigger negative feelings like fear, 
negligence, and boredom when it comes to project presentation. 
More specifically, more than half of the respondents (65%) are 
unaware of the benefits that projects may provide because they 
believe that projects are for assessment purposes only. However, 
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most of the respondents prefer doing their projects in class during 
school hours under the teacher’s supervision and guidance.     
 

Table 4. Learners’ attitudes towards English projects. 

 
b. Pupils’ preparation of their project work 
As illustrated in Fig. 3, half of the participants prepare their 
project work a day before sharing it with the class, and (47.7%) of 
the informants prepare their work a week earlier. Only a minority 
(2.3%) works on a weekly basis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                Figure 3. Pupils’ preparation of the project work. 
c. Pupils’ presentation and self-evaluation of their projects 
Results in Table 5 show that the majority of the informants 
(86.3%) do not integrate ICT’s in their work. Instead, they just 
copy what is found on the web, without any modification. In 
addition, most of them (86.3%) never meet to rehearse before 
sharing the findings, and it appears that more than a half of them 
(63.6%) tend to depend on some team members to complete the 
assignment. As far as self/ peer evaluation is concerned, 
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respondents (65.9%) declare that they are not allowed to evaluate 
their own or their peers’ work.  
Table 5. Pupils’ presentation and self/peer evaluation 

 
d. Pupils’ difficulties with Projects of English 
The third block presents the difficulties that secondary school 
pupils encounter while doing their English projects. As shown in 
Fig.4, the majority of pupils (27%) struggle to get their projects 
done on time, for their teachers launch the project and then never 
check their work progress. Furthermore, a large number of pupils 
(23%) face difficulties with online information searching, so they 
get confused and can’t decide on which information to take and 
which to leave out. Some learners (18%) complain about the 
topics of their English projects being old- fashioned and boring; 
they even say that this type of topics encourages them to bring 
ready-made information from the web. (16%) of the 
correspondents experience conflicts within their teams; they could 
not decide on team roles, and most of them usually rely on the 
most active member to complete the assignment. Besides, some of 
those pupils add that it is difficult for them to meet outside school 
time. Finally, most third-year pupils   complain about insufficient 
time and full-time tables. So, they prefer to study hard for the 
baccalaureate exam rather than waste time on project work.  
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Figure 4.  Learners’ difficulties with project workshops  
V- Discussion 
Results of the current research paper indicate that secondary 
school educators are aware of the position and importance of PBL 
in EFL classrooms under CBA. They approve that the new way of 
teaching is no more teacher-centered, and that it gives learners the 
steering wheel. However, the current results show that teachers 
are facing a lot of challenges while implementing the projects 
available in English textbooks. This tells us that teachers are not 
knowledgeable enough about how to apply this kind of teaching 
method that is why they need more help and guidance.  
  The pupils’ questionnaire results, on the other side, reveal that 
most secondary school pupils show negative feelings about the 
project of English considering it a boring useless session. They 
are unaware of its importance and the effects it has. They seem 
careless, uninterested, and unmotivated when it comes to project 
workshops, and this is due to several reasons. 
 First, teachers’ answers highlight the total absence of 
collaboration and coordination between pedagogues when 
preparing and planning for project workshops. Collaboration 
plays a significant role in making PBL, and any other 
teaching/learning, successful. When planning, teachers have to 
make sure that teaching trough PBL is delightful and challenging.  
Second, most teachers often use the topics of the textbooks even 
though they complain about it being boring and unsuitable, and 
this what pupils hate the most. They think those topics are old- 
fashioned, boring, and demotivating. Thus, educators should not 
only rely on the text book. They have to adapt and look for 
creative topics that fit the students’ age, interest, and ability so as 
to guarantee motivation.  
Then, pupils seem disoriented when it comes to probing for the 
required information as they find difficulties in doing their 
investigation on millions of different websites and sources. So, 
teachers ought to provide learners with different resources and 
materials, and guide them through online searching techniques 
that clarify what search codes to use in search engines, what 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 1 Année :2021 Pp(579 - 596) 
 

593 

 University of Tamanghasset- Algeria                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

results to pick, and how to limit, analyze and share the 
information according to the objective set for the project. 
Additionally, most teachers do not devote sessions for pupils to 
work on their projects in class; nevertheless, they complain about 
pupils' late preparation, ready-made work and bad performance. It 
is the main reason why pupils forget about the assignment, and 
prepare their work days or hours before handing it. It is also the 
main reason why it turns out into a boring reading session. So , 
keeping a weekly track of the pupil’s work progress changes 
everything.  
Furthermore, teachers rarely prepare special grading rubrics when 
assessing their pupils’ work. Rubrics are important, for they 
contain criteria that let pupils know what is expected of them. 
They also enable teachers to objectively monitor and evaluate the 
performances. Likewise, teachers rarely allow for self or peer 
evaluation, and their learners still see evaluation as an intricate 
part of classroom activity. Self/ peer evaluation raises students’ 
autonomy, and encourages them to be more responsible. As usual, 
teachers often take into consideration pupils’ participation, tests 
and exam scores when evaluating their pupils’ work. This is 
completely damaging to those shy learners who do not participate 
in class but actually do their best to perform well, or even those 
less talented pupils who did not use to get high scores and  work 
well in projects. Correspondingly, educators used to give the same 
grade to all team members, so pupils see that there’s no need to 
put in extra effort since they all get the same mark. 
Finally, the majority of pupils do not know how to deal with team 
conflicts effectively; they feel excluded from taking their real part 
in a team, and view group assignments with suspicion and dread 
as it takes time and effort to arrange schedules and meetings, 
interact, make decisions, integrate the work of group members 
and learn from one another. Cooperation in PBL is compulsory 
and educators had better teach their pupils the art of working in 
groups since cooperation empowers and challenges pupils to use 
the target language to express their views, share knowledge, and 
negotiate matters. It is the only way through which pupils use the 
target language freely. 
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VI- Conclusion and Recommendations 
This research paper has attempted to investigate the 
implementation of PBL in EFL classrooms in Algerian secondary 
schools. The findings of the research study show that Project-
based Learning is not given the importance it deserves in EFL 
classrooms. It reveals that most pupils have negative feelings 
about project workshops of English, and are unaware of the 
benefits that they provide. In a similar vein, the teachers’ results 
uncovered the different problems and difficulties that they face 
when implementing the approach. Close results with the study of 
Baghoussi & El Ouchdi (2019) were obtained. These results 
reveal the challenges that teachers face that include: lack of 
training, collaboration, and pedagogical meetings. They also 
reveal the lack of material that would facilitate the application of 
such activities.  
 Project work helps learners improve the target language, be 
autonomous and gain control over their learning. Teachers should 
change the way they see things first in order to get things 
changed for the best. Learners have huge talents that can be 
discovered if their teachers put them on the right path. Thus, it 
is up to the teacher to change learners’ visions and attitudes, and 
turn failures into opportunities that lead to great accomplishments.   
Based on the previous discussions and research studies, we 
suggest the following key elements that would help improve the 
results of project activities in Algerian secondary schools and 
maximize its benefits:  

 The Algerian Ministry of Education had better devote 
more pedagogical meetings, seminars and training 
sessions to guide teachers on how to implement the project 
based pedagogy effectively. We also insist on 
collaboration between teachers when planning for pupils’ 
projects. 

 Teachers have to devote sessions to let their pupils work 
on their projects in class, provide them with the necessary 
materials, sources, guide them and check their progress as 
frequently as possible. They should also try different 
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cooperative learning models and techniques in order to 
engage pupils and raise their motivation to learn. 

 Teachers should urge their pupils to share their final work 
with other classes, friends, or even parents. They can 
organize a special day for project presentations, prepare 
certificates or small prizes for the best work and ask pupils 
to record and share online.  

 Finally, educators should take advantage of social media 
services to get in touch with their pupils (the responsible 
of each group) to frequently check the work of each 
member and make sure they are in the right direction. 
Pupils will like it and it will improve the teacher-learner 
relationship and build trust.  
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Abstract:  
Engaging the students in their writing process becomes recently a focus that is 
as important as the content we teach. Problem-based Learning (PBL) is one 
approach that could bridge the gap between the learners and their writing 
process through enhancing group communication wherein each individual 
tries to reflect to a given real-world situation, making  reasonable decisions to 
construct a coherent piece of writing. In an attempt to keep in pace with the 
21st century requirements, online-PBL (O-PBL) can be used as an alternative 
approach that aims to develop what is already in existence. Aiming to measure 
the impact of O-PBL on improving the students writing abilities, a pre-
experimental research was conducted with 38 second-year students enrolled at 
Tébessa university. Results revealed a significant increase in the students’ 
written performances and an eagerness toward managing problems in an 
online educational space.     
Keywords: Group Communication; O-PBL; PBL; Writing. 

 

 

مثلها مثل احملتوى  أصبحت فكرة إشراك الطالب يف عملية الكتابة يف اآلونة األخرية نقطة تركيز مهمة     

بالتايل يعد التعلم القائم على املشكلة منحى مناسب ميكن أن يسد الفجوة بني املتعلمني . الذي نعلمه

ميّكنه  د يف موقف واقعيأن يتأمل كل فر  وعملية الكتابة من خالل تعزيز التواصل اجلماعي حيث يفرتض

يف حماولة ملواكبة متطلبات القرن احلادي والعشرين، . من اختاذ قرارات معقولة لبناء قطعة كتابية متماسكة

                                                           
* Karima Achouri. karima.achouri@univ-biskra.dz  
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ميكن استخدام التعلم القائم على املشكلة عرب اإلنرتنت كمنحى بديل يهدف إىل استكمال وتطوير ما هو 

مت إجراء دراسة حبثية جتريبية  حتسني قدرات الطالب الكتابية علىا إىل قياس تأثري هذا األخري سعي .موجود

للطالب  ةبايف أداء الكت حتسن حمسوسكشفت النتائج عن  . السنة الثانية يف جامعة تبسةطالباً يف 38مع 

 .وعن ميوهلم على إدارة اإلشكاالت يف جمال تعليمي قائم على شبكة اإلنرتنت

التعلم القائم على  ؛ عرب اإلنرتنت  التعلم القائم على املشكلة  ؛ يالتواصل اجلماع :الكلمات املفتاحية

 .الكتابة ؛ املشكلة

 

I. Introduction 
Recently, attention in English as a Foreign Language (henceforth, 

EFL) teaching and learning context has shifted from teacher-based 
approach to student-based approach. This shift can be seen in the way 
teachers are trying to equip their students with some possible learning 
materials that could help them to be self-reliant and enhance their sense 
of life-long learning as well. Student-centeredness can be seen in 
different learning methods, collaborative learning method is among the 
best examples that falls within the tenets of the students-centered 
approaches. This latter, can be applied in diverse ways of teaching and 
learning. PBL is one way to provide support to enhance collaborative 
skills, it is through it, that learning problems could be collaboratively 
solved. Those problems often come within a real-world framework as a 
context for learning (Cheaney & Ingebritsen, 2006). What matters most, 
here, is the flexibility of this model in making it possible to be applied 
across “different subjects and disciplines” (Savin-Baden, 2000, p. 3), in 
the sense that it can be applied in all aspects of language learning in 
general, and in writing classrooms in particular. So, as the writing skill 
is communicative in nature, collaborative work in writing classrooms 
seems to be central as it focuses more on the cyclical nature of such 
skill. Owing to the fact that in most writing classrooms, learning 
through a PBL approach often causes some temporal and physical 
problems that is the reason why, teachers and students alike seem to be 
reluctant toward learning and teaching through such model. So, taking 
into account those constraints, we seem to be urged to think about some 
alternatives that could overcome the existed problems. As a way to 
adequately respond to those constraints, the PBL flexibility enables the 
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teachers to go beyond the conventional physical context (e.g., 
classrooms) so that the different in-class  activities can possibly be 
achieved in an online mode of communication leading to the occurrence 
of the so-called O-PBL which, in fact, does not give too much thought 
to both; the “here” and the “now”. 

So, as this changing time of globalization has increased the 
abilities of distant communication, and as the integration of any forms 
of that distant communication remains to be a trend that has been 
recently put into practice in language classrooms, it was therefore, felt 
important to make a valid conclusion to confirm the results of previous 
studies concerning the potential use of O-PBL in the field of language 
learning, most precisely in EFL writing classrooms. Accordingly, the 
main aim of the present study was to see the effect of O-PBL on 
developing second-year university students’ writing level in terms of 
vocabulary, organization, grammar, and mechanics. Given to this, the 
following question has been addressed: 
1. Does the experience of learning through O-PBL help the students to 

develop their writing abilities with due regard to vocabulary, 
organization, grammar, and mechanics? 

 Building on the above stated research question, this study states 
the following alternative hypothesis (H1) along with its parallel null 
hypothesis (H0). 
1. H1: There will be a significant difference in the students’ writing 

before and after the integration of O-PBL in terms of vocabulary, 
organization, grammar, and mechanics. 

2. H0: There will be no significant difference in the students’ writing 
before and after the integration of O-PBL in terms of vocabulary, 
organization, grammar, and mechanics. 

II- Literature Review 
II-1. Writing   

As it has already been mentioned, writing as a major component 
of any language learning, has a collaborative nature. This nature lies in 
giving focus to the purpose of any piece of writing and to the 
importance of the intended audience (Kern, 2000). So, having a 
readership in mind is a social action itself. In practical terms, it is the 
act of interacting with an audience that gives birth to meaning and even 
influence quality writing; that is the reason why teachers have to drive 
their students to work collaboratively in order to negotiate meaning. In 
this respect, Bruffee (1984 p. 642) has claimed that; 
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… our task must involve engaging students in conversation 
among themselves at as many points in […] writing […] process 
as possible and that we should contrive to ensure that students’ 
conversation about what they […] write is similar in as many 
ways as possible to the way we would like them eventually to 
[…] write. The way they talk with each other determines the way 
they will think and the way they will write 
That quote has emphasized the importance of involving the 

students in their writing process by managing tasks that can help them 
to negotiate their abstract thoughts before putting them on papers.  
II.2. Problem Based Learning (PBL) 

Through the course of time, the concept of learning through 
managing problems has been gradually introduced in the field of 
education. Generally speaking, PBL is based on the belief of the “want 
to know” as the students will be stimulated to solve those problems 
which are based on reality (Harper-Marinick, 2001; Ngeow & Kong, 
2001; Savin-Baden, 2007). This method of learning takes into 
consideration “the challenge of making students’ thinking visible” (Tan, 
2004, p. 7). It is through interaction and team work that students would 
collaboratively demonstrate their ideas in order to build meaningful 
learning outcomes. So, being a collaborative approach allows all the 
classroom members to be involved in team work; including weak, 
intermediate and excellent students, it is then an “ideal for 
heterogeneous classrooms where students with mixed abilities can pool 
their talents collaboratively to invent a solution” (Delisle, 1997, p. 7). 
From a cognitive standpoint, PBL embraces the use of metacognition 
and self regulation (Tan, 2004) as the act of managing problems 
requires a deep understanding of the situation at hand, which itself 
requires a number of cognitive processes and mental activities (Tan, 
2003). Certainly, PBL works within five cognitive principles, 
individuals; therefore, can learn with such model through (1) having 
some prior knowledge about the given topic as it can determine the 
amount of information that can be proceeded, (2) the activation of that 
prior knowledge by the use of special cues within the context under 
study, (3) the way in which that knowledge is organized must be related 
to the given situation, (4) the ability to activate the prior knowledge in 
the long term memory, and finally (5) the elaboration of that prior 
knowledge in a collaborative discussion (Schmitt, 1993). Given to the 
previous principles, it can be said that PBL has a direct link with “the 
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realistic situation” (Loyens, Kirschner, & Paas,  2011, p. 6) and the 
already existed knowledge. In this case, one could say that within the 
principles of the PBL model there is an obvious shift in the three 
dimensions of language learning (the teacher, the students, and the 
content to be taught). The following figure better demonstrates that 
shift, 

 
Figure 1. A comparison between the TM and PBL-M 
The source. Tan, 2003, p. 12 

It can be seen that in the Traditional Model (TM) of teaching the 
two major focus are both the teacher and the content learning, while the 
learner is just a knowledge receiver or a “spoon feeding figure”. 
However, in a PBL-Model (PBL-M) the major focus is the student 
him/herself being the only problem solver, wherein the teacher becomes 
just a “guide on the side” rather than a “sage on the stage”, whereas the 
content takes the shape of a problem-based tenor. In this model, the role 
of the teachers occurs at the very beginning by providing the students 
with the necessary guidance whenever it is needed until the students 
gain “full independence” (Barrows & Tamblyn, 1980, p. 9). 
II.3. Online-Problem Based Learning (O-PBL) 

Since we are living in a digitalized world, we need to redefine the 
way of teaching and learning in order to keep up with the intended 
outcome of the 21st century. As a point of fact, the concept of problem 
solving can be used in an online-based environment.  The idea of O-
PBL is quite simple, so what is used to be conducted in a face-to-face 
mode is now going to be done in a Virtual Learning Environment 
(VLE) through the use of the synchronous instant-messaging forums 
which are under the umbrella of Computer-Mediated Communication 
(CMC). Before the discussion moves on, a small account should be 
given to CMC. This mode of communication is concerned with any 
human to human interaction that happens in an online mode of 
communication through electronic devices (Herring, 1996), either 
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asynchronously (at a different point in time) where the individual need 
not to be logged simultaneously, or synchronously (in the same period) 
where the individuals need to be logged simultaneously (Mills, 2006). 
So, managing electronic communication for the sake of conducting 
some PBL activities could “empower students to engage in electronic 
collaboration” (Watson, 2004, p. 193). In such a way, O-PBL offers 
more (a) flexibility to the students, (b) enhances both the pedagogical 
and the technological experience of students, (c) works well for 
interprofessional learning (d) integrate diverse learning resources,  (e) 
promoting collaboration beyond the classroom borders, (f) reduces the 
students’ isolation and provide more support, and (g) offers the students 
the choice of when, what and how to learn (Savin-Baden, 2007). 

So, regarding the previous small account concerning PBL and O-
PBL, a clear-cut line has to be presented between both of them. One 
major difference between both concepts lies in the way the group 
members are interacting with each other. In the traditional PBL model, 
the students are obliged to meet in a face-to-face mode of learning 
either in or outside class time, whereas in an O-PBL model, the 
interaction takes place in an electronic mode either synchronously or 
asynchronously regardless the “when” and the “where”. The 
synchronicity calls, primarily, “for spontaneity and give-and-take 
between group members with immediate feedback” (Cheaney & 
Ingebritsen, 2006, p. 9), while the asynchronicity “provides more time 
for the individual research required for to a student to fulfill his or her 
role in the group, and also stimulates reflection on the relevant issues 
the group is discussing” (ibid.). Another concern has to do with the role 
of the teacher. In the traditional PBL, the teacher acts as a monitor that 
guides the situation from distance without being fully dominating the 
group, whereas his role becomes much more harder in an electronic 
sphere as the process becomes more difficult and time-consuming. 
Another consideration must be directed to the student him/herself, in an 
O-PBL environment the student requires a great amount of intrinsic 
motivation as the context of learning is totally different. Students 
requires large amount of motivation because once at home they are not 
going to exclusively focus on their learning but rather on other personal 
issues (house-work, family, entertainment and so many other 
occupations) (Cheaney & Ingebritsen 2006).  
III. Research Methodology Design 
III.1. The Choice of the Method  
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As the researchers in the present study are interested to measure 
the impact of O-PBL on developing the students’ writing abilities, it 
was seen appropriate to conduct an experiment to reach such an aim. 
However, since within the domain of social sciences, it is almost 
difficult to conduct a true experimentation due to the human 
complexities (Hatch & Farhady, 1982), a quasi-experimental design 
seems to best fit both our objective and the nature of our context. 
Thereby, we have opted for the one-group pretest−post-test. Within that 
design, we have measured a group of students on the dependent variable 
(writing) before introducing the experimental manipulation (O-PBL). 
Following that manipulation we have measured again the group 
performances in order to make an account for differences between the 
pre-test and the post-test scores (Cohen, Manion, & Morrison, 2018). 
III.2. Participants 

The study was comprised of 38 students enrolled in Cheikh Larbi 
Tebessa university at the department of Letters and English language 
during the academic year 2019/2020. The subjects of this study were 
chosen conveniently because the convenient sampling technique seems 
to be the most appropriate one as the participants were already available 
(Best & Khan, 2006). Their age varies from 18 to 28 years old. They 
seem to share the same academic background as they have taken the 
same written expression course during their first year. Technologically 
speaking, the participants have been identified as having advanced 
technological skills toward the use of Instant Messaging (Facebook 
Messenger). Broadly speaking, students with that age are generally 
belonging to the digital native generation. A generation of young people 
who have been grown up in the technological era (Dingli & Seychell, 
2015). As such, we could expect satisfactory outcomes in further steps 
of the present research.   
III.3. Procedures 

Overall, the suggested treatment lasted for six weeks in general. 
The first two weeks (6 hours) have been mainly devoted for the training 
on PBL, and the remaining weeks (four weeks, that is, 12 hours) have 
been dedicated to the intervention. In those two weeks, the researchers 
have raised the students’ awareness toward writing within a PBL 
model. Showing them the difference between writing under the 
umbrella of that model and writing under the conventional teaching 
model. The rationale behind this, was to make the students realize that 
their learning would be more practical if they focus more on developing 
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different skills (teamwork and problem-solving skills as a case in point) 
that could help them as future citizens to hold out in the present 
interconnected world. Prior to the intervention, being ourselves the 
investigators and the appliers of the intervention, we have created seven 
groups in the Facebook Messenger (see figure 2 below) so that every 
thing would be under our control.  

 
Figure 2. Sample of a Facebook Messenger Group 

As a first step toward the intervention, we have followed Burch 
(2000) cycle of learning which consists of four main stages; the 
problem, initial analysis, research, and reporting. As far as the problem 
is concerned, it has been presented in a form of  pictures (see figure 3 
and 4) upon which the students wrestle to identify the target topic (the 
intended writing assignment).  

 
Figure 3. Topic one 

 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 1 Année :2021 Pp(597 - 618) 
 

605 

 University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 
Figure 4. Topic two 

So, once they determine what will be discussed, in terms of 
deciphering and interpreting the intended topic behind the picture, they 
“actively participate in their learning” (ibid.). As the problem stage 
seems to be very critical, several characteristics have been taken into 
account to ensure sufficient scaffolding for effective brainstorming. 
Those characteristics can be narrowed down into five main dimensions 
as raised by Loyens, Kirschner, and Paas  (2011) who have claimed that 
problems in a PBL activity “must build on prior knowledge, elicit 
discussion, stimulate SDL (Self-direct Learning), encourage knowledge 
integration and transfer, and be relevant for the students’ future 
profession” (p. 8). Actually, when prior knowledge is minimal, nothing 
could be expected from the students, hence the brainstorming would be 
difficult, if not impossible. The students prior knowledge can only be 
retrieved when the problem can elicit discussion through the use of 
specific cues. Accordingly, in order to elicit discussions that could 
further activate the students SDL, ill-structured problems (a problem 
that does not contain sufficient information to solve it or it cannot be 
solved at all) were often used in order to stimulate the formulation of 
the learning issues, because within such kind of problems, various 
solutions can be generated (ibid.). We have been also careful to provide 
problems that should help the students make a link between what they 
have already acquired as knowledge and the given situation (the 
available knowledge). Problems have been relevant as well to their 
future profession (ibid.).      

With the second stage, or the initial analysis stage, the students 
have been supposed to answer three main questions; “what is known”, 
“what is needed”, and “what should be done”. What matters most here 
is the collaborative way through which the students have constructively 
explored and answered the aforementioned questions. By answering the 
first question, the students have activated their prior knowledge by the 
help of the special cues that have been presented in the provided 
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pictures. For example, the metaphorical long nose which represents 
“lying” has been used as a special cue in that case, and the cartoon of 
Pinocchio as a case in point has been supposed to be the students’ prior 
knowledge. So, these two concepts have been considered to be the 
starting points upon which the students have tried to convert “the 
hidden message” (the problem) into a meaningful text. 

Having collecting enough information concerning the subject 
matter, the second question tends to target what type of essay writing is 
needed to be adopted in the given situation (descriptive, narrative, 
expository, or argumentative writing). Answering the last question; 
however, has helped the group members to make a preliminary outline 
to their essays as each one of them has been assigned to write a part of 
the essay (introductory paragraph, the body, or the concluding 
paragraph). After having collaboratively answering the three questions, 
the students have started to perform what they have previously agreed 
upon in terms of outline. Reaching this stage does not mark an end to 
the problem solving activity, but rather, it was sometimes the beginning 
of a new identification to some issues. It is, with this stage, that the 
students “come to recognize researching as a skill, as a means to an end 
of managing problems competently. In this way students teach 
themselves” (ibid.). As a last stage in the cycle, the students have been 
able to solve the given problem by reporting their works with their own 
words in a form of a coherent essay.  
 As far as grouping is concerned, the researchers have grouped the 
students heterogeneously, in that, every single group was composed of a 
number of students with varied levels; weak, intermediate, and 
advanced ones. We have intended to create groups of five and six 
students as groups with that number tend to be more controllable 
(Brown, 2000), and vital to ensure the effectiveness of the PBL strategy 
in an online mode (Savin-Baden, 2007). From an intellectual 
perspective, grouping with due regard to that heterogeneity would help 
lower-level students to acquire some knowledge from their higher-level 
peers whose level will be enhanced as well from the peer-to-peer 
discussion. Grouping heterogeneously, then, can “maximize the breadth 
of experiences and academic skills available to the group” (Cheaney & 
Ingebristen, 2006, p. 2). Group learning can also help the students to 
“develop skills at […] organizing, working as a team, negotiating, and 
critiquing”. 
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 Before the discussion moves on, it is worth mentioning that since 
the nature of the current study has been undertaken within a web-based 
sphere, some minor modification has been made in order to adjust the 
PBL model  with the objective of the current study. So, concerning the 
training stage, it has been achieved in a face-to-face environment as the 
concept of O-PBL shares the same fundamental with the traditional 
PBL; providing only the necessary technological skills. So, even when 
we have aimed to digitalize the PBL model, we have tried to keep 
working under the same principles so as to remain consistent with the 
prescribed framework to obtain the same success (Pluta, Richards, & 
Mutnick, 2013).  

It is worth mentioning that our role as instructors during that task 
becomes electronic-moderators (henceforth; e-moderators), wherein we 
have been directing the students’ learning in an online mode of 
communication. We have tried to intervene whenever necessary to help 
the student not to deviate from the intended objective of the activity. 
III. 4. Instruments 

Trying to reaching the objectives of the present endeavor, 
answering the addressed question, and confirming the formulated 
hypotheses, we have used two main data instrumentations, a pre-test 
and a post test which have been set just before and right after the 
manipulation of the suggested treatment. Following the post-test, a 
post-treatment interview has been conducted with five students to elicit 
specific points concerning their perceptions about using O-PBL. It 
should be noted as well that prior to the intervention, an interview has 
been conducted with the participants to identify the writing aspects that 
the students consider as the most difficult in writing. As far as the post-
treatment interview is concerned, a focus group interview has been used 
as a supplementary mean to help us getting full insights and 
understanding the students’ online experience.  

So, before the discussion carried on, some points concerning our 
choice of the focus group interview and the number of respondents as 
well need to be clarified. The rationale behind our choice has been 
related to the nature of the current study itself, since our study has been 
implemented within a collaborative tenets, it would be consistent if we 
conduct a focus group interview as such kind of interviews is usually 
achieved through a group discussion.  As far as the size of the group is 
concerned, we have conducted it with just five students, because we 
have been convinced by the fact that groups should be small enough so 
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that everyone would have an opportunity to share his/her insight and 
quite large to obtain a diversity of perceptions (Krueger & Casy, 2015); 
that is why groups of five students have been seen workable.   

In a nutshell, this research paper has followed a mixed-methods 
approach, which is basically used to address “… both the ‘what’ 
(numerical and quantitative data) and ‘how or why’ (qualitative) types 
of research questions. This is particularly important if the intention of 
the researcher is really to understand different explanations of 
outcomes” (Cohen et al., 2018, p. 33), and since the quantitative data 
have been collected first, and further clarified with qualitative data, we 
can say that this study was purely explanatory (Fraenkel, Wallen, & 
Hyun 2012).   
IV. Results and discussion   

Before we go any further, it should be noted that the students’ 
writing essays have been corrected with due regard to the four writing 
components (vocabulary, organization, grammar, and mechanics) where 
each one of them has been attributed to the mark of five, hence, the 
scoring was out of twenty. 
IV.1 Quantitative Data Analysis 

Quantitatively speaking, data obtained from both tests (pre-test 
and post-test) were interpreted through calculating the two mean scores 
(M), the standard deviation (SD), and the paired sample t-test. The 
calculation has been made by the help of the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) version. 23. It should be recalled that, since 
each participant has been tested before and after the implementation of 
the suggested intervention, we have then two related samples of scores. 
In this case, a paired sample t-test has been considered to be the most 
appropriate statistical test (Gray & Kinnear, 2012).  

After we have obtained the scores of both tests (pre and post-test), 
a comparison between the two mean scores has been made (see table 1).  
Table 1. 
Difference in Means Scores between the Pre-test and the Post-test 
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Results have revealed that the mean score of the pre-test was 
9.2737, and that of the post-test was 12.0066 with a standard deviation 
equal 0.79438 and 1.41956 respectively. The difference between the 
two mean scores equal 2.7329 which indicates a noticeable significant 
statistical variation in the students’ achievement in both conditions, that 
is, before and after treatment. This initial result could ensure to a far 
extent the efficacy of the planned strategy in enhancing the four writing 
aspects (vocabulary, content, grammar, and mechanics).  

To further confirm the obtained result, a paired sample t-test has 
been ran (see below). From table 2, we can see that the t value= -9.229 
which correlates to a degree of freedom df=37 which has been 
significant at α =.000 which is lower than the p-value α = 0.05. It 
should be reminded that in social sciences the p value (α) is set at 0.05. 
This latter, indicates that there is 95% probability that the difference 
between the two mean scores of the same group did not occur by 
chance. So, since the Sig. value is lower than the p-value, we can safely 
say that the students’ writing achievements in the four writing aspects 
have significantly improved after the treatment application.  
Table 2. 
Paired Sample Test 

 
To get a detailed assessment toward the four measured 

components, we have calculated the mean score of each component 
individually before and after the intervention to see if the suggested 
treatment has led to a significant statistical improvement in every single 
area (see below). 
Table 3. 
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Mean Scores of the Four Writing Aspects in The Pre-test and the Post-
Test 

 

 So, as it can be seen from table 3, the mean score of vocabulary 
in the pre-test was 2,3750 while that of the post-test was  = 

3,1513. Concerning organization, its mean score in the pre-test was  = 

2,3882, while in the post-test was  = 3,3684. The Grammatical aspect 

had a mean score equal  = 2,3684 in the pre-test and  = 2,9605 in the 

post-test. The mean score of the mechanical skills in the pre-test was  

= 2,5921, while in the post-test was  = 2,5263. Remarkably, there was 

a slight improvement in the three first components which indicated the 
success of the O-PBL in enhancing the students writing abilities. 
Whereas, in the last component (mechanics) we have noticed a modest 
regression in the students’ performances, a setback with a difference of 
(-0.0658).  

The obtained data from table 3, can be graphically interpreted to 
better display the difference between the mean scores of the four above-
mentioned writing criteria. So, the situation is better presented in figure 
5, 
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Figure 5. Compartive Analysis between the Four Writing Components 

Generally speaking, figure 5 clearly showed an apparent 
difference between the students’ achievements in both the pre and the 
post-test. As far as the vocabulary aspect is concerned, we can see that 
the students scores in the post-test were higher than those recorded in 
the pre-test with a difference in means equal to 11% which seems to be 
a significant percentage. As for the organizational skills, the students 
appear to record higher achievements in the post-test compared to to the 
pre-test scores with 14% difference in means which is absolutely a 
considerable difference. The same thing has been found with grammar, 
where a meaningful difference between means estimated with 8% has 
been documented. Till this point in researh, we can say that the 
suggested treatment has positively affected the students’ performances 
in the aforementioned areas. Coming to the mechanical skill 
achievements, yet there was a very small regression, but we still could 
say that the students’ record appeared to remain stable as the difference 
in means was equal to 0.0658 which itself does not indicate too much 
diverengence in their written performances. To us, the obtained findings 
might be attributed to the short period of time allotted to the 
intervention, that is, within that short span of time, students seemed 
unable to raise their level of achievement concerning this problematic 
area. For that, we can assume that if much time was given to the 
implementation of such strategy, more satisfactory outcomes will be 
recorded. On the basis of the above-mentioned data, it might be 
concluded that, the obtained results clearly denoted that the significance 
difference has not been attributed to chance or other extraneous factors 
but just to the applied treatment. 
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The statistical analysis of the students’ pre-test and post-test has 
been taken as an answer to the addressed research question stated 
earlier: “Does the experience of learning through O-PBL help the 
students to develop their writing abilities with due regard to vocabulary, 
organization, grammar, and mechanics?”.  

So, since the study findings have revealed a significant difference 
at the significance level less than α < 0.05 in the mean scores of the pre-
test and the post-test of the target group after the involvement in an O-
PBL writing experience. Accordingly, we can safely say that our 
question has been positively answered.  

Having in mind the afore-stated statistical findings, we have been 
able to say that the suggested treatment has proved its efficiency in the 
writing classroom. So, the fact that we have obtained a significant 
difference between the two mean scores (before and after treatment) has 
allowed us to confirm the H1 and reject the H0. The H1 that has 
suggested that there will a be a statistical difference between the two 
mean scores after treatment, while the H0 has indicated that there will 
be no difference so far. 
IV.2. Qualitative Data Analysis 

Qualitatively speaking, the researchers have conducted the 
interview to further validate the quantitative data. So, owing to the fact 
that this kind of ‘reporting’ has an “introspective” nature (Wallace, 
1998, p. 37), in this regard, the participants have been supposed to 
report data about themselves. In order to interpret the gathered 
materials, this study has used the coding approach as a process through 
which data have been broken into small units, categorized altogether 
and interpreted under three main dimensions: 
a. Common Drawbacks of PBL 

Given to the fact that the traditional PBL had different drawbacks 
that have been raised by the participants; that is the reason why they 
have perceived O-PBL in a positive manner. According to them, this 
new way of learning has overcame to some extent these drawbacks. 
Due to the fact that these activities are naturally time consuming. Time 
has been classified among the major obstacle. Most of the interviewees 
have reported that discussing their writing in the classroom has never 
been sufficient, they have been obliged at each time to extend their 
meetings outside the classroom official time in order to carry on what 
they have started. Doing so, has led at each time to another problem 
which was the non-availability of some peers who usually “escape” (as 
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they have reported) from such synchronous face-to-face conversational 
activities, either because of some occupations or because they are 
reluctant toward such kind of social activities because of some 
psychological traits (shyness, for example) or even to their negligence. 
As opposed to PBL, O-PBL has been seen as a remedial way through 
which the participants had this opportunity to network together 
depending on their personal schedule. So, within that model they were 
‘flexible’, they did not use this term, but they have referred to the fact 
of being able to manage their projects according to their personal, 
academic, or professional occupations. From this small account, we can 
say that O-PBL has bridged some gaps left by the traditional PBL.  
b. Digital-based PBL 

Under this dimension, the interviewees have reported that with 
the internet connectivity, their writing assignments has been 
productively achieved by a simple tap from their keyboards without 
having to physically attend. They have claimed as well, that with the 
help of their Facebook-Messenger group, they have been able to 
network together and to seek access to information in a synchronous 
mode. They have further added that within a digital dimension, 
whomever had an internet connectivity can have an access to the group 
community. So, we can say, now, that the divergence of this digitalized 
world have broken the geographical and the temporal boundaries. No 
more thought are going to be given to the physical space and to the 
temporal constraints. 
c. Comfortable Learning Space 

Our interviewees have reported that the context of Web 2.0 
technology, has offered them with a comfortable learning environment 
through which they have been allowed to be engaged in less threatening 
discussions. It has also increased their learning productivity; wherein 
they have became more “talkative” as opposed to face-to-face 
discussions through which they have been used to remain silent and 
even hesitant just in fear of being interrupted by that kind of classmates 
who usually tend to compete for speaking right. The following excerpt 
better clarifies what has been reported, 
[Excerpt, student 3]: 
“….talking in Messenger…helped me a lot in being eager to share my 
ideas with my peers than I usually did, no one could see me, no one 
could interact me just because I had not properly articulated some 
words… I had more time to search for the appropriate vocabulary, I had 
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more time to deeply think about what I’m going to say… Messenger 
conversation has also helped us to eliminate the turn-taking way of 
discussing with which I actually felt uncomfortable”.  

Given to what has been said, we can say that the Facebook 
Messenger group has eliminated some hindrances that usually appear in 
a face-to-face PBL such as; the “when”, the “where”, and even the 
“how” which stands for the way in which the students achieve their 
learning debate.  

Considering the qualitative data, we can say that most students 
have been uncomfortable with the traditional classroom discussion 
which most of the time leads to unwelcomed debates because of the 
students’ focus over the surface features (the correct pronunciation as a 
case in point) and neglect the main focus (e.g., the peer-to-peer 
discussion).       
V. Conclusion 

The findings of this study showed how the experience of O-PBL 
has led to an increase in the students’ scores and how it has affected 
their perceptions as well. From the obtained data, the researchers have 
identified several challenges that usually appear in a face-to-face PBL. 
These challenges have been covered with the concept of learning 
through managing problems in an online mode of learning. The 
aforementioned challenges have mainly to do with attendance, time, 
and scheduling issues. Given to the fact that many educationalists are 
always defending old ways of teaching in general and in managing 
problems in particular, it has been seen appropriate if we put forward 
some practical recommendations that could be taken into account in 
further studies by future researchers and teachers. 

Since this changing time of globalization has increased our need 
in creating a suitable atmosphere, our responsibility, as teachers has 
been increased as well. So, trying to adjust the teaching process within 
the 21st century framework, demands not only that we acknowledge 
recent instructional practices, but also to have that ability to control 
some extraneous variables that might contribute either in the failure or 
the success of the intended concept. What we want to say, in this case, 
is that before engaging the students in an O-PBL activity, teachers have 
to consider some important factors including the learners’ dimensions, 
preferences, aims, and purposes of the pedagogical activity (Fitzpatrick 
& Donnelly, 2010). As a practical matter, working through online-based 
approaches require a deep understanding of the educational settings. 
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Teachers, therefore, are required to take into account all the previous 
factors in order to ensure to some extent the success of such mode of 
learning. Taking the learners’ preferences as an example, implies two 
major dimensions; the learners’ familiarity with the suggested online 
platform and their eagerness toward the intended strategy principles 
(e.g., collaborative tasks). As far as the first dimension is concerned, 
that is, the students’ familiarity with the proposed online forum, Lee 
(2009) has claimed that “it is essential to provide students with 
sufficient training, so that they become comfortable with new tools” 
(p.437). So, making sure that the students are competent users of the 
target application, could facilitate the designed plan, that is, there would 
be no need to provide them with some training about how to 
appropriately use the suggested online tool. In this case,  teachers would 
gain extra time that might be invested in other steps. Concerning the 
second dimension, teachers need to raise the students’ awareness 
toward the importance of being involved in a social environment of 
learning by identifying the possible skills that could be acquired. In the 
same respect, teachers have to appropriately prepare the students by 
explaining the notion of collaboration in an online-based environment 
in order to avoid the hostile debates that usually appear in such social 
activities. They should emphasize some appropriate ways of discussions 
“… such as questioning each other, sharing resources, co-operating 
rather than competing, learning to value teamwork, accepting diverse 
perspectives and enjoying the possibility of disagreement and conflict 
as a means to team and individual learning” (Savin-Baden, 2007, p. 56).  

With regard to the research method, it has been felt the urge, to 
acknowledge some limitations that have been recognized during the 
realization of this paper. First and foremost, we have not been able to 
randomly assign two groups of individuals to participate in the study 
due to some administrative restrictions and because have worked under 
the umbrella of the quasi-experimental design; within which it has been 
impossible to create new groups while there have been intact groups 
(already available groups). We have been obliged as well to work with 
that small sample size; that is the reason why the generalisability of our 
findings has been limited to some extent. Perhaps, further research 
should be undertaken to explore the suggested treatment by using a 
more convinced sampling technique and a larger sample size to yield 
more conclusive results. 
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Time shortage have been also identified as a major problem. We 
have been restricted by this latter in early stages of the research, most 
precisely during the training process. In fact, six hours seem not to be 
sufficient in our context where English is not the students’ first 
language since in this context the students are in need of careful 
guidelines and directions. Yet, the subjects under investigation have 
already dealt with this strategy in previous learning stages; however, 
those few hours have remained not to be enough to validate the 
reliability and the authenticity of the obtained data. In fact, at that time, 
it was impossible to us to schedule extra sessions to make some training 
tutorials because of our workload and the learners’ daily life 
commitments. More researches are then needed to account for the 
aforementioned constraint.  

The researchers have been also unable to conduct this study for a 
longer period of time because at this stage of learning (second year) 
students have been supposed to deal with essay writing in the second 
semester which is much shorter than the first one. Further researchers; 
therefore, are invited to usefully explore the proposed intervention in a 
longer period of time (e.g., the first semester of the third year). 
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Abstract: 
 This paper explores the need to integrate translation in teaching English 
for Specific Purposes within the training that technicians of L’Algerie 
Telecom Company in Saida undergo. Indeed, the present study aims at 
shedding light on the effectiveness of implementing translation in 
teaching technicians who represent the sampling of the study in hand. 
As for data collection instruments a questionnaire was addressed to the 
technicians and An interview was conducted with the responsible in 
charge of the training to collect quantitative and qualitative data. The 
results revealed that translation is misused by trainers; it is rather used 
without any appropriate technique or strategy. Hence, the purpose of the 
paper is to suggest effective and suitable English training program in 
which translations takes the lion share as means of teaching English for 
Specific Purposes at the workplace. 

Keywords: English for Specific Purposes, technicians, translation, 
English training 
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ألهداف  ،اللغة االجنليزيةالرتمجة يف تدريس يهدف هدا املقال إىل تسليط الضوء على ضرورة إدماج 

ة سعيدة على وجه الشركة اجلزائرية لالتصاالت يف مدينب تقنينيالخاصة يف عملية تكوين 

ي شركة اجلزائر تقنيمت اختيار استبيان موجه إىل قد لوسائل مجع البيانات ف بالنسبة. اخلصوص

املسؤولة  مع مقابلةضافة إىل اإلب ،من جهة ين يعملون يف اجلناح التقين للمؤسسةذلالتصاالت ال

يف شركة اجلزائر لالتصاالت  تقنينيأفضت النتائج إىل أن ال .ؤسسةعن عملية تكوين عمال امل

غياب  نأإال  ،رتمجة كوسيلة للتدريسفيه ال تندرج الذي يستفيدون من التكوينبالرغم من أ�م 

مما يؤدي  ،ه اللغةذوحاجتهم لتعلم ه هؤالء التقنيني يبقى عائقا أمام  متطلبات ةمناسب إسرتاتيجية

ه الدراسة إىل اقرتاح برنامج تكوين ذلك �دف هذل.  كفاء�م اللغويةلى حتسنيإىل عدم قدر�م ع

اليت ه العينة من العمال و ذلفائدة هيعتمد على الرتمجة كوسيلة فعالة للتدريس  ،يف اللغة اإلجنليزية 

 .متكنهم من تطوير مهارا�م اللغوية

 
 

. Introduction  
 After the dominance that English has achieved as a language 

of communication over all fields, a new approach within this 
language started to spread in different domains; it is English for 
Specific Purposes henceforth (ESP). In Algeria, for instance, ESP 
began to invade the higher educational field where it is now 
taught academically in most of the specialties. Then, due to the 
wide spread of computerization and because it has unified people 
everywhere to learn English as a global language, ESP has 
quickly shifted to the occupational setting in most of the 
companies in Algeria. It is worth noticeable that today many 
managers seek to up-date their employees’ English competencies 
in order to catch up the path with foreign organizations and be 
competitive as well. As a result, English training for human 
resources is now crucial. Hence, integrating ESP within 
workplace training has become a MUST. 

As for the present study, technicians who are working in the 
technical body of L’Algerie Telecom Company (AT) in Saida 
undergo a workplace training in which English for Specific 
Purposes is integrated as a subject matter, yet they still face 
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difficulties to improve their competencies in both spoken 
communication and written communication. For that reason, the 
study in hand intends to identify the main reason (s) of that 
weakness and to suggest fruitful solution so that the respondents 
may improve their English performance. The research paper has 
the following research questions: 

● What type of English program suit the technicians’ needs, 
wants and interests? 
● What measures ought to be taken so that the English 
training be beneficial for both the technicians and their 
company? 
● Can translation serve technicians in their workplace 
training? 
In accordance with the research questions the following 
hypotheses are suggested: 
● Since the respondents are working in the technical service, 
they would need English for their software needs.  
● AT technicians work is mainly related to technology then 
they are aware of their English needs. Among the fruitful 
measures to be taken is to involve the trainees in selecting 
their English program through conducting needs analysis.  
● Translation has improved successful results in teaching non-
native learners and this may be the case of technicians as non-
native trainees. 

. ESP and its implications 
 .1.ESP interpretations 

English for Specific Purposes or in short ESP has come into 
birth since the early 1960’s. Indeed, this approach has emerged 
due to the specific needs that learners have demonstrated in 
learning English as (Mackay and Mountford, 1978, p. 4) state that 
ESP is “generally used to refer to the teaching of English for 
clearly utilitarian purpose”. This approach was first meant with 
teaching/learning field, in this vein Harmer (1983, p. 1) defines 
ESP as “…situations where the student has some specific reasons 
to learn a language”. Hence, ESP has developed its own 
methodology, material and syllabus as Hutchinson and Waters 
(1987, p. 6) argue “Both ESP learning situation and the target 
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situation will influence the nature of syllabus, materials, 
methodologies and the procedures of evaluation". 

From another perspective, ESP is seen as an approach of 
learning the language particularly by adult learners who are 
workers, in this sense Mackay and Mountford (1978) claim that 
ESP is a form of teaching English for utilitarian purpose that is 
defined with reference to some occupational demands such as 
telephone operators, civil airline pilots, in vocational training such 
as technical trades and some academic or professional studies 
such as engineering and medicine. 

In short, though scholars have not agreed on a common 
definition of ESP, what is clearly understood that this approach is 
deeply related to the teaching/learning of specific elements in the 
language that are grounded on the needs of learners. 

.2.Historical Review of ESP 
Actually, there are three common reasons to the emergence of 

ESP (Hutchinson & Waters, 1987), the demand of a new world, 
revolution in linguistics and focus on the learner. These factors 
paved the way to the emergence of teaching ESP in the early 
sixties. The demand of "a brave new world" was due to the 
expansion of science, technology and economics in addition to the 
economic power of the United States in the post world war have 
resulted in the dominance of English on the international scale.  

Moreover, English teaching moved out of the educational 
establishment to a demand to fulfill the needs of the new 
generation of learners who knew why they needed to study 
English and the major reason was business. 

-A revolution in Linguistics occurred because of the radical 
change that appeared in the linguists researches; while their 
previous researches were based on describing the features of the 
language, instead they began to focus on the way in which 
language is used in real communication for instance, in the late 
1960s and the beginning of 1970s, there were many attempts to 
describe English for Science and terminology(EST). (Hutchinson 
and Waters, 1987) state that one of the discoveries was that 
spoken and written English vary that is to mean given the 
particular context in which English is used, the variant of English 
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will change which resulted in the variation of the language 
according to the different situations then it was the language 
instructions which meet the needs of the learner in specific 
context that shaped the language in use. 

-A focus on the learner's learning was given because the 
learners were seen to use different learning strategies, employ 
different skills and be motivated by different needs and interests 
so; more importance was given to the ways in which learners 
acquired language. 

.3.Characteristics of ESP 
Being influenced by Strevens (1983), Dudley-Evans (1997) 

has divided English for Specific Purposes into absolute and 
variable characteristics. 
    Table 01: Absolute and Variable Characteristics of ESP 

 
. Training at the Workplace 
In any occupational context, employees represent Human 

Resources. Nevertheless, the latter is more practical and formal. 
Indeed, the success or failure of any company or organization is 
depending on the quality of its Human Resources. In other words, 
the essential element for developing any company is the role of 
the people in the organization. Therefore, to ensure good 
outcomes and increase productivity for the company training 
human resources to up-date their professional and language 
knowledge at the workplace is crucially required in order to be 
creative and competitive with other companies either national or 
international ones. 

In this vein, Price (2007) states:  
  « All the decisions, strategies, factors, principles, operations, 
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practices, functions activities and methods related to the 
management of people as employees in any type of 
organization ; all the dimensions related to people in their 
employment relationships : and all the dynamics that flow from 
it : all aimed at adding value to the delivery of goods and 
services ; as well as the quality of work life for employees and 
hence helping to ensure continuous organizational success in 
transformative environment »  ( p 30-31) 

Price has stated the most important criteria related to the 
management of employees at any work place and that ensure 
employees satisfaction on one hand and organizational success on 
the other hand. Besides, training employees at the workplace is an 
important factor that influences employees’ skills, abilities and 
attitudes. It also helps up-date their professional performance with 
the advance of technology and enables them to manage the 
functions of the newly technical equipment. 

In this vein, Armstrong (2006) states that Performance means 
what and how people achieve it. Hence, Performance refers to all 
what is affective in matter of knowledge, skills and competencies. 
In other words, having high potential employees does not mean 
that they will succeed. Yet, they must know what they have to do 
and how to do it. That is why training experts often use the phrase 
“workplace learning and performance”. 
 .1.Training benefits 

Training in the workplace has a central meaning in the 
discussion of the role of Human Resources in any organization. 
Training is the key reason for success because there is a 
continuous change in the strategies of the management of any 
company and L’Algerie Telecom must go hand in hand with these 
changes. Technicians in L’Algerie Telecom have a direct 
connection to the company's quality of service and to the 
Company's technological investment. For that reason, managers 
should have adapted training programs for the benefits of their 
employees as well as for the organization because training: 

√ Increases confidence and motivation. 
√ Decreases risks because well trained employees can use 

the equipment without waste. 
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√Brings a sense of security and therefore reduce labor 
turnover and absenteeism. 

√Involves the employees in the change process and provide 
them with the skills needed. 

√Enhances their responsibility and therefore increase pay 
and promotion 

√ Improves the availability and quality of the staff 
.1. a. Language skills at the workplace 
During the 1960s, 1970s and 1980s, training employees 

focused on the writing side only. Then focus shifted to “spoken 
interaction” including spoken interaction and oral presentation 
and this gave the four skills (listening, reading, writing and 
speaking) full attention. Later on training has covered “business 
communication skills” including socializing, telephoning, 
meetings, oral presentations and negotiation. Hence, work place 
training evolution kept up with advanced communication 
technologies such as “telecommunication, computer network and 
video conferencing” (Dudley-Evans and St John, 1998, p. 13) 
which is the case of technicians in L’Algerie Telecom Company. 

.2.Training Program Design 
   In any organizational setting, success depends on whether the 

company trains its employees or not for workplace training gives 
employees the skills they need to perform well in their jobs. 
Training may involve a multi-week period that is why designing 
the suitable program must carefully be planned. Therefore, the 
best design might be as follow: 

√ Plan a detailed training outline. 
√Include (in the program) the training factors that motivate 

employees to both learn and apply what they learn in the 
workplace. 

√ Choose the right and suitable content (books, exercises 
and activities). 

√ Provide the needed material (Ipad, workbooks, power 
point slides, course activities and web and computer-based 
activities). 

√Decide about the schedule so as not to disinterest 
employees (full day training is not as effective as half a day or 
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three-fourth a day). 
√Appraise and reward employees for using the new skills 

they acquired during their training. 
√ Involve the trainees in designing the program through 

conducting a needs analysis. Yet, What does needs analysis 
mean ? 

Needs Analysis is one of the important criteria which were 
adopted and validated in ESP. Target Needs and Learner Needs 
analysis is considered as the corner stone of English for Specific 
Purposes that leads to a very focused course, Dudley-Evan and St. 
John (1998). On his side, Jordon (1997) proposes that Needs 
Analysis should be the first step to divide syllabuses, courses, 
materials and even the type of teaching and learning that takes 
place, thus the learner's purposes are placed in the central position 
within the framework of needs analysis. Furthermore, clear 
distinctions are made by (Hutchinson and Waters, 1987) to 
distinguish between Target Situation Needs (what the learner 
needs to do in the target situation) and Learning Needs (what the 
learner needs to do in order to learn). They break Target Needs 
down into three categories: Necessities, Lacks and Wants. 
Necessities are" what the learner has to know in order to function 
effectively in" the target situation" (Robinson, 1991). Lacks are 
the "necessities the learner needs". Wants are "what the learner 
wants or feels he needs" 

. Translation in Teaching ESP at the Workplace 
Previously, translation had its own status in teaching foreign 

languages to non-native speakers through the Grammar 
Translation Method. It has, for a long time, served the 
teaching/learning field so much that good outcomes could be 
achieved by learners. Later on, it was ignored and disfavored for 
years as Widdowson states “Translation has long been in exile” 
(2003, p.160). Yet, after the rapid spread of English for Specific 
Purposes which is mainly devoted to both academic and 
occupational settings translation has come back to the surface for 
the important role it plays in improving learners’ language skills 
namely; listening, speaking , reading and writing. At last, 
Translation has established itself as “a fifth skill” in the 
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classroom. 
Several researchers tried to highlight the importance of using 

translation in teaching EOP. Yakhlef (2012), for instance, could 
demonstrate the significance of using translation in teaching 
vocabulary and collocations for words frequently have more than 
one meaning as they may be used in different contexts. Besides, 
Leonardi (2010) work focused more on the need to teach the 
characteristics of business and financial texts in matter of their 
cultural terms so as the learners can boost the comprehension of 
such texts. Among earlier studies, Widdowson (2003) claimed 
that translation activities are mainly recommended for advanced 
level learners which is the case of the respondents of the study in 
hand. 

Like teacher/learner context, trainer/trainee at the workplace 
also requires using translation as a technique in teaching 
communicative activities and tasks. Within the scope of the study 
in hand, translation would certainly serve and facilitate leaning 
English for Specific Purposes for the technicians who have shown 
a great interest in learning ESP. Accordingly, translation can be 
taught through a variety of tasks such as role playing, drilling, 
games, etc. 

.  Data Collection Instruments 
For data collection intruments, a questionnaire and an 

interview were applied for the present research. The questionnaire 
was addressed to the target respondents; technicians in AT 
company whereas the interview was conducted with the manager 
in charge of the in-service training of the employees. Hence, the 
collected data for the present study was both quantitative and 
qualitative. Indeed, both questionnaire and interview have 
completed each other in a way to have an insight view of 
employees’ English training context. What comes next is an 
analysis of the collected data.  
 .1. Analysis of Questionnaire A 

As far as AT technicians are concerned, among 100 technical 
employees there were a total of 35 technicians. Yet, only 30 
respondents have filled the questionnaire and returned back with a 
percentage of 85.71%.The results of the planned questionnaire 
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which comprised two rubrics (personal information and impacts 
of integrating translation in the training on employees’ opinions) 
revealed the following results: 

 
           Table 02: Respondents’ Personal Information 

 
From the table above, it can be noticed that there are more men 

than women who are working as technicians and this due to the 
difficult tasks related to them. Besides, most of the respondents 
are aged between 30 and 40 which mean that they are young and 
ready to undergo training and learn more. Whereas, the majority 

have more than 10 years of experience with a percentage of 80% 
which is advantageous for them; that is to mean they are expert in 
their field so as to undergo an English training which will help 
them investigate their knowledge through the use of another 
language. In other words, they will be able to improve their 
professional skills; the aim that AT Company seeks to achieve. All 
the characteristics of the sampling in the present study 
demonstrate that the respondents may improve successful results 
in the case the English training is well organized in matter of 
selecting suitable program, implementing a good strategy to use 
translation as a means to teach that program, providing the needed 
materials and designing effective courses followed by planned 
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oral and written tests. 
  The next table is about the technicians’ opinions about the 
training they undergo. 
             
              Table 03: The Need of Translation in the Training  
The table above clarifies that though technicians have 
demonstrated a remarkable acceptance to learn English in their 
training using translation. More than 65% have explained that 
they could not achieve their goals through the training courses 
they have done. Yet, according to the respondents among the 
obstacles they face is the lack of suitable practice when learning 
through translation, more than 60% said that the translation tasks 

do not match their needs nor their wants or interests. For that 
reason, it seems important to take the respondents’ demands into 
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consideration. 
.2. Analysis of the interview 
As it was mentioned earlier, the interview was conducted with 

the responsible in charge of training employees in AT Company in 
Saida. It is important to mention that the interviewee was helpful 
and the interview lasted for one hour. A preplanned list of 
questions was useful as a guide though some questions were 
added and some others were modified as the interview was semi-
structured. In order not to forget the details, with the note-taking a 
record was used in order to save the responses and re-listen to 
them several times. 
The first point that was tackled was about the timing of the 
training, the interviewee replied that the timing was suitable for 
the trainees as they undergo an in-service training that is to mean 
that training is part of their work. Indeed, their workplace training 
begins from 9 p.m to 2 p.m and lasts for five days each semester. 
Another question was about the availability of the materials, she 
replied that all the needed materials were available such as 
computers, data shows, videos, etc. 
The third question concerned the trainer’s qualifications; the 
interviewee assured that among the required criteria to be a trainer 
in the company is to be well qualified in English. Moreover, the 
trainer herself undergoes English trainings. Yet, she often faces 
difficulties with the trainees for they are not able to express 
themselves in English and this was her response for the fourth 
question. According to the responsible in charge of the training of 
employees in AT Company, technicians show a high level of 
motivation when it comes to a matter of English workplace 
training because they are aware of the importance English plays 
in improving their tasks as they also know that English is more 
and more required in the field of telecommunication that is why 
having a good level in English would certainly have positive 
effects on the outcomes of technicians in their jobs. Yet, the lack 
of a suitable English program lies as an obstacle for both the 
trainer and the trainees. In fact, the trainer makes remarkable 
efforts in designing English courses for the benefits of the trainees 
but this is still not enough to fulfill their needs, wants and 
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interests. About using translation in teaching English to trainees, 
as she made several class observations, the respondent explained 
that the trainer‘s role is limited to training and not to design a 
whole training program in which a variety of activities and tasks 
may be taught through translation. Hence, translation use is very 
limited because according to her designing a suitable practice 
goes beyond the trainer’s ability for it requires the participation of 
different parties such as experts in the field of telecommunication, 
stakeholders of the company and experienced teachers of 
language. This may be noticed through the tests results 
technicians get in spoken and written tests by the end of each 
training period. Indeed, the respondents do three types of 
assessment: oral tests, written tests and both but because of their 
low competency, their results are weak which affects their 
psychological readiness to learn English, their interest and their 
motivation negatively.  
The respondent showed us a chart and said that The results 
technicians get at the end of each training reflect their real level in 
improving their English competency in mastering spoken tasks 
and written ones. Indeed, 25% of competency in oral English 
means that the respondents are unable to represent their company 
in an international conference. Besides, 30% of competency in 
written English refers to the need for a rich and suitable program 
that may help the respondents to be able to confront the new 
demands of the telecommunication expertise among which 
English competencies are crucial. Actually, there is a clear call to 
integrate translation in training the respondents in order to help 
them ameliorate their language skills and improve their feedback. 

. Conclusion 
To conclude, the present study main purpose is to pave the way 

for further researches because training employees whose work 
requires English at the work place is still neglected by researchers 
and needs too much importance in order to ameliorate the status 
of English language particularly in the economic sector.    

Indeed, after having tested the hypotheses through submitting a 
questionnaire that was addressed to the technicians in L’Algerie 
Telecom Company as a case company in addition to an interview 
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that was conducted with the manager in charge of the training, the 
results revealed that English for Specific Purposes (ESP) is 
integrated in training AT employees particularly the technicians 
who are the case of the present study. Yet, there is a mismatch 
between the trainer and the trainees. In other words, the trainer 
prepares a program which is, according to her point of view, 
suitable for the demands of the telecommunication field. Besides, 
technicians require for an English program that can be specific to 
their technical work like software applications and hardware 
(equipments) in addition to the terminology that they need to 
know in order to solve any problem that may occur while 
installing any material and this cannot be achieved unless 
translation tasks are implemented within the English program 
which is devoted to the technicians at their workplace. 

Therefore, to overcome this problem, here are some fruitful 
suggestions of different kinds of tasks that may help the 
respondents to learn and practise at the same time such as gap 
filling, match in pairs, translating short passages that are related to 
computer software and hardware, searching for the synonyms and 
opposites of some terminology, etc. Indeed, AT technicians need 
to improve their reading and writing skills more than speaking 
and listening. Thus, firstly, practice should imply the translation 
of the needed vocabulary (words in isolation). Secondly, 
proposing short technical texts such as computer and its 
components, input, output and storage peripherals to be translated 
may help respondents refine their knowledge because they are 
supposed to translate according to the context. As far as English 
vocabulary is concerned, learning English collocations and 
compound words will help them acquire more vocabulary where 
as the writing skill; trainees may practice it through gap filling as 
a start and move on to more difficult tasks like ordering 
statements and writing short passages using translation. 
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.  Appendices 
1. The questionnaire: 
I would be thankful if you respond to the following questionnaire, 
this is for your benefits in conducting the English training you 
undergo in your company (you can respond in English, French or 
Arabic) 

A. Rubric one: ( Tick the right answer) 
-Gender:    Female   /    Male 
-Age:   10   / 10 -20 / 20-30   /    30 
-Job experience:   10   / 10-20 / 20-30 /   30 
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B. Rubric three: (Tick the right column) 
-This training course has achieved my individual goals. 
-It helped me acquire a deeper understanding for my job. 
-My attendance helped me rise my English performance level. 
-My readiness helped me perform well in the training course. 
-The creation of an appropriate training environment rose my 
motivation. 
-The organization of the training courses in its specific timing 
helped me. 
-The trainer is an expert in his area of competence. 
-He responds in respect of the trainees’ needs. 
-The number of the trainees is appropriate. 
-The program matches my needs, wants and interests. 
The symbols which are abbreviated in the table are: 
SD (Strongly disagree) / D (Disagree) / DL (Disagree little)  
AL (Agree little) / A (Agree) / SA (Strongly agree) 
2. The interview: 
I would be grateful if you accept to conduct an interview and 
respond to some questions about the workplace English training 
your software employees undergo. 

A. Rubric one:  
           -Is the timing of the English training your employees 
            undergo suitable for them?  
           - How about the materials? Are they available? 
           -Is the trainer well qualified in English? 
           - Is the English program available? 
           - Does the trainer face any difficulty in her teaching? 
           - What kind of difficulties she faces? 
           - Are trainees motivated when learning English? 
           - Does the trainer integrate translation in her teaching? 
   B. Rubric two: Statistics about their tests results 
           - Do the trainees have English tests? 
           - What skills are they assessed in? 
           - How are the results they get from their English       
             assessment? 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 1 Année :2021 Pp(635- 648) 
 

635 

 University of Tamanghasset- Algeria                                                  اجلزائر  -تامنغست ةجامع

The Meaning of Absence in Yvonne Vera’s Under the 
Tongue and Calixthe Beyala’s, Your Name Shall be 

Tanga 
اب في روايتيدراسة معاني الغي  

Yvonne Vera’s Under the Tongue and Calixthe Beyala’s, 
Your Name Shall be Tanga 

*MELLOUK Rebeh1, MEHDI Rachid2 

  2مهدي رشيد , 1ملوك ربح 

1 Mouloud Mammeri University (Tizi Ouzou), 
2 Abderrahmane Mira University (Bejaia), 

Email r.malouk@univ-soukahras.dz 
 

Rec. Day: 09/11/2020 Acc. day: 16/01/2021 Pub. day: 30/03/2021 
 

Abstract:  
 Rape and incest are canonical concepts in the representation of sexual abuse 
in South African fiction where the female body is transgressed. Calixthe 
Beyala’s Your Name Shall be Tanga and Yvonne Vera’s Under The Tongue 
reveal the unethical perceptions of the female body accentuated through the 
social, historical and cultural rituals of female oppression and subversion. 
These women authors problematize silence as they convey their female 
protagonists’ traumatic sense of victimization and pain and represent 
‘absence’ as a reality rooted in their psychological struggle. Silence and 
absence are very telling images because they mean emptiness and strongly 
reflect the social and emotional damage these females suffer. Throughout this 
article, I want to study the different meanings of ‘absence’ conveyed in these 
novels as protagonists, Tanga and Zhizha, forced to silence when struggling 
with the violent forces of rape and incest. 
Keywords: Absence, Silence, Sexual abuse, the feminine body. 
 

 

 وسفاح االغتصاب يعترب ، إذاملرأة ضد اجلنسي االعتداء عن منطية صورة افريقيا جنوب أدب يعكس      

 Calixthe.  املغتصبة هويتها يعكس منتهك كيان أنه على املرأة جسد تعرف اليت املفاهيم من القرىب

Beyala و Yvonne Vera روايتيهما خالل من Your Name Shall be Tanga   و 

Under The Tongue من تربز واليت األنثى جلسد األخالقية غري التصورات عن الكشف حتاوالن 
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 ،"الصمت" إشكالية الكاتبتني من كال تناقش. املرأة لقمع والثقافية والتارخيية االجتماعية الطقوس خالل

 نضاهلن يف متجذر كواقع" الغياب" مفهوم عكسن لبطالت والصدمة بالعنف اإلحساس ينقلن حيث

 واحلسي االجتماعي التفكك بقوة تعكس" الذايت الفراغ" ملعين معربة جد صور" الغياب"و الصمت. سيالنف

  .املرأة منه تعاين الذي

 اليت واهليمنة الروايتان، تناولتها اليت" للغياب" املختلفة املعاين دراسة ارتأيت املقال، هذا خالل من    

  .صمت يف اجلنسي االعتداء و النفسي العنف جما�ة على البطلتني ُأجربت

 اجلسد اجلنسي، االعتداء الصمت، الغياب،: المفتاحية الكلمات

 
Introduction:  

Female sexuality is a focal concern to many writers who draw 
attention to women’s unvoiced experiences of sexual abuse in stories 
based on the body as a metaphor for existence. The body is one of the 
realms within which social vices are performed and transgression is 
marked. Misconceptions of the body disfigure the meaning of sexuality 
and form a culture of transgression that embodies different perceptions 
of sexual violence and define women’s state of being « as “other” and 
also as marginal, silent, absent from the public sphere, confined in 
private spaces »1 (d'Almeida, 1994, p. 22) .  Writers and theorists stood 
against the perception of “women’s rape by culture” 2, (Muponde, 2002, 
p. 95) which came of prominence in south Africa especially in 
Zimbabwe and Cameroon, and decided to change the dominant mode of 
dehumanizing the female body by showing that the rhetoric of pain 
these women embody in their suffering is best represented through 
different images of silence and absence. Defeating silence and voicing 
pain is women’s biggest challenge to change one of the rituals of 
oppression made possible through absence, the cultural hegemony of 
patriarchy and sexual violence. In theorizing the gendered meaning of 
sexual violence, South African scholar Naylor Nikki asserts that “The 
intension of gender-based violence is to perpetuate and promote 
hierarchical gender relations. No matter how the violence is manifested 
it ultimately serves the same end: the preservation of male control and 
power…sexual violence is thus seen and contextualized as a form of 
social control.”3 (Naylor, 2008, p. 7) 

Readings in South African fiction differ in evoking the trauma of 
black women caught within the dilemma of rape and incest and their 
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struggle to survive the figurative and literal meaning of their 
victimization that society adopts. Consequently, the literary study of 
incestuous abuse is a clear representation of a social phenomenon of 
violence strongly found an echo among different theorists who raised 
the tension over the liability of society in women’s sexual abuse as 
sociologist Vikki Bell maintains that “[S]ociologists and 
anthropologists have traditionally regarded incest as disruptive of the 
family and therefore disruptive of the social order. By contrast, 
feminism has suggested that, paradoxical as it may seem, incest is 
actually produced and maintained by social order: the order of a male 
dominated society”4 (Bell, 1993, p. 57). Therefore, the feminist 
discourse held in Under the Tongue and Your Name Shall be Tanga 
reflects the writers’ commitment to re-envision the feminine body and 
urge us to question what does absence embody and how did both 
authors portray its traumatic influence in defining the body and female 
sexual being? 
1. The volatile entity of the body 

The violated female body is a site of conflict in which the 
destabilizing discourses of oppression ,that deny women their 
femininity and self-agency, are reflected and hence the struggle to cope 
with the pain of emptiness and transgression introduces a society full of 
disturbing meanings of repression and destruction the reason why 
women « were considered passive participants in rape, which was 
somehow a natural aspect of their social existence ».5 (Kowaleski-
Wallace, 2009, p. 475)This passivity is best represented by Yvonne 
Vera and Calixthe Beyala as they introduced two different female 
protagonists who suffered from incest and struggled differently for 
healing. Beyala narrates the development of Tanga’s sexual life as she 
was raped many times by her father and forced to prostitution by her 
grand-mother. 

 Although Tanga wanted to marry Hassen, her man, and dreams of 
making a family with him, he refused because Tanga can no longer 
claim her body as her own. But Vera introduced Zhizha as a weak, 
traumatized child who couldn’t bear the reality of sexual violation and 
found refuge in silence. In narrating incest, both Yvonne Vera and 
Calixthe Beyala try to give voice to pain embedded in different 
experiences of loss, absence and victimization. Therefore, to challenge 
the dominant culture of sexual violence and passivity, south African 
writers have inscribed to women the role of militant figures to rebel 
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against the debilitating forces of life that brought them within the 
traumatic circle of rape and incest; to revolt against the subversion of 
their voices by creating « a feminine language that struggles to 
undermine the dominant phallogocentric logic » (Kowaleski, 2009, p. 
325) that used to define their social existence. Hence, their repressed 
voices reflect a vision of absence through which victimization and 
silence are defined.  
2. Absence and Female Victimization  

One of the shared images deeply evoked in the novels of Yvonne 
Vera and Calixthe Beyala is absence enacted mainly through the calling 
of memory to « convey a sense of escape from the entrapment of 
language, traditional cultural memory and history »6 (Muponde R. &., 
2005, p. 197). Memory in Your Name Shall Be Tanga and Under The 
Tongue embodies an aggressive past of violence and holds within a 
mixture of feelings of loss, distortion and deception that summarize 
black women’s sense of sexual and psychological victimization. The 
particularity of revealing memory in their novels indicates the damage 
’silence’ has caused to these women as they suffer a reality of a violated 
body. Given to this reality, Ann Cahill, a professor on feminist 
philosophy, through her book Rethinking Rape asserts that “to violate 
the sexed body of a woman in a way that is laden with political and 
sexual meanings is to attack the integrity of her person”7 (Cahill, 2001, 
p. 14) which forms her sense of being and wholeness. 

 The theorization of female sexual abuse as predominantly cultural 
defines transgression as a cultural performance in a patriarchal society 
where male sexual power is seen “as a cultural absolute”8 (Dworkin, 
1981, p. 23). Rape in both novels is not just about revealing female’s 
disfigured meanings of sexuality and identity it also questions how 
male’s ideology of subjugation and the “sexual connotations of rape had 
made of brutality, its sheer violence and destructiveness, virtually 
invisible” ( Cahill,2001, p. 20) 

Throughout the narrative course of the novels, both authors offer a 
close reading to a damaged social reality of existence -both of Tanga 
and zhizha - caused by the loss of self as the first motive towards « 
nothingness » and strengthened by absence that reflects different 
images of loss like the loss of identity, faith in oneself and in society 
stressing on the fact that memory is the only refuge when absence 
pervades. Absence in both novels evokes family as a source of trauma 
in which visions of chaos, abundance and restlessness offer meanings of 
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rupture, question father/mother-daughter relationships and narrate the 
challenging dilemma of victimization in women’s lives and reflects 
those complicated moments of struggle for « a language of agency » 
(Kowaleski, 2009, p. 589) that is going to liberate their voices .  

Remarkably both protagonists lost their sense of belonging to a 
normal family in which the absence of their mothers left a huge 
emotional gap and helped in their rape; an embedded « distrust of 
sexuality that takes mothers away from their daughters, and young 
women's dread of the snare of motherhood »9 (Shaw, 2004, p. 38). Both 
Vera and Beyala evoke absence differently but they share visions of 
pain and silence. Narrating memory in these novels emphasizes the 
protagonists’ metaphors of psychological entrapment within « the 
contours of a violent past »10  (Flanagan, 2002, p. 338) that kept them 
from overcoming their suffering and sense of exclusion and marks the 
absence of a’ present of their own’; a present « that remains essentially 
colonial and is characterized by its inability to sustain itself except 
through repeated acts of violation »11 (Jolly, 1992, p. 44) 
3. Absence of voice in Under the Tongue 

Yvonne Vera achieved much recognition as a Zimbabwean 
woman writer who has devoted her fiction to reconfigure the social 
misperceptions of women’s bodies and the nation’s debilitating past of 
colonialism. Remarkably both the body and the nation are key concepts 
used metaphorically in her fiction to comment on the social fabric of the 
African historical and cultural existence within which women struggle 
for recognition against the forces of sexual abuse as a form of 
oppression because their “violated bodies can be understood as 
disturbing scars on the texture of the nation, a trope that captures their 
ambiguous position of simultaneous belonging and not-belonging to the 
nation”. 12 (Toivanen, 2010, p. 6) Breaking the rules of social taboos 
and voicing sexual transgression is a challenge that reflects Vera‘s 
tendency of thinking and revolt against female victimization and silence 
that stripped women their femininity and made them feel a sense of 
brutality. Vera’s portrayal of rape, silence, abortion and victimization in 
her novels is to narrate how silence changes these women’s course of 
life and made them “fail in their pursuit of their desire to understand 
their own bodies”13 (Hunter, 1998, p. 80) the reason why Vera asserts 
that “ I am against silence…The books I write try to undo the silent 
posture African women have endured over so many decades.”14 (Soros, 
2002).  
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As a feminist writer, she fought against women’s suppressed 
voices felt mainly in her novels Without A Name (1994) and Under The 
Tongue (1996) where she portrays silence as a paralyzing way in 
mending the wounds of rape and incest arguing that in « the African 
context, spoken word still belongs to a masculine sphere that women 
cannot easily access, and that writing can provide women with a space 
for intervention » (Toivanen, 2010, p. 3). In Nehanda, Butterfly 
Burning and The Stone Virgins, Vera’s focus on the body is aggressive 
and metaphorical for it is portrayed as an arena of conflict that reflects 
the nation’s war for cultural and political liberation. Vera’s artistry in 
weaving events and telling about silent pains is reflected in her choice 
of different female protagonists whose despair and struggle are 
manifested only in their inner world. A technique brings forth internal 
monologue as the best way to voice their deception and bring readers 
closer to their suffering and sense of trauma. In commenting her 
successful imagery of pain, Vera states "I always need to be anchored in 
such a way that I am inside a character, seeing this fragmented or 
fractured world, and how-usually a woman-is trying to bring pieces 
together in her mind, to choreograph her life” (Muponde, 2002, p. 219). 
But despite her hope for liberating women’s voices, she still believes 
that women’s agency is manipulated by sexuality and motherhood is 
one of the images of victimization. 

Winner of the 1997 Commonwealth’s Prize for best novel from 
Africa, and two years later won the prestigious Swedish literary award 
‘‘The Voice of Africa’’, Under The Tongue is a novel about Zhizha, a 
victim of incest who longs « to forget the thunder of departing 
innocence » 15 (Vera, 2002) .  Vera’s focus on evoking absence in this 
novel is to prove that sexual abuse is not just about male’s sexual desire 
but rather it is the product of different discourses focal in shaping 
Zhizha’s social world. The absence of Zhizha’s innocence is a feeling 
that seizes her sense of being and narrates her loss of self because 
“[i]ncestuous assault prepares the girl child for conventional femininity, 
a life for accepting subordination to the males around her” (Bell, 2002, 
p. 67). Zhizha’s experience of rape reflects a social paradigm of 
masculinity embodied in her father’s brutal sexual desire that forced his 
daughter to muteness. Vera’s traumatized protagonist manifested her 
pain and survival through silence as she evokes:  

Father whispers an embrace of lightning. I bite hard on my 
tongue….My voice is crumbling and falling apart and spreading 
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through his fingers. My voice hides beneath rock…My voice is 
lost. Astray. Salt spreads through my eyes….My voice blinded. 
My voice wishing to escape. My voice pulled from its roots, 
dug from sleep. My voice falling. My voice empty and 
forgotten. My voice slips in a dying whirl that grows small and 
faint. My cry is stolen. (UT, 2002. p 123) 
Zhizha’s absence of voice is the authors focal concern, 

because in revealing her muteness, the protagonist  has chosen  
strong words like  ‘falling apart’, ‘ beneath rock’, ‘ blinded’, 
‘empty’ , ‘forgotten’ and ‘ stolen’  just to lament the damage 
within and reflect her sense of trauma and state of chaos in which 
language is no more a viable weapon for healing. In narrating 
rape, there is a very telling figurative image when Zhizha said« 
Father has drunk the forbidden water from the sea, swallowed the 
deep unknown things of my growing » (p. 125). The forbidden 
water is her ‘body’ and drinking that water is ‘incest’. The water 
of the sea is forbidden, it doesn’t give life and so is her body 
normally it doesn’t give pleasure to her father’s sexual desire. A 
child still doesn’t know the meaning of life that her body 
represents. Through incest, Muroyiwa, the father, disfigured his 
daughter’s passion of childhood and stole the hidden things that 
are going to make her a woman because Zhizha. “[t]he female 
child represents a challenge to his authority and must be 
subdued”16 (Cossins, 2000, p. 59). Muroyiwa’s figurative 
meaning of absence is best represented through his inability to 
preserve his image as a normal loving father who gives more than 
life to his daughter who, in her turn, defined her trauma when she 
said « I lost the song of my growing » (UT,125) that her 
grandmother taught her. Muroyiwa embodied the role of the 
oppressor as he violated the social norms of family and 
parenthood and exercised his masculinity on Zhiza’s fragile body. 

Interestingly, narratives of silence, suffering and absence 
in Zhizha’s life have as meaning a struggle for reconciliation with 
herself and with the social forces that dominates her family. 
Zhizha’s reaction to the pain inflicted in her body is manifested 
through the different allegorical use of « earth », « darkness », « 
light » and « water » that emphasizes Vera’s use of nature as a 
cultural embodiment of being, survival and healing; an image 
strongly evoked in the character of the grandmother as she “cries 
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to the stars and the shadows and the mysteries of the earth” 
(p.131) the pain of victimization and the absence of voice that “ 
vanishes into the darkness” (p.132) inside Zhizha . Vera’s focus 
on presenting the grandmother, who carries Zhizha’s « pain in her 
mouth » (p.123), as the only reality in Zhizha’s suffering is just to 
celebrate the power of the mythical beliefs of healing that nature 
symbolizes and reflect the memory of a gendered historical pain 
that the grandmother experienced before Zhizha; a sorrow that 
made both characters struggle to defeat silence and build feelings 
of trust and longing :    

Grandmother turns into an unforgettable whisper of 
lament. She throws our voices to the moon. She gives us a 
song for healing, for a memory without sorrow. The song 
buries all our desperation and our loss. Her voice rises and 
the moon grows bright into our dreaming, moving and 
turning a trembling light, round and smooth with her 
weariless giving. She throws our voices to the sky and 
night falls around our faces, featherly over our outstretched 
arms. The moon grows wide into the sky with 
Grandmother’s calling , growing wide, the moon covers 
the sky. (p.132)                                                                         

Remarkably both Zhizha and her Grandmother react differently to the 
meaning of victimization and silence. Both seized by despair and pain, 
both cry the absence of Runyararo, the mother as Zhizha evokes: 

 An empty wave steals into my thought and i grow dizzy with 
my emptiness, grow hollow with the memory of my mother’s 
mothering grace and giving. I long for mother…I look for my 
mother at the bottom of silent lakes. I watch a shadow creep 
slowly onto her face. I have wounded her with my forgetting, 
wounded myself. I long for the moment of birth. (p. 217) 

4. Absence as dispossession in Your Name Shall Be Tanga 
Absence in Under the Tongue is one of the forces that form the 

characters’ reality of being and give meaning to silence and 
transgression. what Vera wanted to convey in evoking ‘absence’ is fully 
shared and presented by Beyala in Your Name Shall Be Tanga where 
she reveals the victimization of the black female body through voicing 
memory in a confined prison. Writing the feminine body in this novel 
condemns the patriarchal enterprise that made of the body the 
incarnation of pain and sexual pleasure which goes beyond the forces of 
rape and incest to introduce prostitution as a marker of dispossession. 
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Beyala’s preoccupation with evoking the meaning of ‘dispossession’ is 
best represented through Tanga’s strong words, sometimes 
pornographic, when she describes her body’s coercive obedience to the 
demands of men repeating the sexual past of her mother as a prostitute. 
Beyala’s focus on dispossession problematizes the body and the 
feminine discourses of subjugation as professor of francophone 
literature Rangira Béatrice Gallimore explains: 

Le discours patriarcal africain a créé une fissure entre la femme et 
son corps et a fait de celui-ci un mythe. Les différentes œuvres 
féminines examinées ont démythifié et démystifié le corps 
féminin à travers une écriture qui expose et dénonce les abus 
infligés à la femme, à son corps. C’est une écriture qui échappe à 
la censure sociale, une menace, dans la mesure où elle provoque 
la désintégration de l’ordre social préétabli.17 (Gallimore, 1997, 
p. 60) 
[The African patriarchal discourse created a rupture between the 
woman and her body and made it a myth. The various female 
works examined have demystified and demystified the female 
body through a writing that exposes and denounces the abuses 
inflicted on the woman, and her body. It is a writing that escapes 
social censorship, a threat, insofar as it causes the disintegration 
of the pre-established social order] 
Cameroonian writer, Calixthe Beyala has always been interested 

in portraying how the performance of sexuality of her female 
characters, which is embodied in prostitution, is seen as a sign of revolt 
for liberation and self-affirmation. As the advocator of women’s voice 
and agency and a leading figure in francophone literature, Beyala’s 
works and tendency of thinking present her as “the perfect illustration 
of a new surge of the African woman today: she wants to conquer other 
voices, breaking away with traditions and stereotypes”18 (Cazenave, 
2000, p. 119). Her choice of different women as prototypes of sexual 
abuse form her critical thinking about the rituality of sexual and 
patriarchal oppression that evokes stories. Of pain and suffering 
embedded in the memory and became a tradition for many generations. 
Tanga’s narrative voice in the prison unveils a disturbing social 
universe that defines her existence through the coercive liaison between 
the phallus and the body that became a ritual in her family. The 
phallocentric society that Beyala portrays reveals painful feelings of 
loss and absence which transcend the real meaning of victimization not 
just of Tanga but of all the women in her life for the “Body, the most 
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visible difference between men and women, the only one to offer a 
secure ground for those who seek the permanent, the feminine “nature” 
and “essence” remains thereby the safest basis for racist and sexist 
ideologies.”19 (Trinh, 1989, p. 100)  

Beyala’s choice of the prison cell is so figurative for it 
represents another part of the world that Tanga used to grapple with. 
Despite feelings of confinement, hostility and pain in the prison cell, 
Beyala evoked true moments of compassion, love and harmony 
between Tanga and Anna-Claude, a white European woman, for both of 
them were “pursued by the same barbarous phantoms” 20 (Beyala, 1996, 
p. 7) that made them prisoners of their bodies before they end up in a 
prison cell. The liaison between both characters eliminates all the racial 
and cultural differences of their social world and unfolds shared stories 
of sexual victimization and oppression that marks their struggle to break 
silence and rebel against their social dichotomy -marked by rape, incest, 
sex and prostitution.  

Tanga, the African girlchild-woman, lost confidence in herself 
but she found refuge in Anna-Claude’s inner where she got the courage 
to recount her story and reveal her trauma. Swaying between the 
disfigured past and the lost present, using flashbacks to mark moments 
of pain and challenging her despair is how Tanga narrated the 
phallocratic transgression over her body and entity. Remarkably, 
absence of innocence in Tanga’s story is a strong motive to her 
victimization and suffering, because she lost the dream of childhood 
when her father had raped and impregnated her at the age of eleven and 
made her kill their son. After the trauma of incest, Beyala portrayed 
more dramatically the departed innocence when the mother old one 
forced Tanga to prostitution to support the family breaking therefore all 
the social and ethical values that stand against sexual violations and 
abuse. 

Being a prostitute persecutes Tanga and made her a stranger to 
the world around her and even to herself, she experienced a mode of life 
beyond her emotional and sexual capacities in which her body became 
accustomed to the sexual submissiveness of men that eclipsed her 
existence and made her the “shadow of a life that’s lost its way…the 
body that’s wilted from too much suffering.” (Tanga, 1996, p.108) 
Despair in Tanga’s story is one of the elements that Beyala uses to 
evoke how dreams of a decent life are disfigured by the darkness of the 
streets where Tanga struggles to challenge the ritual of victimization 
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that inscribed other children like her as heirs to the oppressive vices of 
society. Tanga’s “mutilated childhood” (p.19) encouraged her to desert 
the corners of the streets that used to sculpture herself and her existence 
because she was fascinated by the dream of marriage and motherhood. 
Her unconditioned love to Hassen triggered in her the desire to live 
differently and change her pre-figured identity of sexual aggression and 
exploitation. She speaks of her absent joy with rebel saying: 

From now on…I will be the woman dressed in white, a garland of 
flowers in my hair to weave life tirelessly, so that each day will 
be life. I will have my house, the garden, the dog, the magpie at 
the end of a meadow, children. The last word pulls me up short. 
Children, real ones, not this childhood of Iningué where the child 
doesn’t exist, has no identity…Has parents to provide for and 
gets beaten so it will obey. (p.46) 
Apparently, womanhood in Your Name Shall Be Tanga is 

an illusion because none of the women in Tanga’s life struggled to 
reclaim their usurped femininity and identity, they couldn’t 
properly perform their roles as mothers in a disruptive social 
universe but they participated in their self-destruction and 
victimization through prostitution. As for Tanga, the sense of 
illusion is strongly felt when she presents herself as “the girlchild-
woman” because the sexual abuse in her childhood made her a 
hyphenated character, she is the child prostitute   whose body 
marked her premature womanhood and introduced her into the 
world of prostitution. She escaped her family just to realize her 
dream of motherhood with Hassen, to redefine her identity and end 
up her suffering. But Hassen reflected the patriarchal fabric of 
oppression when he refused to marry Tanga and give her a new 
chance in life because her womanhood is a volatile construct 
embodied in “a thigh, breasts buttocks, a mass of flesh poured out 
by the gods to announce the coming of woman, a swelling of flesh 
that will not be named” (p. 16). To defeat the sense of being 
anonymous, Tanga decided to get beyond the meaning of absence 
that shaped her life by adopting Mala a “nobody’s son” (p.47) who 
“has closed [her] genitals with his raw tenderness” (p.131) and 
pulled her out of the world of prostitution. She just wanted to “give 
him his stolen childhood” (p.51) and reclaim her right for 
motherhood. In Iningué many children like Mala suffer abundance; 
they know nothing about existence because their identity was 
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shaped by absence and abuse. Tanga has never forgotten the strong 
liaison between her past and the present life of these children, the 
thing that made her rebel against the social forces of victimization 
by saving herself through Mala, she decided to fight “for the child–
for all these children who are born adult and will never know how 
to measure the harshness of their destiny; these children who are 
widowers of their childhood, to whom even time no longer makes 
any promises” (p. 47) 
Conclusion                                                         

Of particular importance is the meaning of mutilation 
conveyed in the novels of Yvonne Vera and Calixthe Beyala 
yielded because of the different aggressive social forces and the 
patriarchal oppression that impose on women an unusual mode of 
life made possible through their bodies. Remarkably, the feminine 
body in the incestuous family is seen as a utility of victimization 
and survival for Zhizha was doomed to silence, battling her trauma 
of incest through internal monologues and Tanga challenged her 
family by refusing to remain a prostitute, she created a new world 
of her own in which her body can refuse to be transgressed. The 
girl-child as a protagonist who suffers sexual abuse is the writers’ 
new vision through which they portray how women’s sense of 
femininity is gradually usurped in which the ideologies of 
resistance to the phallocratic violence suffer the loss of those 
spaces of subjectivity that used to help the female construct her 
identity and existence. Absence, in both novels is seen as a 
complicating motive of victimization because it represents the 
emptiness that the protagonists wanted to kill. It is absence, with all 
its aspects, that marks their emotional and psychological rupture 
with their family and social environment which made them 
hopeless and helpless and drugged them towards self-exile. Their 
struggle towards self-definition is a challenge towards defeating 
absence and the cultural taboos that disfigured their childhood and 
enriched the literary discourse on women’s victimization. The 
troubled childhood of both protagonists reflects the writers’ 
commitment to deeply criticize the fragile social fabric that fosters 
females’ sexual abuse, silence and subversion and tolerates their 
sexual and psychological mutilation. Their engagement in 
childhood evocation “is a psychogenic impulse of self-assertion 
and self-research” 21 (Okolie, 1998, p. 30) because femininity, as a 
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cultural abstract, became no more the essence of a sexed 
subjectivity and a liable sense of identity. The female body and its 
entity in South African fiction remain in question since sexual 
transgression is firstly rooted in the aggressive enterprise of 
masculinity embodied in the figure of the father as the first sexual 
perpetrator in the family. Depicting women’s struggle against 
oppression and sexual abuse remains unfulfilled because their pain 
and challenge in a culturally mutilated society remains 
unpredictable as Cixous, maintains “In ‘woman’ I see something 
that cannot be represented, something that is not said, something 
above and beyond nomenclatures and ideologies.” 22 (Eagleton, 
2010, p. 261) 
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Abstract:  
    During the Victorian era, women did not have rights neither to work 
nor to vote, they were only addressed to be mothers and wives. Virginia 
Woolf experienced this repression in that era. Thus, she tackled the 
issue in her novel Mrs. Dalloway where she envisions the city of 
London from a feminist perspective to unveil the oppression of women 
by introducing different characters, situations and events. This study 
aims at exploring feminism, gender roles and stereotypes in the novel   
and how Woolf sees the identity of women at that time. The analysis  
of  gender roles and stereotypes represented in the novel was carried out 
based on the new critical school’s concept of ‘distant reading’. Also the 
analytical approach was used to interpret the characters’ gender roles 
and stereotypes Woolf depicts in the novel. The different female 
characters like Sally, Clarissa, Miss Kilman and Elezabeth are used to 
declare that gender roles and social attitudes can be changeable, women 
and men are not necessary different, feminine features are not limited to 
females only and vice versa.   

Keywords:  Victorian era, Gender roles, Gender stereotypes, Virginia 
Woolf. 
 

 

احلق يف العمل أو التصويت ، بل كانت موجهة فقط  نساءمل يكن لل خالل العصر الفيكتوري ،  

. النساء يف تلك احلقبة كغريها من  قمعالعانت فريجينيا وولف من . لتكون أمهات وزوجات

تصور مدينة لندن من منظور نسوي  إذ، تناولت هذه القضية يف روايتها السيدة دالواي وهكذا
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مواقف وأحداث استخدام شخصيات و  توظيفاملرأة من خالل  ب عن اضطهادكشف النقاتو 

 ،طية يف الرواية�دف هذه الدراسة إىل استكشاف النسوية وأدوار اجلنسني والقوالب النم. خمتلفة

األدوار والقوالب النمطية اجلنسانية املمثلة مت حتليل  .وكيف ترى وولف هوية املرأة يف ذلك الوقت

كما مت استخدام املنهج ". القراءة عن بعد"اًء على مفهوم املدرسة النقدية اجلديد يف الرواية بن

ُتستخدم  .التحليلي لتفسري أدوار اجلنسني والصور النمطية اليت تصورها وولف يف الرواية

أن أدوار  تبيانليزابيث لالشخصيات النسائية املختلفة مثل سايل وكالريسا وميس كيلمان وإ

وأن  ،خمتلفني ةضرور بالوأن النساء والرجال ليسوا  ،قف االجتماعية ميكن أن تتغرياجلنسني واملوا

  .السمات األنثوية ال تقتصر على اإلناث فقط والعكس صحيح

، فريجينيا العصر الفيكتوري، أدوار اجلنسني، الصور النمطية للجنسني :الكلمات المفتاحية

 .وولف

 

 1. Introduction 
The Victorian age represents males’ domination as well as 

women’s emancipation. Queen Victoria’s reign is considered as 
an ‘Age of Novelists’ as many scholars and writers suggest. 
Particularly, female writers and their works were more taken into 
consideration in Victorian era and the twentieth century’s society 
and values. The common situations and ideologies that were 
prevailed during that era affected the Victorian novelists in 
general and Virginia Woolf in particular since she was raised into 
a Victorian family and these values were reflected in many of her 
works such as Mrs Dalloway, The Light House and The Waves. 
During the twentieth century, literary works aimed to depict 
reality as it is. Her writings aim to reveal the concerns of women 
as a woman and as an individual in society by showing them how 
to gain meaning in life and construct their own identities. The 
novel Mrs Dalloway was written by Virginia Woolf and published 
in 1925. It is a literary work about the preparation of a special 
party by Clarissa Dalloway as a description of one night in June 
1923, wherein Woolf tried to examine the traditional gender roles 
and that it had changed very little in post war world. But she 
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could at the same time show that men and women can be both 
equal and that emotional qualities are not necessary restricted in 
the novel. This study tends to tackle the gender roles, mainly 
women’s roles and the stereotypes that were prevalent in the 
English society at that time by depicting their aspects from the 
novel. A research question was raised that is how and what are the 
gender roles and stereotypes presented in Virginia Woolf’s Mrs 
Dalloway?   

1.1. Gender Vs Sex 
1.1.1. Sex  
Sex refers to the biological characteristics of a person as to 

be a female or a male, yet the notion gender refers to what male 
and female are expected to do in the society. According to Reeves 
and Baden (2000) ‘Sex refers to the biological characteristics that 
categorize someone as a female or male; whereas gender refers to 
the socially determined ideas and practices of what is to be female 
or male’ (p. 30).  Sex is identified as biological and physiological 
aspects that men and women adopt naturally but gender denotes 
social construction of differences among men and women.  

1.1.2. Gender 
 The term gender differs from the term sex. Gender refers to 

the characteristics that differentiate between masculinity and 
femininity. Gender means the different social, biological, and 
cultural constructions. These constructions focus on how 
femininity and masculinity are different and how their meaning is 
able to change depending on the various constraints surrounding 
them. In other words, gender refers to the characteristics of 
women, men, girls and boys that are socially contructed. This 
includes roles, behaviours, expressions and identities. Thus, a 
person’s gender is a result of social experiences; in contrast, sex is 
considered as a result of natural and biological differences. The 
distinct use of terms ‘sex’ and ‘gender’ signifies a consciousness 
of the cultural and the geographical differences that refer to 
gender inequality as a result of social processes.  

1.2. Gender Roles 
During the socialization process, children learn how to 

behave from those around them. They are introduced to certain 
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roles that are typically linked to their biological sex. Thus, gender 
roles are the roles that men and women are expected to do based 
on their sex. Many societies have the traditional view of the 
feminine gender roles which prescribes that women should 
behave in ways that are nurturing. The main traditional feminine 
role that women might engage in upbringing her family by 
working full time at home. However, men are typically seen with 
masculine gender role such as head of the house hold, providing 
financial supports, and making important family decisions. 
According to Blackstone (2003) 

‘Gender roles are based on the different expectations that 
individuals, groups and societies have of individuals based on 
their sex and based on each society’s values and beliefs about 
gender. Gender roles are the product of interactions between 
individual’s cues about what sort of behavior is believed to be the 
appropriate for what sex. Appropriate gender roles are defined 
according to a society’s beliefs about differences between the sex’ 
(p. 335) 

As revealed earlier, women are anticipated to be responsible 
for running the household. Mothers have to cook meals, clean and 
to do other house activities such as taking care of the children and 
their needs. Unlike men, who are seen as responsible for the 
family financially and the main providers of the family’s 
requirements, as well as guiding their families and making final 
decisions. Gender roles are learned not natural, they are passed 
from generation to generation. From childhood people start to 
distinguish between a boy and a girl and the different roles they 
are assigned to. For example, girls start to imitate their mothers as 
they are females and the same thing for boys who began to play 
the role of the father.  

Stereotyping is one factor that attributes in the division of 
gender roles which have a negative effect on gender roles. For 
example, women are not seen as strong and powerful enough to 
take leading positions. Such stereotypes led to gender inequality 
as Marinova (2003) claims ‘There is a need to combat persistent 
gender stereotyping, which had led to insufficient sharing of tasks 
and responsibilities by men for giving within families, households 
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and communities and unequal power relationships between 
women and men.’(p. 5). One point to emphasize on is that gender 
roles differ across societies and cultures as well as they can be 
changed overtime. 

1.3. Stereotypes 
Stereotypes are formed in social context through a 

combination of observing others, learning and mental process. 
Stereotypes are general beliefs about groups that highlight the 
differences between them. These differences vary from one group 
to another, stereotyping covers racial groups. Gender is 
influenced by stereotypes that is defined as the over 
generalization about the features of an entire group based on 
gender such as the idea of women being inferior, weak and lack 
the traits of leadership compared to men. These beliefs can be 
falsified by providing examples of women from different ages, 
races, and cultures that held high leading positions. Women are 
also generalized as subservient which gives them the role of a 
mother who takes care of the house but that does not necessary 
mean that men lack nurturing traits. In this respect, ‘ A gender 
stereotype is a generalized view or preconception about attributes, 
or characteristics that are or ought to be possessed by women and 
men or the roles that are or should be performed by women and 
men. Gender stereotypes can be both positive and negative. For 
example women are nurturing or women are weak’ (United 
Nations Human Rights, September, 2O14). The significance of 
stereotypes to each individual depends on the way they look at 
stereotypes. Gender stereotypes and gender roles are interlinked. 
And these stereotyped roles output the males’ dominance over 
females patriarchy. 

1.4. Patriarchy 
 The concept of patriarchy has evolved from women’s struggles 
all over the world. It covers the multiple structures of males’ 
domination and exploitation that affect women’s life. There have 
been attempts to explain the oppression of women in biological 
terms they suggest that men are naturally more competitive than 
women because of their high level of Testosterone, which makes 
them aggressive and power-hungry, consequently they occupy 
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high status positions in society, leaving women to the subordinate 
roles. If we consider that there had been no non-patriarchal 
society before, which leads to the assumption that patriarchy must 
be somehow related to biology. However, if it is proved that there 
had been non-patriarchal societies the nit is more likely to assume 
that patriarchy is man-made. Patriarchal society gives absolute 
priority to men and some extent limits women’s human rights 
also. Patriarchy refers to the male domination both in public and 
private spheres.’ (Sultana,  2011, p. 1). As she claims women 
were and still exploited by men whether at home or at work. First 
at home, she was not allowed to make decisions and most of them 
could not leave their homes without a permission from the father 
or the husband. Second in public sphere, men have control of the 
most key positions in social entities lie governmental and 
corporational positions. According to Walby (1990), ‘Patriarchy 
as a system of social structures and practices in which men 
dominate, oppress and exploit women’ (p, 20). Patriarchal 
conditions could vary between cultures and classes such as 
women of upper class were given more credits than women in 
middle and lower classes (Sultana, 2011, p. 13). 
2. Results and Discussion  
2.1. The Presentation of Feminism in Mrs. Dalloway 

Feminism can be defined as the belief of having equal rights 
to men by constructing a movement that celebrates women’s 
emancipation from the patriarchal society that they were living in. 
It is an ideology that aims to get social, political and economic 
equality between the two genders, males and females. This 
movement’s objective is to encourage women’s awareness of 
their rights. Women before were regarded as passive objects in 
which the only role that would be acceptable for them by society 
is marriage, however, men were the norms that build society. This 
unfair division led to the appearance of many feminist groups that 
aimed to find solutions to women’s wondering. Although these 
feminist groups could not answer women’s question, but such 
understanding could make them realize their purposes and 
encourage them to start composing. 
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Virginia Woolf was one of those feminist writers who was 
considered as an important writer at that time. Woolf was living 
in a depressed atmosphere, she grew up in a family ruled by 
patriarchy and domination from her father towards his wife which 
influenced her. After her mother’s death, Virginia Woolf became 
submitted to her father‘s endless demands for sympathy and 
emotional support from his daughters. Over the years, Woolf’s 
emotion of disliking male’s domination that was represented in 
her family was growing continuously with combination with her 
appreciation for women. 

Virginia Woolf in her time started to read different literary 
works that were produced by famous and relevant females writers 
who were against patriarchal society they were living in. She also 
used to examine their lives and how they interpret their feelings 
towards these dominations in literature. In her novels, Virginia 
criticizes the established society in general. She used to determine 
different kinds of females in different contexts and help women 
know that according to their society they are inferior and passive 
objects by providing them with an archtype female convention to 
depend on. In Mrs Dalloway, for example, the idea of the 
diversities of female characters was clearly determined. In her 
novel, Woolf tried to characterize how the patriarchal English 
society affected women’s lives. She unveiled the real situations of 
women such as loneliness and frustration they were suffering 
from. Their lives have been shaped by moral, ideological and 
traditional elements. ‘Mrs Dalloway’ was a story about a single 
day on June, during this day Clarissa, the protagonist of the novel, 
gives a party in the evening when Peter Walsh suddenly comes. In 
her party, Clarissa meets some of her old friends such as Sally 
Seton, Whitebeard and others. Over the story Clarissa’s 
experiences of love were present in all its parts. She had 
experienced two lovers, her love to Richard Dalloway, and the 
most important one was the one with Peter and her love to her 
female friend Sally Seton. Clarissa deeply loved Peter, she finds 
herself thinking of him all the time but her personal privacy and 
her freedom made her decided not to marry him. In her 
relationship with Peter, an unchangeable tension between love 
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and personal independence was characterized in Clarissa’s soul. 
This was as a result of the aggressive social structure where 
women were hated and ignored. Peter is characterized by the 
identity of a male dictator in which he believes that he has the 
right to commend her how she should live and what she should 
do. For this reason she decided to marry Richard rather than Peter. 
Clarissa understands that if she married Peter, she would not find 
the kind of independence and freedom she thought is necessary 
for being happy.  

‘For in marriage a little licence, a little independence there 
must be between people living together day in day out in the same 
house; which Richard  gave her, but with Peter everything had to 
be shared, everything gone into’ (Mrs Dalloway, p. 5) 

In Mrs Dalloway, Clarissa’s relationship with her husband 
has not proved to be successful. Throughout Woolf’s  
presentation of Clarissa and Richard relationship, she emphasizes 
that marriage was not necessary a happy relationship between 
men and women, and a mutual understanding between a spouse 
and wife in patiarchal society, even while living under the same 
roof. Virginia Woolf’s Mrs Dalloway called for excluding all 
masculine values of competition and dominance. She called for a 
society of women as an alternative to the authoritarian structures. 
Woolf found a refreshing freedom and a mutual understanding in 
her relationship with women. She clearly presented it in Mrs 
Dalloway 

‘It was a sudden revelation, a tinge like a blush which one 
tried to check and then, as it spread, one yielded to its expansion, 
and rushed to the farthest verge and there quivered and felt the 
world come closer, swollen with some astonishing significance, 
some pressure of rapture, which split its thin skin and gushed and 
poured with an extraordinary alleviation over the cracks and 
scores. Then, for that moment, she had seen an allumination ; a 
match burning in a crocus ; an inner meaning almost expressed’ 
(Mrs Dalloway, p.26) 

For Clarissa, the most intense emotions she would ever 
experience were that with her old friend Sally Seton. Sally was 
also against the patriarchal society which means that she was an 
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anti-patriarchal woman. Woolf used to describe such relations as 
a gift 

‘She felt that she had been given a present, wrapped up, and 
told just to keep it, not to look at it- a diamond, something 
infinitely precious, wrapped up, which, as they walked ( up and 
down, up and down), she uncovered, or the radiance burnt 
through, the revelation, the religious feeling!’ 

Concerning the character Miss Kilman, Miss Kilman lost 
her job as a teacher on the ground that she might have German 
sympathies by the beginning of the war.She considered herself 
victimized by her patriarchal society which made her stand 
against the entire world and had the idea of revenge from it. The 
cruelty of life made her think of going to the church and be a 
solace because for her it was the only solution at that time. For 
Miss Kilman, religion is her only choice to overcome her 
disappointments though the only purpose of religion is to teach 
love which was against Miss Kilman’s will which was the 
mastering of the raging passon of hatred, her want to be a solace 
was marked to be a failure. Miss Kilman considers Clarissa is the 
reason why she became a product of this cruel society. A society 
that knows nothing about the sufferings and the poverty she 
experienced, she was victimized by it that is why she felt that the 
only way to have revenge from her society was to humiliate 
Clarissa. 

‘If she could felled her it would have eased her. But it was 
not the body, it was the Soul and its mockery that she wished to 
subdue ; make feel her mastery. If only she could make her weep, 
could ruin her; humiliate her; bring her to knees crying’ (Mrs 
Dalloway, p.107) 

   This way of thinking makes her put down her femininity 
by dressing like men and behaving with ruthleness and fostering 
aggressive masculine values 

Another character that was introduced in Virginia’s novel to 
foster feminism in her novel was Clarissa’s daughter, Elizabeth 
Dalloway, who was an example of an unconventional woman. 
She has desires to have a career or a professional life. She gives a 
promise for the construction of a new identity for women.   
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2.2. The Presentation of Gender Roles and Stereotypes in Mrs 
Dalloway 

The novel of Mrs Dalloway tackles the traditional gender 
roles and stereotypes in post world war era. Woolf strives to 
represent the slight changes that touched the English society from 
her own point of view in order to reveal the situations and the 
realities of women’s experiences. Woolf implied different female’ 
characters such as Clarissa, Sally, Lucrezia, and Kilman to 
illustrate different roles which were occupied by women of that 
time.  
2.2.1. Gender Roles 
2.2.1.1. The Women As Mothers And Wives 

Women’s roles in the Victorian era were conventional, they 
were submitted to their roles as wives and mothers because they 
were the only roles that suited them. There were also a gendered 
division in their society which was represented by two different 
spheres ‘public’ and ‘private’. The private sphere was represented 
by women, yet the public sphere was characterized by men.The 
private sphere for women means ‘home’ however men’s sphere 
represents society, independence and domination. Woolf was one 
of the writers who stand against the Victorian family values. In 
the novel Mrs Dalloway, Woolf generally portrays female 
characters’ roles as mothers, wives and daughters. Woolf tries to 
differentiate their roles to contrast the Victorian ideas about 
women because at that time even education was limited only to 
learn how to be good wives and mothers. 
‘The entire education of women ought to be in relation to man. To 
please him, to be use to him, to love and honour him, to rear his 
children, to tend him in manhood, counsel, console him, make life 
pleasant and sweet for him ; these are the duties of woman in all 
their infancy’ (pp. 139-140) 

In Woolf’s novel, Mrs Dalloway, the informal education of 
women is portrayed and represented by her female character, 
Clarissa. Although she is considered as a remarkable woman by 
her brilliance in hosting parties, but that does not mean that she is 
a well educated woman 
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’She knew nothing, no language, no history, she scarcely read a 
book now, except memoirs in bed....could not think, write, even 
play piano.’ (Mrs Dalloway, p. 105) 

In Mrs Dalloway, Woolf uses the female characters to 
portray how the roles of mothers and wives are represented and 
determined in various and different states to show how she is 
against the traditional society that impose inferiority to women. 
To begin with, the character Clarissa is somehow presented as a 
woman that does not really embody the conventional Victorian 
values of a mother and a wife. She does not perfectly do her 
duties, for her the reason behind being a wife was to realize her 
needs and desires to have a position in society by marrying a 
prominent gentleman in the government as well as the 
exaggerated need for security which Richard provides her. 
‘The obvious thing to say was that she was wordy; cared too 
much for rank and society and getting on in the world’ (Mrs 
Dalloway , p. 65) 

The second female character that represents a mother and a 
wife in Woolf’s novel Mrs Dalloway is Sally Seton; Although 
being under the control of a man and becoming a housewife is 
against her will, but the patriarchal society that she is living in 
imposed her to play these roles. 
‘It was seeing blue hydrangeas that made her think of him and the 
old days_ Sally Seton, of course! It was Sally Seton_ the last 
person in the world one would have expected to marry a rich man 
and live in a large house near Manchester, the wild, the drawing, 
the romantic Sally!’ (Mrs Dalloway , p 61) 

Lucrezia is the only female character that displays the real 
‘Angle of the house’ in the novel. She plays the role of a wife by 
perfection in which she used to be under her husband’s control. 
She is always trying to please him and help him in various 
occasions. She also wanted to become a mother, but because she 
is representing the good Victorian wife she accepts her husband’s 
will who rejected the idea of being a father. 
‘He was happy without her. Nothing could make her happy 
without him! Nothing he was selfish, so men are. For he was not 
ill. Dr Holmes said that there was nothing the matter with him. 
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She spread her hand before her. Look! Her wedding ring slipped_ 
she had grown so thin. It was she who suffered-but she had no 
body to tell.’ (Mrs Dalloway, p.18) 
2.2.1.2. The Woman as Hostess 

  During the twentieth century, the act of hostess ship plays 
an important role in Britain in which it brought a great awards and 
outcomes for women. Although these practices were highly 
experienced and taking part in society’s matters, that did not mean 
that they do not submit to the public judgement and gossip 
because of the kind of independence that females were privileged 
by at that time. 

Female hostess ship was characterized by a great success in 
the twentieth century’s Britain which was identified with the 
realization of the suffrage movements that gave to women the 
opportunity to create their own businesses and traveling alone 
which resulted the possibility to master hosting and planning 
parties. 

In Virginia Woolf’s novel Mrs Dalloway the act of hostess 
ship was clearly portrayed. Women before were considered as 
‘the angles of the house’ in which their role was limited to be 
mothers and wives in the private sphere that they were the 
representatives of it. In Mrs Dalloway, Woolf comes out of the 
ordinary when she determines the protagonist of the novel, 
Clarissa, as a successful party planner instead of being a good 
wife and mother. 

Clarissa, in her domestic sphere, had a privileged role 
represents her as a brilliant hostess in whom she used to receive 
and entertains various and different guests in her home. By doing 
that Clarissa used to mix the two spheres together. 
2.2.2. Gender Stereotypes 

Woolf works out on the social stereotypes in enclosing, 
femininity, in particular how women should behave with the 
surrounding people, those beliefs are constantly described through 
the female characters’ lives and relations. Woolf strives to make 
her female characters combat the social expectations and the 
gender stereotypes. The character Clarissa, the central female 
character in Mrs Dalloway, is a figure whose relationships with 
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her surroundings reveal many things about her personality. 
Although Clarissa may not be considered as the best portrayal of 
women and their relations, she is able to trespass those prescribed 
positions for women. Woolf attempts to introduce females 
relationships as close to her society’s reality as possible. Clarissa 
Dalloway’s several relationships serve to contradict the strict 
gender norms of the patriarchal society in which she lives. 
Clarissa shares different and distinctive relationship with 
everyone in her life. Through her relationship with herself and 
Sally, gender norms and femininity are presented. 
2.2.2.1. Clarissa‘s Relationship With Sally 

The relationship between Clarissa and Sally is a kind of 
complex. It seems as a strong friendship but also can be identified 
as same gender attraction (homosexuality). As it is stated in the 
novel when Clarissa and Sally kissed each other, Clarissa found it 
as one of her greatest feelings. ‘Something warm which broke up 
surfaces and rippled the cold contact of man and woman, or 
women together’ (Mrs Dalloway, p. 26). Clarissa always 
remembers her romantic kiss with Sally as being her true love, but 
is never able to share it. The same example of these homosexual 
relationships is the one between Septimus and Evans.  

Sally was the first one that Clarissa shared secrets and true 
affection with, but she decided to marry Richard, a man, while 
she had feelings for a woman. This is because she could not 
realize that kind of relationships due to roles and expectations that 
the patriarchal society implied at that time. That kind of 
relationship did not exist and its only choice is to be suppressed. 
2.2.2.2. Clarissa‘s Relationship With Richard 

Clarrissa preferred to marry Richard rather than Peter 
because she is overly oppressed with having privacy of her own. 
Richard gave Clarissa the freedom she was looking for. He paid 
much attention to his relationship with her, he did everything he 
could do in order to rise up to her expectations and show her that 
she means the world to him and that her comfort is what he wants 
for her even though he finds difficulties in expressing his love to 
her. ‘For the house sat so long that Richard insisted, after illness, 
that she must sleep undisturbed’ (Mrs Dalloway, p. 25). Richard 
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was and still deeply in love with Clarissa, he is happy for her 
being part of his life: ‘Richard is obviously happy about having 
married an attractive representative wife, who would properly 
fulfill her female duties of a mother and a perfect hostess and thus 
fitting Clarissa perfectly for her role in the pretentious, limited 
world of facts’ (Lessova, 2011, p.21). Whereas, Clarissa is not 
satisfied with her relationship with her husband. ‘She had failed 
him’ (Mrs Dalloway, p.25). She keeps feeling that she is missing 
something. ‘It was not beauty; it was not mind. It was something 
central which permitted; something warm which broke up 
surfaces’ (Mrs Dalloway, p.26). Richard’s life style makes 
Clarissa feels loneliness which led her to arrange parties and 
gather people around them. Despite her loneliness, Richard 
supports her ideas and desires which can be considered as a post 
world war effect on society. Woolf represented the husband wife 
relationship between Clarissa and Richard as a long durable 
relationship despite all its strange events. 
2.2.2.3. Clarissa‘s Relationship With Miss Kilman 

Clarissa and Kilman are two different characters. Kilman is 
affected by religion and love; whereas, Clarissa despises the two 
words and what they represent. They also have a competitive 
relationship over controlling Elizabeth. Clarissa is afraid that 
Doris will make Elizabeth convert and take her away from her. 
And Miss Kilman is afraid to stay alone if Elizabeth chooses to go 
on her mother’s steps. This constant competition leads to an 
intense relationship between them, for instance, when Kilman 
compares herself with Clarissa, she realizes that the things Mrs. 
Dalloway has, she does not have. 
‘with her greatest gift, Clarissa is able to detect this incredible 
hatred, hypocrisy and jealousy of Miss Kilman’s masked 
behavior, but she realizes she is not Miss Kilman herself that she 
finds so repulsive, but rather ‘the idea of her’, all the similar 
insensitive and domineering women ‘love and religion’ (Lessova, 
2011, p.25). Kilman does not express her hatred directly to 
Clarissa, but she shows it in an indirect way by her deeds and 
looking. Additionally, Clarissa does not waste a chance without 
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her trying to humiliate her and look down to her, and she pushes 
her to cry sometimes. 

 To sum up, by rejecting Peter as her spouse, throwing 
parties, sexual attraction toward Sally, and androgynous 
connection to Septimus, Clarissa escapes from fix and definitive 
gender identity. She occupies a position in the middle through the 
process of becoming. Through unfixed gender identity of 
Clarissa, the novelist wants to show that gender is constructed by 
compulsory social discourse and people around her (Mahboubeh 
& Nozar, 2015). Virginia Woolf introduced the topic of gender 
roles and stereotypes about females from a female perspective. 
She introduced women in the role of wives, mothers and hostesses 
as their only roles, especially the upper class women, but at the 
same time represented characters that opposed such generalized 
roles like Miss Kilman and Elizabeth, who is represented as ‘the 
new woman’. Additionally, she tackles females’ relationships 
which is homosexuality and femininity in order to break the 
norms and challenge the traditional expectations. Wolf 
represented her society’s traditions and at the same time 
challenged them by introducing new roles and norms    

3. Conclusion 
Virginia Woolf was one of the feminist writers whose 

writings were influenced by their experiences as a female, her 
literary works are about women’s rights and position in a male 
dominated society. Her concerns about feminine troubles are 
delineated in novels like Mrs. Dalloway. In this novel, she claims 
that women should have equal rights with men, by showing that 
both males and females are capable of having the same traits 
whether being it female or male traits. Also, she managed to 
prove that besides being a mother and a wife, women can endure 
their own identity through social movements. This study tends to 
show that Virginia Wolf is able to use the novel to show that 
gender roles in post-war world changed a little, and she manages 
to introduce men and women as equal of each other in having 
feminine features as it is the case with Peter Walsh who sheds 
tears in many situations in the novel, ‘’he was not like as an 
expected English gentleman’’. As she introduced new kinds of 
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relationships, homosexual relations, for instance, Clarissa and 
Sally’s relation as well as Septimus and Evan’s affair who could 
not fulfill their desires except with a same gender partner. 
Furthermore, Woolf writes Mrs. Dalloway in order to reveal the 
truth about women’s life, especially married women. She aims to 
depict the sufferings and struggles of the female characters in 
their community. It is noticed that the married characters are in 
fact having two lives, the one they are living and another one they 
wished to live. Clarissa for example, when she married Richard 
she dreamt of a better life and a secure one within she would get 
the privacy she looks for, but she ends up with a feeling of 
loneliness in her attic. Lucrezia Warren Smith is another example 
of a woman who suffers in her maritual life. Wolf exposes 
marriage as a source of sadness and alienation to some women to 
show that marriage is no longer the institution that provides 
women with happiness and security. She encourages them to get 
an identity rather that confine themselves to particular expected 
roles. For that, she introduces Miss Kilman to reflect that some 
women’s desires cannot be achieved within marriage. Mrs 
Dalloway is a feminist work that reveals women’s realities in 
marriage and society. Besides, Woolf represents some changes in 
the English society as a result of post world war by which she 
urges women to emancipate from social roles and expectations 
and liberate themselves from the social stereotypes. 
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Résumé : 

Cet article a pour objectif l’étude des effets du brouillon collaboratif sur 
l’amélioration de la rédaction d’un texte de spécialité à travers les 
dysfonctionnements des phrases produites par les participants, au sein de 
groupes nouvellement constitués en contexte universitaire.   

Nous avons adopté comme démarches expérimentales l’analyse génétique 
et l’analyse textuelle des brouillons et des textes produits par des étudiants 
de première année master inscrits au département des sciences économiques. 
Ces étudiants ont été subdivisés en trois groupes expérimentaux, un groupe 
test et deux groupes témoins. 
     Les premiers résultats de notre expérimentation montrent que le brouillon 
collaboratif contribue à augmenter la concentration des sujets, à diminuer 
leur surcharge cognitive liée à la mise en texte et il leur donne un contrôle 
orthographique qui améliorera avec la répétition les différents 
dysfonctionnements des phrases.  
Mots-clés: Agrammaticalité, Asémanticité, Brouillon collaborative, 
Cohésion, Types de brouillons.  

--- 
Abstract: 
     The aim of this article is to study the effects of the collaborative 
draft on improving the writing of a specialty text through the 
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dysfunctions of sentences produced by participants, within groups 
newly formed in an academic context.   
As an experimental approach, we have adopted genetic analysis and 
textual analysis of drafts and texts produced by first-year master's 
students enrolled in the Department of Economics. These students 
were subdivided into three experimental groups, one test group and 
two control groups. 
     The first results of our experiment show that the collaborative draft 
helps to increase the concentration of subjects, decrease their 
cognitive overload related to texting and it gives them an orthographic 
control that will improve with repetition the various dysfunctions of 
sentences. 
Keywords:  Agrammaticality, Asemanticity , Collaborative draft, Cohesion, 
Types of drafts 

 
I- Introduction: 

           Produire un texte de spécialité en langue française par des 
étudiants à l’université algérienne est une tâche difficile sur différents 
plans : linguistique, référentiel et cognitif. Le plan linguistique          
se manifeste dans l’activation des connaissances sur le système de     
la langue utilisée. Quant au plan référentiel, il concerne des 
connaissances spécialisées sur le domaine évoqué, peu familières pour 
ces étudiants. Tandis que le plan cognitif ne se limite pas juste aux 
traitements orthographiques et grammaticaux, il s’attache en effet à   
la mobilisation des divers processus cognitifs complexes  comme       
la planification et la révision. La non maitrise de ces processus, qui ne 
sont pas enseignés à l’université, met ces mêmes étudiants en 
difficultés rédactionnelles (Sekrane & Legros, 2012).       
           Notre objectif dans cet article est de tester, à travers le plan 
cognitif, l’effet du brouillon collaboratif sur la cohésion des textes de 
spécialité produits par des étudiants de master en sciences 
économiques. Sachant que la cohésion touche la structure interne du 
texte. Autrement dit, les relations qui se manifestent à l’intérieur de   
la phrase et les liens entre les phrases elles-mêmes. Par ailleurs,        
un dysfonctionnement au niveau phrastique peut influencer 
partiellement, voire totalement, le sens et la structure globale du texte, 
la cohérence (Shirley, 1994).         
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          Selon Dubois et al. (2001), l’absence de la cohésion                 
se manifeste dans l’agrammaticalité et l’asémanticité des phrases.         
La première se voit lors de la violation des règles de la grammaire 
dont le sens reste soit flou ou ambigu pour le lecteur selon la nature de 
la règle violée. Quant à la deuxième, elle se distingue quand             
les phrases deviennent inaccessibles pour le lecteur à cause de            
la malformation syntaxique, la contradiction ou le manque 
d’information. De ce fait, nous nous penchons dans ce travail  de 
recherche sur l’analyse des textes de spécialité à travers ces deux types 
de dysfonctionnement des phrases soit l’agrammaticalité                    
et l’asémanticité.       
           En effet, les résultats de notre pré-test au département            
des sciences économiques ont révélé des dysfonctionnements 
grammaticaux et sémantiques dans les productions écrites                 
des participants. Par conséquent, nous avons opté pour le brouillon 
collaboratif comme un dispositif d’aide à la production d’un texte de 
spécialité. C’est le brouillon qui favorise le travail en groupe              
et associe également les deux types de brouillons expliqués par 
Alcorta (2001) : instrumental (sous forme des mots clés, de grandes 
lignes, des schémas…) et linéaire (sous forme d’un texte). Car d’un 
côté, la collaboration permet d’activer des connaissances du domaine 
évoqué en réduisant le taux d’erreurs (Ede & Lunsford, 1990). Et d’un 
autre côté, la planification est le premier processus cognitif qui 
confronte l’étudiant-rédacteur lors de la production des textes.            
Il se manifeste afin de gouverner tout le processus d’écriture (Flower 
&Hayes, 1981).  
           À partir de ces considérations théoriques découlera                  
la problématique suivante : 
- Dans quelle mesure le brouillon collaboratif pourrait-il aider les 
étudiants de première année master en sciences économiques  à 
surmonter leurs difficultés liées à la construction des phrases afin de 
produire un texte de spécialité cohésif et cohérent ?   
           Afin de répondre à cette problématique, nous poserons           
les hypothèses suivantes :  
H1 : Le brouillon collaboratif permettrait aux étudiants de contrôler 
les dysfonctionnements de la phrase durant le processus d’écriture. 
H2 : Le type de brouillon utilisé aurait un impact sur la cohésion         
et la cohérence des textes produits.  
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II- Méthode: 
1- Participants: 

           24 étudiants âgés entre 22 et 53 ans, répartis en trois groupes 
expérimentaux (G1, G2 et G3), représentent notre échantillon 
expérimental. Ils sont inscrits en première année master « comptabilité      
et contrôle de gestion » pour l’année 2018/2019 au département des 
sciences économiques à l’université Mustapha Stambouli de Mascara.  
           Le premier groupe (G1) (N=8), groupe expérimental, est réparti 
en deux sous-groupes de quatre étudiants chacun. Il utilise le brouillon 
collaboratif guidé par un cours support. Le deuxième groupe (G2) 
(N=8), premier groupe témoin, est subdivisé également en deux sous-
groupes de quatre étudiants chacun. Ce groupe utilise le brouillon 
collaboratif non guidé. Et, le troisième groupe (G3) (N=8), deuxième 
groupe témoin, est censé planifier et produire des textes de spécialité 
individuellement et sans aucun outil d’aide. 

2- Outils d’analyse : 
Pendant notre expérimentation nous avons opté pour les outils 
suivants :   

a- Grille d’évaluation des brouillons : 
L’objectif de cette grille est d’analyser les brouillons des participants à 
travers des items qui sont répartis en deux axes : le type de brouillon 
employé et les opérations de la révision textuelle. Nous n’exploiterons 
dans cet article qu’un seul item qui concerne le type de brouillon 
(Annexe N° I).  

b- Grille d’évaluation des textes finaux: 
Nous avons élaboré cette grille afin d’analyser les textes finaux des 
sujets. Et pour étudier également les effets des types des brouillons 
utilisés sur ces textes (Annexe N° II). 

3- Procédure expérimentale : 
           Dans un premier temps, les étudiants des trois groupes ont été 
tous soumis à un même pré-test concrétisé dans un questionnaire       
et une production écrite individuelle (1er jet). Le temps imparti à        
la première tâche est une heure (01h) et pour la deuxième, une séance 
de deux heures (02h). L’objectif étant d’analyser les représentations 
des participants vis-à-vis le processus d’écriture et la façon 
d’employer leurs brouillons lors de la production des textes               
de spécialité.   
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           Dans un deuxième temps, nous avons scindé l’effectif des 
participants en trois groupes (G1, G2 et G3), qui comportent 
équitablement les trois profils d’étudiants : faibles, moyens et plutôt 
bons en langue française, afin de produire le deuxième jet. Cette 
répartition a été basée sur les résultats du premier jet, à partir des 
critères suivants : la pertinence des idées, la progression                   
des informations et l’emploi des termes de spécialité. 
En ce qui concerne le groupe test, G1:  
           D’abord, nous avons présenté aux étudiants de ce groupe un 
cours de deux (02) heures sur  la manière d’utilisation d’un brouillon 
collaboratif qui combine entre le type linéaire et le type instrumental. 
Ce cours a été exploité après par les sujets comme un outil d’aide 
durant la production du deuxième jet (un cours support).       
           Puis, dans la même séance, nous avons partagé les rôles entre 
les participants en nous référant aux résultats du premier jet et aux 
travaux de Barlow (1993) adaptés selon le besoin de notre recherche : 
une personne-ressource (leader), deux participants et un secrétaire.      
           Ensuite, deux jours plus tard, et dans une séance d’une heure 
(01h), les sujets réalisent un brouillon collaboratif.     
Enfin, dans le jour suivant, se déroule la troisième séance, d’une heure 
(01h) aussi. Elle est consacrée à la mise en texte finale du deuxième 
jet à partir des brouillons produits pendant la séance de la planification 
collaborative.         
           Quant aux groupes G2 et G3, les étudiants planifient                
et produisent leurs textes finaux également en deux séances d’une 
heure chacune (01h), mais sans bénéficier du cours support. 
           Pendant l’expérimentation et pour tous les groupes, 
l’enseignant de spécialité intervient dans la salle de classe pour 
répondre aux soucis des étudiants dans tout ce qui concerne leur 
spécialité. Et, nous intervenons également sur le plan  linguistique 
suite à la demande des participants, sachant que toutes les productions 
écrites de ces participants ont été réalisées sur papier.    

4- Consigne d’écriture:  
           Dans les deux jets, les participants sont censés répondre  à       
la même consigne d’écriture qui    a été lue et expliquée (parfois 
même en langue arabe) par nous-mêmes dans toutes les séances et à 
chaque groupe. Cette consigne est la suivante :   
« Comment s’exerce le contrôle du budget de la commune ?  
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Pour répondre à la question mentionnée ci-dessus, vous devez 
produire un texte dans lequel vous : 
- rédigerez une introduction, un développement et une conclusion. 

 Dans l’introduction, vous : 
-amènerez le sujet traité par une présentation générale qui attire 
l’attention du lecteur. 
-poserez ce sujet soit d’une manière implicite à travers des constats   
et des affirmations qui mènent directement aux problèmes posés ou 
d’une manière explicite via des interrogations.  
-diviserez ce sujet en éléments de réponse sous forme des points qui 
serviront d’un plan à élargir et à enrichir après au niveau du 
développement.  

 Dans le développement, vous : 
- utiliserez les procédés explicatifs de :  
 La définition. 
 La reformulation. 
 L’énumération.  
 La cause et la conséquence.  

-respecterez la terminologie relative à votre spécialité et au thème 
abordé. 
- emploierez la forme impersonnelle avec la troisième personne du 
singulier ″ il ″. 
-conjuguerez les verbes au présent de l’indicatif.  
-respecterez la ponctuation et les majuscules.  

 Dans la conclusion, vous : 
-ferez une synthèse de tous les éléments expliqués dans                      
le développement. » 

III- Analyse des résultats : 
1- Type de brouillon utilisé : 
           En nous basant sur les résultats de la figure ci-dessous, nous 
constatons que chaque sujet utilise le type de brouillon qui lui semble 
utile pendant la production des textes de spécialité. 
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Fig.1. Type de brouillon utilisé. 
           Dans le premier jet, les brouillons ont été exploités par les 
participants selon des façons différentes. Presque la moitié des sujets 
opte pour le brouillon linéaire, soit 47,37 %. D’autres utilisent le 
brouillon instrumental, soit 36,84 %. Tandis que le reste des étudiants 
favorisent le brouillon qui rassemble les deux types, soit 15,79 %.    
           Lors du deuxième jet, nous constatons que tous les étudiants 
du groupe test (G1) utilisent le brouillon collaboratif qui combine les 
deux types de brouillons. Or, 50 % des participants du premier groupe 
témoin (G2)  se servent du brouillon collaboratif linéaire et l’autre 
moitié préfère travailler sur le brouillon collaboratif qui combine les 
deux types afin de produire leurs textes. Cependant, la plupart des 
sujets du deuxième groupe témoin (G3) préfèrent le brouillon 
linéaire, soit 50%. Le reste se penche sur le brouillon instrumental 
(25%) et le brouillon qui associe les deux types (25%).   
2- Emploi des phrases agrammaticales :  
           Contrairement au premier jet dans lequel 70,83% des 
participants emploient des phrases agrammaticales, le deuxième jet 
enregistre différent taux d’agrammaticalité : 50% pour le G1 et le G2 
et 62,50 % pour le G3 (voir figure 02).  
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Fig.2. Emploi des phrases agrammaticales. 
 
 
 

           L’agrammaticalité se manifeste selon plusieurs manières dont 
les plus fréquentes sont des erreurs de marques verbales 
(« L’ordonateur faire », « le contrôleur public verifier », «de préparé 
», « pour préservé »), des  erreurs de marques nominales (« les 
procédure », « les fiche », « les procédure administratif », « des fonds 
public ») et des difficultés avec le pronom relatif « qui » (« les 
documents qui prouve cette dépense », « […] les engagement qui faire 
avec le contrôleur public qui déjà signé et verifier avec l’ordonateur de 
la commune »). 
3- Emploi des phrases asémantiques : 
           Dans le premier jet, les phrases asémantiques sont présentes 
dans la majorité des textes produits par les participants, soit 62,50%. 
L’analyse du deuxième jet nous montre que ce type de phrases figure 
dans 75,00 % des textes écrits par les sujets de G3. Cependant,         
les productions écrites des deux groupes G1 et G2 ne contiennent 
aucune phrase asémantique (voir figure 03).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Emploi des phrases asémantiques. 
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           En outre, la plupart des phrases asémantiques sont soit des 
phrases inachevées (« En 2éme étape : après l’exécution l’inspection du 
travaille. », « Les actes budgétaires soumis a un contrôle bien 
spécifique, avant et après. ») ou bien des phrases agrammaticales 
(« 1er étape : preparation de le SG de la commune dans le budget 
premative avant le 31 octobre et le budget supplémentaire avant le 15 
juin de l’année.»). 

IV- Interprétation et discussion des résultats : 
           Dans le présent travail de recherche, les résultats enregistrés 
montrent qu’il existe une baisse considérable dans l’emploi              
des phrases agrammaticales et des phrases asémantiques chez           
les participants qui ont travaillé avec le brouillon collaboratif.              
Pour les groupes G1 et G2, l’agrammaticalité a diminué de 70,83% 
dans le premier jet à 50,00% dans le deuxième jet. De même pour les 
phrases asémantiques qui ont baissé de 62.50% dans les textes 
produits pendant le premier jet à 0,00% dans le deuxième jet.    
           Ces écarts dans les résultats obtenus s’expliquent comme suit: 
- Dans la planification collaborative, l’attention est partagée entre 

les membres de groupe, les idées sont flexibles, modifiables         
et interprétables selon différents angles et tout cela contribue à 
favoriser l’engagement des participants, à augmenter leur 
concentration et à diminuer leur surcharge cognitive (un signe 
d’épuisement du cerveau du rédacteur) liée à la mise en texte 
(Geoffre, 2013).  

- La nature du travail collaboratif « résulte d’interactions sociales          
et cognitives, comme celles qu’on peut observer entre le maître           
et l’apprenti. L’apprenti observe le maître, l’interroge, discute avec 
lui et suit ses conseils. Le maître commente, critique et corrige le 
travail de l’apprenti. » (Lave & Wenger, 1991, Cité par : Henri & 
Lundgren-Cayrol, 2001, p.132) Ces interactions permettent aux 
sujets du G1 et du G2 de contrôler les différents 
dysfonctionnements de la phrase d’une façon plus efficace que    
les sujets de G3 (écriture individuelle). Donc,  la première 
hypothèse est validée.    

           Nous expliquons ainsi les résultats identiques (de 50% 
d’agrammaticalité et 0% d’asémanticité) obtenus par le groupe test G1 
et le premier groupe témoin G2 par le fait que « la collaboration ne    
se crée pas spontanément même lorsqu’on partage un même espace de 
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travail. » (Penalva & Montmain, 2002, p.45) Ce qui prouve qu’il est 
important d’assurer un accompagnement pédagogique nécessaire aux 
participants pendant plusieurs séances du travail avec et sur                
le brouillon collaboratif.  
           De plus, nombreuses sont les recherches qui montrent les effets 
de type de brouillon utilisé sur la longueur et sur la qualité des textes 
finaux (Alcorta, 2001 ; Piolat, Roussey & Fleury, 1994 ; Isnard & 
Piolat, 1993). D’après notre expérimentation, les résultats obtenus 
nous montrent que les sujets qui ont opté pour le brouillon linéaire, 
soit dans le premier ou dans le deuxième jet, ont produit des textes 
sous forme d’un résumé qui n’échappe pas aux dysfonctionnements 
des phrases. Cela s’explique par le fait que ces sujets emploient la 
stratégie des connaissances racontées (Bereiter & Scardamalia, 1987). 
Autrement dit,  les participants s’engagent rapidement et librement 
dans une formulation linguistique spontanée des idées récupérées 
directement de la mémoire à long terme sans faire un plan de 
rédaction.      
           Et, les mêmes résultats ont été enregistrés pour ceux qui ont 
travaillé seulement avec le brouillon instrumental dans les deux jets. 
Cela revient à la nature de ce type de brouillons qui ne comprend pas 
une intention immédiate de communication avec un lecteur potentiel. 
Il met    le rédacteur dans une situation de communication avec lui-
même à travers des schémas, de grandes lignes ou des listes et des 
énumérations (Alcorta, 2001). Pendant la production des textes finaux, 
ces participants n’arrivent pas à développer convenablement              
et correctement leurs idées déjà générées dans ce type de brouillon. Ce 
qui mène à un taux d’agrammaticalité et d’asémanticité supérieur à 
celui enregistré par les deux autres types de brouillons.               
           Cependant, l’utilisation du type de brouillons qui combine entre 
le brouillon linéaire et instrumental (Annexe III) a donné des résultats 
meilleurs par rapport aux deux types précédemment cités que cela soit 
au niveau d’agrammaticalité (50,00 % vs 62.50 %) ou d’asémanticité 
(0,00% vs 75,00%). Ce chevauchement entre ces deux types de 
brouillons permet aux participants de se libérer de la surcharge 
cognitive provoquée lors du contact direct avec le texte (Kellogg, 
1994) et ainsi de produire des textes de spécialité cohésifs, cohérents 
et riches en informations (Annexe IV).   La deuxième hypothèse est 
donc validée.     
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V- Conclusion : 
           L’analyse des premiers résultats obtenus montre l’efficacité du 
brouillon collaboratif dans la production d’un texte de spécialité. Il 
permet aux participants de se libérer de la charge cognitive liée à la 
confrontation directe avec la mise en texte qui inhibe leur créativité au 
début de la rédaction. Ce blocage aboutit à une page blanche ou dans 
les meilleurs des cas à des bribes de phrases incorrectes et 
incohérentes. À cet égard, l’usage du brouillon collaboratif comme 
dispositif d’aide à la rédaction augmente la concentration des 
étudiants, leur donne un contrôle orthographique qui améliorera avec 
la répétition les différents dysfonctionnements des phrases.   
           De ce fait, il nous semble primordial de sensibiliser les 
étudiants de master aux enjeux des brouillons comme une première 
étape vers le développement du « savoir écrire ». D’où l’importance 
de l’intégration du brouillon collaboratif, sous forme d’ateliers 
d’écriture, dans le système universitaire algérien dès la première année 
de licence afin de surmonter les difficultés fossilisées liées à la 
production écrite.                   
           Pour conclure, cette démarche pourrait constituer un premier 
pas vers une nouvelle perspective dans l’utilisation du brouillon 
collaboratif via des outils informatisés tels que « Etherpad » et 
« Framapad » avec l’instauration du travail à distance et la motivation 
des étudiants. Nous publierons d’autres résultats de cette recherche 
dans des travaux ultérieurs. 
 

VI- Bibliographie : 
1- Alcorta, M. (2001), Utilisation du brouillon et développement des 

capacités d’écrit, In Revue française de pédagogie, N° 137, La 
pédagogie et les savoirs: éléments de débat, pp. 95-103. 

2- Barlow,  M. (1993), Le travail en groupe des élèves, Paris : Armand 
Colin.    

3- Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987), The psychology of written 
composition, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates. 

4- Dubois, J. et al. (2001), Dictionnaire de linguistique, Paris : 
Larousse. 

5- Ede, L., & Lunsford, A. (1990), Singular texts/plural authors : 
perspectives on collaborative writing, Illinois : Southern Illinois 
University Press. 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 1 Année :2021 Pp(666 - 681) 

 

677 

 University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

6- Flower et al., (1994), Making thinking visible : writing, collaborative 
planning and classroom inquiry, Illinois : National Council of 
Teachers of English Editorial Board. 

7- Flower, L. S. & Hayes, J. R. (1981), A cognitive process theory of 
writing, In College Composition and Communication, Vol. 32,    N° 
4, pp. 365-387, Illinois : National Council of Teachers of English. 

8- Geoffre, T. (2013), Étude du contrôle orthographique d’élèves de 
cm2 : situation de planification collaborative, In Le français 
aujourd’hui, N° 181, pp. 47-57, Paris : Armand colin. 

9- Henri, F. & Lundgren-Cayrol, K. (2001), Apprentissage collaboratif 
à distance, Québec : Presses de l'Université du Québec (PUQ). 

10- Isnard, N. & Piolat, A. (1993), The effects of different types of 
planning on the writing of argumentative text, In G. Eigler & T. 
JecNe (Eds.), Writing : Current trends in European research, pp. 
121-132, Freiburg: Hochschul Verlag. 

11- Kellogg, R.T. (1994), The Psychology of Writing, New York: 
Oxford University Press. 

12- Penalva, J-M. & Montmain, J. (2002), Les référentiels de 
connaissances : travail collaboratif et intelligence collective, In La 
lettre d’ADELI, N° 48, pp. 40-46.  

13- Piolat,A., Roussey, J-V. & Fleury, P. (1994), Brouillons d’étudiants 
en situation d’examen, In Le français aujourd’hui, N° 108, pp. 39-
49, Paris : Armand colin.  

14- Sekrane, F-Z. & Legros, D. (2012), Effet du travail en binôme sur 
l’activation des processus de planification lors de              la 
production d’un texte explicatif en L2 en contexte plurilingue, In 
Synergies Algérie, N° 17, pp. 199-214.  

15- Shirley, C-T. (1994), Langue de spécialité – cohésion, culture et 
cohérence : Une approche discursive, Actes du 15e colloque du 
GERAS, In ASp, la revue du GERAS, Vol. 5/6, pp. 61-68, 
[Disponible en ligne] :  
 https://journals.openedition.org/asp/4019  (consulté le 24 janvier 
2020) 

 
VII- Annexes: 

Annexe I : Une partie de la grille d’évaluation des brouillons. 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 1 Année :2021 Pp(666 - 681) 

 

678 

 University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

 
Annexe II : Une partie de la grille d’évaluation des textes finaux. 

 
Annexe III :  

- Brouillons de type instrumental du groupe test G1 : 
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 -    Brouillon linéaire du groupe test G1 : 
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Annexe IV : Texte final (2éme jet) du groupe test G1 : 
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